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Aika:  18.04.2022 klo 17.00 
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 

pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta 

6. § Ilmoitusasiat 

- Kouvolan turvallisuustöryhmää on täydennetty. Kaakkoa edustaa edustajiston jäsen Joona Räty. 

 

- Toiminnanjohtaja ja jäsenpalveluasiantuntija ovat tavanneet Slicea. Suunnitelmissa on jokaiselle 

kampuspaikkakunnalle tuotettava lehti. Virheellisistä eduista, tai yritysyhteistyötoiveista toivotaan 

otettavan yhteyttä Sliceen. Slice tulee jatkossa olemaan opiskelijakunnille maksuton. 

 

- Jäsenpalveluasiantuntija lomalla 19.–25.4., toiminnanjohtaja pois 20.–22.4. 

 

- Tiedoksi, että viikkokahveilla tullaan keskustelemaan siitä, kuka, tai ketkä lähtevät SAMOKin 

vuosijuhlille, sekä liittokokouksiin. Tämä muistiin, jos nämä kiinnostavat. 
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- Oletuksena on, että hallituksen jäsenet osallistuvat edustajiston kevätkokoukseen 28.4.2022 klo 

13.00. 

7. § Tiimien kuulumiset 

Esitys: Käydään tiimien kuulumiset läpi kohdassa 8. 

8. § Hallituksen puolivälikertomus edustajistolle  

Esittelee Krista Väisänen. 

Edustajiston jäsen on pyytänyt hallitukselta puolivälikertomusta peilaten toimintasuunnitelmaan. 

Hallituksen tiimit ovat luoneet omansa, käydään läpi tiimien puolivälikertomukset. 

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen tiimien puolivälikertomukset, joka viedään edustajiston 

kevätkokoukseen. Poikkeukset sallitaan, sillä edustajiston tekemä pyyntö tähän saapui niin 

myöhään. Esimerkiksi PaTa-tiimi palauttaa omansa puheenjohtajalle 21.4, joka on tarvittaessa 

myös muille viimeinen deadline. 

9. § Vuoden 2021 tilinpäätös 

Esittelee Krista Väisänen 

Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut, tilinpäätöksen teki Rantalainen. Käydään läpi tilinpäätös ja 

siihen liittyvät dokumentit. 

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ja viedään edustajiston kevät kokoukseen. 

10. § Puskan logon ja haalarisponsoroinnin tilanne. 

Esitys: Viime hallituksen kokouksessa käsiteltiin Puskan logon suunnittelusta ja Puskan 

haalarisponsoroinnista ja hallitus pyysi seuraavaan kokoukseen tiedon siitä, missä näissä mennään. 

Päätösesitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen jäsenpalveluasiantuntijan poissaolon vuoksi. 

11. Kaakon vuosijuhlien paikan kilpailutus. 

Esitys: Hallitus on pyytänyt viime kokouksessa 18.3, että Roni Leppänen kirjoittaisi kilpailutuksen 

kriteerit, tai valmiin sähköpostin, jonka hallitus hyväksyy, ennen kilpailutuksen aloitusta. Käydään 

läpi kilpailutus. 

Päätösesitys: Hyväksytään kilpailutus ja siirretään seuraavaan kokoukseen päätös siitä, kuka 

kilpailutuksen hoitaa. 

12. § Muut esille tulevat asiat 

13. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
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14. § Kokouksen päättäminen 

 


