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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. § Kokouksien pöytäkirjojen tarkistaminen 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Tästä eteenpäin tämän kokouksen jälkeen 

pöytäkirjat tarkistaa valitut pöytäkirjantarkastajat, johtuen sääntömuutoksista. 

7. § Ilmoitusasiat 

- YTHS:n eteläisen alueen opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien tapaamisessa 3.6. vahvistettiin 

Kaakon roolia toimia tasa-arvoisessa asemassa muihin opiskelijakuntiin nähden niin itäisellä kuin 

eteläisellä alueella. 

- Hallituksen puheenjohtaja Rico Martikainen on saanut Xamkilta oikeudet tilojen ja autojen 

varaamiseen.  

- Hallituksen jäsen Tony Suomela sekä puheenjohtaja Rico  Martikainen osallistuvat SAMOKin 

kesäpiknikille Helsinkiin 15.6. tiistaina. 
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8. § Uusien jäsenien hyväksyminen  

Tuodaan hallitukselle tiedoksi uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja jäsentilanne.   

 

Esitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

9. § Tiimien kuulumiset 

Esitys: Siirretään tiimien kuulumiset seuraavaan kokoukseen. 

10. § Puukasarmin käyttömaksut (liite 1.) 

Mikkelin Puukasarmin hallinnon siirryttyä Kaakolle meidän tulee päättää sen käyttöön liittyvistä 

maksuista 

 

Esitys: Hyväksytään Puukasarmin käyttömaksuiksi liitteen mukaiset esitykset. Tehdään tarvittaessa 

muutoksia.  

11. § Hallituksen jäsenen eroaminen (liite 2.) 

Hallituksen jäsen Teppo Salo on ilmaissut halun erota hallituksesta ja on toimittanut erokirjeen. 

 

Esitys: Hyväksytään hallituksen puolesta Teppo Salon eroaminen hallituksesta ja viedään asia 

edustajistolle päätettäväksi. 

12. § Opiskelijaedustuksen uudelleenjärjestely 

Teppo Salon erotessa hallituksesta hänen edustuspaikkansa eri työryhmissä vapautuvat. Teppo on 

edustanut Kaakkoa Xamkin kielipoliittinen linja-työryhmässä, Saavutettavuustyöryhmässä ja ollut 

varalla Kehys-tiimissä ja Green Office Kotkassa. 

 

Esitys: Päätetään siirtää edustaminen XAMK kielipoliittinen linja-työryhmässä ja 

saavutettavuustyöryhmässä halukkaille hallituslaisille. Samoin tehdään myös Kehys-tiimin 

varaedustuspaikan kohdalla. Jos hallituksesta kenenkään ei ole mahdollista ottaa edustuspaikkaa 

vastaan, valitaan väliaikaiseksi edustajaksi hallituksen puheenjohtaja. Päätetään seuraavassa 

kokouksessa tarvittaessa muutoksista edustapaikoissa. 

13. § Uuden hallituksen jäsenen valinta 

Valitaan hakijoista henkilö, jota ehdotetaan edustajistolle uudeksi hallituksen jäseneksi. 

 

Esitys: Valitaan hakijoista ehdokas uudeksi hallituksen jäseneksi sekä hänelle varaehdokas. 
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14. § SAMOK-hallitushaun mandaatti 

Kattojärjestömme SAMOKin johtoon valitaan hallitus vuodelle 2022 ensi syksynä liittokokouksessa. 

SAMOKin hallitukseen on Kaakosta kiinnostunut hakemaan hallituksen puheenjohtaja Rico 

Martikainen. Asiasta on aiemmin keskusteltu hallituksen kanssa ja hallitus on myöntänyt tukensa 

Ricolle hakea SAMOKiin. 

 

Esitys: Päätetään esittää edustajistolle hallituksen puheenjohtaja Rico Martikaista SAMOK-

hallitushaun mandaatin saajaksi. 

15. § Muut esille tulevat asiat 

16. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

17. § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyy automaattisesti 14.6.2021 klo 22.00 ilman erillistä ilmoitusta. 

 


