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Aika:  3.2.2021 klo 15.00 
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 

- Kaakon vuosijuhlien opinnäytetyöstä käydään keskustelua. 

- Hallituksen alustavat kehityskeskustelut ovat käynnissä. 

- Kela pohtii uutta opiskelijatunnistetta, joka oikeuttaa ateriatukeen. Asiasta olisi hyvä käydä 

enemmän keskustelua ja kehittää ehdotuksia. 

- Kaakko osallistui SAMOKin Lähtölaukaukseen. 

- Kaakolle ja Xamkille on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksista 135 000 

euroa verkkotutorointiin sekä matalan kynnyksen ohjaukseen yhteisöllisyyden ja 

opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseksi. 
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8. § Tiimien kuulumiset 

Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset. 

9. § Sääntöuudistus (liitteet 1–6) 

Esittelee Sauli Sarjus ja Rico Martikainen 

Kaakolle on laadittu uudet säännöt ja ohjesäännöt. Koko sääntöuudistus on ollut hallituksen ja 

työntekijöiden kommentoitavana 15.1.–31.1. välisen ajan. Tuona aikana tulleet kommentit ja 

muutosehdotukset on otettu huomioon sääntöuudistuksen viimeistelyssä. 

 

Esitys: Käydään läpi 15.1.–31.1. tulleet kommentit ja muutosesitykset sekä kokouksessa ilmi tulevat 

kommentit ja muutosesitykset. Päätetään lähettää tässä kokouksessa hyväksytty sääntöuudistus 

edustajistolle hyväksyttäväksi.  

10. § Sääntöuudistuksen lähettäminen ennakkotarkastukseen PRH:lle 

Sauli Sarjus 

Sääntöuudistusprosessin kannalta nähdään järkevänä lähettää edustajiston kokouksessa 

ensimmäistä kertaa hyväksymä sääntöuudistus PRH:lle ennakkotarkastukseen. Ennakkotarkastus 

maksaa 350 €. 

 

Esitys: Päätetään lähettää sääntöuudistus PRH:lle hyväksyttäväksi edustajiston kokouksen jälkeen, 

jossa sääntöuudistus hyväksytään ensimmäistä kertaa.  

11. § Timetravels (liitteet 7–8) 

Rico Martikainen 

Timetravels on suomalainen matkatoimisto, joka on erikoistunut ryhmämatkoihin Skandinaviaan, 

Venäjälle ja Baltiaan. Heidän kohderyhmänsä ovat kansainväliset opiskelijat ja nuoret. Kaakko on 

tehnyt yhteistyötä Timetravelsin kanssa ja viimeisin matka Lappiin heidän kauttaan oli viime 

joulukuussa. He ovat lähestyneet Kaakkoa uudella Lapin matkalla, mikä järjestettäisiin 23.3.–29.3. 

ajalla. 

 

Esitys: Käydään keskustelua ja päätetään, että haluammeko markkinoida kyseistä matkaa Kaakon 

kanavissa. 

12. § Harjoittelijoille maksettava palkkio 

Jenni Aikio 

Opiskelijakunnat ja SAMOK ovat pitkään ajaneet eteenpäin harjoittelujen 

palkallisuutta/palkkiollisuutta. Kaakossa Mikkelin kampuksella on aloittamassa harjoittelijoita ja on 
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mietitty, tulisiko heille maksaa harjoittelusta palkkiota. Muissa opiskelijakunnissa on muun muassa 

maksettu palkkiota 400 € kuukaudessa tai otettu osaksi isompaa projektia, jolloin harjoittelijasta on 

tullut enemmän työntekijä ja hänelle on maksettu 80 % normaalipalkasta.  

 

Esitys: Esitetään edustajistolle, että harjoittelusta maksettaisiin harjoittelijalle palkkiota 

kuukaudessa tietty määrä. 

13. § Kaakolle tehdyistä opinnäytetöistä maksettavien palkkioiden linja 

Esittelee Rico Martikainen 

Opiskelijakunta Kaakolle on lyhyeen aikaan tehty tai on tekeillä useita opinnäytetöitä. Viimeisin 

viimeistelty opinnäytetyö on Iida Pilli-Sihvolan, josta maksettiin palkkio. Yhdenvertaisen kohtelun 

takia Kaakon tulisi muodostaa linja opinnäytetöistä maksettavista palkkioista ja niiden suuruuksista. 

 

Esitys: Perustetaan työryhmä pohtimaan linjaa, mikä esitetään edustajistolle. Linjassa tulisi olla 

huomioituna erilaiset mittarit, joilla voidaan arvioida helpommin työstä maksettava palkkio sekä 

sen kattoraja. 

14. § Evakon siirtäminen 

Esittelee Rico Martikainen 

Nousevan koronatilanteen takia evakkoa ei pystytä järjestämään 12.-14.2.2021. Etsitään uusi 

ajankohta. 

 

Esitys: Päätetään uusi ajankohta evakolle. 

15. § Uusien jäsenien hyväksyminen ja jäsentilanne 

Esittelee Sauli Sarjus 

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.  

 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 

16. § Opiskelijaedustaja pohtimaan Xamkin kielipoliittista linjausta (liite 9) 

Esittelee Rico Martikainen 

Xamkin johtoryhmä on päättänyt perustaa työryhmän pohtimaan Xamkin kielipoliittista linjausta. 

Opiskelijakunta Kaakolta kaivataan opiskelijaedustaja työryhmään. 

 

Esitys: Päätetään työryhmän opiskelijaedustaja.  
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17. § Kevään tapahtumien tilanne 

Esittelee Rico Martikainen 

Keskustellaan kevään tapahtumien tilanteesta ja niiden käytännöistä. 

 

Esitys: Kevätlukukauden aikana Opiskelijakunta Kaakko ei järjestä fyysisiä tapahtumia. Pyritään 

panostamaan erilaisiin etätapahtumiin ja tehdään valmisteluja syksyn tapahtumien suhteen. 

18. § Muut esille tulevat asiat 

19. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

20. § Kokouksen päättäminen 

 


