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HALLITUKSEN KOKOUS 12/2020 
Aika: 28.5.2020 kello 14.30 

Paikka: Etänä, Zoom 

Läsnä:  

Miisa Tervala Hallituksen puheenjohtaja  

Annika Sievinen Hallituksen varapuheenjohtaja, kohdasta 9, puheenjohti kohdan 11. 

Taryne Kalima Hallituksen jäsen 

Tuomas Koivisto Hallituksen jäsen, poissa 

Jesse Kokko Hallituksen jäsen 

Christian Still Hallituksen jäsen 

Carita Törhönen Hallituksen jäsen, kohdasta 8. 

 

Vertti Airaksinen Edustajiston puheenjohtaja, poissa 

Liisa Niinivirta Edustajiston varapuheenjohtaja 

 

Opiskelijakunnan asiantuntijat 

Mari Lehtoruusu 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.33. 

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle 

sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana. 

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:  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

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 
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Päätös: Ei tarpeen myöntää. 

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Päätösesitys:  Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Miisa Tervala ja sihteerinä 

opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina Taryne Kalima 

ja Christian Still. Muuten esityksen mukaan. 

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, mutta siirrettiin kohta 8 

SAMOK-ehdokkaan tukeminen  kokouksen viimeiseksi asiakohdaksi 11. 

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN 

Esittely: Käydään läpi kampustiimeihin tulleet muutokset.  

Liite: Muutokset kampustiimeissä 

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset. 

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaan. Todettiin, että Lohjan osalta kyse on koko kampustiimistä. 

7. SAMOKIN SYYSSTARTTI 

Esittely: SAMOKin Syysstartti pidetään 6.-8.8. erityisjärjestelyillä. Suuri osa ohjelmasta streamataan, 

ja paikan päälle saa osallistua kaksi henkilöä kustakin opiskelijakunnasta. Keskustellaan, ketkä 

Syyssarttiin osallistuu. 

Liite: -  

Päätösesitys:  

Päätös: Päätettiin lähettää syystarttiin Annika Sievinen ja Miisa Tervala. 

8. JÄSENMAKSUJEN JAKSOTTAMINEN 

Esittely: Edustajisto on kokouksessaan 2.4.2020. päättänyt jäsenmaksuiksi: 

Lukuvuodelle 2020-2021 52 euroa 

Vuodelle 2021 52 euroa 

Syyslukukaudelle 2020 30 euroa 

Kevätlukukaudelle 2021 30 euroa 

2 vuoden jäsenmaksuksi 95 euroa 

3 vuoden jäsenmaksuksi 126 euroa 

3,5 vuoden jäsenmaksuksi 140 euroa 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjwxU0V6sokfszbkJBfg9nOXwaEs6CVDP8hqS3KmaLg/edit#gid=0
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4 vuoden jäsenmaksuksi 158 euroa 

Toiminnanjohtaja on valmistellut esityksen jäsenmaksujen jaksottamisesta. 

Liite: Jäsenmaksujen jaksottaminen 

Päätösesitys: Liitteen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 

9. PÄÄTÖKSET SYKSYN TAPAHTUMISTA 

Esittely: Tapasimme 19.5. Tiina Rantaa, ja kävimme läpi Laureamkon suunnitelmia syksylle. Tiimit 

ovat valmistelleet rajoituksiin perustuvat muutokset syksyn toiminnassa. Käydään toiminnan 

muutokset läpi tiimeittäin. 

Liite: - 

Päätösesitys: 

Päätös: Käytiin keskustelua aiheesta ja merkittiin se tiedoksi. 

Edunvalvontatiimi: 

● Projekteille on tehty varautumissuunnitelmat ja korona ei vaikuta kovin moneen. 

● Hyvinvointiapprot on päätetty järjestää kaikilla kampuksilla etänä. 

Palvelutiimi: 

● Fuksiaiset siirretään lokakuulle päivälle 21.10.  

● Varjofuksiaisten osalta on päätetty, että ne perutaan tarvittaessa. Tilanne katsotaan 

uudestaan elokuun alussa.  

● Ständikiertue pidetään ilman yhteistyökumppaneita ja turvavälit säilyttäen.  

● Laureamko-startti järjestetään hyödyntäen turvavälejä ja grillaamisen sijaan 

yksittäispakatut eväät. Jatkot perutaan, mutta jos tilanne on muuttunut jatkot saatetaan 

pitää. 

● Degree-leirissä ollaan mukana, jos se siirretään myöhemmälle syksyyn. 

● Kampustiimien yli 50 hengen tapahtumat siirretään myöhemmälle eli aikaisintaan 

tapahtumia pidetään lokakuussa, koska tilanne on nyt epävarma. Kampustiimien tulee itse 

siirtää tapahtumat. 

● Ship Off ja Aktiivikiertueen tilanne katsotaan syksyllä. 

● Tuutorien tapahtumiin suositellaan ulkona tapahtuvaa ryhmäytymistä. 

● Vuosijuhlista päätetään tarvittaessa peruutuksesta syksyllä viimeistään lokakuun alussa. 

● Tuutoriristeily perutaan. 

● Fuksipassitiimi muokkaa passin sellaiseksi että sen voi suorittaa syksyllä myös rajoitusten 

aikana. 

● Kampustiimeille tehdään ohjeistus toimistojen pitämisestä poikkeusoloissa. 

Jesse viestii asiasta aktiiveille. 

https://docs.google.com/document/d/1vOgOOdftmy-4ZLbZ8DOsfLvWSbCkLBDXFaWUFX2Ic0E/edit
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11. HELGAN MIELIPOTTI 

Esittely: Opiskelijakunta Helga on toteuttanut laajan Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan, joka 

huipentuu Mielipotin keräämiseen. Mielipottiin kerätyt varat menevät Mieli ry:lle, jonka tavoite on 

edistää mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmia sekä tarjota kriisiapua vaikeassa 

elämäntilanteessa oleville. Päätetään osallistumisesta Helgan mielipottiin. 

Liite: -  

Päätösesitys: Osallistutaan mielipottiin summalla x. 

Päätös: Päätettiin osallistua Helgan mielipottiin 20 eurolla edunvalvonnan budjetista. Mielipotti 

lahjoituksesta vastaa Miisa. 

12. SAMOK-EHDOKKAAN TUKEMINEN 

Esittely: Laureamko on viime vuosina tukenut omia SAMOK-ehdokkaitaan esim. rahallisesti, tai 

käyttämällä kampanjaan työntekijöiden työaikaa. Keskustellaan, halutaanko tukea ehdokasta tällä 

kertaa ja jos kyllä, niin millä tavoilla. 

Liite: -  

Päätösesitys: 

Päätös: Päätettiin tukea 400 eurolla ja maksimissaan 10 tunnilla kunkin työntekijän työaikaa. 

Todettiin, että Miisa Tervala ei osallistunut asian käsittelyyn ja kohdan puheenjohti Annika 

Sievinen. 

13. META 

Lehtoruusu muistutti, että tarvitsee palkkioiden maksattamista varten tiedot, mitkä kuukaudet 

kultakin hallituksen jäseneltä merkitään ilman palkkiota.  

14. ILMOITUSASIAT 

Tervala muistutti huomisen strategia-työpajan ennakkotehtävästä. 
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16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

Päätös:  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

päivämäärä: päivämäärä: 

 

puheenjohtaja sihteeri 

Miisa Tervala Mari Lehtoruusu 

päivämäärä päivämäärä 

 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

Taryne Kalima Christian Still 


