HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
25.03.2022

Hallituksen päätösluettelo 3/2022
Aika: 25.03.2022 klo 14.30
Paikka: Teams-kokous
Läsnä:
Krista Väisänen, Roni Leppänen, Laura Laakso, Tony Suomela, Joonas Mattila, Emmi Matinheikki, Joonas
Itkonen (poistui klo 15.56)
Muut:
Jenni Aikio, Elina Ylönen, Sauli Sarjus, Veijo Tikka (poistui klo 15.25)
Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään.
8 § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne
Esittely: Sauli Sarjus
Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.
Päätös: Hyväksytään 57 uutta jäsentä aikavälillä 18.2.–25.3
Päätös: Hyväksytään jäsenet

11 § Turvallisuustyöryhmän jäsenen valinta
Esittely: Jokaisella kampuksella on turvallisuustyöryhmä, johon myös opiskelijaedustajat Kaakosta on
kutsuttu mukaan. Turvallisuustyöryhmiin olisi päätettävä jäsenet ja heille varajäsenet henkilökunnasta.
Lisäksi turvallisuustyöryhmien edustajat saavat koulutusta seuraavasti:
Kotkan turvallisuustyöryhmä 28.4. klo 12–15
Kouvolan turvallisuustyöryhmä 4.5 klo 12–15
Savonlinnan turvallisuustyöryhmä 10.5 klo 12–15
Mikkelin turvallisuustyöryhmä 18.5 klo 12–15
Päätösesitys: Valitaan edellisen keskustelun perusteella turvallisuustyöryhmiin jäsenet.
Päätös: Valitaan turvallisuustyöryhmän jäsenet seuraavasti:
Kotkan turvallisuustyöryhmän jäsenenä toimii: Jesse Rinneranta, varalla Sauli Sarjus
Kouvolan turvallisuustyöryhmä varajäsenenä toimii: Iida Pilli-Sihvola
Savonlinnan turvallisuustyöryhmä jäsenenä toimii: Joonas Mattila, varalla Eetu Mansikka
Mikkelin turvallisuustyöryhmä jäsenenä toimii: Emmi Matinheikki, varalla Elina Ylönen.
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Toiminnanjohtaja etsii edustajistosta jäsentä Kouvolan turvallisuustyöryhmän jäseneksi.
13 § Sohvan haalarisponsorointi
Esittely: Sohva ry on hakenut sponsorointia vuoden 2022 haalareihin. Sohva ry sitoutuu painattamaan
Opiskelijakunta Kaakon logon kaikkiin vuonna 2022 tilaamiinsa haalareihin 500 € hintaan.
Päätösesitys: Myönnetään sponsorointi hakemuksen mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

14 § Puheenjohtajan työpuhelin
Esittely: Puheenjohtajan nykyinen työpuhelin ei toimi enää työn vaatimuksia vastaavalla tavalla. Nykyisen
työpuhelimen voisi jättää esimerkiksi toimiston puhelimeksi.
Päätösesitys: Päätetään budjetti, minkä rajoissa uusi puhelin hankitaan.
Päätös: Päätetään puhelimen ja suojakuoren budjetiksi enintään 300 €.
15 § Osuva-hankkeen ohjausryhmä
Esittely: Jenni Aikio toimii Osuva-hankkeen ohjausryhmän edustajana Kaakon puolelta, esitetään
varajäseneksi Eetu Mansikkaa.
Päätösesitys: Valitaan Osuva-hankkeen ohjausryhmän varajäseneksi Eetu Mansikka.
Päätös: Esityksen mukaan.
14 § Kymenlaakson urheilugaala 1.4.2022
Esittely: Opiskelijakunta on kutsuttu osallistumaan Kymenlaakson urheilugaalaan 1.4.2022 klo 18.30.
Kyseessä on maakunnan liikunta- ja urheiluväen yhteen kokoava tilaisuus, joka järjestetään yhteistyössä
Kymenlaakson Liiton, Suomen Urheilugaalan ja Veikkaus Oy:n kanssa. Gaala järjestetään Kouvolassa Sokos
Hotelli Vaakunassa. Gaalan illalliskortti maksaa 68 € (sisältää ruokailut, alkumaljan sekä viihteellisen
ohjelman).
Päätösesitys: Valitaan edustaja, tai edustajat tapahtumaan.
Päätös: Valitaan edustajaksi toiminnanjohtaja.
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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 vappu: suunnitelmat jokaisella kampuskaupungilla edistyneet. Mikkelissä vappuviikon
tapahtumat on jaettu yhdistysten kanssa. Mikkelissä Nilalla päävastuu vappuviikosta
o kaikille hallituksen jäsenille tilattu Zettle-tunnukset
o muistutus toimistopäivien kirjaamisesta Teams-kalenteriin. Poissaolosta ilmoittaminen
ennakkoon Jennille ja Kristalle
o seuraaville viikkokahveille toivotaan jokaisesta tiimistä kolme viestintäideaa jaettavaksi.
Merkittiin jäsentilanne 4055 tiedoksi.
Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.
Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi.
Hallitus myönsi edunvalvonnan asiantuntijalle tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortin.
Päätettiin, että Puskalle luodaan oma logo. Valittiin työryhmä valmistelemaan logoon liittyvät
reunaehdot ja selvittämään kustannukset. Työryhmässä on Emmi Matinheikki ja Sauli Sarjus.
Hallitus päätti siirtää kevään frisbeegolf-turnaukset alkusyksyyn. Kevään aikana on tarkoitus
järjestää frisbeegolfin sijasta keilausta. Hallitus päätti vastuuhenkilöt kampuskaupungeittain.
Hallitus valitse approjen työryhmän. Käytiin keskustelua tapahtuman sisällöstä ja ajankohdasta.
Hallitus keskusteli vuosijuhlien tilanteesta. Päätettiin aloittaa juhlatilojen kilpailutus kaikissa
kampuskaupungeissa. Roni valmistelee kriteerit ja toimittaa ne hallitukselle ja henkilökunnalle
ennen yritysten kontaktointia.
Keskusteliin Slice yhteistyöstä ja merkittiin se tiedoksi
Keskusteltiin ansiomerkkien tilanteesta. Päätettiin, että Tony Suomela ja pata-tiimi viimeistelevät
ohjesäännön. Puheenjohtaja auttaa työstämään ansiomerkkejä.
Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
o Tavaranvaihtoviikot 18. – 29.4.2022. Tony on yhteydessä Olli Ervaalaan.
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