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Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampus, Paja Kabinetti ja  

etäyhteys / Teams 
 
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: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi 

opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 

toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

6. § Ilmoitusasiat 

- Hallituksen kuulumiset 

- Työntekijätilanne 

- Toimistojen aukioloajat 

 

7. § Eron myöntäminen edustajiston puheenjohtajalle 

Esittely: Edustajiston puheenjohtaja Janita Vanhatalo on pyytänyt eroa tehtävästään edustajiston 

puheenjohtajana. Janita on kuitenkin halukas jatkamaan edustajiston jäsenenä. 

 

Päätösesitys: Myönnetään ero puheenjohtajan tehtävästä Janita Vanhatalolle 

8. § Edustajiston puheenjohtajan valitseminen 

Esittely: Edustajiston varapuheenjohtaja Veijo Tikka on ilmaissut olevansa käytettävissä 
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edustajiston puheenjohtajan tehtävään vuoden 2022 toimikauden loppuun saakka 

Päätösesitys: Valitaan edustajistolle puheenjohtaja vuoden 2022 toimikauden loppuun saakka 

9. § Edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen 

Esittely: Mikäli edustajisto valitsee puheenjohtajakseen nykyisen edustajiston varapuheenjohtajan, 

tulee edustajistolle valita uusi varapuheenjohtaja. 

Päätösesitys: Valitaan edustajistolle varapuheenjohtaja vuoden 2022 toimikauden loppuun saakka 

10. § Talouskatsaus  

Esittely: 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 %. 

Edustajisto saa tarkemman selvityksen sijoituksista kevätkokouksessa 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 

11. § Jäsentilanne 

Esittely: Käydään läpi ajankohtainen jäsentilanne 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 

12. § Tapahtumat 

Esittely: Käydään läpi opiskelijakunnan hallituksen tekemät tapahtuma suunnitelmat vuodelle 2022 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi  

13. § Paikkakuntakohtaiset tapaamiset 

Esittely: Kevään 2022 aikana on tarkoitus järjestää jokaisella Xamkin kampuspaikkakunnalla 

livetapaaminen, johon kutsutaan paikkakuntakohtaisesti edustajiston jäsenet, hallituksen jäsenet, 

Kaakon henkilökunta sekä yksi edustaja kustakin paikallisyhdistyksestä. Tarkoitus on tavata 

mukavan tekemisen sekä ruoan äärellä ja päästä tutustumaan paremmin toisiimme. Ajankohtia ei 

vielä ole päätetty ja sisällön suunnittelu on kesken, joten nyt on hyvä vaikuttaa suunnitelmiin. 
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Kaakko kustantaa tapahtumat, joten edustajiston tulee määrittää budjetti tapaamisille. 

Päätösesitys: Päätetään järjestää tapahtumat ja määritetään budjetti 

14. § Häirintäyhdyshenkilöt 

Esittely: Opiskelijakunta Kaakon häirintäyhdyshenkilö toimintaa koordinoi edunvalvonnan 

asiantuntija Iida Pilli-Sihvola. Häirintäyhdyshenkilöinä toimii henkilöstöstä Iida Pilli-Sihvola sekä 

Eetu Mansikka, lisäksi häirintäyhdyshenkilöinä toimii hallituksesta Joonas Itkonen, Roni Leppänen 

sekä Krista Väisänen. Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan SAMOKin toimesta ja tarvittaessa 

järjestetään lisäkoulutusta. Häirintäyhdyshenkilöt ovat salassapitovelvollisia. 

Päätösesitys: Valitaan halukkaat edustajiston jäsenet häirintäyhdyshenkilöiksi 

15. § Edustajiston jäsenten edustuspaidat 

Esittely: Opiskelijakunta Kaakko tarjoaa edustajiston jäsenille logollaan varustetun paidan 

veloituksetta. Kaakko paitoja on collegena sekä t-paitana.  

Päätösesitys: Edustajiston jäsenet saa valita itselleen opiskelijakunta Kaakon logolla varustetun 

college paidan tai t-paidan. Paidan malli ja koko ilmoitetaan edustajiston puheenjohtajalle, joka 

tiedottaa edustajiston jäseniä mistä ja milloin paidat voi noutaa. 

16. § Muut esille tulevat asiat 

17. § Seuraava kokous 

18. § Kokouksen päättäminen 

 


