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Edustajiston kokous 6/19 
Aika 27.8.2019 klo 17.00 
Paikka Laurea Leppävaara, tila 234 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

 
Anna Marttila, puheenjohtaja, läsnä kohdat 6-8 
Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja, läsnä 
Sievinen Annika, läsnä 
Minkkinen Liisa, läsnä 
Savolainen Jonasz, läsnä 
Airaksinen Vertti, läsnä 
Pitkänen Samuli, läsnä 
Tuomola Sara, läsnä 
Väisänen Lauri, etänä läsnä kohdat 1-6 
Kallio Riina, läsnä 
Mauring Merike, läsnä kohdat 1-6 
 
Edustajiston varajäsenet 
Awad Marianne, läsnä kohdat 6-8 
 
Hallitus 
Katja Menschakoff, etänä 
Silja Nurmi, läsnä 
Taru Salovaara, läsnä 
Liisa Niinivirta, läsnä 
Anton Laaksonen, läsnä 
Miisa Tervala, läsnä 
 
Jäsenet 
Jesse Kokko, läsnä 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu, läsnä 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03. 
  

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 varapuheenjohtaja 
Ingrid Ramberg, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan 
tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. Etäyhteyttä 
seuraa N.N 
 
Päätös: Edustajiston kokousta johtaa varapuheenjohtaja Ingrid 
Ramberg, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina 
ja ääntenlaskijoina toimivat Liisa Minkkinen ja Vertti Airaksinen. 
Etäyhteyttä seuraa Vertti Airaksinen. 
 

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

6 Hallituksen kuulumiset 
 
Awad saapui 17.11. 
 
Marttila saapui 18.25. 

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Päätös:  
Tehtiin katsaus hallituksen projekteihin. 
 
Viita: Sähköpostitse lähetetyt kuulumiset 
 
Keskusteltiin mahdollisuudesta käydä projektikatsauksia useampina 
kertoina vuoden kuluessa, esimerkiksi 3 kertaa vuodessa. 

7 Katsaus strategian 
toteutumiseen 
 
Pidettiin kokoustauko kello 
18.43-18.54. 
 
Väisänen poistui 18.46 
 
Mauring poistui 18.54 

Esittely: Toiminnanjohtaja esittelee strategian toteutumista. 
 
Liite: Katsaus, jaetaan pöydälle 
 
Päätösesitys: Merkitään katsaus tiedoksi ja päätetään mahdollisista 
toimenpiteistä. 
 
Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi. Perustetaan keväälle työryhmä 
kehittämään jäsenmyyntiä ja jäsenmyyntiä monimuoto- ja verkko-
opiskelijoille. Työryhmään kutsutaan jäseniä edustajistosta ja 
kampustiimeistä. 
 

https://drive.google.com/open?id=1kpj_gnMccsEiuhsc0qXHt_hZuMA4A0Ig
https://drive.google.com/open?id=1C4YVC2i04-qNOuAK1irmR0P560NBIFdBgcbGxLJjxlg
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8 Toimintasuunnitelman 
lähetekeskustelu 
 
Marttila poistui kello 19.26. 
 
Niinivirta poistui 20.11. 
 

Esittely: Hallitus on aloittanut toimintasuunnitelman 2020 ideoinnin 
kesäevakossa toukokuussa. Käydään lähetekeskustelu työpajan 
muodossa. 
 
Päätösesitys: Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi lähetekeskustelun ideat. 
Innostava aktiiviyhteisö: painopiste pop up -toimintaan, 
pienempien koulutusalojen aktivointi, verkko- ja 
monimuotofukseille myöhemmin syksyllä mainoskirje/sähköposti, 
tuutoreille lisää koulutusta Laureamkosta ja edunvalvonnasta sekä 
jäsenmyynnistä (toistetaan opintojaksolla, leirillä ja startissa, kisailu 
oppimisen motivaationa), opintopisteiden hakemista näkyvämmäksi 
ja käytännöllisemmäksi, “työtodistukset” aktiiveille 
Jäsenmäärän kasvattaminen: verkkopalveluiden selkeä 
markkinointi, ryhmäytyminen uusille opiskelijoille myös Optiman 
seuraajassa, degree-opiskelijoille oma orientaatio ja integraatio, 
toiminnan monimuotoisuuden tunnistaminen, yhteisöllisyys, 
englanninkieliseen palveluun panostaminen 
Edunvalvonnan joukkoistaminen: 
Aktiivien kouluttaminen pakollisena tuutoreille ja kampustoimijoille, 
kokousten streamaus, ennen kevätkokousta ja syyskokousta 
koulutus edustajistolle ja kampustiimien puheenjohtajille 
tilinpäätökseen, kampustiimien puheenjohtajille pakolliseksi 
osallistua syyskokoukseen ja kevätkokoukseen, hallopedeiltä 
vaaditaan muistiot 
Edunvalvonnan palvelullistaminen: 
Vox Boxin näkyvyyden kehittäminen esimerkiksi viemällä se Sliceen 
ja Tuudoon, etsitään esimerkkejä muista opiskelijayhdistyksistä, eri 
sana edunvalvonnalle eli uudelleenbrändäys 
Haluttava yhteistyökumppani: 
Hallituksen tapahtumavastaava ja yritysyhteistyövastaava ovat 
erilliset tehtävät, Laureamko-kiertueelle mukaan alumnit, 
osallistetaan enemmän pop up -toimintaan, osallistetaan 
alakohtaisia opiskelijajärjestöjä Laureamkon tapahtumiin 
aloituspaikkojen mukaan 
 

9 SAMOK 
liittokokouslausunnon 
hyväksyminen 

Esittely: SAMOKin liittokokous materiaalien lausuntokierros päättyy 
30.8. Laureamko on ollut mukana OPKU+ -opiskelijakuntien 
yhteisessä lausunnon työstämisessä 19.8. Lisäksi edustajisto on 
antanut panoksensa lausuntoon iltakoulussa 13.8. 
 
Liite: Lausunto, jaetaan pöydälle. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään lausunto liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin lausunto liitteen mukaisesti. Päätettiin 
järjestää iltakoulu lopullisista liittokokousmateriaaleista ennen 
28.10. kokousta. 
 

https://drive.google.com/open?id=1sOlktc6p3UwrU6skTPCOZbxD8iGwuRCoLrHNMtrxgWk
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10 SAMOKin 
liittokokousdelegaatiosta 
päättäminen 

Esittely: SAMOKin liittokokoukseen lähetetään delegaatio 
käyttämään Laureamkon ääniä. Yksi edustaja voi käyttää enintään 
kolmea ääntä. Delegaation jäsenillä tulee olla henkilökohtaiset 
varajäsenet. Delegaation koko on vähintään 3 jäsentä ja enintään 7 
jäsentä ja 7 varajäsentä. Lisäksi voidaan lähettää tarkkailijoita. 
Jokaisesta delegaation jäsenestä, varajäsenestä ja tarkkailijasta 
maksetaan osallistumismaksu. Talousarviossa SAMOKin ja OLL:n 
liittokokouksiin on varattu yhteensä 2000 euroa. 
 
Liite: Laskelma delegaation kuluista 
 
Päätösesitys: Hallituksen esitys delegaation kokoonpanosta, jaetaan 
pöydälle: Lähetetään liittokokoukseen hallituksesta Silja Nurmi, 
Miisa Tervala, Liisa Niinivirta, Taru Salovaara, Jani Viita, 
toiminnanjohtaja ja edunvalvonnan asiantuntija sekä 3 kpl 
edustajiston jäseniä. Esitetään edustajistolle, että se päättää 
keskuudestaan 3 kpl edustajia liittokokoukseen.  
 
Päätös: Lähetetään liittokokoukseen hallituksesta Silja Nurmi, Miisa 
Tervala, Liisa Niinivirta, Taru Salovaara, Jani Viita, henkilöstöstä 
toiminnanjohtaja ja edunvalvonnan asiantuntija sekä kolme 
edustajiston jäsentä yksi kustakin vaaliliitosta. Vaaliliitot valitsevat 
edustajansa 4.9. ja heidät ilmoitetaan Taru Salovaaralle 8.9. 
 

11 META Hengailuillan järjestäjäksi valittiin La’Sote. 
 

12 Ilmoitusasiat Loput eväät jaetaan osallistujille. 
 
Airaksinen ilmoitti kaipaavansa enemmän eväitä. 
 

13 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.42. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Ingrid Ramberg 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

  
Vertti Airaksinen 
pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1opF8PO250styFeyxBkpxpOdWHiw8_rBnDo_wlsoZ1qY/edit?usp=sharing

