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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. § Ilmoitusasiat 

- Kalle Saarela on aloittanut Kaakossa viestintäkoordinaattorina. 

- LUX on tullut Xamkille käyttöön. 

- Rico ja Teo osallistuivat SAMOKin syysstarttiin. 

- Kaakon hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto osallistuivat Kaakon evakkoon. 

- Tarkoituksena tehdä yhteistyösopimus graafikko Jyri Ylämäen kanssa. 

7. § Uusien jäsenien hyväksyminen  

Esittelee Sauli Sarjus  

Tuodaan hallitukselle tiedoksi uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja jäsentilanne.   

 

Esitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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8. § Tiimien kuulumiset 

Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset. 

9. § Kupla ry:n haalarisponsorointi ja nykytilanne (Liite 1.) 

Esittelee Rico Martikainen 

Kouvolan kampuksen Kupla ry on anonut haalarisponssia kaakolta 85 €. Asiasta on aiemmin 

keskusteltu hallituksen kanssa myönteisesti.  

 

Esitys: Vahvistetaan Kupla ry:n anoma haalarisponsorointi ja keskustellaan yhdistyksen 

nykytilanteesta. 

10. § Rico Martikaisen SAMOK-kampanjan tukeminen 

Esittelee Roni Leppänen 

Opiskelijakunta Kaakko on esittänyt hallituksen puheenjohtajaa Rico Martikaista SAMOKin vuoden 

2022 puheenjohtajaksi. Tähän liittyy paljon kampanjointia ja mahdollisia kustannuksia, minkä takia 

on syytä puhua mahdollisesta rahallisesta tuesta. 

 

Esitys: Hallitus myöntää Rico Martikaiselle kampanjaa varten rahallista tukea tietyn summan. Ricon 

tulee raportoida kuluista kampanjan päätteeksi hallitukselle.  

11. § Puukasarmin varaussäännön päivitys ja linjaus pitempikestoisista tilaisuuksista (Liite 2.) 

Esittelee Rico Martikainen 

Puukasarmin varaussääntöä tulee päivittää mm. Peruutusehtojen kannalta. Tulee myös päättää 

mitä tehdä enemmän aikaa vievien tilaisuuksien hinnan kannalta.  

 

Esitys: Hyväksytään päivitetty varaussääntö ja linjataan pitempikestoisten tilaisuuksien hinnasta.  

12. § SAMOKin liittokokousmateriaaleista lausuminen 

Esittelee Rico Martikainen 

SAMOKin liittokokous tulee taas syksyllä ja nyt on alkanut liittokokousmateriaalien lausuntokierros. 

On puhuttu, että Kaakko lausuu liittokokousmateriaaleista yhdessä muiden yhteistyö 

opiskelijakuntien kanssa.  

 

Esitys: Annetaan oikeus lausua liittokokousmateriaaleista Kaakon hallituksen valitsemille 

edustajille.  

13. § Vuosijuhlien varasuunnittelma 
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Esittelee Rico Martikainen 

Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat järjestetään 23.10. Mikkelissä. Hallituksen tulee päättää miten 

toimitaan, jos vuosijuhlia ei pystytä järjestämään fyysisesti koronapandemian takia.  

 

Esitys: Päätetään varasuunnitelma Kaakon vuosijuhlille. 

14. § Muut esille tulevat asiat 

15. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

16. § Kokouksen päättäminen 

 


