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EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2020 
Aika: 3.3.2020, kello 17 

Paikka: Otaniemi 118 

Kutsutut:  

Index Vertti Airaksinen, edustajiston puheenjohtaja, läsnä 

Index Liisa Niinivirta, edustajiston varapuheenjohtaja, läsnä 

 

La'SOTE Janita Aaltonen, varsinainen, poissa 

Index Samu Reinikainen, varsinainen, poissa 

La'SOTE Johanna Pohjanmeri, varsinainen, kohdasta 6. 

Index Marika Miettinen, varsinainen, läsnä 

La'SOTE Katja Menschakoff, varsinainen, läsnä 

La'SOTE Silja Nurmi, varsinainen, poissa 

EsKot Emmi Lintunen, varsinainen, poissa 

La'SOTE Taru Salovaara, varsinainen, läsnä 

La'SOTE Aino Vesterinen, varsinainen, kohdasta 6. 

La'SOTE Anton Laaksonen, varsinainen, läsnä 

Index Liisa Minkkinen, varsinainen, läsnä 

La'SOTE Anni Parkkonen, varsinainen, läsnä 

Index Jani Viita, varsinainen, poissa 

La'SOTE Aslak Niinitanner, varajäsen, poissa 

 

Opiskelijakunnan hallitus 

Miisa Tervala 

Christian Still 

Jesse Kokko 

Carita Törhönen, etänä 

 

Opiskelijakunnan asiantuntijat 

Mari Lehtoruusu 

 

Opiskelijakunnan jäsenet 

Jenna Jourio 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00. 
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2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

Esittely:  Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston 

kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta jonkin asian 

käsittelyn ajaksi.  

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet 

Päätös: Ei tarpeen myöntää. 

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Vertti Airaksinen, sihteerinä 

toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. 

ja N.N. Etäyhteyttä seuraa N.N 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Liisa Minkkinen ja Taru Salovaara. 

Etäyhteyttä seuraa Liisa Minkkinen. Muuten esityksen mukaan. 

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. HALLITUKSEN KUULUMISET 

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi hallituksen kuulumiset ja projektien 

eteneminen. 

Liite: Hallituksen kuulumiset 

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelu. 

Tervala: Laurean uuden kampuksen tuleminen on varmistunut. Uusi asiantuntija vastaamaan 

edunvalvonnasta valitaan 6.3. Lisäksi paljon aikaa on kulunut koulutusten suunnitteluun. 

https://drive.google.com/open?id=1vRbuIJtIP5fJdFYKecQxsTFWBa0AIjPU
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Still: Aktiivikiitoksen konseptoinnista projektina on luovuttu. Fuksipassi-projektin ensimmäinen 

tapaaminen on pidetty ja projekti aikataulutettu. Perehtyminen ja prosesseihin mukaan 

pääsemiseen on mennyt aikaa, mutta se on onnistunut hyvin. 

Kokko: Fuksiaiset jatkoineen onnistuivat mukavasti. Palautelomake on lähetetty rastinpitäjille ja 

osallistujille. Tuutorileiri on pidetty ja sekin meni hyvin. Tulevat tuutorit ovat erittäin 

motivoituneita. Yhteistyö opiskelijayhdistysten kanssa -projekti on startannut ja hyvä fiilis. 

Jenkinsistä  ja Laturista toivotaan vielä osallistujia. 

Minkkinen esitti toiveen, että seuraavassa kokouksessa olisivat läsnä myös ne hallituksen jäsenet, 

jotka eivät ole vielä olleet paikalla kokouksissa. 

Salovaara pyysi täsmennyksiä aktiivikiertueen ohjeisiin osallistujille ja kuntavaaliprojektin esittelyyn 

liitteessä. 

7. HALLITUKSEN OHJESÄÄNNÖN MUUTOS 

Esittely: Liisa Minkkinen esittelee. 

Liite: Hallituksen ohjesääntö 

Päätös:  

Minkkinen, kannattaa Salovaara, pykälään 5 lisätään: Hallituksen jäsen voi myös itse pyytää 

edustajistolta palkkionsa eväämistä ajalle, jolloin hän on estynyt tehtävistä. 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Hyväksyttiin ohjesääntö muutoksin. 

8. EDUSTAJISTON SYKSYN JÄSENISTÖN PROAKTIIVINEN KÄSITTELY 

Esittely: Edustajisto muodostuu tällä hetkellä 15 jäsenestä ja 1 varajäsenestä. Edustajiston 

jäsenistöstä mahdollisesti muuttuu kevään aikana niin, ettei edustajisto muodostu enää 15 

varsinaisesta jäsenestä. Sovitaan mahdollisista toimenpiteistä. 

Päätös: Sovittiin, että edustajisto keskustelee edustajiston jäsenten aktivoinnista seuraavassa 

hang-out. 

  

https://docs.google.com/document/d/1GOudPRN670kPNlZi0encxTV-vnP52u6n/edit
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10. META 

Hallituksen ja edustajiston yhteinen Slack-kanava päätettiin perustaa. Sovittiin, että keskustelu 

siirretään valtaosin tälle kanavalle. Toiminnanjohtaja luo kanavan. 

Toivottiin hallituksen ja edustajiston ryhmäytymisiltamaa. 

Salovaara kertoi kevään Ship Offin ohjelman suunnittelusta ja toivoi edustajiston jäseniltä 

ehdotuksia. 

Salovaara toivoi, että myös muut kuin hän ja Minkkinen kommentoisivat kokouksissa aiheita. 

Tervala muistutti edustajiston jäsenten oikeudesta tuoda esityslistalle asioita. 

OPKU+ -yhteistyö uudistaa tänä vuonna strategiaa. Suuria kysymyksiä tulevat olemaan 

opiskelijakortti ja jäsenyys. Tällä hetkellä yhteistyössä käydään keskustelua siitä pitäisikö 

opiskelijakunnan tarjota opiskelijoilleen mahdollisuus käyttää mitä vain markkinoilla olevaa 

opiskelijakorttia. Jäsenyyden osalta pari yhteistyöopiskelijakuntaa pohtii jäsenyydestä luopumista 

ainakin osittain siten, että rahoituksessa nojattaisiin enemmän korkeakouluun ja vähemmän 

jäsenmaksuihin. 

Laureamkon strategiakysely on päättynyt ja siitä on saatu Petri Toikkaselta koonti. 

Toiminnanjohtaja välittää tulokset edustajistolle. 

Toimintasuunnitelmassa mainittu jäsenkysely on edistynyt. Laureamko on saanut kaksi 

opinnäytetyöntekijää, joista toinen toteuttaa kyselyn jäsenistölle ja toinen laurealaisille 

opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelijakunnan jäseniä. Toiminnanjohtaja ja jäsenpalveluista vastaava 

asiantuntija tapasivat molempia ja kyselyiden keräysaika on huhtikuussa. Jäsenkyselyn tulokset 

saadaan todennäköisesti ennen kesää ja ei-jäsenille suunnatun tulokset syksyn alussa. 

Seuraavasta edustajiston kokouksesta blogin kirjoittaa Anton Laaksonen. 

Seuraavan hang-outin järjestää Johanna Pohjanmeri. 

Tervala kertoi 13.3. järjestetään SAMOKin vaikuttajafoorumin ilmainen päivä. Tilaisuuteen pitää 

ilmoittautua. 

11. ILMOITUSASIAT  

Toukokuun edustajiston kokoukseen tulee vieraaksi Laureamkon SAMOK-kummi Emma Hannonen. 

Kokouksen jälkeen toiminnanjohtaja pitää perehdytyksen Laureamkon taloudesta. 
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13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.21. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

päivämäärä: päivämäärä: 

 

puheenjohtaja sihteeri 

Vertti Airaksinen Mari Lehtoruusu 

päivämäärä päivämäärä 

 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen Taru Salovaara 


