
  Esityslista 
         
 

  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous  

 
 

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

www.opiskelijakuntakaakko.fi 

 
 
Aika:  18.2.2021 klo 11.00 
Paikka:  Teams 
 
Läsnä:   
 
Käsiteltävät asiat: 
 
 

1. § Kokouksen avaus  

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille  

3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. § Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen 

puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan pääsihteeri. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta 

6. § Kokouksien pöytäkirjojen tarkistaminen 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

7. § Ilmoitusasiat 

- Xamkin rehtorin tapaaminen 18.2.2022 klo 13.00 

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

haastattelun. 

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

Johtoryhmään), ennen sellaisen julkaisemista, tai lähettämistä medialle. 

- Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset vuodelta 2021 on julkaistu. 
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8. § Talouskatsaus ja sijoitusten seuranta (liitteet 1 ja 2) 

Esittelee: Jenni Aikio 

Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistumassa ja tulos on osoittautumassa odotettua paremmaksi. 

Jäsenmaksutuottoja on kertynyt oletettua enemmän, kuluja puolestaan koronavuoden takia 

vähemmän. Tilikauden tulos on arviolta 49 615 € ylijäämäinen. 

Sijoitukset ovat menestyneet vuonna 2021 hyvin. Kaikki rahasto-osuudet ovat nousseet vuoden 

aikana. Sijoittamisen aloittamisesta salkun kehitys on lähes 15 %. 

 

Päätösesitys: Merkitään talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi. 

9. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne  

Esittelee: Sauli Sarjus  

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne. 

10. § Tiimien kuulumiset 

Esittely: Käydään läpi jokaisen tiimin kuulumiset. 

11. § Hallituskadun Appro  

Esittely: Hallituskadun Approt on järjestetty aikaisempina vuosina Mikkelissä maalis- huhtikuun 

taitteessa. Järjestelyvastuu on ollut kokonaisuudessaan opiskelijakunnan tapahtumatiimillä. 

Approille on kutsuttu Xamkin yhdistyksiä sekä muita toimijoita pitämään rastia rastipaikoille.  

 

Päätösesitys: Tapahtumatiimi esittää hallitukselle, että hallituskadun appro järjestetään syyskuun 

ensimmäisellä viikolla. Budjetista ja tapahtuman yksityiskohdista päätetään myöhemmässä 

kokouksessa. 

12. § Kevään 2022 tapahtumat 

Esittely: Tammikuussa aloittaneet opiskelijat palaavat lähiopetukseen maanantaina 14.2. ja muut 

opiskelijat palaavat lähiopetukseen 7.3. alkaen. Toistaiseksi Xamkin Turvallinen paluu työryhmässä 

on puhuttu, että maaliskuusta lähtien tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu on mahdollista. 

Tapahtumissa tulee kuitenkin huomioida AVI:en suositukset/määräykset. Toistaiseksi näyttäisi siltä, 

että tapahtumia voisi järjestää jo kevätlukukauden aikana. Tapahtumat voivat olla sisätapahtumia 

tai ulkoilmatapahtumia, kunhan niissä huomioidaan suurin sallittu osallistujamäärä ja muut 

ohjeistukset. 
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Päätösesitys: Tapahtumatiimi esittää hallitukselle, että keväällä pyritään huhtikuussa järjestämään 

Frisbeegolf turnaus kaikilla neljällä kampuspaikkakunnalla. 

13. § Rasismin vastainen viikko 

Esittely: Rasisminvastainen viikko järjestetään 21.3. alkavalla viikolla (vko 12). Toiminnanjohtaja 

Jenni Aikio on toivonut, että rasisminvastaisella viikolla Kaakko järjestää jotakin tapahtumaa.  

 

Päätösesitys: Annetaan järjestämisvastuu Kaakon harjoittelijalle. 

14. § Tavaranvaihtoviikot 

Esittely: Kuluvina vuosina Kaakko on järjestänyt tavaranvaihtoviikot yhdessä Xamkin Green Office 

toimijoiden kanssa. Kaakon vastuulla on ollut hoitaa markkinointia, pöydät tavaroita varten sekä 

tavaroiden poistosta sopiminen esim paikallisen kierrätyskeskuksen kanssa. 

 

Päätösesitys: Tapahtumatiimi esittää hallitukselle, että tavaranvaihtoviikot järjestetään huhtikuun 

aikana (päätetään yhdessä sopiva viikko) kaikilla Xamkin kampuksilla. 

15. § Etätapahtumat 

Esittely: Tapahtumatiimi kävi keskustelua etätapahtumiin liittyen. Keskusteluissa nousi ilmi, että 

kiinnostus etätapahtumiin on vähäistä niin hallituksen, että riviopiskelijoiden osalta. 

Etätapahtumien järjestämiseen ei haluttaisi käyttää ylimääräistä aikaa, niiden vähäisen suosion ja 

kiinnostuksen takia. 

 

Päätösesitys: Kaakko ei ensisijaisesti järjestä etätapahtumia kevätkauden 2022 aikana niiden heikon 

kiinnostuksen ja osallistujamäärän takia. Etätapahtumia voidaan kuitenkin järjestää, jos tautitilanne 

heikkenee jälleen. 

16. § WappuLOB yhteistyö 

Esittely: Yhteistyötiimi LOB-opiskelijaristeilyn edustaja ollut yhteydessä hallitukseen ja pyytänyt 

opiskelijakunta Kaakkoa yhteistyöhön risteilylle. 

 

Päätösesitys: Kaakko lähtee yhteistyöhön WappuLob:iin. 

17. § Ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntijan tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti 

Esittely: Jenni Aikio 

Ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntija Eetu Mansikan määräaikaista työsuhdetta on jatkettu vuoden 

2023 loppuun asti. 
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Päätösesitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti (xx) opiskelijakunta Kaakon ohjauksen 

ja tutoroinnin asiantuntija Eetu Mansikalle. 

18. § 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 ohjesäännön yhdessä jäsenpalveluasiantuntijan kanssa.  

19. § Muut esille tulevat asiat 

20. § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään  

21. § Kokouksen päättäminen 


