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Aika:  15.04.2021 klo 14.00 
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 

8. § Uusien jäsenien hyväksyminen  

Esittelee Sauli Sarjus  

Tuodaan hallitukselle tiedoksi uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja jäsentilanne.   

 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero eronneille jäsenille. Merkitään jäsentilanne 

tiedoksi. 

9. § Tiimien kuulumiset 
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Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset. 

10. § Sääntöuudistus (liitteet 1-5) 

Esittelee Sauli Sarjus 

Opiskelijakunnan sääntöprosessi on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, joka vaatii asian 

uudelleen käsittelyn niin hallituksessa, kuin edustajistossakin. Alkuperäinen suunnitelma sääntöjen 

hyväksyttämisestä PRH:ssa todettiin tarpeettomaksi.  

 

Uudistusprosessi varmistettiin SAMOKin Anniina Sippolalta joka kertoi, että opiskelijakuntien ei 

tarvitse hyväksyttää sääntöjä PRH:ssa opiskelijakunnan itsehallinto-oikeuden takia. 

 

Muutoksen takia myös sääntöprosessi uudistui ja yksinkertaistui. Uusi hyväksyntäprosessi 

tarkoittaa sitä, että hallituksen hyväksynnän jälkeen edustajisto hyväksyy säännöt kahdessa 

peräkkäisessä kokouksessa (joiden välillä on vähintään kaksi viikko) ja tämän jälkeen ne lähetetään 

rehtorin hyväksyttäväksi. Hyväksyntäprosessin takia sääntöihin oli mahdollista tehdä pieniä 

viimehetken muutoksia, joista suurin oli edustajiston ohjesääntöön lisätty 31 § 

edustajistoryhmästä. Muilta osin sääntöihin ja ohjesääntöihin tehtiin yksittäisiä termistöllisiä sekä 

stilistisiä muutoksia.  

 

Hallituksen toivotaan tekevän päätös termistöllisestä käsitteestä koskien edustajiston ohjesäännön 

31 §:ää. Alkuperäiseen tekstiin on sisällytetty termit ”edustajiston vastaava sekä varavastaava”, 

mutta hallitus voi halutessaan muuttaa nämä esimerkiksi termeihin ”edustajistoryhmän 

puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.” 

 

Esitys: Hyväksytään säännöt sekä ohjesäännöt tehdyin muutoksin ja lähetetään ne edustajiston 

käsiteltäväksi. 

11. § Opiskelijakunta Kaakon palautekysely 2020 (liitteet 6-7) 

Esittelee Tiitus Piispa 

Käydään läpi Opiskelijakunta Kaakon teettämää palautekyselyä, josta on tehty tiivistelmä. 

Tiivistelmässä käsitellään palautekyselyn tuloksia yleisellä tasolla sekä annetaan ideoita 

kehittämiskohteisiin. 

 

Esitys: Tuodaan tiedoksi kyselyn tulokset ja kehittämiskohteet. Viedään tiedoksi asiat edustajiston 

kokoukseen. 

12. § Opiskelijakunta Kaakon strategia 2021-2030 (liite 8) 
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Esittelee Jenni Aikio 

Strategiatyöryhmä Aikio, Martikainen ja Sarjus ovat työstäneet strategiaa hallituksen ohjeiden 

mukaisesti kevään ajan. Strategialuonnosta esiteltiin edustajiston kokouksessa 11.3.2021, jonka 

lisäksi hallitukselle ja henkilöstölle järjestettiin strategiatyöpaja 9.4.2021. Saatujen kommenttien 

ja muutosehdotusten pohjalta työryhmä on laatinut liitteenä olevan luonnoksen. 

 

 Esitys: Merkitään strategialuonnos tiedoksi. 

13. § Hallitustoiminnan mielekkyyskysely (liite 9) 

Esittelee Rico Martikainen 

Opiskelijakunta Kaakon hallitukselle on teetetty toiminnan mielekkyyskysely. Käydään läpi tulokset 

ja ilmenneet asiat. 

 

Esitys: Tuodaan tiedoksi tulokset ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä.  

14. § Kaakon vappu 

Esittelee Roni Leppänen 

Opiskelijakunta Kaakko on suunnitellut opiskelijoille vapun juhlintaa ajalle 28.-30.4. Tarkoituksena 

on toteuttaa vappu etänä ja sitä varten tarvitaan mm. Teknisiä varusteista. Tarkoitus on myös 

tuottaa tapahtumalle haalarimerkki halukkaille tilattavaksi ja palkintoja. Virallinen suunnitelma ja 

aikataulu varmistuvat myöhemmin. 

 

Esitys: Sovitaan vappu-tapahtuman budjetista. 

15. § HyVe-hanke 

Esittelee Elina Ylönen 

Esitellään hanke ja sen tulevat toimenpiteet. 

 

Esitys: Tuodaan tiedoksi. 

16. § CS:Go palvelimen vuokraaminen 

Esittelee Teppo Salo 

Opiskelijakunta Kaakolle voisi opiskelijoiden käyttöön vuokrata CS:Go palvelin, jonka kustannus on 

noin 5-6 €/kk. Pyrkimys olisi tällä lisätä yhteisöllisyyttä pelaamisen kautta. Palvelu toisi myös 

näkyvyyttä Kaakolle ja ylläpito on helppoa.  

 

Esitys: Keskustellaan CS:Go palvelimen vuokraamisesta ja tehdään päätös.  
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17. § Muut esille tulevat asiat 

18. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava hallituksen kokous on 28.4. klo 14.  

19. § Kokouksen päättäminen 

 


