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Edustajiston kokous 4/17 
Aika 20.4.2017 kello 17.00 
Paikka Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, auditorio 

Tuomo 
Läsnä Jere Nieminen, puheenjohtaja 

Ian McCready, 1. varapuheenjohtaja 
Mikael Petäjistö, 2. varapuheenjohtaja 
Sami Immonen 
Johanna Johansson 
Jussi Kukkola 
Emmi Lintunen 
Djordje Rodriguez 
Marika Siippola, kohdasta 7. 
Jere Kallionpää, kohdasta 8. 
 
Muut: 
 
Hallituksen jäsenet: 
Juha Rautiainen 
Roope Kuivalainen 
Antti Lindblom 
 
Opiskelijakunnan työntekijät: 
Mari Lehtoruusu 
 
Opiskelijakunnan jäsenet: 
Juho Kärkkäinen 
Eeli Suutari-Jääskö 
Minnamari Eerola 

Käsitellyt asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10. 
 

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun 
kokous on kutsuttu koolle vähintään neljä päivää aikaisemmin 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 
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edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta 
jonkin asian käsittelyn ajaksi.  
 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolo- ja puheoikeus paikalla oleville. 
 
Päätös: Ei ollut tarpeen myöntää. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii Jere Nieminen ja 
sihteerinä toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan 
pöytäkirjantarkastajat. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Immonen ja Johanna 
Johansson.  
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Lisättiin esityslistalle Laurean hallituksen 
opiskelijaedustajan valinta kohdaksi kuusi, opintotukilautakunnan 
opiskelijaedustajien valinta kohdaksi seitsemän ja hallituksen 
täydentäminen kohdaksi kahdeksan. Muut kohdat siirtyvät 
eteenpäin. 
 

6 Laurean hallituksen 
opiskelijaedustajan valinta 

Esittely: Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2017 avata haun 
opiskelijaedustajaksi Laurean hallitukseen. 
 
Liite: Hakemukset, jaetaan pöydälle. 
 
Päätös: Valittiin Juho Rautiainen Laurean hallituksen 
opiskelijaedustajaksi. 
 

7 Opintotukilautakunnan 
opiskelijaedustajien 
valitseminen 

Esittely: Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2017 avata neljän 
varsinaisen edustajan ja neljän varaedustajan haun 
opintotukilautakuntaan. 
 
Liite: Hakemukset, jaetaan pöydälle. 
 
Päätös: Valitaan Antti Lindblom ja jatketaan muiden edustajien 
hakua 14.5. asti. 
 

8 Hallituksen täydentäminen Esittely: Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua 
Laureamkon hallitukseen. 
 
Päätösesitys: Todetaan, että hakuajan päättymiseen mennessä ei 
ollut saapunut yhtään hakemusta. 
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Päätös: Todettiin, että hakuajan päättymiseen mennessä ei ollut 
saapunut yhtään hakemusta. 

9 Toimintakertomus vuodelle 
2016 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toimintakertomus vuodelle 2016. 
 
Liite: Toimintakertomus 2016 
 
Päätös: Merkittiin toimintakertomus tiedoksi. 
 

10 Tilinpäätös vuodelle 2016 ja 
tilintarkastuskertomus 
 

Esittely: Tilinpäätösaineisto on ollut edustajistolle tutustuttavissa: 
https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07lD9TFlZOWZmMG4
wRnc  
 
Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2016 ja päätetään 
sen aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
Liiteet: 
Tilinpäätös 
Tilintarkastuskertomus (jaetaan pöydälle) 
Toiminnantarkastuskertomus 
 
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2016. 
 

11 Vastuuvapaus vuoden 2016 
tilivelvollisille 
 

Päätösesitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 
2016 tilivelvollisille. 
 
Päätös:Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 
tilivelvollisille. Todettiin, että Johanna Johansson ei osallistunut 
asian käsittelyyn. 
 

12 Lisätalousarvio Esittely: Toimintaympäristön muutoksesta johtuen hallitus esittää 
edustajiston hyväksyttäväksi lisätalousarviota vuodelle 2017, jossa 
varaudutaan opiskelijakortin muutoksiin. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään lisätalousarvio vuodelle 2017. 
 
Liite: Lisätalousarvio 2017 
 
Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio vuodelle 2017. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07lD9TFlZOWZmMG4wRnc
https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07lD9TFlZOWZmMG4wRnc
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13 Salainen projekti X Esittely: Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnat ASK, Helga, Humako, Laureamko, Metka ja O’Diako 
ovat käynnistäneet yhdessä jäsenyyden tuotteistus ja 
palvelumuotoiluhankkeen. Hankkeen taustalla on tarve vastata 
korkeakoulukentällä tapahtuvaan toimintaympäristön muutokseen. 
Hankkeen tavoitteena on varmistaa elinvoimaiset opiskelijakunnat 
jokaisessa pääkaupunki alueella sijaitsevassa korkeakoulussa. 
Hankkeella ei ole tarkoitus vaarantaa yhdenkään opiskelijakunnan 
toimintaa tai identiteettiä vaan löytää yhteiset intressit, 
palvelumallit, -alustat ja alkaa hyödyntää niitä tehokkaammin. 
Radikaaleimmat muutokset tapahtuvat noin vuoden päästä 
toukokuussa, nämä tulevat vaikuttamaan opiskelijakuntien 
toimintaan merkittävästi ellemme nyt reagoi ja toimi nopeasti 
yhdessä. 
 
Päätösesitys: Laureamko osallistuu pääkaupunkiseudun yhteiseen 
palvelumuotoilu- ja tuotteistushankkeeseen. Sitoutumalla 
hankkeeseen edustajisto valtuuttaa opiskelijakunnan hallituksen 
sekä toiminnanjohtajan tekemään tarvittavat päätökset sekä 
hankinnat hankkeen toteuttamiseksi. 
 
Liitteet: Taustamuistio  
 
Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu pääkaupunkiseudun 
yhteiseen palvelumuotoilu- ja tuotteistushankkeeseen. Sitoutumalla 
hankkeeseen edustajisto valtuuttaa opiskelijakunnan hallituksen 
sekä toiminnanjohtajan tekemään tarvittavat päätökset sekä 
hankinnat hankkeen toteuttamiseksi. 
 

14 Laureamkon slogan 
 
 

Esittely:  Laureamkolle on vuonna 2016 muotoiltu slogan, jonka 
käännöstä ei ehditty hyväksyä edustajistossa. Suomenkielinen 
slogan on “Parempaa elämän parasta aikaa.” 
 
Päätösesitys: Hyväksytään Laureamkolle englanninkieliseksi 
sloganiksi “Even better best days of your life.” 
 
Päätös: Hyväksyttiin englanninkielinen slogan esityksen mukaan. 
 

15 META Päätettiin pitää seuraava kokous 15.5. klo 17.00 Tikkurilassa. 
 

16 Ilmoitusasiat Lindblom ilmoitti, että tuutorihaussa oli ongelmia Otaniemessä ja 
Hyvinkäällä. Liikuntatuutorointia ja mentorointia toivottiin 
mainostettavaksi, sillä hakijoita on vielä vain vähän. 
 
Immonen toivotti tervetulleeksi Leppävaaran hengailuiltaan. 
 
Lindblom muistutti vapun markkinoinnista. 
 

17 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.54. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Jere Nieminen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Sami Immonen 
pöytäkirjantarkastaja 

Johanna Johansson 
pöytäkirjantarkastaja 

 


