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Hallitus 

Hallituksen kokous 2/17 
Aika Tiistai 10.1.2017 kello 14.00 
Paikka Laurea Tikkurila 
Paikalla Kuivalainen Roope, puheenjohtaja 

Takolander Sarah, varapuheenjohtaja 
Häyhänen Lilli-Mari, jäsen, etäyhteydellä kohdasta 8 kello 14.17 
eteenpäin 
Lindblom Antti, jäsen 
Rautiainen Juha, jäsen 
Rodriguez Djordje, jäsen, estynyt 
Salem Sanna, jäsen, etäyhteydellä kohdasta 8 kello 14.17 eteenpäin 
Simonen Saana, jäsen, estynyt 

Nieminen Jere, edustajiston puheenjohtaja, estynyt 
McCready Ian, edustajiston 1. varapuheenjohtaja 
Petäjistö Mikael, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, estynyt 

Jari Nuutinen, asiantuntija

Käsiteltävät asiat: 
15 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.06. 

16 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. 
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. 

17 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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia. 
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18 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys:  Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja 
Roope Kuivalainen ja sihteerinä Jari Nuutinen. Valitaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Todettiin Roope Kuivalaisen toimivan kokouksen 
puheenjohtajana ja Jari Nuutisen sihteerinä. Valittiin kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, Sarah Takolander ja Antti Lindblom. 
 

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

20 Pöytäkirjan tarkistus Päätösesitys: Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (kokous 
1) 
 
Päätös: Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

21 SAMOK johtamiskoulutuksen 
osallistujat 

Esitys: Nimetään SAMOK johtamiskoulutukseen osallistuvat 
henkilöt: Roope Kuivalainen, Sarah Takolander, Jere Nieminen 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

22 MAVI-harjoittelijan jatko Esitys: Niina Leppälä jatkaa MAVI-Harjoittelijana 10 viikkoa 
13.3.-21.5.  
 
Päätös: Päätettiin, että Niina Leppälä jatkaa MAVI-Harjoittelijana 10 
viikkoa 13.3.-21.5. samoilla ehdoilla kuin tälläkin hetkellä. 
 
 

23 Lähtölaukauksen 
rinnakkaissettien 
osallistumiset 

Esittely: Nimetään SAMOK risteilyn rinnakkaissettien osallistumiset 
 
Päätös: Todettiin lähtölaukaus -risteilyn rinnakkaissettien 
osallistumiset. 
 
Liite: 
https://drive.google.com/open?id=11hi6mrXzz6KqlkSV6rPnn0zJc3
KiIC-SKgWejRhwvR4 
 
 

24 Työryhmäedustuksien 
vahvistus 

Esitys: Nimetään työryhmäedustajat 
 
Päätös: Liitteen mukaan. 
 
Liite: 
https://drive.google.com/open?id=1DkkB5VJQC7CK9RQhWvRrMS
wd4nPSHRzAhmmjJ-yWFF0 
 

https://drive.google.com/open?id=1DkkB5VJQC7CK9RQhWvRrMSwd4nPSHRzAhmmjJ-yWFF0
https://drive.google.com/open?id=11hi6mrXzz6KqlkSV6rPnn0zJc3KiIC-SKgWejRhwvR4
https://drive.google.com/open?id=11hi6mrXzz6KqlkSV6rPnn0zJc3KiIC-SKgWejRhwvR4
https://drive.google.com/open?id=1DkkB5VJQC7CK9RQhWvRrMSwd4nPSHRzAhmmjJ-yWFF0
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25 Vanhan hallituksen 
kutsuminen tapahtumiin 

Esittely: Päätetään vanhan hallituksen kutsumisesta nimilistalle 
tapahtumiin 
 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

26 Hallituksen jäsenten 
puhelimet 

Esitys: Hallituksen jäsenillä on soitonsiirrot omiin puhelimiin. Jos 
kuluja puheluista syntyy, voidaan hakea kulukorvauksia. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

27 META  
28 Ilmoitusasiat 14.1.  Hallituksen jäsen Djordje Rodriguez on jättänyt 

eroanomuksen tehtävästään edustajistolle. 
 
14.2. Pore ry on pyytänyt Laureamkoa yhteistyöhän 
risteilysimulaattori tapahtumaan. 
 
14.3. Tulossa tummanharmaat hupparit pinkeillä teksteillä. 
 

29 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Jari Nuutinen 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Sarah Takolander 
pöytäkirjantarkastaja 

Antti Lindblom 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


