
   
 

  
  PÄÄTÖSLUETTELO 
   18.02.2022 
 

   

 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences 

www.opiskelijakuntakaakko.fi 

 

Hallituksen päätösluettelo 2/2022 
Aika: 18.02.2022 klo 11.00 
Paikka: Teams-kokous 
 
Läsnä: 
Krista Väisänen 
Ikram Bechari 
Roni Leppänen 
Joonas Itkonen 
Emmi Matinheikki 
Laura Laakso 
Joonas Mattila  
 
Muut: 
Veijo Tikka 
Jenni Aikio 
Kalle Saarela 
 
Päätökset, joihin voi hakea oikaisua: 
 
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään. 
 
15 § WappuLOB -yhteistyö 
 
Esittely: Yhteistyötiimi LOB-opiskelijaristeilyn edustaja ollut yhteydessä hallitukseen ja pyytänyt 
opiskelijakunta Kaakkoa yhteistyöhön risteilylle. 
 
Päätösesitys: Kaakko lähtee yhteistyöhön WappuLob:iin. 
 
Päätös: Kaakko lähtee mukaan yhteistyöhön ja risteilylle lähtevät Joonas Itkonen, Joonas Mattila, Laura 
Laakso ja Tony Suomela. Osallistujien velvollisuuksiin kuuluu risteilyllä Kaakon edustaminen ja rastipisteen 
suunnittelu ja toteuttaminen. Kaakko kustantaa osallistujien risteilyn ja matkakulut mikäli edellä mainitut 
tehtävät hoidetaan sovitusti. 
 
17 § Kuntanauha- ja merkkiohjesääntö sekä merkkien viimeistely (liitteet 3, 4 ja 5) 
 
Esittely: Jenni Aikio 

 
Viime vuonna on valmisteltu Kaakolle kuntanauhoja sekä luottamus-, kunta- ja ansiomerkkejä. Liitteenä 
olevat ohjesäännöt ovat vielä viimeistelemättä sekä merkkien osalta visuaalisesta ilmeestä lopullinen 
päätös tekemättä. 

 
Päätösesitys: Hallitus päättää etenemisestä merkkien suhteen ja palvelut ja tapahtumat -tiimi viimeistelee 
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ohjesäännön yhdessä jäsenpalveluasiantuntijan kanssa.  
 
Päätös: Hyväksytään kuntanauha ja siirretään ohjesääntöjen sekä luottamus-, kunta- ja ansiomerkkien 
käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua:  
 
Seuraavien päätöksien koskiessa vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, niihin ei saa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, 
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla. 
 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat: 

o Xamkin rehtorin tapaaminen 18.2.2022 klo 13.00, pidetään mahdollisuuksien mukaan 

kamerat päällä. 

o Kannanotto koronan haasteista lähetetty medialle, jonka myötä YLE Kymenlaakso teki 

haastattelun. 

o Kannanoton myötä Xamk toivoo, että heihin oltaisiin yhteydessä (Mirja Toikalle, tai 

Opetuksen Johtoryhmään), ennen sellaisen julkaisemista, tai lähettämistä medialle. 

o Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset vuodelta 2021 on julkaistu. 

• Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi. 

• Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi. 

• Siirrettiin uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanteen katsaus seuraavaan kokoukseen. 

• Keskusteltiin hallituskadun Appro tapahtumasta, jatketaan tapahtuman suunnittelua. 

• Keskusteltiin kevään tapahtumista, sovittiin järjestettävistä tapahtumista. 

• Rasismin vastainen viikko järjestetään viikolla 12. Tapahtumaa järjestelee Kaakon harjoittelija sekä 
Krista Väisänen. 

• Tavaranvaihtoviikot järjestetään 28.3. – 8.4. tai 18.4 – 29.4. välisenä aikana. Tapahtuman 
järjestelyistä vastaa Tony Suomela. 

• Etätapahtumia järjestetään tarvittaessa yhdessä projektipäällikkö Elina Ylösen sekä 
tapahtumatiimin kanssa.  

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat: 
o Ei muita esille tulevia asioita. 

 
 
 
 
 


