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Aika:  12.12.2020 klo 10.00 
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 opiskelijakunnan edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitun hallituksen 
kokoonpano vuodelle 2021. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. § Kokouksen järjestäytyminen 
Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen 
puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan pääsihteeri. Valitaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta 

6. § Kokouksien pöytäkirjojen tarkistaminen 
Päätetään kokouksien pöytäkirjojen tarkistamistavasta 
Esitys: hyväksytään pöytäkirja seuraavassa hallituksen kokouksessa. Puheenjohtaja ja pääsihteeri 
allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti. 

7. § Hallituksen järjestäytyminen  
Esittelee Rico Martikainen 
Päätetään hallituksen varapuheenjohtajien järjestys. Jaetaan hallituksen 2021 vastuualueet 
opiskelijakunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 
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8. § Hallituksen tiimien järjestäytyminen 
Esittelee Rico Martikainen 
Päätetään hallituksen jäsenten jakautumisesta eri tiimeihin. 

9. § Valitaan opiskelijaedustajat Xamkin työryhmiin 
Esittelee Jenni Aikio 
Esitys: Käydään läpi Xamkin työryhmät ja muut toimielimet, joissa toimivat opiskelijaedustajat. 
Valitaan edustajat Xamkin työryhmiin ja muihin toimielimiin. 

10. § Häirintäyhdyshenkilöiden valinta 
Esittelee Jenni Aikio 
Päätetään opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöistä. 

11. § Hallituksen työskentelytapa 
Esittelee Rico Martikainen 
Päätetään hallituksen työskentely- ja kokouskäytänteistä vuodelle 2021. 

12. § Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle  
Esittelee Jenni Aikio 
Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle vuodelle 
2021. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajalta.  

13. § Pankkikortit 
Esittelee Jenni Aikio 
Päätetään kenelle kaikille myönnetään opiskelijakunnan pankkikortti ja millaisilla summilla 
käytettäväksi. 
Esitys: Myönnetään opiskelijakunnan pankkikortti vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajalle. 

14. § Puhelimet 
Esittelee Jenni Aikio 
Opiskelijakunnan vuoden 2021 talousarviossa on päätetty, että opiskelijakunnan hallituksessa on 
käytössä vain yksi (1) puhelin. Päätetään kenelle myönnetään käyttöön opiskelijakunnan hallituksen 
puhelin. 
Esitys: Myönnetään puhelin vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajan käyttöön. 
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15. § Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu – ammattikorkeakoulukentän hackathon 
Esittelee Rico Martikainen 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 
järjestävät yhdessä keväällä 2021 Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu -hackathonin. Hackathoniin 
haetaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden muodostamia tiimejä kehittämään ratkaisuja 
ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. (liite 1) 
Esitys: Käydään hackathoniin liittyviä asioita läpi ja päätetään mahdollisesta osallistujien 
hakutavasta.  

16. § Ilmoitusasiat  

17. § Muut esille tulevat asiat 

18. § Seuraava kokous 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

19. § Kokouksen päättäminen 

 


