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Hallitus 
 
 
Hallituksen kokous 27/17 
Aika 29.12.2017 klo 15 
Paikka Apollo street bar, takanurkka 
Läsnä Roope Kuivalainen, puheenjohtaja, läsnä 

Sarah Takolander, varapuheenjohtaja, läsnä 
Juha Rautiainen, jäsen, läsnä 
Saana Simonen, jäsen, läsnä 
Antti Lindblom, jäsen, läsnä 
 
Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja, läsnä, saapui klo 15:27 
 

Käsiteltävät asiat: 
329 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Kokous avataan klo 15:14. 

330 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun 
vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. 
Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä 
kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden 
ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen 
kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan 
koollekutsumistavastaan. 
 
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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

331 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet 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 
 
Päätös: Ei tarvetta. 

332 Kokouksen 
järjestäytyminen 

Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope 
Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
Päätösesitys: Valitaan sihteeriksi Sarah Takolander, 
pöytäkirjantarkastajiksi Saana Simonen ja Antti Lindblom. 
 

333 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 



 Pöytäkirja 27/2017 Sivu 2 / 2 
Hallitus 
 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

334 Edellisen kokouksen 
pöytäkirja 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 26 pöytäkirja. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

335 Hyvinkään kampustiimin 
kokoonpanon ja 
toimintasuunnitelman 
hyväksyntä 

Päätösesitys: Hyväksytään Hyvinkään kampustiimin kokoonpano ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

336 META Ei muita esille tulevia asioita. 
337 Ilmoitusasiat Roope esitti kiitoksensa vuodesta.   

 
Saana muistutti, että käydään tykkäämässä asiantuntijan 
hakuilmoituksesta. 
 
Sarah: Kiitos vuodesta! Jee, jee, jee, jee, jee 
 
Tavataan ensi kesänä. Saana organisoi. 
 
Juha kiittää kaikkia nykyisiä ja tämän vuoden entisiä hallituslaisia, 
edustajistoa, kampustiimejä, tuutoreita, yhteistyökumppaneita (mm. 
NPG, WSC, OPKU6, SAMOK), konsultteja sekä Laureaa ja 
ennenkaikkea opiskelijoita. Kiitos! Ja myös uusia toimijoita. 
 
Saana komppaa Juhaa. 
 
Antti kiittää monipuolisen opettavaisesta vuodesta. Kiittää uusia 
toimijoita, että ottavat meiltä vastuun. 
 
Jere:  Rankka vuosi, mutta tulipahan tehtyä. 

338 Kokouksen päättäminen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:37. 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Sarah Takolander 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Antti Lindblom 
pöytäkirjantarkastaja 

Saana Simonen 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


