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Aika:  31.5.2022 klo 18.00 
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 

Kouvola, Pajakabinetti. Etäyhteys, Microsoft Teams 
 
Läsnä:   
 
Käsiteltävät asiat: 
 

01§ Kokouksen avaus 

 

02§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

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

 

03§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

04§ Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi 

opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

05§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

06§ Ilmoitusasiat 

- Slice.fi-lehdet 

 

07§ Talouskatsaus 

Esittely: toiminnanjohtaja Jenni Aikio 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
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08§ Tutorointi 

Esittelee: Eetu Mansikka 

 

Käydään läpi tutoroinnin ajankohtaiskatsaus sekä tulevia suunnitelmia. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

09§ Kevätkokouksessa tehtyjen päätösten vahvistaminen 

Esittely: toiminnanjohtaja Jenni Aikio 

 

Käydään läpi kevätkokouksessa tehdyt päätökset. 

 

Päätösesitys: Hyväksytään kevätkokouksen päätökset. 

 

10§ Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan valinta ja keskusvaalilautakunnan täydentäminen 

Esittely: edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvola 

 

Keskusvaalilautakunnan sujuvan toiminnan turvaamiseksi esitetään, että keskusvaalilautakuntaa 

täydennetään vähintään kahdella jäsenellä. 

Lisäksi sääntöjen mukaan edustajisto nimeää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan. 

 

Päätösesitys: Valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Rico Martikainen ja täydennetään 

keskusvaalilautakuntaa. 

 

11§ Eron myöntäminen opiskelijakunta Kaakon hallituksen jäsenelle 

Esittely: hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen 

 

Joonas Mattila on pyytänyt eroa opiskelijakunta Kaakon hallituksesta. 

 

Päätösesitys: Myönnetään ero tällä päivämäärällä. 

  

12§ Opiskelijakunta Kaakon hallituksen täydentäminen 

Esittely: hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen 

 

Päätösesitys: Hallituksen esitys ilmoitetaan kokouksessa. 
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13§ Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat 
Esittely: hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen 
 
Hallitus on päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaisi hallituksen kilpailuttamaan 
vuonna 2022 järjestettävien vuosijuhlien pitopaikan talousarviossa esitetyn budjetin puitteissa. 
Kilpailutukseen on valittu vuosijuhliin soveltuvia juhlapaikkoja kaikista kampuskaupungeistamme. 
Kokouksessa esitellään kriteerit, joilla kilpailutus on tehty sekä ne tarjoukset, jotka on saatu kokouksen 
alkamiseen mennessä. 
 
Päätösesitys: Valtuutetaan hallitus toteuttamaan vuosijuhlat talousarvion mukaisen budjetin puitteissa 
ja lisäksi päätetään, miten toimitaan juhlapaikan kanssa. 
 
14§ Toiminnanjohtajan tehtävien jakaminen ja jäsenpalveluasiantuntijalle maksettava korvaus 
Esittely: toiminnanjohtaja Jenni Aikio 
 
Jäsenpalveluasiantuntija on tehnyt alkuvuoden 2022 toiminnanjohtajan työtehtäviä päivän viikossa. 
Toiminnanjohtajalla on säännöllisiä luottamustehtävistä johtuvia palkattomia poissaoloja noin 20 
prosenttia (%) työajasta. Palkattomia poissaoloja tulee olemaan kesäkuun loppuun 2025 asti. 
 
Hallitus esittää, että sopimusta jatketaan samoin periaattein 30.6.2025 asti. Jäsenpalveluasiantuntijalle 
maksetaan kuukausittain (kk) palkanlisä 173,98 euroa (€) toiminnanjohtajan tehtävien tekemisestä 29 
tuntia (h) kuukaudessa. Maksettava palkka on toiminnanjohtajan ja jäsenpalveluasiantuntijan palkkojen 
erotus, ja se maksetaan jokaisen kuun 15. päivänä. 
 
Päätösesitys: Jatketaan sopimusta toiminnanjohtajan tehtävien jakamisesta jäsenpalveluasiantuntijalle 
ja korvauksena maksetaan kuukausittainen palkanlisä 173,98 euroa (€). 
 
15§ Puukasarmin varausjärjestelmä (Liite 1) 
Esittely: jäsenpalveluasiantuntija Sauli Sarjus 
 
Hankittavaksi esitetään Asio Data -varauskalenterijärjestelmää. Käyttöön esitettävän Asio Data -
palvelun kustannukset ovat noin 6200 € sis. alv + 217 €/kk sis. alv. Toimituksen hinnat pitää sisällään 
varauskalenterin toimituksen, oviohjauksen toimituksen ja arvonlisäverot. Kuukausikustannukset pitää 
sisällään varauskalenterin ja oviohjauksen ylläpidon sekä arvonlisäveron. Lukkojärjestelmän (Abloy OS) 
muutokset, muutostyöt ja ylläpidon maksaa Xamk. 5 vuoden ”poistona” järjestelmän käyttöönotto + 
ylläpitokustannukset ovat 320,33 €/kk. Vuosikustannus edellä mainitulla poistosuunnitelmalla olisi 
täten 3844 €. 
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Hallitus esittää edustajistolle, että Asio Data -varausjärjestelmän hankitaan. 
 
Päätösesitys: Päätetään hankkia Asio Data -varausjärjestelmä. 
 
16§ SAMOK ry:n vuosijuhlien edustajat 
Esittely: hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen 
 
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n vuosijuhlat järjestetään 16.6.2022 klo 16.30 Helsingissä. 
 
Hallitus esittää, että vuosijuhliin lähetetään Krista Väisänen ja Emmi Matinheikki. 
 
Päätösesitys: Lähetetään vuosijuhliin Krista Väisänen ja Emmi Matinheikki. 
 
17§ SAMOK ry:n ylimääräinen liittokokous 
Esittely: hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen 
 
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on kutsunut koolle ylimääräisen liittokokouksen. Kokous 
pidetään 21.6.2022 klo 12. Kokous järjestetään etänä. Esityslistalla sääntöjen toinen käsittely ja 
kannanmuodostus opiskelijakuntien rahoitusta käsittelevän selvityshenkilön raporttiin. Kokoukseen 
tulee valita varsinaiset edustajat sekä varaedustajat, jotka käyttävät Kaakon ääniä. 
 
Päätösesitys: Päätetään, että liittokokouksen varsinaisina edustajina toimivat Krista Väisänen, Emmi 
Matinheikki. Lisäksi valitaan heille varaedustajat edustajistosta tai henkilökunnasta. 

 

18§ Muut esille tulevat asiat 

 

19§ Seuraava kokous 

Esitys: Seuraava kokous  

 

20§ Kokouksen päättäminen 

 


