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Hallituksen päätösluettelo 4/2022 
Aika: 18.04.2022 klo 17.00 
Paikka: Teams-kokous 
 
Läsnä: 
Ikram Bechari, Laura Laakso, Roni Leppänen, Joonas Mattila, Krista Väisänen 
 
Muut: 
Terppa Kuismin, Veijo Tikka 
 
Päätökset, joihin voi hakea oikaisua: 
 
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään. 
 
9 § Vuoden 2021 tilinpäätös 
 
Esittelee Krista Väisänen 

 
Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut, tilinpäätöksen teki Rantalainen. Käydään läpi tilinpäätös ja siihen 
liittyvät dokumentit. 

 
Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ja viedään se edustajiston kevätkokoukseen. 
 
Päätös: Hyväksytään tilinpäätös ja viedään se edustajiston kevätkokoukseen. Hallitus evästää 
toiminnanjohtajaa avaamaan edustajiston kokouksessa, mitä kuluja kuuluu tutorjaoston (3347) ja 
viestinnän (7331) kustannuspaikoille. 
 
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 Kouvolan turvallisuustyöryhmää on täydennetty. Kaakkoa edustaa edustajiston jäsen Joona 

Räty. 
o Toiminnanjohtaja ja jäsenpalveluasiantuntija ovat tavanneet Slicea. Suunnitelmissa on 

jokaiselle kampuspaikkakunnalle tuotettava lehti. Virheellisistä eduista, tai 
yritysyhteistyötoiveista toivotaan otettavan yhteyttä Sliceen. Slice tulee jatkossa olemaan 
opiskelijakunnille maksuton. 

o Jäsenpalveluasiantuntija lomalla 19.–25.4., toiminnanjohtaja pois 20.–22.4. 
o Tiedoksi, että viikkokahveilla tullaan keskustelemaan siitä, kuka, tai ketkä lähtevät 

SAMOKin vuosijuhlille, sekä liittokokouksiin. Tämä muistiin, jos nämä kiinnostavat. 
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o Oletuksena on, että hallituksen jäsenet osallistuvat edustajiston kevätkokoukseen 
28.4.2022 klo 13.00. 

• Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi. 

• Hallitus valmistelee edustajiston kevätkokoukseen puolivälikertomuksen peilaten sen 
toimintasuunnitelmaan. 

• Puskan logon ja haalarisponsoroinnin tilannekatsaus siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

• Hallitus hyväksyi Roni Leppäsen tekemät Kaakon vuosijuhliin liittyvän juhlapaikan kilpailutuksen 
kriteerit. Lisättiin kilpailutukseen kohta siivouksesta ja tilan koristelumahdollisuuksista. 
Kilpailutuksen hoitaa Roni Leppänen. 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat: 
o Hallituksesta tuotiin ilmi ongelmia mm. viestinnän ja avoimuuden osalta, josta hallitus 

haluaa keskustella sille varattuna aikana, esimerkiksi viikkokahveilla. 


