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Hallituksen kokous 16/18 
Aika Torstai 20.9.2018, klo 15:00-17:00 
Paikka Laurea Tikkurila, AB400 
Läsnä Väisänen Lauri, puheenjohtaja 

Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja 
Haarala Susanna, jäsen 
Hyvärinen Jenni, jäsen 
Marttila Anna, jäsen 
Nurmi Silja, jäsen 
Mauring Merike, jäsen 
 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.05 
 

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta 
ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan 
kokouskutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi 
olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua 
kaikille jäsenille. 
 
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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
 

3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet Esittely:  Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä 
yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän 
asian käsittelemisen ajaksi. 
 
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet 
 
Päätös: Ei tarvetta myöntää. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys:  Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja 
Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari 
Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 
tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Valittiin sihteeriksi Merike Mauring ja pöytäkirjatarkastajiksi 
Silja Nurmi ja Jenni Hyvärinen 
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5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
 

6 Kampustiimilistojen 
vahvistaminen 

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kampustiimilistat  

7 OPKU6: Jäsenyyden tunniste Esittely:  OPKU6 tarvitsee oman jäsenyyden tunnisteensa. 
Neuvotteluja on aikaisemmin käyty Treanglon, Slicen ja Tuudon 
kanssa heidän tarjoamistaan vaihtoehdoista.  
 
Liite: Jäsentunniste - perusteludiat 
 
Päätösesitys: Keskustellaan vaihtoehdoista jäsenyyden 
tunnisteeksi, ja esitellään toinen vaihtoehdoista edustajistolle. 
 
Päätös: Käytiin keskustelua. Päätettiin esittää edustajistolle Sliceä. 
 

8 WSC: Opiskelijan Kaupunki 
2018 -tutkimus 

Esittely: WSC-yhteisö suunnittelee vuoden 2015 vastaavan 
tutkimuksen uusintaa. Opiskelijakuntamme olisi syytä päättää 
olemmeko mukana, ja millä rahoituksella. 
 
Liite: Opiskelijan kaupunki 2019  tutkimuksen lähtökohdat  
Päätösesitys: Keskustellaan aiheesta, ja päätetään suuntaa 
antavasti varattavista kuluista. 
 
Päätös: Keskusteltiin aiheesta. Ollaan mukana tutkimuksessa ja 
varataan 600e tutkimukseen ja 200e muuhun. (alustava)  

9 SAMOK: Liittokokous 
delegaation päätös. 

Esittely: Liittokokoukseen lähetämme äänivaltaisia henkilöitä 
äänestämään opiskelijakuntamme näkemyksistä. 
 
Päätösesitys: Keskustellaan lähtijöistä ja halukkaista, ja päätetään 
delegaatio. 
 
Päätös: Päätetään, että Samokin liittokokoukseen Laureamkon 
delegaationa lähtevät Silja, Lauri, Roope, Ainomaija, Mari, Emmi.  

10 SAMOK: Neuvottelijat Esittely: Hallituksen 15. kokouksessa päätettiin alustavasti 
liittokokoukseen lähetettävistä neuvottelijoista. Tilanne on 
kuitenkin muuttunut, ja asiasta on päätettävä uudelleen. 
 
Päätösesitys: Kumotaan edellisen kokouksen päätös numero 11. 
Lähetetään Lauri ja Mari neuvottelemaan henkilövalinnoista. Roope 
ja Ainomaija neuvottelevat asiakysymyksistä. Lauri ja Roope 
toimivat pääneuvottelijoina. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  
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11 META Kaljaasille rastia menee pitämään: Lauri, Susanna, Riku, Jenni 
Lobille rastia: Merike, Jenni, Emmi, Riku(?) 
 
Alustavasti Merike ja Lauri HYY:n vuosijuhliin mikäli 2 voi osallistua 
heidän vuosijuhliin.  

12 Ilmoitusasiat Hyvää työtä fuksiaisissa 
Susanna lomalla 4-8.10 
Merike lomalla 3-14.10 

13 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Kokous päätetty ajassa 16:00 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Lauri Väisänen 
puheenjohtaja 

Merike Mauring 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Silja Nurmi 
pöytäkirjantarkastaja 

Jenni Hyvärinen 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


