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Hallituksen päätösluettelo 2/2021
Aika: 3.2.2021 klo 15
Paikka: Teams-kokous
Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään.
13 § Kaakolle tehdyistä opinnäytetöistä maksettavien palkkioiden linja ja
Sauli Sarjukselle maksettava opinnäytetyöpalkkio
-

-

-

”Opiskelijakunta Kaakolle on lyhyeen aikaan tehty tai on tekeillä useita opinnäytetöitä. Viimeisin
viimeistelty opinnäytetyö on Iida Pilli-Sihvolan, josta maksettiin palkkio. Yhdenvertaisen kohtelun
takia Kaakon tulisi muodostaa linja opinnäytetöistä maksettavista palkkioista ja niiden
suuruuksista. ”
Hallitus perustaa työryhmä pohtimaan linjaa, mikä esitetään edustajistolle. Linjassa tulisi olla
huomioituna erilaiset mittarit, joilla voidaan arvioida helpommin työstä maksettava palkkio
sekä sen kattoraja.
Sauli Sarjukselle maksetaan 1378,16 € palkkio opinnäytetyöstä.

16 § Opiskelijaedustaja pohtimaan Xamkin kielipoliittista linjausta (liite 9)
-

”Xamkin johtoryhmä on päättänyt perustaa työryhmän pohtimaan Xamkin kielipoliittista linjausta.
Opiskelijakunta Kaakolta kaivataan opiskelijaedustaja työryhmään.”
Valittiin edustajaksi Teppo Salo ja varajäseneksi Noora Kajaluoto

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 Kaakon vuosijuhlien opinnäytetyöstä käydään keskustelua. Tähän on kontaktoitu kahta
restonomiopiskelijaa.
o Hallituksen alustavat kehityskeskustelut ovat käynnissä.
o Kela pohtii uutta opiskelijatunnistetta, joka oikeuttaa ateriatukeen. Asiasta olisi hyvä käydä
enemmän keskustelua ja kehittää ehdotuksia.
o Kaakko osallistui SAMOKin Lähtölaukaukseen.
o Kaakolle ja Xamkille on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksista 135
000 euroa verkkotutorointiin sekä matalan kynnyksen ohjaukseen yhteisöllisyyden ja
opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Merkittiin tiedoksi tiimien kuulumiset
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Hyväksyttiin uudet jäsenet.
Merkittiin tiedoksi päätös Kaakon roolista keväällä järjestettävistä tapahtumista. Opiskelijakunta
Kaakko ei järjestä fyysisiä tapahtumia kevään 2021 aikana covid-19 tilanteen takia.
Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
o Ei muita esille tulevia asioita.
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