
     PÖYTÄKIRJA / TRANSCRIPTION 

 
 

    15.9.2020 
 
 

 

SAMON EDUSTAJISTON KOKOUS / COUNCIL MEETING 
 

AIKA / TIME:  Tiistai/Tuesday 15.9.2020 klo 17.00 
PAIKKA / PLACE: Frami F, lasipalatsi (Etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta / 

Option for remote participation via Teams) 
LÄSNÄ / PRESENT: LIITE 1 / ATTACHEMENT 1 
 
 
Ennen kokouksen alkua kuultiin SeAMKin uuden rehtorin Jaakko Hallilan tervehdys sekä 
hallituskummimme Elina Viitaniemen tervehdys SAMOKista. / Before opening the meeting heard 
greetings from SeAMK´s new principal Jaakko Hallila and SAMOK´s board member Elina Viitaniemi. 
 
Kaisa Välimaa poistui / left klo 17.52 
Belkys Sanders poistui / left klo 17.54 
 
1. Kokouksen avaus / Opening the meeting 

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 / Chairman of the council 
opened the meeting at 18.04. 
 

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 Eric Amanor ja Ringa Yli-Rahnasto molempiin tehtäviin. / Eric 
Amanor and Ringa Yli-Rahnasto were elected to both posts.    
  

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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kokouksen 
alkaessa 15 äänivaltaista jäsentä. / The meeting was stated as legitimate and 
sufficent quorum. There were 15 members or deputy members present in the 
beginning of the meeting. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda 
  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. / Accepting the agenda 
for the meeting. 
 
Päätös: Käsitellään kohdat 8. ja 9. samalla kertaa. Hyväksyttiin esityslista tällä 
muutoksella. / Sections 8 and 9 will be handled together. Accepted the agenda with 
this change. 
 

5. Ilmoitusasiat / Announcements 
-Syksyn jäsenrekrytointi on onnistunut erinomaisesti! Uusia jäseniä on liittynyt lähes 
800, vaikka vaihtareita ei nyt ole SeAMKissa lainkaan. Lähestymme 3000 jäsenen 
rajaa 1.10. eteenpäin jäsenmaksunsa maksaneissa. 
-Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy / Henni Välimaa vastaa SAMOn tutoroinnista ja 
viestinnästä Helena Haataisen vanhempainvapaan ajan. Ostopalvelusopimus Oy:n 
kanssa on toistaiseksi tehty ajalle 1.9.2020-31.5.2021 
-Kiia Komulainen on palkattu jäsenpalvelusihteeriksi ajalle 24.8.-30.9.2020 

 
6. Edustajiston kokoonpanomuutokset / Changes in council´s composition 

 
Edustajiston jäsen Juho Pollari NO LIMITS-vaalilistalta on 4.6. pyytänyt eroa 
edustajiston jäsenyydestä (LIITE 2). / Juho Pollari has requested a resignation from 
council membership. 
 
Esitys: Myönnetään Juho Pollarille ero edustajiston jäsenyydestä. Todetaan, että 
hänen tilalleen edustajistoon nousee Johanna Hakala ja NO LIMITS-vaalilistan uudeksi 
varajäseneksi nousee Ville Latukka. / Council grants the resignation for Juho Pollari 
from council membership. Johanna Hakala will rise to the council and Ville Latukka 
will rise as a new deputy member for NO LIMITS-election list. 
 
Vahvistetaan edustajiston kokoonpano loppuvuodeksi. / Verifying the council 
composition for the rest of the year. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. / As proposed. 

 
7. Hallituksen tilannekatsaus syksyn toiminnasta / Board´s review on ongoing autumn  

 
Esitys: Hallitus esittelee SAMOn syksyn toimintaa ja koronatilanteen vaikutuksia. 
Keskustellaan ajankohtaisista asioista. / Board presents a review of SAMO´s autumn 
actions and effects of corona situation. Discussion on actual topics. 
 



Päätös: Paavo antoi tilannekatsauksen hallituksen puolesta. Käytiin keskustelua. / 
Paavo gave board´s review to the council. That was discussed. 

 
8. Jäsentilanne / Membership situation 

 

Esitys: Esitellään syksyn jäsenrekrytointitilanne ja arvio koko vuoden jäsentilanteesta. 
/ Situation in autumn´s member recruiting and estimate about total membership 
situation for year 2020. 
 

Päätös: Esiteltiin ja merkittiin tiedoksi. /  
 
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: Esiteltiin talouskatsaus (LIITE 3) ja käytiin keskustelua. / The economical 
review was presented and discussed. 

 
Marja Kaistinen poistui / left klo 18.56 
 
10. SAMOKin liittokokous 29.-30.10. / SAMOK general meeting 

 

Esitys: Käydään läpi liittokokousmateriaaleja ja keskustellaan SAMOn kannoista 
käsiteltäviin dokumentteihin ja muihin liittokokousasioihin.  
 
Valitaan SAMOn liittokokousedustajat. Hallitus esittää edustajistolle ainakin 
seuraavia liittokokousedustajia: Paavo Rautiainen, Topi Uusi-Seppä, Joni Viitala ja 
Kimmo Niemi (varalla Minttu Lähteenmäki ja Henni Välimaa). 
 
/ Overlook and discussion on the documents of SAMOK general meeting and SAMO´s 
position on the decision-matters.  
 
Council elects SAMO´s delegates in the meeting. Board suggests following persons: 
Paavo Rautiainen, Topi Uusi-Seppä, Joni Viitala and Kimmo Niemi (optional: Minttu 
Lähteenmäki and Henni Välimaa). 

 
Päätös: Käytiin läpi liittokokousmateriaalit ja SAMOn lausunto (LIITE 4). Kyseltiin 
Elinalta tarkentavia kysymyksiä. 
 

Valittiin liittokokousedustajiksi Paavo Rautiainen, Topi Uusi-Seppä, Joni Viitala, 
Kimmo Niemi, Johanna Hakala, Minttu Lähteenmäki ja Henni Välimaa. Mikäli joku 
valituista ei pysty osallistumaan, hallitus päättää äänien jakamisesta muiden 
osallistujien kesken.  
 



/ The documents of the general meeting and SAMO´s statement were reviewed. 
Council discussed the issues and asked questions from Elina.  
 
The following delegates were elected  in the general meeting: Paavo Rautiainen, Topi 
Uusi-Seppä, Joni Viitala, Kimmo Niemi, Johanna Hakala, Minttu Lähteenmäki and 
Henni Välimaa. If somebody is not able to participate, the board decides how the 
vote(s) will be shared.  

 
KOKOUSTAUKO klo 19.19 – 19.27 
 
Belkys Sanders palasi kokoukseen / returned in the meeting klo 19.27 
 
11. Toimintasuunnitelman välitarkasteltu / Observation of Plan of operation 

 
Esitys: Hallitus esittelee SAMOn vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteutumista. / 
Board presents the actualization of SAMO´s plan of operation for year 2020. 

  
Päätös: Esiteltiin toimintasuunnitelman toteutumista ja loppuvuoden suunnitelmia 
varsin laajasti. Käytiin keskustelua. / The board members presented their review on 
the actualization. Had a discussion. 

 
Roosa Hietapakka poistui / left klo 20.10 
 
12. Edustajistovaalit 2020 / Council election 2020 

 

SAMOn keskusvaalilautakunta on 31.8. päättänyt, että syksyn edustajistovaalit 
järjestetään kokonaan sähköisenä äänestyksenä aikavälillä ti 27.10. klo 12.00 – ke 
4.11. klo 15.00.  Vaalien ehdokasasettelu on alkanut ja se päättyy pe 9.10. klo 12.00.  
 
/ SAMO´s Central Election Committee has decided that this autumns council election 
will be carried out as electrical internet voting between Tuesday 27th October at 
12AM and Wednesday 4th November at 15PM. Enrollment for candidates has begun 
and it is open until Friday 9th October at 15PM. 
 
Esitys: Merkitään vaalien ajankohta ja toteutustapa tiedoksi. Keskustellaan vaalien 
markkinoinnista ja ehdokashankinnasta. / Informing the schedule and practises 
about the council election. Discussion on marketing and candidate recruiting. 
 
Päätös: Merkittiin vaaliaikataulut tiedoksi. Ehdokasasettelusta on tulossa 
infotilaisuus. / The schedule and facts considering the council election were noted. 
There will be an info about the enrollment for candidates. 

 
13. Hallintosäännön muuttaminen (ansiomerkkien myöntämiskäytännöt) / Changing the Rule of 
administration (badge practises) 
 

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: Käsitellään hallituksen esitys SAMOn hallintosäännön muuttamisesta 
merkkiohjesäännön osalta. / Board presents suggestion on changing SAMO´s Rule of 
administration regarding badge practises. 

 
Päätös: Käsiteltiin ja hyväksyttiin muutos hallintosääntöön esityksen mukaan. / The 
Rule of Administration was decided to be changed as proposed. 

 
14. Edustajiston syyskokous / Council´s autumn meeting 
 

Esitys: Päätetään syyskokouksen ajankohta / Deciding the date for council´s autumn 
meeting. 
 
Päätös: Pidetään syyskokous torstaina 26.11. klo 17.00 / Council´+s autumn meeting 
will be held on Thursday 26th November at 17.00. 

 
15. Muut esille tulevat asiat / Any other businesses  
 -Ei muita asioita / None 
  
16. Kokouksen päätös / Closing the meeting 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35 / Chairman closed the meeting at 20.35. 
 
 
 
 
 Joni Viitala   Kimmo Niemi 
 edustajiston puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 Chairman of the Council  Executive Director 
 
 
 
 Eric Amanor   Ringa Yli-Rahnasto 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 Revisor of the transcription Revisor of the transcription 
   


