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     4.6.2020 
 
 

 

SAMON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS / COUNCIL´S SPRING MEETING 
 

AIKA / TIME:  Torstai/Thursday 4.6.2020 klo 17.00 
PAIKKA / PLACE: Frami F, lasipalatsi (Etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta / 

Option for remote participation via Teams) 
OSALLISTUJAT / PARTICIPANTS: LIITE 1 / Attachement 1 
 
1. Kokouksen avaus / Opening the meeting 

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04 / Chairman of the council 
opened the meeting at 17.04. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
Esitetään, että he olisivat samat henkilöt. / Electing two revisors for the transcription 
of the meeting plus two vote-counters. 
 
Päätös: Valittiin Roosa Hietapakka ja Janette Räisänen molempiin tehtäviin. / Roosa 
Hietapakka and Janette Räisänen were elected in both duties.  
  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the meeting 
 

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus. Suoritetaan nimenhuuto, täytetään 
läsnäololista ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. / Stating the legitimacy of the 
meeting. Calling the names and filling the participant-list. / Stating the quorum of the 
meeting. 

 
Päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämisestä paikalla mahdollisesti olevalle 
yleisölle. / Granting rights to take part and speak in the meeting for other 
participants and possible audience. 

 
Päätös: Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty viikkoa aiemmin. Todettiin kokous 
laillisesti koolle kutsutuksi. Paikalla on 16 äänivaltaista edustajiston jäsentä tai 
varajäsentä, joista 11 paikan päällä ja 5 etäyhteydellä Teamsin kautta. Todettiin 
kokous päätösvaltaiseksi.  
 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:n 
toimitusjohtaja Henni Välimaalle. 
 



The invitation and agenda have been sent a week before the meeting. Therefore the 
meeting is legitimate. The were 16 members or deputy members present, 11 
physically at place and 5 online via Teams. The meeting was capable in decision-
making. 
 
Granted executive director Henni Välimaa a right to take part and speak in the 
meeting. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda 
  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. / Accepting the agenda 
for the meeting. 
 
Päätös: Lisätään esityslistalle uusi kohta 5. Eroanomus ja edustajiston kokoonpano. 
Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä. / Inserted a new topic 5. Resignation and 
composition of the council. Accepted the agenda with this insertion. 

 
5. Eroanomus ja edustajiston kokoonpano / Resignation and composition of the council 

 
Panu Weckman Pyytää eroa edustajiston varajäsenyydestä valmistumisen johdosta 
(LIITE 2). / Panu Weckman is asking for a resgnation from council´´s deputy 
membership due to graduation (ATTACHEMENT 2). 
  
Esitys: Myönnetään Panu Weckmanille ero ja vahvistetaan edustajiston uusi 
kokoonpano loppuvuodeksi 2020. / Council accepts the resignation and confirms the 
neew composition of the council for the rest of the year 2020. 
 
Päätös: Myönnettiin Panu Weckmanille ero edustajiston varajäsenyydestä. Todettiin, 
että hänen tilalleen Tekniikan listan varajäseneksi nousee Joni Ojala. Vahvistettiin 
edustajiston kokoonpano näillä muutoksilla. / Accepted the resignation. Stated that 
he will be substituted by Joni Ojala as a new deputy member in Tekniikan lista -
council group.  

  
6. Ilmoitusasiat / Announcements 

-SeAMKin pääomistaja Seinäjoen kaupunki on tehnyt Tampereen 
korkeakoulusäätiölle esityksen yhteistyön syventämisestä ja aiesopimuksesta, jonka 
mukaan Tampereen korkeakoulusäätiö tulisi SeAMKin vähemmistöomistajaksi 
vuoden 2021 alusta lähtien. Mikäli sopimuksessa tavoitellut asiat ovat toteutuneet 
molempia tyydyttävällä tavalla, Tampereesta tulisi SeAMKin enemmistöomistaja 
vuoden 2025 alusta. Seinäjoen ehdotus ja aiesopimusluonnos on parhaillaan 
korkeakoulusäätiön hallituksen käsittelyssä. SAMO näkee Tre-yhteistyössä paljon 
mahdollisuuksia ja hyötyjä (mm. ristiinopiskelumahdollisuudet ja 
maisterikoulutuksen merkittävä lisääminen Seinäjoella), mutta Treen 
enemmistöomistukseen olemme koko ajan suhtautuneet hyvin kriittisesti. / City of 
Seinäjoki (main owner of SeAMK) is negotiating with Tampere University Foundation 
about deepening the co-operation and taking Tampere along as an owner of SeAMK. 
Seinäjoki´s suggestion for “the letter of intent”-agreement is currently on the table of 



Foundation´s board. SAMO sees many opportunities and benefits in Tampere-
cooperation, but we are very critical about granting the main ownership to Tampere. 
-SAMOn ja SeAMKin kolmivuotinen “SeAMK Sports”-liikuntahanke on saanut OKM:ltä 
jatkorahoituksen viimeiselle hankevuodelle 1.8.2020-31.7.2021. Liikuntasihteeri Liisa 
Reinola työskentelee 80%:sti hankkeelle. / SeAMK Sports -projects has been granted 
funding from Ministry of Education for the last project year. Sports Councelor Liisa 
Reinola is working 80% for the project. 
-Tutoroinnin ja viestinnän asiantuntija Helena Haatainen on jäämässä 
vanhempainvapaalle elokuun lopussa. / Advisor Helena Haatainen is about to stay for 
parental leave in the end of August. 

 
7. Koronakevään kuulumiset / Experiences of the corona spring 

 
Koronapandemian takia SeAMKin kampus on ollut suljettuna opiskelijoilta 18.3. – 
31.5. välisen ajan. Sulun ajan opetus ja opiskelu on toteutettu verkossa 
etäopiskeluna.  
 
Myös SAMOn toimisto on ollut suljettuna ja kevään tapahtumat (mm. Wappu) ja 
liikuntavuorot jouduttiin perumaan ja normaali toiminta on ollut ”jäissä”.  
 
Tilalle on pyritty järjestämään lähinnä sosiaalisen median kanavissa erilaisia 
korvaavia aktiviteetteja, tarjottu vinkkejä, tsemppausta ja apua jaksamiseen ja 
elämänhallintaan.  
 
Hallitus ja työntekijät ovat työskennelleet koko ajan normaalisti etänä. Keskustelut ja 
kokoukset on pidetty lähinnä Teamsin kautta. 
 
Huhtikuun lopussa SAMO toteutti kyselyn etäopiskeluun siirtymisestä ja sen 
sujumisesta sekä poikkeustilanteen vaikutuksista. 
 
Esitys: Käydään läpi koronakevään kokemuksia ja tunnelmia. / Discussion about the 
experiences and feelings of the corona spring. 

 
Päätös: Käytiin vilkasta keskustelua kokemuksista. / Council had an active debate on 
the experiences and feelings. 

 
7. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 / Financial statement and annual report of 2019 

 
Tilinpäätös on valmistunut. Hallitus on sen käsitellyt ja allekirjoittanut. Tilintarkastus 
on suoritettu ja tilintarkastaja on toimittanut tilintarkastuskertomuksen. 
 
Esitys: Esitellään tilikauden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 
tilintarkastuskertomus. / Presenting the financial statement and annual report of 
year 2019 plus auditors´s report. 
 
Vahvistetaan tilikauden 2019 tilinpäätös. / Council verifies the financial statement 
 



Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (LIITE 3), tase-
erittelyt (LIITE 4) ja tilintarkastuskertomuksen (LIITE 5) sekä tarkemmat 
kustannuspaikkakohtaiset tilinpäätöstiedot. Voittoa kertyi 6526,56€.  / The executive 
director presented the financial statement and annual report of year 2019 
(ATTACHEMENT 3), detailed balance sheet (ATTACHEMENT 4) and auditor´s report 
(ATTACHEMENT 5) plus more detailed financial data from different calculation 
targets. The profit was 6526,56€. 
 
Päätös: Vahvistettiin tilikauden 2019 tilinpäätös. / Verified the financial statement of 
2019. 

 
Pidettiin kokoustauko klo 18.12-18.21 / Meeting break between 18.12-18.21. 
 
8. Vastuuvapauden myöntäminen / freedom of responsibility 

 

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämistä tilikauden 2019 hallituksen jäsenille 
ja toimihenkilöille. / Granting the freedom of responsibility for 2019 board and 
employees. 
 

Vuoden 2019 hallituksen jäsen Katriina Leikas ja toiminnanjohtaja Kimmo Niemi poistuivat 
kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. / Member of 2019 board Katriina Leikas and executive 
director Kimmo Niemi leaved the meeting room for the discussion of the topic. 

 

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 2019 hallituksen jäsenille ja 
toimihenkilöille. / Granted the freedom of responsibility for 2019 board and 
employees. 

 
9. Talouskatsaus / Financial situation 

 

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee SAMOn tämänhetkistä taloustilannetta ja koronan 
vaikutuksia tilikauden 2020 talousnäkymiin. / Executive director presents SAMO´s 
current economical situation and impacts of the corona crisis for the financial 
outlook of 2020. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi taloustilanne (LIITE 6) ja käytiin keskustelua koronan 
vaikutuksista. / The economical situation (ATTACHEMENT 6) was taken to notice and 
council discussed the impacts. 

 
10. Lukuvuoden 2020-21 jäsenmaksut / Membership fees for academic year 2020-21 

 

Vuosi sitten SAMOn jäsenmaksuja korotettiin hieman vuosien tauon jälkeen ja 
otettiin käyttöön uusi kahden lukuvuoden jäsenyyskategoria. Samalla luovuttiin 
pakollisesta muovikortista ja otettiin käyttöön uusilta jäseniltä perittävä erillinen 
liittymismaksu. Tehdyistä muutoksista on pelkästään hyviä kokemuksia. 
 
Vallitseva epidemiatilanne tuo epävarmuutta syksyn toimintaan ja jäsenrekrytointiin. 
SAMO panostaa entistäkin voimakkaammin jäsenrekrytoinnin onnistumiseen. 



Tuomme jäsenille kesällä tarjolle vaihtoehtona myös Pivo-sovelluksen ja siihen 
liittyvän mobiiliopiskelijakortin. Tämän keskellä ei ole syytä jäsenmaksumuutoksiin. 
 
Esitys: Määrätään tulevan lukuvuoden jäsenmaksut. Hallitus esittää, että jatketaan 
nykyisillä jäsenmaksuilla: / Council decides the membership fees for next academic 
year. The board suggests continuing with present fees: 
 

 ESITYS LV 2020-2021 (€) 

1/2v 20 

1v 30 

2v 55 

3,5v 80 

4v 85 

Muovikortti (10) 

Liittymismaksu (uusilta) 5 

 
Päätös: Päätettiin jäsenmaksut esityksen mukaan. The membership fees were 
decided as suggested. 

 
11. Hallituksen tilannekatsaus ja varautuminen syksyyn / Board´s review and preparing for the 
autumn 

 

Esitys: Hallitus esittelee SAMOn kevään toimintaa ja tulevan syksyn suunnitelmia. 
Keskustellaan ajankohtaisista asioista. / Board presents a review of SAMO´s spring 
actions and plans for upcoming autumn. 
 
Päätös: Paikalla olevat hallituksen jäsenet esittelivät kevään toimintaa ja syksyn 
suunnitelmia. Käytiin aktiivista keskustelua ja esitettiin hallitukselle kysymyksiä. / 
Board members presented actions from spring term and plans for the autumn. There 
was an active debate and council made questions to the board. 
 
Puheenjohtaja Paavo: 
-Kevään “sometuskokemukset” (yritettiin tarjota paljon ja monipuolista, 
katsojamäärä jäi ehkä aika pieneksi, mentiin ehkä enemmän määrä kuin laatu edellä) 
-Etäopiskelun laatukysely 
-Syksyllä panostetaan viestinnän ja somen laatuun 
-Tarjotaan ”vastinetta jäsenyydelle” 
-Edarin osallistaminen ja ryhmäyttäminen 
-SAMOn toimintaa ja positioita tuotava esiin, että tehtävät saadaan kiinnostaviksi, 
eikä ”hallitukseen tarvii soitella hakijoita” 
-Osallistutaan YTHS-viestintään 
-Hallitus päättänee Helena sijaistukuvioista kesäkokouksessaan 13.6. 
 
Tapahtumavastaava Jenna: 
-Keväällä järkättiin Haalariravit ja Hengailuiltoja 
-Perutun Wapun tilalle järjestettiin ”Wipellysviikko” somessa 
-SAMO Talks-show pyöri perjantaisin 27.3.-8.5. 



-”Samoissa Sotkuissa”-roskienkeruukampanja 
-Hangoutit jatkuu syksyllä 
-Lukuvuoden Avajaisiin kehitellään vaihtoehtoisia konsepteja, mahdollisesti ”isot 
puistojuhlat” (yökerhot ovat tämänhetkisten ohjeiden mukaan kiinni 31.10. saakka) 
-Syyskuun lopussa Hyvinvointiviikko 
-Marraskuussa Mielenterveysviikko 
-Pikkujoulut tulossa 
 
Liikuntavastaava Katriina: 
-Futsal-turnaus jouduttiin perumaan 
-Koronan iskettyä liikuntavuorot peruttiin 
-Kuntosali on ollut kiinni koko loppukevään (aukeaa elokuun alussa) 
-Katriina ja Liisa tekivät someen jumppa-, ergonomia- ja muita videoita 
-Syksyllä tulossa ohjattua jumppaa (HIIT, Core), joogaa ja salsaa 
-Pelivuoroja on tulevaksi lukuvuodeksi anottu lähinnä Areenalta 
-SAMO Sportsin alustoilla voisi kannustaa ihmisiä keskustelemaan ja vinkkailemaan 
kesän liikuntatarjonnasta 
 
Tutorvastaava Salla: 
-Kevään ensimmäinen tutorkoulutus saatiin pidettyä 
-Maaliskuun leiri jouduttiin perumaan koronan takia 
-Etäopiskelun aikana tutorit pitivät yhteyttä opiskelijoihin ja keräsivät palautetta 
-Korvaava leiri järjestetään päiväleirinä su 16.8. ja koulutus jatkuu Framilla ma 17.8. 
-Valintakokeiden aikaan (ti 23.6. ja ke 24.6.) tutoreita koitetaan jonkin verran saada 
toivottamaan pääsykokeisiin osallistuvia tervetulleiksi ja positiivista fiilistä luomaan 
-Syksyn orientaatiopäivä pystytään toivottavasti järjestämään suunnitellusti 24.8. 
-TuMa-iltoja on tarkoitus järjestää syksyllä 3-4 
-Marras-joulukuussa uusi tutorhaku 
(Käytiin keskustelua kv-tutoreiden kutsumisesta mukaan tutorleirille. Kevään 
perutulle leirille heitä ei nyt kutsuttu, mutta korvaavalle elokuun päiväleirille 
kutsutaan. Tilanteeseen vaikuttavat koulutukselliset tavoitteet, 
ryhmäytymistavoitteet, tilakysymykset ja hinta. Kokemusten mukaan viimeksi kun kv-
tutorit kutsuttiin leirille, heitä osallistui vain kaksi. Yhteisen ryhmäytymisen tarve on 
varmasti olemassa. -> Jatketaan keskustelua kv-vastaava Natalian kanssa) 
 
Varapuheenjohtaja Minttu, edunvalvontavastaava Topi, kv-vastaava Natalia ja 
viestintävastaava Mirka eivät valitettavasti päässeet kokoukseen. Paavo kommentoi 
heidän puolestaan: 
-Edunvalvonnassa suunnitteilla matalan kynnyksen palautelomake 
-Kv-opiskelijoiden vastaanottamiskäytäntöjä on kehitetty yhdessä Sevaksen ja 
SeAMKin kanssa 
-Kv-toiminnot ovat syksyllä aika vähissä, koska vaihdot on peruttu -> paikalla olevien 
tutkareiden huomioimiseen lisäpanoksia ja työpanosta käytetään mahdollisesti 
muuhunkin (mm. tapahtumat) 

 
12. Pivon lanseeraus ja muut kesäkauden asiat / Launching of Pivo and other affairs of the 
summer 



 

Esitys: Päätetään Pivo-sovelluksen lanseerausaikataulusta ja käydään läpi 
kesäkaudella tapahtuvia asioita. / Council decides the launching schedule for Pivo-
application and goes through other issues that are actual during the summer. 
 
Päätös: Pivo on testattu ja se on teknisesti käyttövalmis. Lanseerataan se jäsenille 
kesäkuun lopussa. 

 
Pivosta tulee tietoa ja mainoksia heinäkuussa julkaistavaan Opiskelijan oppaaseen. 
Nykyisille/vanhoille jäsenille laitetaan infoa kesän jäsenkirjeessä ja somessa 
juhannuksen tienoilla. 
 
Pivo has been tested it is technically ready. Lauching will start in the end of June. 
 
There going to be information and advertisements in Opiskelijan opas that will be 
issued in the beginning of July. The present/old members will get information in 
SAMO newsletter and social media around midsummer. 

 
13. Ansiomerkkien myöntämiskäytäntöjen muuttaminen (tilannekatsaus) / Changing the badge 
practises (review) 

 

Syyskokouksessa 27.11.2019 hyväksyttiin ponsiesitys, jonka mukaan:  
 
”Seuraava hallitus valmistelee edustajistolle esityksen, että SAMOon perustetaan 
ansiomerkkityöryhmä, johon kuuluu ensisijaisesti alumneja ja työntekijöitä. Tarkennetaan 
tässä yhteydessä myös hallintosäännön ansiomerkkiohjeistusta.” 
 
Merkkien myöntäminen on ajankohtaista jälleen tulevana syksynä vuosijuhlien alla, 
joten mahdolliset muutokset olisi syytä käsitellä heti alkusyksystä. 
 
Esitys: Hallitus esittelee suunnitelmansa ansiomerkkien myöntämiskäytäntöjen ja 
hallintosäännön muuttamisesta. / Board presents plans for changing SAMO´s badge 
practises and ”rule of administration” before autumns annual celebration. 

 
Nykyisen merkkiohjesäännön ongelmana on ollut se, että hakemuksia käsittelevä 
hallitus ei ole tuntenut kunnolla aiempien vuosien toimijoita ja näin ollen 
merkkiesitykset on tehty pitkälti ”hakemusten laatua arvioimalla”. Kaikkien 
hakemusten on syytä jatkossa sisältää merkin saajan kokonaisvaltainen meriittilista. 
Hallitus on myös usein ”liian lähellä” esitettäviä henkilöitä, jolloin voi syntyä 
jääviysongelmia ja eturistiriitoja. Jos myöntämisen kriteerit vaihtelevat suuresti 
vuosittain, merkkien arvo vähitellen rapautuu. 

  
Hallitus on suunnitellut merkkikäytäntöjen muutoksia seuraavalta pohjalta: 
 
Myönnettävistä merkeistä vastaisi jatkossa erikseen valittu työryhmä/lautakunta. 
Ryhmän enemmistö olisi jo merkin saaneita alumneja (esim. 3), mukana olisi myös 
yksi SAMOn pidempiaikainen työntekijä (mahdollisesti toiminnanjohtaja) ja yksi 
hallituksen jäsen (mahdollisesti pj tai vpj). 



Työryhmän toimikausi olisi 2-3 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen jäsenet olisivat 
erovuorossa. Hallituksen edustaja nimettäisiin vuosittain.  
 
Ansiomerkkihakemukset/esitykset kulkisivat toiminnanjohtajan kautta ja 
ansiomerkkityöryhmä tekisi esitykset myönnettävistä merkeistä suoraan 
edustajistolle. 
 
Hakuprosessi alumnijäsenistä käynnistyisi SAMOn sosiaalisen median kanavilla heti 
uuden ohjesäännön tultua hyväksytyksi.  

 
Päätös: Käytiin hyvää keskustelua suunnitelluista muutoksista ja työryhmän 
kokoonpanosta ja saatiin evästyksiä jatkosuunnitteluun. Tuodaan esitys 
hallintosäännön muuttamisesta seuraavaan edustajiston kokoukseen. / Good 
discussion about the plans and composition of the potential working committee. The 
proposition on changing the rule of administration will be brought in the next council 
meeting. 

 
14. Muut esille tulevat asiat / Any other businesses  

-Ei muita asioita. Seuraava kokous on todennäköisesti elo-syyskuussa. / No other 
businesses. The next meeting will probably be around August-September. 

  
15. Kokouksen päätös / Closing the meeting 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06 / Chairman closed the meeting at 20.06. 
 
 
 
 
 Joni Viitala   Kimmo Niemi 
 edustajiston puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 
 
 
 Roosa Hietapakka  Janette Räisänen 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
  


