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EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2021
Aika: 8.2.2021, kello 17

Paikka: Etänä. Zoom: https://laurea.zoom.us/j/67659426017

Kutsutut:

TASE Panu Nilsson, edustajiston puheenjohtaja paikalla

La'SOTE Joonas Keränen, edustajiston varapuheenjohtaja paikalla

La'SOTE Janita Aaltonen, varsinainen pois

TASE Vili Vehkaoja, varsinainen pois

Opiskelevat Kokoomuslaiset Sonia Kaspio, varsinainen paikalla

La'SOTE Silja Nurmi, varsinainen paikalla

TASE Anselmi Nousiainen, varsinainen paikalla

La'SOTE Aino Vesterinen, varsinainen paikalla

La'SOTE Petteri Saari, varsinainen paikalla

TASE Janne Lohilahti, varsinainen paikalla

La'SOTE Anni Parkkonen, varsinainen paikalla

La'SOTE Heidi Miettinen, varsinainen paikalla

Opiskelevat Kokoomuslaiset Nea Tarvainen, varsinainen paikalla

TASE Christian Still, varajäsen pois

Opiskelevat Kokoomuslaiset Janne Wuorenheimo, varajäsen paikalla

La'SOTE Katja Menschakoff, varajäsen paikalla

Opiskelevat Kokoomuslaiset Marko Taipale, varajäsen pois

Opiskelijakunnan hallitus

Jenna Jourio

Ella Hokkanen

Minttu Uurimäki

Venla Kääriä

Janina Saaristo

Bill Ojwaka

Carita Törhönen

Suvi Nieminen

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Opiskelijakunnan jäsenet
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1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:  Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.04

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.

Päätöesitys:  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Esityksen mukaan

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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Panu Nilsson, sihteerinä

toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Aino

Vesterinen ja Silja Nurmi.

Päätös:  Esityksen mukaan

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Lisätään kohta 10. Kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen, jatketaan numerointia vastaavasti.

Siirretään kohta 8. Edustajiston kokoonpanon toteaminen uudeksi kohdaksi 6.

Päätös: Hyväksytään esityslista tehdyin muutoksin

6. EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Esittely: Edustajiston kokoonpano on muuttunut järjestäytymiskokouksessa tehtyjen

hallitusvalintojen myötä.

Liite: Edustajiston kokoonpanon toteaminen

Päätösesitys: Todetaan edustajiston kokoonpano
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Päätös: Todetaan edustajiston kokoonpano liitten mukaisesti

7. HALLITUKSEN KUULUMISET

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi hallituksen kuulumiset ja projektien

eteneminen. Sovitaan miten kuulumiset toteutetaan vuonna 2021: Mm. onko kyseinen malli hyvä.

Liite: Hallituksen kuulumiset

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkitään hallituksen kuulumiset tiedoksi. Sovittiin että projektien kuulumiset tuodaan

edustajistolle tietoon diaesityksellä viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa suullisesti hallituksen

jäsenten kuulumiset omasta jaksamisesta, työtaakasta yms.

8. PROJEKTIT 2021

Esittely: Käynnissä olevien projektien lisäksi on myös aloitettavia projekteja, joiden työryhmiin myös

edustajilla on mahdollisuus osallistua ja tämä olisi myös toivottavaakin: Sääntöuudistus (Johtotiimi,

projektipäällikkö Panu Nilsson), Jäsenkanta laajennus (Johtotiimi, projektipäällikkö Carita

Törhönen/Joonas Keränen).

Liite: Projektisuunnitelmat 2021

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös:  Esityksen mukaan

9. LÄHETEKESKUSTELU OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA

Esittely: Edustajiston kokoonpanon muuttuessa sekä edustajiston kokousten yhteydessä varsinaisten

jäsenten poissaolojen seurauksena varajäsenten siirtyminen olisi hyvä olla kirjattuna

ohjesääntöihin. Toimintapa on ollut yleinen parlamentaarinen malli, jossa varalla olevan jäsenen

siirtyminen edustajiston varsinaiseksi jäseneksi tai kokouksessa varsinaisen jäsenen tilalle tapahtuu

järjestyksessään: 1) saman vaaliliiton edustaja(t) 2) muun vaaliliiton edustaja(t) vaalien

järjestysluvun (äänimäärä suhteutettuna vertailulukuun) mukaisesti.

Liite: Ei liitettä

Päätösesitys: Panu Nilsson valmistelee ohjesäännön muutoksen, joka käsitellään edustajiston

seuraavassa kokouksessa 3/2021.

Päätös: Esityksen mukaan

Kokoustauko 18.11 - 18.18

10. KUNTAVAALITAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Hyväksytään Laureamkon kuntavaalitavoitteet
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Liite: Kuntavaaliteemat

Päätösesitys:  Hyväksytään Laureamkon kuntavaalitavoitteet liitteen mukaisesti

Päätös: Esityksen mukaan

11. KEVÄÄN KOKOUKSET

Esittely: Kevään kokousajat on ajoitettu seuraavasti:

- kokous 2/2021 8.2.2021 kl 17

- kokous 3/2021 15.3.2021 kl 17

- kevätkokous 4/2021 19.4.2021 kl 17

- kokous 5/2021 17.5.2021 kl 17

Keskustellaan mahdollisista kokouspaikoista, jos/kun vallitseva tilanne on muuttuu.

Liite: ei liitettä

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan, kevään kokoukset Zoomissa nykyisen koronatilanteen vallitessa.

12. LÄHETEKESKUSTELU EDUSTAJISTON AKTIVOIMISESTA JA YHTEISTYÖSTÄ

Esittely: Vallitseva tilanne on luonut omanlaisiaan haasteita; Sosiaalinen vuorovaikutus on siirtynyt

entistä enemmän sähköisille alustoille, mutta käyttö ei ole suoranaisesti lähentänyt ihmisten

kontaktia, vaan toimii lähinnä vain välttämättömänä keinona. Sosiaalinen kanssakäyminen on

nykyiseltään enemmälti kalenteroitua kuin kasuaalia.

Yksi vaihtoehto on ottaa jälleen käyttöön vaaliliittojen ryhmäpuheenjohtajat, jotka pitävät huolta

oman liiton edustajista ja sisäisestä viestinnästä. Ryhmäpuheenjohtajat voisivat täten myös

raportoida (vapaamuotoisesti) esimerkiksi kerran kuussa muulle edustajistolle mm. mitä

mahdollisesti on tullut keskusteltua, mitä potentiaalisia esityksiä/projekti-ideoita, ymv. on tullut

esille. Tämän lisäksi vaaliliitot voisivat vuorotellen järjestää edustajistolle

hang-outin/after-workin/tmv. valitsemallaan teemalla.

Liite: Ei liitettä

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi, sovittiin että La’SOTE järjestää seuraavan hangoutin

seuraavan kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen, mutta ennen seuraavaa edustajiston

kokousta.

13. META

- Keskusteltiin osuuskunnan perustamisesta ja perustamiskokouksesta
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- Keskusteltiin edustajiston kokouksista tiedottamisesta. Sovittiin että tehdään kokouksista

lyhyet infot Laureamkon IG-storyyn (tallennetaan ne myös kohokohtiin) Aino Vesterinen

hoitaa ensimmäisestä kokouksesta tiedottamisen

- Jenna ehdotti hallituksen ja edustajiston yhteistä pulkkailua, herätti innostusta, sovitaan

yksityiskohdista Slackissa

Sonia Kaspio poistui kohdan käsittelyn aikana 19.14

14. ILMOITUSASIAT

- Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia

- Aino Vesterinen vinkkasi uusia Slack käyttäjiä liittymään edustajisto2021 ja

edustajisto&hallitus kanaville

- Jenna Jourio pyysi edustajiston jäseniä toimittamaan sanoja fuksiaispelia varten #fuksiaiset

kanavalla

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.27

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä: päivämäärä:

puheenjohtaja sihteeri

Panu Nilsson Sini Heino

päivämäärä päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Silja Nurmi Aino Vesterinen


