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Edustajiston kokous 7/19 
Aika 23.9.2019 klo 17.00 
Paikka Laurea Tikkurila B306 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

 
Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja, läsnä 
Sievinen Annika, läsnä 
Minkkinen Liisa, läsnä 
Airaksinen Vertti, läsnä 
Pitkänen Samuli, läsnä 
Tuomola Sara, läsnä 
Lintunen Emmi, läsnä 
Kallio Riina, läsnä 
Pirskanen Minna, (etänä) 
 
Edustajiston varajäsenet 
Katavisto Eemil, läsnä, kohdasta 6 alkaen. 
Awad Marianne, läsnä 
  
Hallitus 
Viita Jani, etänä 
Nurmi Silja 
Salovaara Taru 
Laaksonen Anton 
Niinivirta Liisa 
Menschakoff Katja 
 
Jäsenet 
Janita Aaltonen 
 
Laureamkon henkilökunta 
Lehtoruusu Mari 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.09. 
  

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: Esityksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Annika 
Sievinen ja Liisa Minkkinen. Etäyhteyttä seuraa Annika Sievinen. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

6 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Liite: Tervalan kuulumiset 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset. 
Menschakoff: Fuksiaiset on pidetty ja nyt kerätään palautteita. 
Kevään 2020 tuutorien ensimmäiset kontaktit ovat nyt käynnissä. 
Tuutorileiri on tulossa ja ohjelma viimeistellään 25.9. Kevään 
tuutorileirille etsitään uutta paikkaa. 
Salovaara: YTHS‐vaikuttamisesas valittu uusi OPKU+ yhteyshenkilö, 
joka on Metkan asiantuntija. 28.11. OPKU+ tapaa aiheen tiimoilta 
seuraavan kerran. Kampustiimeistä edunvalvojia ‐projektissa 
tehdään suositukset hallitukselle ja asiantuntija Ada tuottaa 
kampuskohtaista edunvalvontadataa. Edunvalvontaviestinnässä 
edellisestä webinaarista saatiin hyvää palautetta. 
Niinivirta: Laureamko Laurean henkilökunnalle: E‐yksikön 
henkilökuntaa on koulutettu ja siitä saatiin kehuja. Ylihuomenna on 
C‐yksikön tapaaminen, jossa on meidän koulutus. 
Hallopedipaikkojen hakukuulutus hyväksyttiin viime hallituksen 
kokouksessa. Viestintää suunnitellaan haun tiimoilta huomenna. 
Edunvalvonnan palvelullistamisen projektissa opintojakson startti 
on ollut ja saimme kehuja mielenkiintoisista aiheista (Vox Box ja 
häirintäyhdyshenkilöt). 
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Laaksonen: Hyvinvointi Approjen palaute on kerätty. Ylihuomenna 
suunnitellaan kehittämistä. Laajemmat liikuntapalvelut ‐projektissa 
moni asia ei ole suoraan LAureamkon käsissä, joten edistystä ei ole 
tapahtunut. OLL:n liittokokous on tulossa ja lausuntokierroksen 
materiaalit tulevat parin viikon päästä. Edustajistolle varataan 
kommentointimahdollisuus, mutta kokonaisuudessaan varataan 
vähemmän aikaa kuin esim. SAMOKin liittokokoukseen 
valmistautumiseen. 
Nurmi: Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota työstetään ensi 
viikolla evakossa. Prosessikuvaukset ovat hyvällä mallilla. OPKU+ ‐
toimintasuunnitelmaa on työstetty viime viikot. RaflaRumban 
ohjausryhmän on aloittanut ensi vuoden valmistelun ja 
projektipäällikön haku on avattu. WSC:n Vantaan ja Espoon ryhmät 
ovat työllistäneet ja yritämme saada tapaamisia kuntajohtajien 
kanssa. Lohjan paikallisliikenteen opiskelija‐alennukset puhuttavat 
ja yritämme saada asiaa eteen päin. 
Tervala: Kuulumiset liitteenä. 
Viita: Kuulumiset liitteenä. 
 

7 Hallitus- ja 
edustajistotoiminnan 
käytänteet 

Esittely: Laureamkossa on useita vuosia tulkittu opiskelijakunnan 
sääntöjä niin, että edustajiston ja hallituksen jäsenten tulee olla 
läsnäolevia opiskelijoita. Erityisesti hallitustoiminta on kuitenkin niin 
aikaa vievää, että opintojen edistäminen muodostuu useille 
haasteeksi varsinkin aloilla, joilla on paljon läsnäolopakollisia 
opintojaksoja. Säännöt eivät kuitenkaan suoraan vaadi 
ilmoittautumista läsnäolevaksi. Sääntöjen tulkintaa ja käytäntöä on 
puollettu muutettavaksi myös Laurean johdon taholta. 
 
Liite: Taustamuistio 
 
Päätösesitys: Hallitukseen valittavat henkilöt voivat hallituskautensa 
ajaksi ilmoittautua poissa oleviksi opinnoista. Jos hallitukseen 
valitaan vaaleilla edustajistoon valittu henkilö, hänen 
vaalikelpoisuutensa lakkaa poissaolevaksi ilmoittautumisen myötä, 
eikä hän voi palata edustajiston kokoonpanoon hallituksessa 
toimimisen päättyessä. 
 
Päätös: Edustajisto päättää, että hallitukseen valittavat henkilöt 
voivat hallituskautensa ajaksi ilmoittautua poissa oleviksi 
opinnoista. Edustajisto päättää ottaa vaaliohjesäännön käsittelyyn 
seuraavassa edustajiston kokouksessa. 
 

8 Talousseuranta Esittely: Toiminnanjohtaja esittelee opiskelijakunnan talouden 
toteumaa välillä 1.1.‐16.9.2019.  
 
Liite: Talouden seuranta 
 
Päätösesitys: Merkitään talouden seuranta tiedoksi ja päätetään 
tarvittavista toimenpiteistä. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1mtmCRevheVZYDKV5CYRwE9RbXU14-_5RrQIMvdOFaf8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18dXxVfGmWiqfQbcBA9fb1fYgG9DKgpEJp_UcnGS9w-4
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Päätös: Merkitään talouden seuranta tiedoksi. 
 

9 META 9.1. Hengailuillan järjestäjästä päättäminen. Päätettiin, että 
seuraavan hengailuillan järjestää EsKot. 
9.2. SAMOKin liittokokousdelegaatio. Muistutettiin edustajistoa 
kolmannen liittokokousdelegaatin ilmoittamisesta. 
9.3. Edustajiston kokouksen streamaus. Sovittiin, että Index hoitaa 
seuraavan kokouksen streamauksen. 
9.4. Hallituksen projektikatsaukset. Seuraava projektikatsaus on 
iltakoulussa 
9.5. Edustajiston kokouksen tarjoilut. Seuraavaan kokoukseen 
kerätään evästoiveet ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

10 Ilmoitusasiat Airaksinen ilmoittaa edustajiston päätettävänä olevia 
opiskelijaedustajapaikkoja koskien saaneensa valinnoista palautetta, 
jossa toivotaan valintojen tekemistä kriteerien mukaisesti. 
 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.31. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Ingrid Ramberg 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

  
Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

Annika Sievinen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


