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Aika:  28.4.2021 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 

- SAMOKin ja Kaakon etäopiskelukyselyyn vastasi 1464 opiskelijaa. Kyselyn tuloksista ilmoitetaan 

myöhemmin. 

- Kaakko teki kannanoton opiskelijoiden mielenterveyteen liittyen. 

- Jenni, Johanna ja Rico tapasivat rehtori Heikki Saastamoisen ja kävivät läpi viime vuoden 

kannanottoa. Keskustelut jatkuvat toukokuussa.  

- Rico Martikainen valittiin VBL-koulutukseen.  

- Kaikki Kaakon kuntavaalipaneelit on pidetty. 

8. § Uusien jäsenien hyväksyminen  
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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 ja hallituslaisten menot 

Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset ja hallituslaisten menot loppukevään ja kesän ajoilta. 

10. § Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman lausuntokierros 

Esittelee Anna-Maija Jukkara 

Huhtikuussa alkoi korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman lausuntokierros. SAMOK sai 

lausuntopyynnön ja he toivovat saavana asiaan liittyen kommentteja opiskelijakunnilta. 

Opiskelijakunnat voivat myös halutessaan antaa oman lausunnon asiaan liittyen. Kommentit tulee 

antaa SAMOKille 5.5. mennessä tai lausunto tulee valmistella 7.5. mennessä. 

Lisätietoja:  

SAMOKin kommentointipohja 

Yleinen lausuntopalvelu 

 

Esitys: Päätetään annetaanko kommentteja asiaan liittyen SAMOKille vai valmistellaanko täysin 

oma lausunto. 

11. § Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös (liitteet 1 ja 2) 

Esittelee Jenni Aikio ja Iida Pilli-Sihvola 

Käydään läpi vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 

Esitys: Hyväksytään asiakirjat ja esitetään ne edustajistolle hyväksyttäväksi. 

12. § Opiskelijakunta Kaakon sijoitusten tilanne 

Esittelee Jenni Aikio 

Käydään läpi Opiskelijakunta Kaakon sijoitusten tilanne. 

 

Esitys: Tiedoksi hallitukselle ja viedään edustajistolle tiedoksi.  

13. § SAMOKin syysstartti 

Esittelee Rico Martikainen 

Syysstartti on syyskauden aloitustapahtuma opiskelijakuntien ja SAMOKin luottamustoimijoille. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPj5Z8X-aYkmJqp8-f5QSIqfr9Cgyj10JpuUhSv_F1EUiIZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPj5Z8X-aYkmJqp8-f5QSIqfr9Cgyj10JpuUhSv_F1EUiIZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPj5Z8X-aYkmJqp8-f5QSIqfr9Cgyj10JpuUhSv_F1EUiIZw/viewform
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=37a9f122-9f5b-4c0d-8114-660fe12d684e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=37a9f122-9f5b-4c0d-8114-660fe12d684e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=37a9f122-9f5b-4c0d-8114-660fe12d684e
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Kaksipäiväisessä tapahtumassa orientoidutaan alkavaan syksyyn koulutusten ja ajankohtaisten 

keskustelujen avulla, sekä tutustutaan muiden opiskelijakuntien luottamustoimijoihin rennommissa 

merkeissä luonnon helmassa. SAMOKin hallitus esittelee Syysstartissa tulevan liittokokouksen 

materiaaleja, ja vuoden 2022 hallitusehdokkaille järjestetään ehdokaspaneeli. Syysstartti 

järjestetään 5.-7.8.2021. 

 

Esitys: SAMOKin syysstartille ilmoittautuminen alkaa usein kesän alussa. Päätetään SAMOKin 

syysstartille osallistujat valmiiksi jo nyt.  

14. § Kesän evakko 

Esittelee Rico Martikainen 

Sovitaan hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston evakon ajankohta. 

 

Esitys: Ajankohdasta on jo tehty Doodle-kysely. Käydään keskustelua ja päätetään sopiva ajankohta. 

15. § Strategia 

Esittelee Jenni Aikio 

Strategialuonnos on ollut viime kokouksen jälkeen hallituksen ja työntekijöiden kommentoitavana. 

Käydään läpi tulleet kommentit. 

 

Esitys: Hyväksytään strategialuonnos ja lähetetään se edustajistolle kommentoitavaksi ja 

hyväksyttäväksi.  

16. § Opinnäytetöiden palkkiomalli 

Esittelee Roni Leppänen 

Kaakossa perustettiin työryhmä pohtimaan palkkiomalleja koskien opinnäytetöistä ja harjoitteluista 

maksettavia palkkioita. Harjoitteluiden palkkiomalli on hyväksytty jo aiemmassa kokouksessa. 

Käydään läpi opinnäytetöiden palkkiomalli. 

 

Esitys: Hyväksytään opinnäytetöiden palkkiomalli ja esitetään kumpaakin palkkiomallia 

hyväksyttäväksi edustajistolle. 

17. § Valtakunnallinen AMK-päivä 2021 

Esittelee Rico Martikainen 

Valtakunnallinen AMK-päivä järjestetään 5.5.2021 etänä. Xamkin puolelta on toivottu, että 

Kaakolta osallistuisi ihmisiä. Osallistumismaksu on normaalihinta: 88€ ja opiskelijat ja Arenen 

seniorijäsenet: 25€.  
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Lisätietoa  

 

Esitys: Päätetään mahdollisista osallistujista AMK-päiville. 

18. § Muut esille tulevat asiat 

19. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

20. § Kokouksen päättäminen 

 

https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/amk-paiva-2021/amk-paiva-2021/luo-uutta/?_cldee=cmljby5tYXJ0aWthaW5lbkBvcGlza2VsaWpha3VudGFrYWFra28uZmk%3d&recipientid=contact-49b1be451666eb11b0b4000d3a23cc09-b0b58add04244beea789c7e457abf792&esid=8d0c3df1-c5a1-eb11-b1ac-000d3a29dcde

