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Hallituksen kokous 21/19 
Aika Tiistai 26.11.2019 klo 14:30 - 16:30 
Paikka Tikkurila, AB382 
Paikalla Nurmi Silja, puheenjohtaja 

Viita Jani, varapuheenjohtaja 
Laaksonen Anton, jäsen 
Menschakoff Katja, jäsen 
Niinivirta Liisa, jäsen 
Salovaara Taru, jäsen 
Tervala Miisa, jäsen  
 
Opiskelijakunnan työntekijät 
Niina Leppälä, kohdat 1-9 
 
Opiskelijakunnan vuoden 2020 hallitus 
Jesse Kokko 
Carita Törhönen 
Annika Sievinen 
Taryne Kalima, kohdat 1-12 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 14:35. 
 

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta 
ennen kokousta koolle sähköpostitse.  Esityslista on lähetetty 20.11. 
eli kuusi (6) vuorokautta ennen kokousta. 
 
Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on 
asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) 
hallituksen jäsenistä.  
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Päätös: Päätöksen mukaan. 
 

3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä 
yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän 
asian käsittelemisen ajaksi. 
 
Päätösesitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus 
opiskelijakunnan vuoden 2020 hallituksen jäsenille ja edustajiston 
puheenjohtajistolle.  
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Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus henkilöille Jesse 
Kokko, Carita Törhönen, Annika Sievinen ja Taryne Kalima. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja 
Silja Nurmi ja sihteerinä hallituksen jäsen Anton Laaksonen. Valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa 
Niinivirta ja Taru Salovaara. 
 

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

6 Kampustiimilistojen 
vahvistaminen 

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat 
 
Liite: Kampustiimilistat 
 
Päätös: Hyväksytään kampustiimien muutokset. 
 

7 Vuoden 2020 hallitushupparit Esittely: Toiminnanjohtaja on kysynyt tarjouksen Putsiinilta ensi 
vuoden hallitushuppareista. Kappalehinnaksi tulee 21,50€ + alv, 
lisäksi painatukset ja toimituskulut. Hupparin väri on fuksia ja 
painatukset logo selkään ja rintaan etunimi, titteli ja vuosiluku. 
 
Liite: Mallikuva hupparista, jaetaan pöydälle 
 
Päätösesitys: Päätetään tilata hupparit vuoden 2020 hallitukselle ja 
edustajiston puheenjohtajistolle.  Vastuutetaan toiminnanjohtaja 
hoitamaan tilaus. 
 
Päätös: Tilataan 9 kpl esitettyjä huppareita. Valtuutetaan 
toiminnanjohtaja hoitamaan tilaus ja sopimaan rintapainatuksen 
yksityiskohdista vuoden 2020 hallituksen kanssa. 
 

8 Aktiivihupparit Esittely: Toiminnanjohtaja on tiedustellut Putsiinilta mahdollisuutta 
järjestää omakustanteinen hupparitilaus aktiiveille. Hinta ja malli 
olisi sama kuin hallitushuppareissa, mutta esimerkiksi värit voivat 
olla käänteiset, jos halutaan erottautua. Tilaus voitaisiin järjestää 
piilotettuna tuotteena Kide.appiin.  
 
Liite: Mallikuva hupparista, jaetaan pöydälle 
 
Päätösesitys: Avataan aktiiveille mahdollisuus tilata aktiivihuppari 
omakustanteisesti. Vastuutetaan toiminnanjohtaja hoitamaan 
tilaus. 
 
Päätös: Avataan aktiiveille mahdollisuus tilata aktiivihuppari 
omakustanteisesti. Hupparin väri on musta valkoisella tekstillä. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GI-fwRJGjRy5Ls3gYELVS7oDGLAvf6bydPaQndRzPJg/edit#gid=0
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Aktiivit saavat itse valita, haluavatko rintapainatuksen huppariin. 
Valtuutetaan toiminnanjohtaja hoitamaan tilaus. 
 

9 Haalaritilaus 
 
Leppälä poistui 15:14. 

Esittely: Haalaritilausta varten on kilpailutettu  tarjoajia. 
Asiantuntija Leppälä selvittää 26.11. mennessä tilanteen ja tästä 
selvitys jaetaan pöydälle.  
 
Liite: Jaetaan pöydälle 
 
Päätösesitys: Tilataan kevään 2020 haalarit XX. Tilaukselle tulee 
hintaa x €. Vastuutetaan asiantuntija Leppälä hoitamaan tilaus. 
 
Päätös: Tilataan vuoden 2020 haalarit Putsiinilta. Tilaukselle tulee 
hintaa 33 000 € kymmenellä logolla. Vastuutetaan asiantuntija 
Leppälä hoitamaan tilaus. 
 

10 Skumppalasit Esittely: Muoviset skumppalasit ovat päässeet vähäisiksi ja näitä 
tarvitsisi ostaa lisää. Varapuheenjohtaja on kilpailuttanut 
skumppalasien toimittajia.  
 
Liite: Jaetaan pöydälle 
 
Päätösesitys: Tilataan x kpl skumppalaseja toimittaja x:ltä. 
Tilaukselle tulee hintaa x €. Vastuutetaan varapuheenjohtaja 
hoitamaan tilaus. 
 
Päätös: Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 

11 World Student Capitalin 
poliittinen linjapaperi 

Esittely: World Student Capital - pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:n 
hallitus on hyväksynyt yhdistyksen kokoukselle esitettäväksi WSC:n 
poliittisen linjapaperin. Edunvalvonnan asiantuntija on selvittänyt 
mitkä WSC:n linjaukset ovat yhteneväisiä opiskelijakunnan 
poliittisen- ja kaupunkipoliittisen ohjelman kanssa sekä mihin 
opiskelijakunnan tulisi ottaa kantaa. WSC:n yhdistyksen kokous 
järjestetään 9.12. 
 
Liite: WSC:n poliittinen linjapaperi, WSC:n polo - Laureamkon polo 
 
Päätösesitys: Hyväksytään opiskelijakunnan kannat World Student 
Capitalin poliittisesta linjapaperista. Päätetään lähettää 
opiskelijakunnan kannat etukäteen tiedoksi muille yhdistyksen 
jäsenjärjestöille. Vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan tiedotus 
muille jäsenjärjestöille. 
 
Päätös: Hyväksytään opiskelijakunnan kannat linjapaperista 
seuraavasti:  
Laureamkon kommentit WSC:n linjapaperista 
 
Kannatetaan seuraavia kohtia, joista ei ole mainintaa meidän 
poliittisessa ohjelmassa 

https://docs.google.com/document/d/12ot6ziM7INrKb_KTg2GnYoCdVj00gl2hxzSSizu9y6U/edit
https://docs.google.com/document/d/1pGQcgUroX-tccT-XkmsPuvCLNL3yV9uES-KdV3G33Hg/edit
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- Uusia opiskelija-asuntoja valmistuttava yli 600 vuosittain 
- Joukkoliikenteen kehittämisen painopisteeksi nostettava 
raideliikenne 
- Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun 
poikittaisliikenteestä nostettava 50 prosenttiin (meidän kommentti: 
tämä on ehkä epärealistinen lähitulevaisuudessa, mutta ei kovat 
tavoitteet paha asia ole) 
- Kaupunkipyöräverkoston oltava pääkaupunkiseudulla 
yhtenäinen ja kattava 
- Metron liikennöinti laajennettava  kannatamme metroon 
pidennettyjä aikatauluja perjantai- ja lauantai-illoille  
- Etenkin opiskelijoiden, nuorten ja pienituloisten 
kaupunkilaisten palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava koko 
pääkaupunkiseudulla 
- Kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja 
keskitettävä enemmän ennaltaehkäisyyn 
- Kansainvälisten opiskelijoiden erityistarpeet on huomioitava 
kunnallisissa palveluissa 
- Hoitopolkujen YTHS:n, korkeakoulujen ja julkisten 
palveluiden välillä tulee olla sujuvia  
- Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä ja 
ensimmäinen hoitokontakti on saatava kuukauden sisällä hoitoon 
hakeutumisesta 
- Nuoria kuultava kaupunkien päätöksenteossa 
huomattavasti nykyistä enemmän 
- Kuntalaisaloitteiden ja avoimien valmistelukuulemisten 
roolia kasvatettava 
- Kaupunkien lautakuntien kokouksien oltava avoimia 
- Kaupunkien valtuustojen kokouksiin lisättävä kansalaisten 
kyselytunnit 
- Opiskelijayrittäjyyttä tuettava laadukkailla neuvonta- ja 
muilla yrityspalveluilla sekä toimistohubeilla 
 
Muutosesityksiä: 
- ”Julkisen liikenteen oltava sujuvaa ympärivuorokautisesti.” 
Kannatetaan, mutta halutaan myös korostaa julkisen liikenteen 
turvallisuutta. Kannatamme varsinkin ympärivuorokautista 
junaliikennettä lentokentälle. 
- ”Kaikkien alle 29-vuotiaiden ja kaikkien 
korkeakouluopiskelijoiden saatava mahdollisuus maksuttomaan 
psykoterapiaan esimerkiksi asiakassetelin avulla.” Kannatetaan, 
mutta halutaan esimerkki pois. Koetaan sen olevan turha lisäys. 
- ”Vaihto- ja kansainvälisille opiskelijoille taattava sama 
terveydenhuollon palvelutaso kuin suomalaisille opiskelijoille.” 
Muutetaan kohta muotoon, että YTHS:n ulkopuolelle jääville 
opiskelijoille (vaihto- ja polkuopiskelijat) taataan sama palvelutaso 
kuin tutkinto-opiskelijoille. 
 
Lisäyksiä: 
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- Ajetaan WSC:n paperiin lisäyksenä: ”Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) opiskelija-alennukset tulee ulottaa koskemaan 
kaikkia opiskelijoita, joiden opiskelupaikka on HSL:n toimialueella.” 
 
Puheenjohtaja hoitaa tiedotuksen muille jäsenjärjestöille. 
 

12 SAMOKin 
kummiopiskelijakunta- 
toiminnan laatukriteeristö 
 
Kalima poistui klo 15:59. 

Esittely: Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK pyytää 
opiskelijakunnilta kommentteja kummiopiskelijakuntatoiminnan 
laatukriteereihin. Kommentointi aikaa on 29.11. saakka. 
 
Liite: SAMOKin kummiopiskelijakuntatoiminnan laatukriteeristö 
 
Päätösesitys: Hyväksytään opiskelijakunnan kommentit 
kummiopiskelijakuntatoiminnan laatukriteereihin. Vastuutetaan 
puheenjohtaja lähettämään kommentit SAMOKille. 
  
Päätös: Hyväksytään opiskelijakunnan kommenteiksi seuraavaa: 
Laureamko kiittää mahdollisuudesta kommentoida 
kummiopiskelijakuntatoiminnan laatukriteeristöä. Toivomme, että 
dokumentti kirjoitetaan viralliseen muotoon, eli ei puhuta 
esimerkiksi “kummiopkuista” ja päätetä lauseita “tms.”. 
Ehdotamme myös, että dokumentti kirjoitetaan 
konditionaalimuodon sijaan käskymuotoon, jolloin se velvoittaa 
tekemään asioita. Eli “olisi hyvä tehdä muistio” muutetaan muotoon 
“tehdään muistio” ja “kannattaa ottaa selvää” muotoon 
“selvitetään”. Meille jäi vähän epäselväksi, kenelle dokumentti on 
suunnattu, sillä samaan aikaan se sisältää ohjeita 
kummitapaamiseen SAMOKin toimijoille (sovi kummiopkujen 
kanssa...), mutta myös laatukriteereitä ja mitattavia asioita, joiden 
avulla seurataan kehitystä. Mielestämme välitarkastelu olisi hyvä 
vastuuttaa jollekin, ei tarvitse olla nimetty henkilö, mutta joku 
vastuutaho. Huomiona, että neljännen sivun viimeisessä lauseessa 
on mainittu “toiveita loppuvuodelle” kahdesti. Kaiken kaikkiaan on 
todella hyvä, että tällaiset laatukriteerit on laadittu, jolloin 
toimintaa on mahdollista tarkastella ja kehittää. Seurannan kyllä/ei -
kysymykset ovat selkeä mittaristo, jolla taataan 
kummiopiskelijakuntatoiminnan yhtenäinen sisältö eri 
opiskelijakunnille. 
 
Valtuutetaan puheenjohtaja lähettämään kommentit SAMOKille. 
 

13 META Ei muita esille tulevia asioita. 
 

14 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja muistuttaa ilmoittautumaan Opiskelijan kaupunki 
2019 -seminaariin ja 3AMK-pikkujouluihin. 
 
Miisalla on tänään syntymäpäivä, koko hallitus toivottaa hänelle 
hyvää syntymäpäivää. Lauletaan syntymäpäivälaulu. 
 

15 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

https://docs.google.com/document/d/1YUlB7M5TR7LIRIOotDV06U0ZV3Nc2bWmlKTidDIf9ro/edit
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Päätös: Päätetään kokous ajassa 16:18. 
 

Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Silja Nurmi 
puheenjohtaja 

Anton Laaksonen 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Liisa Niinivirta 
pöytäkirjantarkastaja 

Taru Salovaara 
pöytäkirjantarkastaja 

 


