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Edustajiston kokous 2/18 
Aika 6.2.2018 klo 17.00 
Paikka Leppävaaran kampus, tila 216 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Roope Kuivalainen 
Mikke Kortemäki 
Liisa Minkkinen 
Antti Lindblom 
Laura Pöllänen 
Sami Immonen, etänä 
Rami Laitila 
Satu Markkanen 
Juho Kärkkäinen 
Milja Kylmälä 
 
Edustajiston varajäsenet 
Jere Nieminen 
 
Hallitus 
Lauri Väisänen 
Merike Mauring 
Susanna Haarala 
Silja Nurmi 
Jenni Hyvärinen 
Riku Simola 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.06. 

 
2 Kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus 
Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun 
kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla 
on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään 
seitsemän (7) edustajiston jäsenistä tai 
varajäsenistä. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet Esittely: Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei 
edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta 
jonkin asian käsittelyn ajaksi.  
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Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet 
 
Päätös: Ei tarpeen myöntää. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 
 
Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Roope 
Kuivalainen, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. 
Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. 
 
Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Roope Kuivalainen, sihteeriksi 
Mari Lehtoruusu sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
Jere Nieminen ja Liisa Minkkinen. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

6 Edustajiston kokoonpanon 
toteaminen 

Esittely: Edustajiston kokoonpano on muuttunut 
järjestäytymiskokouksessa tehtyjen hallitusvalintojen myötä. 
 
Liitteet: Edustajiston kokoonpano 
 
Päätösesitys: Todetaan edustajiston kokoonpano  
 
Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpano liitteen mukaisesti. 
 

7 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Liitteet: Lintusen ja Marttilan kirjalliset kuulumiset 
 
Päätösesitys: Käsitellään hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi hallituslaisten kuulumiset. 
 
Väisänen: Perehdytyksiä on ollut useita niin SAMOKin kuin 
OPKU6-projektin järjestäminä. OPKU6-projektissa työryhmät ovat 
startanneet taas toimintansa. Edunvalvontaviestinnän suunnitelma 
-projekti on alkanut. Laureamko tulee vaikuttamaan Vantaalla, jotta 
yli 30-vuotiailta opiskelijoilta ei evättäisi HSL-opiskelija alennusta. 
OPKU6-projektissa on suunnitteilla vaaliohjesääntöjen 
yhtenäistäminen, jotta vaalit olisivat myös samaan aikaan kaikilla. 
1.2. Laureamkossa on aloittanut uusi edunvalvonta-asiantuntija 
Ainomaija Rajoo. 
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Haarala: Fuksiaiset menivät hyvin. Laureamkon kerhotoiminnasta 
on käyty keskustelua ja harkitaan niiden lakkauttamista. Lapin ja 
Pietarin matkat ovat pian. 
Mauring: Mauring toimii kevään EV-tiimin puheenjohtajana. Hän 
muistutti edustajistoa Vox Boxin käytöstä. 
Nurmi: Yhteistyössä Laurean opistopsykologin kanssa on kartoitettu 
hyvinvointityöryhmien toimintaa kampuksilla. Hyvinvointikyselyn 
tuloksia käsitellään parhaillaan. 
Hyvärinen: Vapun suunnittelu on aloitettu. 
Zone-liikuntapalveluiden kanssa on suunniteltu yhteistyötä ja 
palvelujen markkinointia. 
Simola: Ensi kuussa alkaa tuutorihaku. Tuutor-leiriä suunnitellaan 
parhaillaan. 
 

8 Taloudenhoidon ohjesääntö Esittely: Hallitus valmisteli vuonna 2017 Yhteistyötahot projektissa 
muutoksen Taloudenhoidon ohjesääntöön. Muutoksen tavoitteena 
on joustavoittaa kampustiimien toimintaa. 
 
Liite: Esitys taloudenhoidon ohjesäännöksi. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään taloudenhoidon ohjesääntö liitteen 
mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin taloudenhoidon ohjesääntö liitteen mukaisesti. 
 

9 Lähetekeskustelu 
sääntöuudistukseen 

Esittely: OPKU6-projektin myötä mukana olevat opiskelijakunnan 
yhdenmukaistavat sääntöjään. Samalla voidaan muokata myös 
muita sääntökohtia. 
 
Päätösesitys: Käydään lähetekeskustelu sääntöuudistuksesta. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi lähetekeskustelu sääntöuudistuksesta. 
Ideoita: 

● Virallisen nimen muutos, jotta Laureamko saadaan mukaan 
nimeen. 

● Opintotukilautakunnan poistaminen säännöistä. 
● Poistetaan edustajiston 2. varapuheenjohtajan tehtävä. 
● GDPR:n vaikutus sääntöihin selvitetään. 

 
10 Laurean aktiivien yhteinen 

tapahtuma 
Esittely: Edaattori Jere Nieminen ehdotti Laurean aktiivien yhteistä 
tapaamista Laureamkon vetämänä.  
 
Päätösesitys: Käydään keskustelua mahdollisesta tapaamisen 
järjestämisestä 
 
Päätös: Päätettiin perustaa työryhmä, joka suunnittelee ja 
toteuttaa yhteisen tapahtuman Laurean opiskelijayhdistysten 
aktiiveille. Nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi Riku Simola, joka 
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kerää työryhmän. Tapahtuman suunnitelma ja budjetti hyväksytään 
hallituksen kokouksessa. 

 Pidettiin kokoustauko 
18.13-18.15. 

 

11 Ryhmäpuheenjohtajien 
valitseminen 
 

Esittely: Valittaisiin ryhmäpuheenjohtajat jokaiselle edustajiston 
vaaliliitolle, tarkoituksena pitää huolta oman liiton edustajista, 
aktiivisuudesta ja tiedonkulusta. 
 
Päätösesitys: Keskustellaan ryhmäpuheenjohtajien tarpeesta ja 
tehdään tarpeen mukaiset valinnat 
 
Päätös: Päätettiin, että jokainen vaaliliitto ilmoittaa edustajiston 
puheenjohtajalle oman ryhmäpuheenjohtajansa viimeistään 13.2. 

12 META Perustetaan ohjesääntötyöryhmä käymään läpi Laureamkon 
ohjesäännöt poislukien vaaliohjesääntö suhteessa uusiin vaaleihin. 
Sihteerinä työryhmälle toimii Mari Lehtoruusu, mukana Liisa 
Minkkinen, Silja Nurmi ja Sami Immonen. 
 
Nimetään OPKU6-projektin vaaliohjesääntötyöryhmään Liisa 
Minkkinen ja Merike Mauring. 
 

13 Ilmoitusasiat OPKU6-projektissa on perustettu Tietosuojatyöryhmä, johon 
tarvitaan jäseniä. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Lauri Väisäselle 
tai Mari Lehtoruusulle. 
 
Kuivalainen muistutti roskien siivoamisesta kokouksen jälkeen. 
 
Kuivalainen kutsui läsnäolijat kokousjatkoille Pub Tiimalasiin. 
 

14 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.42. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

Jere Nieminen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


