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Edustajiston kokous 5/19 
Aika 14.5.2019 klo 17.00 
Paikka Tikkurilan kampus B303 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Marttila Anna, puheenjohtaja 
Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja, etänä 
Häggqvist Eveliina 
Sievinen Annika, etänä 
Minkkinen Liisa 
Airaksinen Veka 
Tuomola Sara, etänä 
Väisänen Lauri, etänä kohdat 1-10 
Lintunen Emmi 
Kallio Riina 
Hyvärinen Saara 
 
Edustajiston varajäsenet 
Katavisto Eemil, etänä kohdat 1-10 
Kemilä Anssi 
 
Hallitus 
Silja Nurmi 
Jani Viita 
Miisa Tervala 
Taru Salovaara 
Anton Laakso 
Liisa Niinivirta 
Katja Menschakoff, kohdasta 9 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14. 
  

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun 
kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla 
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän 
(7) edustajiston jäsenistä tai varajäsenistä. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 

3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet Esittely: Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei 
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edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta 
jonkin asian käsittelyn ajaksi.  
 
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet 
 
Päätös: Ei tarpeen myöntää 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan myös 
tarpeen mukaan etäyhteyden seuraaja. 
 
Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Anna 
Marttila, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina 
ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. Etäyhteyttä seuraa N.N 
 
Päätös: Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Anna Marttila, 
sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina ja 
ääntenlaskijoina toimivat Riina Kallio ja Liisa Minkkinen. Etäyhteyttä 
seuraa Emmi Lintunen. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

6 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset. 
 
Viita: Palvelujen kehittämisen ja konseptoinnin projekti päätettiin 
eilen. Sieltä todennäköisesti poikii ensi vuoden 
toimintasuunnitelman teemoja. Jäsenpalvelut ja kampustiimit 
pyörivät hyvin. 
 
Tervala: Mavi-tiimissä ajankohtaista on nettisivujen tuottajan 
valinta perjantain kokouksessa ja sivut julkaistu elokuuhun. 
Laureamko-startti on julkaistu. Vaihtarilistat ovat tulleet, mutta 
vaihtarituutoreista on pulaa. Vuosijuhlaprojekti starttasi tänään. 
YAMK-iltama järjestetään yhteistyössä 3AMK-korkeakoulujen 
kanssa.  
 
Salovaara: Omissa projekteissa on hiljainen vaihe, koska on ollut 
mukana muiden projekteissa. YTHS-vaikuttamisen osalta tulossa on 
vielä yksi tapaaminen tänä keväänä. Mavi-tiimissä korostuu 
edunvalvontaviestintä. 
 
Niinivirta: Laureamko Laurean henkilökunnalle -projektissa oli eilen 
kokous. C-yksikköön päästään kouluttamaan syksyllä. Laurean 
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opettajat ry:n Ulla Jauhiainen tulee projektiin mukaan. Hallopedeillä 
on iltamat tulossa.  
 
Laaksonen: HyvinvointiApproissa kerätään juuri rastinpitäjiä. 
Otaniemeen on tällä hetkellä tulossa vähiten rastinpitäjiä. 
Liikuntatilojen osalta ollaan saatu Leppävaarassa vihreää valoa 
liikuntatilan käytöstä ja Hyvinkäällä laajennetaan kuntosalia. Zone-
tuutorit on valittu ja koulutus on tulossa ensi viikolla. Joukossa on 
myös yksi laurealainen opiskelija. 
 
Nurmi: Vaalien osalta SAMOKilta on saatu viimeiset tiedot 
hallitusneuvottelupäivystyksestä ja niistä tiedotetaan edustajistoa 
pian. Huomenna on luvassa EU-vaalipaneeli. Tänään on tulossa 
kannanotto Helgan kanssa Porvoon bussiliikenteestä. Käsittelyssä 
on myös opiskelijoiden yhteydenottoja edunvalvontaan liittyen. 
Edunvalvonta-asiantuntijan rekrytointi on haastatteluvaiheessa ja 
valinta tehdään perjantaina. 
 

7 Edustajiston kokoonpanon 
toteaminen 

Esittely: Edellisessä edustajiston kokouksessa todetun kokoonpanon 
laskennassa huomattiin virhe. Laskentavirhe on korjattu oheisessa 
liitteessä. 
 
Liite: Edustajiston kokoonpano 
 
Päätösesitys: Todetaan edustajiston kokoonpano liitteen 
mukaisesti. 
 
Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpano liitteen mukaisesti. 
 

8 Hangout illat Esittely: Viime edustajiston kokouksessa hyväksyttiin hangout - ohje 
muutos. Olisi hyvä vielä keskustella siitä, miten hangout-iltoja 
tulevaisuudessa järjestetään. Alun perin ollut puhetta, että 
puheenjohtajisto kutsuu hangoutin koolle.  
 
Päätösesitys: Hangout-illat järjestetään ajankohdallisesti, kuten 
ohjesäännössä sanotaan. Tulevat hangout-illat järjestäisi kukin 
vaaliliitto vuorollaan. Tällä saataisiin vielä enemmän aktiivisuutta ja 
edustajistoa osallistumaan. Lisäksi saataisiin paremmin mielekkäitä 
aiheita hangoutiin ja mahdollisesti myös iltakouluihin ja jokainen 
vaaliliitto pääsee vaikuttamaan siihen, miten toiminnan 
kehittämiseen varatut rahat käytetään. 
 
Päätös: Päätettiin laittaa seuraavaan hangoutin suunnittelu ja 
vastuuhenkilöiden valitseminen aina edustajiston kokouksen 
esityslistalle. Jos vapaaehtoisia ei löydy, puheenjohtajisto vastaa 
järjestämisestä. 
 
 

9 SAMOK ehdokkaan valinta Esittely: Hallitus avasi kokouksessaan 9/2019 17.4. haun 
Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKin liittohallitukseen. Haku on ollut 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwChdPwq-IzytUi0VZlfxiUrNGVgrU798m7jMwmzdJs/edit?usp=sharing
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avoinna 17.4.-5.5. Hakijat ovat toimittaneet hakemuksensa 
edustajiston puheenjohtajistolle.  
 
Liite: Hakemukset 
 
Päätösesitys: Päätetään valita yksi ehdokas SAMOKin hallitukseen. 
Päätetään esitetään ehdokasta hallituksen jäseneksi, 
puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi. Valitaan NN. 
Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen. 
 
Pidettiin tekninen kokoustauko. 
Äänestettiin. 
 
Päätös: Äänin 8/4 päätettiin valita Silja Nurmi Laureamkon 
ehdokkaaksi SAMOKin liittohallituksen puheenjohtajaksi. 
 

10 Jäsentunnisteen 
uudistaminen 
 
Väisänen poistui 18.44. 
 
Katavisto poistui 19.06 

Esittely: Laureamko siirtyi vuodenvaihteessa 2018-2019 käyttämään 
jäsentunnisteena Frankin sijaan Slice mobiiliappia. Kevään kuluessa 
opiskelijakortti markkinoilla on tapahtunut muutoksia ja esimerkiksi 
Slice ja Pivo ovat ryhtyneet yhteistyöhön. OPKU+ -yhteistyössä on 
selvitetty mahdollisuutta ottaa Pivo käyttöön Slicen rinnalle ja 
käynnissä on sopimusneuvottelut Pivon kanssa. 
 
Päätösesitys: Päätetään, että Laureamko lähtee mukaan OPKU+ -
yhteistyössä tehtävään sopimusneuvotteluun koskien Pivon 
käyttöönottoa ja antaa hallitukselle valtuuden päättää uuden 
jäsentunnisteen käyttöönotosta. 
 
Airaksinen, kannattaa Minkkinen: Päätetään, että Laureamko 
lähtee mukaan OPKU+ -yhteistyössä tehtävään 
sopimusneuvotteluun koskien Pivon käyttöönottoa ja antaa 
hallitukselle valtuuden päättää uuden jäsentunnisteen 
käyttöönotosta, mutta käyttöönotto on aikaisintaan tammikuun 
alussa. 
 
Pidettiin kokoustauko 19.03-19.12. 
 
Äänestettiin: Pohja 6 ääntä, Airaksinen 4 ääntä 
 
Päätös: Päätettiin, että Laureamko lähtee mukaan OPKU+ -
yhteistyössä tehtävään sopimusneuvotteluun koskien Pivon 
käyttöönottoa ja antaa hallitukselle valtuuden päättää uuden 
jäsentunnisteen käyttöönotosta. 
 

11 Ohjesääntö 
opiskelijaedustajien 
valinnasta 
 
 

Esittely: Hallitus päätti kokouksessaan 9/2019 17.4.2019 esittää 
edustajistolle hyväksyttäväksi Ohjesäännön opiskelijaedustajien 
valinnasta. Ohjesäännön valmistelusta on vastannut hallituksen 
jäsen Liisa Niinivirta yhdessä asiantuntija Ainomaija Rajoon kanssa. 
Niinivirta esittelee ohjesäännön. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1nxHTQlOIcaePTkiUl7OOBORhiBn3cKz-
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Liite: Ohjesääntö 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ohjesääntö liitteen mukaisesti 
 
Minkkinen, Airaksinen 1§: ensimmäinen lause muutetaan 
seuraavasti: Laurea-ammattikorkeakoulun toimielinten ja 
työryhmien opiskelijaedustajien valinnassa noudatetaan tätä 
ohjesääntöä. 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lintunen, Airaksinen 10§: lisäys ensimmäiseen momenttiin. Vain 
haun yhteydessä valitsevalle toimielimelle toimitettu tieto 
huomioidaan valinnassa. 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ohjesääntö muutoksin. 
 

12 Lisätalousarvio Päätös: Talousseurannan yhteydessä huomattiin talousarviossa 
kaavavirhe, jonka seurauksena Koulutus- ja virkistystoiminnasta 
puuttuu varoja suhteessa suunniteltuun toimintaan. 
Toiminnanjohtaja on valmistellut Lisätalousarvion, jossa virhe 
korjataan ja talousarviota tarkennetaan kevään toteumien 
perusteella. Hallitus päätti kokouksessaan 10/2019 3.5.2019 esittää 
edustajistolle hyväksyttäväksi Lisätalousarvion vuodelle 2019 
 
Liite: Lisätalousarvio 
 
Hyvärinen, kannattaa Marttila: Lisätään talousarvioon 
palkkakustannuksiin palkkaluokka II kiireapulaisen palkkaamiseksi. 
 
Lintunen, kannattaa Airaksinen: Lisätään talousarvioon 
palkkakustannuksiin palkkaluokka I kiireapulaisen palkkaamiseksi. 
 
Äänestettiin: Hyvärinen 2 ääntä, Lintunen 6 ääntä. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään lisätalousarvio liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio muutoksin. 
 

13 META 
 
Lintunen poistui 20.03. 

Minkkinen ehdottaa taustamateriaaleja toimitettavaksi kokouksiin 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Merkittiin ehdotus tiedoksi. 
 
Minkkinen ehdottaa ryhmäpuheenjohtajien hyödyntämistä 
kokouksiin ilmoittautumisissa. Merkittiin ehdotus tiedoksi. 
 

14 Ilmoitusasiat Airaksinen järjestää seuraavan hangoutin. 
 

15 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05. 

https://docs.google.com/document/d/12HP3En7kLrHkTgqXRojVWbzO__xd9jufwaYIRiVOQGI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uYTA6rQF4DIZ6ExBy-l9WrF-9X_BWsWmGpYcFZBqEbs/edit?usp=sharing
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Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Anna Marttila 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Riina Kallio 
pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


