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Aika:  25.3.2021 klo 14.30 
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 toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.  

6. § Ilmoitusasiat 

- Vapun suunnittelu on aloitettu ja seuraava palaveri sovittu 30.4. klo 13.00 

 

7. § Talouskatsaus 

Esittelee: Jenni Aikio 

Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistumassa. Sijoitusten arvo on laskenut Ukrainan sodan takia. Koko 

salkun markkina-arvo 17.2.2022 on 104 321,14 €, kun vuodenvaihteessa se oli 110 909,13 €.  

Salkkujen muutosprosentti 31.12.2021 ja 17.3.2022 
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8. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne  

Esittelee: Sauli Sarjus  

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.  

9. § Tiimien kuulumiset 

Esittely: Käydään läpi jokaisen tiimin kuulumiset. 

 

10. § Edunvalvonnan asiantuntijan tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti 

Esittely: Jenni Aikio 

Edunvalvonnan asiantuntijaksi on palkattu 23.2.2022 Iida Pilli-Sihvola. Edunvalvonnan 

asiantuntijalle tulee työn vuoksi myöntää tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti.  

Päätösesitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti opiskelijakunta Kaakon 

edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvolalle  

 

11. § Turvallisuustyöryhmien jäsenen 

Esittely: Jokaisella kampuksella on turvallisuustyöryhmä, johon myös opiskelijaedustajat Kaakosta 

on kutsuttu mukaan. Turvallisuustyöryhmiin olisi päätettävä jäsenet ja heille varajäsenet 

henkilökunnasta. Lisäksi turvallisuustyöryhmien edustajat saavat koulutusta seuraavasti: 

Kotkan turvallisuustyöryhmä 28.4. klo 12–15 

Kouvolan turvallisuustyöryhmä 4.5 klo 12–15 

Savonlinnan turvallisuustyöryhmä 10.5 klo 12–15 

Mikkelin turvallisuustyöryhmä 18.5 klo 12–15 

 

Päätösesitys: Valitaan edellisen keskustelun perusteella turvallisuustyöryhmiin jäsenet seuraavasti:  

Kotkan turvallisuustyöryhmän jäsenenä toimii 

Kouvolan turvallisuustyöryhmä jäsenenä toimii 

Savonlinnan turvallisuustyöryhmä jäsenenä toimii 

Mikkelin turvallisuustyöryhmä jäsenenä toimii 

12. § Puskan haalarisponsorointi 

Esitys: Käydyissä keskusteluissa on noussut esille, että Mikkelin kampuksen opiskelijahaalareihin voisi 

jatkossa painattaa Kaakon logon lisäksi myös Puskan logon. Painatettava logo toimii osana Puskan 

markkinointia lisäten Puskan näkyvyyttä ja tunnettuutta. 



  Esityslista 
         
 

  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous  

 
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences 

www.opiskelijakuntakaakko.fi 

 

Päätösesitys: Luodaan Puskalle oma logo. Hallituksen valitsema työryhmä määrittelee suuntaviivat 

logoon liittyvistä reunaehdoista. Työryhmä selvittää logon suunnittelusta syntyvät kustannukset mm. 

kilpailuttamalla graafikoita. Valmista logoa hyödynnetään myös muilla tavoin Puskan markkinoinnissa. 

Työryhmään valitaan: 

 

13. § Sohvan haalarisponsorointi 

 Esittely: Sohva ry sitoutuu painattamaan Opiskelijakunta Kaakon logon kaikkiin vuonna 2022 

tilaamiinsa haalareihin 500 € hintaan. 

 

 Päätösesitys: Myönnetään sponsorointi hakemuksen mukaan.   

14. § Puheenjohtajan työpuhelin 

Esittely: Puheenjohtajan nykyinen työpuhelin ei toimi enää työn vaatimuksia vastaavalla tavalla. 

Nykyisen työpuhelimen voisi jättää esimerkiksi toimiston puhelimeksi. 

 

Päätösesitys: Päätetään budjetti, minkä rajoissa uusi puhelin hankitaan. 

15. § Osuva-hankkeen ohjausryhmä 

Esittely: Jenni Aikio toimii Osuva-hankkeen ohjausryhmän edustajana Kaakon puolelta, esitetään 

varajäseneksi Eetu Mansikkaa. 

 

Päätösesitys: Valitaan Osuva-hankkeen ohjausryhmän varajäseneksi Eetu Mansikka. 

16. § Kymenlaakson urheilugaala 1.4.2022 

Esittely: Opiskelijakunta on kutsuttu osallistumaan Kymenlaakson urheilugaalaan 1.4.2022 klo 

18.30. Kyseessä on maakunnan liikunta- ja urheiluväen yhteen kokoava tilaisuus, joka järjestetään 

yhteistyössä Kymenlaakson Liiton, Suomen Urheilugaalan ja Veikkaus Oy:n kanssa. Gaala 

järjestetään Kouvolassa Sokos Hotelli Vaakunassa. Gaalan illalliskortti maksaa 68 € (sisältää 

ruokailut, alkumaljan sekä viihteellisen ohjelman). 

  

Päätösesitys: Valitaan edustaja, tai edustajat tapahtumaan. 

17. § Kevään liikuntaturnaus 

Esittely: Evakon keskustelujen jälkeen hallitus päätti, että kevään sään takia frisbeegolf turnauksen 

järjestäminen ei olisi kannattavaa, joten keskusteltiin frisbeegolf turnauksen siirtämisestä 

alkusyksyyn ja kevään turnaus olisi frisbeegolfin sijaan keilausta. 
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Päätösesitys: Järjestetään keväällä keilaus turnaus ja alkusyksystä frisbeegolf turnaus. Vastaavat 

ovat kampuksittain seuraavasti: 

Kotkassa vastuussa on Roni 

Mikkelissä vastuussa on Emmi 

Savonlinnassa vastuussa on Joonakset 

Kouvolassa on vastuussa 

18. § Hallituskadun approt 

Esittely: Evakossa keskusteltiin hallituskadun approista ja approille tehtiin alustava suunnitelma. 

Hallituskadun approt ovat täysin approt, eli henkilökohtainen passi, johon saa leimoja juomista, 

mitä ostaa yhteistyössä toimivista baareista, vaihtoehtoina tulee olla myös mocktailit ja muut 

alkoholittomat juomat. Alustavan keskustelun mukaan passi täytyisi saada täyteen suoritus merkin 

saamiseksi ja passissa olisi 10 baarin logot, eli 10 leimaa. Approjen alustava päivämäärä on 

xx.xx.2022 

Päätösesitys: Aloitetaan approjen tarkempi suunnittelu tämän suunnitelman pohjalta. 

19. § Vuosijuhlat 

Esittely: Hallitus keskusteli vuosijuhlista evakossa. Vuoden 2021 hallitus oli suunnitellut vuosijuhlat 

pidettäväksi Mikkelissä Saimaa stadiumilla, mutta vuoden 2022 hallitus on sitä mieltä, ettei tila ole 

sopiva vuosijuhlille, vaikka siitä voi saada näyttävän, se ei kuitenkaan vastaa sitä visiota, mikä 

vuoden 2022 hallituksella on vuosijuhlista. Jokaisesta kampuskaupungista löytyy varmasti paikkoja, 

joissa vuosijuhlat voitaisiin pitää. Tällainen paikka on esimerkiksi Kotka klubi. 

 

Päätösesitys: Etsitään mahdollisia paikkoja, jossa vuosijuhlat voisi pitää ja palvelut ja tapahtumat – 

tiimi saa halutessaan apua suunnitteluun ja toteutukseen muulta hallitukselta. Siirretään 

vuosijuhlien sijainnin päättäminen seuraavaan kokoukseen. 

20. § Muut esille tulevat asiat 

21. § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 18.4. klo 14.00 

22. § Kokouksen päättäminen 


