
       
         

 

 

 

 

EDUSTAJISTON KOKOUS 

 

Aika: 20.01.2022 klo 17.00 

Paikka: Microsoft Teams 
tinyurl.com/edarinkokous122 

Kutsuttu: Edustajisto: 
Jussi-Pekka Aaltonen 
Viivi Ahola 
Emma Alén 
Aaro Ali-Hokka 
Sallamaari Heinonen 
Elsa Helasmo 
Rasmus Hurmerinta 
Heidi Kiikola 
Susanna Laiho 
Alisa Leinonen 
Henna Mäkinen 
Matias Nygård 
Nea Sandberg 
Minni Saxton 
Helena Sundelin 
Henna Tammisto 
Lassi Telilä 
Henri Tuisku 
Mikko Tuomikoski 
Johanna Vuorinen 
 
Heikki Erkkilä 
Suvituulia Grönroos 
Tuomas Kovanen 
Niko Laaksonen 
Miska Lakanen 
Markus Lampiniemi 
Mauri Lehtikangas 
Mari Nylund 
Miko Rantaeskola 
Mikko Seilonen 
Jussi Suominen 
Pauliina Tuusa 
Aaro Ulvila 
Christer Warén 
 

Hallitus: 
Rosalia Breider 
Nadja Grönfors 
Jonna Hautamäki 
Kosti Jussikainen 
Ville Nurmila 
Eveliina Sinisalo 
Susanna Somero 
 
Työntekijät: 
Enni Korpunen 
Laura Pullinen 
Johanna Sinimäki 
Annina Suominen 
 
Muut: 
- 
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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. 

 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Heidi Kiikola esittää Rasmus Hurmerintaa. Käytettävissä. 
Jussi-Pekka Aaltonen esittää Henna Mäkistä. Käytettävissä. 
 
Kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Laura Pullinen, joka 
toimii myös kokouksen teknisenä sihteerinä. 
 
Tarkistettiin kokouksen läsnäolijat. 

Päätös: Esitysten mukaan.  

 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/26662e39-8f1f-4050-8c68-f08d0e2cf357

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



       
         

 

 

 

 

5. LISTOJEN YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA 

 Esitys: Ei valita.  
 
Perustelu:  
Yhteyshenkilöt eivät ole sääntömääräinen instituutio, mutta sellaiset 
on perinteisesti valittu auttamaan puheenjohtajistoa tiedottamisessa 
ja edustajiston aktivoinnissa. Tavoitteena on, että edustajisto on 
koherentti ryhmä, joka ei jakaudu pieniin oman alan kuppikuntiin. 
Näin ollen kommunikaatio pyritään ryhmien sisäisten ryhmien sijaan 
käymään koko edustajiston ryhmässä eikä yhteyshenkilöitä näin 
ollen tänä vuonna tarvita. 
 
Kokouskäsittely: 
 
Christer Warénin mielestä listan yhteyshenkilöt olisi hyvä valita. 
Edustajan mukaan esityksen perustelu on liian mielipiteenomainen.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6. EDUSTAJISTON TYÖSKENTELY VUONNA 2022 

 Esitys: Edustajiston yleiseksi kokouspäiväksi esitetään kuukauden toista 
torstaita kello 17.00 eli 10.02. (etä), 10.03. ja 07.04. Huhtikuun 
kokousta aikaistetaan viikolla tenteistä johtuen. Edustajisto varaa 
myös 12.05. mahdolliseksi kokouspäiväksi mikäli tulee esille 
yllättäviä ja painavia syitä, joiden vuoksi on hyvä kokoustaa vielä 
ennen kesää. Edustajisto ei kokousta kesä- ja heinäkuussa. Syksyn 
ensimmäinen kokous on tarpeen vaatiessa jo elokuussa ennen 
koulun alkua. 
 
Kokoukset pyritään pitämään lähikokouksina ja niissä on mahdollista 
ottaa käyttöön koronapassi rajoitusten niin edellyttäessä. Maaliskuun 
kokouksen yhteydessä järjestetään myös ryhmäytyminen. 
 
Tilaisuuksien tarjoiluiden normaali ruokavalio on kasvis ja 
kahvimaitona kauramaito. Käytäntö laajennetaan myös yleiseksi 
suositukseksi kaikkiin Sammakon tapahtumiin. Se ei tarkoita, että 
lihaa ei voitaisi tarjoilla, vaan ettei kasvisruokavalio ole erikseen 
ilmoittamista vaativa erityisruokavalio. 
 
Edustajiston yhtenäisyyden lisäämiseksi vuonna 2022 ei jaeta 
ryhmäpalkintoja aktiivisille edustajistoryhmille. Edustajiston kaikille 
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jäsenille teetetään haalarimerkki ja teetetään merkin ympärille 
sopivia kultaisia reunuksia (50kpl kumpaakin) joita jaetaan erityisen 
ansioituneille Sammakon jäsenille. Tällaisiksi luetaan edustajiston 
jäsenet, jotka ovat osallistuneet yli 75% kokouksista, täyden palkkion 
ansainneet Sammakon hallituksen jäsenet, erityisen kiitettävästi 
tehtäviään hoitaneet tuutorit ja muut mahdollisesti sen ansaitsevat 
tahot. 
 
Kokouskäsittely:  
 
Heidi Kiikola ottaa esiin, että vuonna 2021 on suunniteltu 
edustajiston haalarimerkki. Jonna Hautamäki vahvistaa asian.  
 
Nadja Grönfors muistutti, että haalarimerkkeihin ei ole budjetoitu 
erikseen rahaa, vaan se menee edustajiston budjetista. 
 
Minni Saxton muistutti, että mitä enemmän merkkejä tilataan, sen 
edullisempia ne on.  
 
Christer Warén ilmaisee (chat) vastustavansa toista ja kolmatta 
kappaletta. Lisäksi Warén huomauttaa, että koronapassin 
käyttöönotto tulisi poistaa perustelutekstistä ja tapahtumia koskeva 
tarjoilulinjaus tulisi poistaa.  
 
Susanna Somero huomauttaa haalarimerkeistä, että vuosiluvullisia 
merkkejä menee helposti hukkaan ja että pienen opiskelijaryhmän 
merkkeihin menee suhteessa budjetista enemmän rahaa. Kosti 
Jussikainen komppaa Someroa.  
 
Susanna Laiho kommentoi kasvisruokailuesityksen olevan 
edistyksellinen ja kannatettava. Laiho esittää, että kasvisruoka 
muutetaan muotoon vegaaninen ruoka.  
 
Jussi Suominen näkee koronapassi-kirjauksen ongelmallisena, kun 
koronapassikäytäntö on jäädytetty Suomessa ja opiskelijakunnan 
kokoukset ovat avoimia kaikille. Suominen puolustaa nykyistä 
linjausta ruokailujen suhteen. Lisäksi haalarimerkeistä hän 
kommentoi, että yksi merkki ja yhdet kultareunukset riittävät.  
 
Heidi Kiikola kannattaa Laihon esitystä sillä huomautuksella, että 
erikoisruokavaliot tulee joka tapauksessa huomioida. Lisäksi Kiikola 
esittää haalarimerkki-kohdan pöytäämistä ja tuomista seuraavaan 
kokoukseen. Aaro Ali-Hokka kannatti Kiikolan esitystä. 
 
Somero kommentoi tarjoilulinjausta, että kartoitetaan edustajiston 
ruokavaliot etukäteen, jotta kaikkien tarpeet voidaan huomioida. 
 
Warénin mukaan on parempi, että kaikki ilmoittavat 
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ruokavaliotoiveensa ja ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, 
kuten tähänkin asti.  
 
Saxton muistuttaa, että esim. kauramaito ei käy kaikille.  
 
Warén komppaa Jussi Suomista, että koronapassia ei voida kirjata 
esitykseen.  
 
Enni Korpunen huomauttaa, että hänkään ei voi juoda kauramaitoa 
ja toivoo, että maitokeskustelusta päästään eteenpäin.  
 
Puheenjohtaja vetää pois pohjaesityksensä. Laihon esittämä ja Ali-
Hokan kannattama muutosesitys tulee voimaan. 
 
Tilaisuuksien tarjoiluiden normaali ruokavalio on vegaaninen ja 
kahvimaitona kauramaito. Käytäntö laajennetaan myös yleiseksi 
suositukseksi kaikkiin Sammakon tapahtumiin. Se ei tarkoita, että 
lihaa ei voitaisi tarjoilla, vaan ettei kasvisruokavalio ole erikseen 
ilmoittamista vaativa erityisruokavalio. 
 
Elsa Helasmo otti nimiinsä Jussi Suomisen aiemman puheenvuoron. 
Helasmo esittää, että koronapassi-kirjaus otetaan pois esityksestä. 
Saxton kannatti.  
 
Puheenjohtaja muuttaa päätösesitystään: 
 
Edustajiston yleiseksi kokouspäivät ovat joka kuukauden toinen 
torstait kello 17.00 eli 10.02. (etä), 10.03. ja 07.04. Huhtikuun 
kokousta aikaistetaan viikolla tenteistä johtuen. Edustajisto varaa 
myös 12.05. mahdolliseksi kokouspäiväksi mikäli tulee esille 
yllättäviä ja painavia syitä, joiden vuoksi on hyvä kokoustaa vielä 
ennen kesää. Edustajisto ei kokousta kesä- ja heinäkuussa. Syksyn 
ensimmäinen kokous on tarpeen vaatiessa jo elokuussa ennen 
koulun alkua. 
 
Kokoukset pyritään pitämään lähikokouksina. Maaliskuun kokouksen 
yhteydessä järjestetään myös ryhmäytyminen. 

Päätös: Edustajiston yleiseksi kokouspäivät ovat joka kuukauden toinen 
torstait kello 17.00 eli 10.02. (etä), 10.03. ja 07.04. Huhtikuun 
kokousta aikaistetaan viikolla tenteistä johtuen. Edustajisto varaa 
myös 12.05. mahdolliseksi kokouspäiväksi mikäli tulee esille 
yllättäviä ja painavia syitä, joiden vuoksi on hyvä kokoustaa vielä 
ennen kesää. Edustajisto ei kokousta kesä- ja heinäkuussa. Syksyn 
ensimmäinen kokous on tarpeen vaatiessa jo elokuussa ennen 
koulun alkua. 
 
Kokoukset pyritään pitämään lähikokouksina. Maaliskuun kokouksen 
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yhteydessä järjestetään myös ryhmäytyminen. 
 
Tilaisuuksien tarjoiluiden normaali ruokavalio on vegaaninen ja 
kahvimaitona kauramaito. Käytäntö laajennetaan myös yleiseksi 
suositukseksi kaikkiin Sammakon tapahtumiin. Se ei tarkoita, että 
lihaa ei voitaisi tarjoilla, vaan ettei vegaaninen ruokavalio ole 
erikseen ilmoittamista vaativa erityisruokavalio. 
 

 

 

7. KAMPUSTAISTO TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

 Esitys: Hallitus esittelee. 

 

Kokouskäsittely:  

 

Nadja Grönfors esitteli, että kampustaisto järjestetään 

lähtökohtaisesti Raumalla 23.3.2022. Koronatilannetta tarkkaillaan ja 

tarvittaessa tehdään muutoksia suunnitelmiin.  

 

Rasmus Hurmerinta kysyy, että mikäli ei voida järjestää ilman 

koronapassia, niin voidaanko tässä tilanteessa ottaa se käyttöön.  

 

Hallitus vastaa, että koronapassin käyttöä selvitetään tarvittaessa. 

Myös etäalustojen toimivuutta on selvitetty.  

 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 

 

8. VARAEDUSTAJAN VALINTA TUTKINTOLAUTAKUNTAAN 

 Esitys: Hallitus esittelee. 
 
Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. 
 
Kokouskäsittely:  
 
Henna Tammisto on ilmaissut olevansa käytettävissä tehtävään ja 
esittää itseään. Ali-Hokka ja Kiikola tukevat esitystä.  

Päätös: Valitaan varaedustajaksi Henna Tammisto.  
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9. EDUSTAJISTON KOKOONPANO 

 Esitys: Tarkistetaan edustajiston kokoonpano. 
 
Kokouskäsittely:  
 
Todetaan, että edustajiston varajäsenet Nadja Grönfors ja Ville 
Nurmila valittiin hallitukseen järjestäytymiskokouksessa 23.11.2022, 
jolloin he ovat menettäneet varajäsenyytensä edustajistossa. 
 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

 

10. HALLITUKSEN KYSELYTUNTI 

 Esitys: Hallitus esittelee kuluneen kuukauden toimintaa ja ottaa 
edustajistolta evästyksiä tulevaan toimintaan. 
 
Aaro Ali-Hokka ja Christer Warén antavat positiivista palautetta 
hallituksen toiminnan esittelytavasta.  
 
Henna Mäkinen nostaa esiin Loikka Winter Gamesin järjestämisestä, 
että maskin käyttö pakkasella on hyödytöntä ja epämukavaa, ja 
toivoo, että maskinkäyttöä tarkastellaan.  

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 Esitys: Heidi Kiikola esittää itseään edustajiston haalarimerkkien 
suunnitteluun mukaan puheenjohtajiston kanssa. Ali-Hokka kannatti. 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

 

12. ILMOITUSASIAT 
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 Christer Warén ilmoittaa, ettei ole vielä tyytyväinen Opiskelijakunta SAMMAKKOn 
edunvalvontatyöhön. Ali-Hokka toivoo Warénilta selkeää esitystä sen kehittämisestä 
seuraavaan kokoukseen.  
 
Rosalia Breider ilmoittaa, että vastaa tänä vuonna edunvalvonnasta ja 
kouluttautuminen on käynnissä. Breider muistuttaa, että kaikki edunvalvontatyö ei 
näy julkisuudessa.  
 
Warén on tyytyväinen, että kohta kuuden pohjaesitystä muutettiin.  
 
Aaro Ali-Hokka ilmoittaa, että edustajiston puheenjohtajisto avaa työryhmähaun 
edustajiston jäsenille ja varajäsenille. Työryhmät on teemoitettu seuraavasti: 
jäsenhankinta ja –aktivointi, taloudellinen kehittäminen, tuutorointi ja yhteisöllisyys 
sekä tapahtuma- ja kerhotoiminta.  

 

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41 

 

 

LIITTEET  

 

 

Allekirjoitukset: 
 
 
 
Aaro Ali-Hokka 

 
 
 
 
Laura Pullinen 

Edustajiston puheenjohtaja Toiminnanjohtaja 

 
 
 
 
 

 

Rasmus Hurmerinta 
Pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija 

Henna Mäkinen  
Pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija 
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