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-Ennen kokouksen alkua SeAMKin vararehtori Elina Varamäki esitteli SeAMKin uutta strategiaa, 
minkä jälkeen käytiin jonkin verran keskustelua. 
-Vieraana oli myös Opiskelijoiden liikuntaliiton hallituksen SAMO-kummi Nita Vallimäki, joka kertoi 
OLL:n toiminnasta ja palveluista. 
 
1. Kokouksen avaus 

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen  
 

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
Esitetään, että he olisivat samat henkilöt. 
 
Päätös: Valittiin Kaisa Välimaa ja Vesa Rintamäki molempiin tehtäviin.  
  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus. Suoritetaan nimenhuuto, täytetään 
läsnäololista ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  

 
Päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämisestä paikalla olevalle yleisölle. 

 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 
kokouksen alkaessa 15 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille paikalla oleville. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 



5. Ilmoitusasiat 
 -SeAMK Sports-hanke on saanut OKM:ltä jatkorahoituksen ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

 -SAMO on mukana toimeksiantajana SeAMKin innovaatioviikolla (vk 11) 
-Opintopsykologi Anne-Mari Maunumaa on aloittanut tehtävässään. Hänen 
 työpisteensä on Frami A:n huone 310 

 
6. Edustajiston kokoonpano 

 
SosTer-listan varajäsen Sanna-Maria Ahl on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästään 
Helsinkiin muuton vuoksi. 
 
Esitys: Myönnetään Sanna-Maria Ahlille ero edustajiston varajäsenyydestä. SosTer-
listalta ei nouse ketään hänen tilalleen. 

 
Päätös: Myönnettiin ero esityksen mukaan. Vahvistettiin edustajiston kokoonpano 

 tällä muutoksella. 
 
7. Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenet 

 
SeAMKin tutkintolautakunnan toimikausi on päättynyt. SAMOa on pyydetty 
valitsemaan tutkintolautakuntaa uusi opiskelijajäsen ja varajäsen seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi. Valinta toteutetaan SAMOn hallintosäännön mukaan. 
Opiskelijajäseneksi valittavan on oltava SeAMKin päätoiminen opiskelija.  
 
Määräaikaan mennessä tutkintolautakunnan jäseneksi haki kolme opiskelijaa. 
 
Esitys: Valitaan SeAMKin tutkintolautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) 
varajäsen vuoden 2021 loppuun asti kestävälle toimikaudelle. Esitetään SeAMKin 
hallitukselle heidän nimeämistään tutkintolautakuntaan. 
 
Hallitus esittää, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Lotta Haapala ja varajäseneksi 
Sanni Nikumatti.  
 
Päätös: Valittiin esityksen mukaan tutkintolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Lotta 

 Haapala ja varajäseneksi Sanni Nikumatti vuoden 2021 loppuun asti kestäväksi 
 toimikaudeksi. Esitetään SeAMK Oy:n hallitukselle valittujen jäsenten nimittämistä 
 tehtäviinsä.  

 
8. Yksiköiden johtoryhmäedustajat vuodelle 2020 

 

Jokaiseen SeAMKin neljän koulutus-/tulosyksikön johtoryhmään kuuluu SeAMKin 
toimintasäännön mukaan opiskelijajäsen ja varajäsen, jotka valitsee opiskelijakunta 
SAMO hallintosäännössä kuvatulla tavalla. Johtoryhmän opiskelijajäseneksi valittavan 
on oltava ko. yksikön tutkinto-ohjelmassa opiskeleva SeAMKin tutkinto-opiskelija.  
 
Määräaikaan mennessä kahdeksaan johtoryhmäpaikkaa haki yhteensä kymmenen 
opiskelijaa. 



 
Esitys: Nimetään uudet opiskelijajäsenet ja varajäsenet SeAMKin yksiköiden 
johtoryhmiin vuodeksi 2020. 
 
Hallitus esittää, että tehtäviin valitaan seuraavat opiskelijajäsenet: 
 
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri 
Oskari Salonen (varsinainen jäsen) 
Eliisa Eloranta (varajäsen) 
 
SeAMK Sosiaali- ja terveysala 
Jenni Kivelä (varsinainen jäsen) 
Emmi Kilpi (varajäsen) 
 
SeAMK Tekniikka 
Juho Toukola (varsinainen jäsen) 
Hannu Laurila (varajäsen) 
 
SeAMK Ruoka 
Sanni Nikumatti (varsinainen jäsen) 
Katriina Leikas (varajäsen) 
 
Päätös: Valittiin johtoryhmien opiskelijajäsenet esityksen mukaan.  

 
9. Yhtiökokousedustajan nimeäminen Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 

 
 SAMO omistaa 100% Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:n osakkeista. Ylintä 
 päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, johon SAMO nimeää omistajan ääntä käyttävän 
 yhtiökokousedustajan. Perinteisesti yhtiökokousedustajaksi on nimetty istuva 
 edustajiston  puheenjohtaja. 
 

Esitys: Nimetään yhtiökokousedustajaksi Joni Viitala ja varalle Eric Amanor. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
10. Hallituksen tilannekatsaus 

 
Esitys: Hallitus ja työntekijät esittelevät tärkeimmät asiat alkuvuoden toiminnasta 
sekä tulevista suunnitelmista. Edustajistolla on mahdollisuus kysyä ja evästää.  

 
Päätös: Käytiin läpi ajankohtaisia asioita: 
-Johtoryhmätyöskentely on lähtenyt käyntiin 
-Hangoutteja ja alkoholittomia tapahtumia kehitetään 
-Haalariravit onnistuivat loistavasti 
-Vaihtarit ovat saapuneet ja liittyvät jäseniksi kovaa vauhtia 
-Trip to Lapland tulossa 
-Vpj:n toimenkuva muodostumassa/tarkentumassa 



-Opy-ilta tulossa 
-SAVI-työryhmä saatu kasaan (yht. 7 henkeä) 
-Slice-jäsenetuja aletaan tykittää eri kanavissa 
-Eka tutorkoulutus ja TuMa-ilta pidetty 
-Tutorleiri maaliskuun puolivälissä 
-MoMu-tutorointia aletaan kehittää tänä vuonna 
-OLL:n koulutuksiin osallistuttu 
-Liikuntavuorot pyörivät 
-Futsal-turnaus tulossa 
-YTHS on julkistanut palveluverkkonsa vuoden 2021 alusta 

 
11. Budjettiasiat 

 
Hallitus on päättänyt, että SAMO lopettaa tutorleirin osallistumismaksujen 
keräämisen tutoreiksi koulutettavilta. Tutorit tekevät ilman rahallista korvausta 
tärkeää vapaaehtoistyötä, johon SAMO heitä kouluttaa. Ei ole perusteltua periä 
osallistumismaksua koulutukseen osallistumisesta. 
 
Hallitus on päättänyt, että kevään aikana SAMOlle tehdään markkinointivideoita 
(toiminnan yleisesittely + muutamia lyhyempiä teemakohtaisia videoita) sekä 
mahdollisesti muuta markkinointimateriaalia (uusia rolluppeja yms.). Toteutus 
tilataan taitavaksi tunnetulta mediaosaajalta. Tarjouspyynnöt on tarkoitus lähettää 
muutamille sopiville tekijöille. Videot ja materiaalit tarvitaan erityisesti syksyn 
jäsenhankintaa varten. 
 
Esitys: Hyväksytään hallituksen suunnitelmat ja todetaan, että tutortoiminnan tuotot 
pienenevät budjetoidusta reilut 2000€. Varataan markkinointivideoiden ym. 
materiaalin hankkimiseen enintään 2000€. 
 
Hallitus laatii viimeistään kevätkokoukseen lisätalousarvion, jossa myös nämä 
muutokset huomioidaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen suunnitelmat, mutta toivottiin, että videoiden teossa 
hyödynnettäisiin SeAMKin kulttuurialan opiskelijoita tai ainakin selvitettäisiin 
mahdollisuuksia tähän. 

 
12. Tulevat tapahtumat 

 

 Esitys: Käydään läpi SAMOn tulevat tapahtumat. 
 
 Päätös: Käytiin tulevat tapahtumat läpi: 
 -Liikuntatutorkoulutus 19.2. 
 -S-Kiekon Haalarimatsi 23.2. 
 -Opy-ilta maaliskuussa 
 -Tutorleiri 14.-15.3. 
 -Futsal-turnaus 18.3. 
 -TuMa-ilta 30.3. 



 -MPK:n Survival Night 17.-18.4. 
 -Edustajiston kevätkokous 21.4.? 
 -WAPPU 27.-30.4. 
 
13. Muut esille tulevat asiat  
 -Ei muita asioita 
 
14. Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17 
 
 
  
 
  

 Joni Viitala   Kimmo Niemi 
 puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 
 
 
 
 Kaisa Välimaa  Vesa Rintamäki 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


