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Aika:  22.4.2021 klo 17.00 
Paikka:  Etäyhteys/Teams ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampus, tila X123 
 
Läsnä:  
Johanna Jääskeläinen 
Sara Elosuo 
Suvi Halonen 
Ronja Kaarikivi 
Kati Kananen 
Terppa Kuismin 
Janina Laakso 
Micke Laine 
Krista Mynttinen (saapui kokoukseen klo 17.02) 
Juha Nurmi 
Tomas Pulkkinen 
Joona Pussinen 
Noora Raskila 
Lauri Turunen 
Krista Väisänen 
 
Muut: 
Jenni Aikio 
Sauli Sarjus 
Rico Martikainen  
Tiitus Piispa 
  
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

4. § Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi 

opiskelijakunnan pääsihteeri. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

Päätös: Puheenjohtaja ja sihteeri esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa 

ääntenlaskijoiksi valittiin Tomas Pulkkinen ja Micke Laine. 

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

6. § Ilmoitusasiat 

- Hallituksen kuulumiset: kuntavaalit ja niistä viestiminen on työllistänyt. Vappua on suunniteltu 

ja ohjelma on julkaistu. Hallitus on siirtymässä kesätöihin. Strategiaa ja sääntöuudistusta, sekä 

palkkiomalleja on työstetty.  

7. § Sääntöuudistus 

Esittelee: Sauli Sarjus 

Opiskelijakunnan sääntöprosessi on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, joka vaatii asian 
uudelleen käsittelyn niin hallituksessa, kuin edustajistossakin. Alkuperäinen suunnitelma sääntöjen 
hyväksyttämisestä PRH:ssa todettiin tarpeettomaksi. Uudistusprosessi varmistettiin SAMOKin 
Anniina Sippolalta joka kertoi, että opiskelijakuntien ei tarvitse hyväksyttää sääntöjä PRH:ssa 
opiskelijakunnan itsehallinto-oikeuden takia. Muutoksen takia myös sääntöprosessi uudistui ja 
yksinkertaistui. Uusi hyväksyntäprosessi tarkoittaa sitä, että hallituksen hyväksynnän jälkeen 
edustajisto hyväksyy säännöt kahdessa peräkkäisessä kokouksessa (joiden välillä on vähintään kaksi 
viikkoa) ja tämän jälkeen ne lähetetään rehtorin hyväksyttäväksi. Hyväksyntäprosessin takia 
sääntöihin oli mahdollista tehdä pieniä viimehetken muutoksia, joista suurin oli edustajiston 
ohjesääntöön lisätty 31 § edustajistoryhmästä. Muilta osin sääntöihin ja ohjesääntöihin tehtiin 
yksittäisiä termistöllisiä sekä stilistisiä muutoksia.  

Hallitus kävi kokouksessaan keskustelua edustajiston ohjesäännön 31 §:n termistöistä liittyen 
edustajiston vastaaviin sekä varavastaaviin. Kokouksessa pohdittiin, että halutaanko ohjesäännössä 
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käyttää ”vastaava” termiä, vai esimerkiksi puheenjohtaja/varapuheenjohtaja termejä. Käytyjen 
keskustelujen jälkeen hallitus päätyi käyttämään termejä ”vastaava ja varavastaava”. Hallitus lisäsi 
pykäläkohdan sääntöihin yksimielisesti. 

Esitys: Hyväksytään säännöt ja ohjesäännöt ensimmäisen kerran. 
Päätös: Esityksen mukaan. Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä (LIITE 1). 

 

8.  § Neuvottelut rehtorin kanssa 

 Esittelee: Jenni Aikio 

 

Hallituksen puheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistui rehtori Heikki 

Saastamoisen kanssa 16.4.2021 neuvotteluihin. Neuvotteluiden aiheena oli opiskelijakunta Kaakon 

vuonna 2020 tekemä kannanotto ja keskustelua käytiin mm. riittävistä käyttöoikeuksista Kaakon 

luottamushenkilöille, opiskelijakunnan työntekijöiden tehtävien vaativuusarvioinnista, pääsihteerin 

nimikkeen muuttamisesta toiminnanjohtajaksi, opiskelijajäsenen valinnasta Xamkin johtoryhmään 

sekä Mikkelin kampuksen A-kahvion tilanteesta. 

 
Esitys: Käydään keskustelua aiheesta ja merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

9. § Muut esille tulevat asiat 

- Haku Moasin hallitukseen käynnissä. 

- Edustajiston iltakoulu 29.4. klo 17.00.  

- Strategian jalkauttaminen -työpaja: 11.5. klo 15.00–17.00. Kutsu edustajistolle, hallitukselle 

sekä henkilöstölle. Kaakko tarjoaa osallistujille ruoat. 

10. § Seuraava kokous 

Esitys: Edustajiston kevätkokous 6.5. klo 17.00.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

11. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.43. 
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Sähköinen allekirjoitus: 

Johanna Jääskeläinen, puheenjohtaja 

Jenni Aikio, sihteeri 

Tomas Pulkkinen, pöytäkirjan tarkastaja 

Micke Laine, pöytäkirjan tarkastaja 
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LIITE 1 Äänestystulos 

 

 


