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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 

- OKM on avannut uuden hankehaun. 

- Kaakon vuosijuhlia joudutaan siirtämään. 

- Rico, Jenni ja Sauli tapasivat Kouvolan kaupunkia yhteistyön merkeissä. Seuraavaksi luvassa 

Kotkan kaupungin tapaaminen, johon osallistuu Sara Elosuo myös.  

- SAMOK on järjestänyt opiskelijakuntien rahoitukseen liittyen webinaarin ja keskusteluja 

opiskelijakuntien kanssa.  

- Tekeillä on kannanotto liittyen opettajien palvelulupaukseen opiskelijoille sekä pohdinnassa 

kannanotto liittyen häirinnän vastaiseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan. 

- Jokainen Kaakon luottamushenkilö tulee aloittaa edustajistovaaleja varten aktiivinen 

ehdokashankinta. 
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7. § Uusien jäsenien hyväksyminen  

Esittelee Sauli Sarjus  

Tuodaan hallitukselle tiedoksi uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja jäsentilanne.   

 

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero eronneille jäsenille. Merkitään jäsentilanne 

tiedoksi. 

8. § Tiimien kuulumiset 

Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset. 

9. § Kaakon edustus sidosryhmien tapahtumissa 
Esittelee: Rico Martikainen 
Opiskelijakunta Kaakolle on syksyn aikana tullut ja on tulossa kutsuja sidosryhmien vuosijuhlille tai 
vastaaville tapahtumille. Kaakko on aiempina vuosina tukenut luottamushenkilöiden osallistumista 
sidosryhmien tapahtumiin. 

 
Tiedossa olevat tapahtumat: 

 
Opiskelijakunta VAMOKin vuosijuhlat 23.10. 
LTKY:n vuosijuhlat 23.10. (ei ole vielä tullut kutsua tai tietoa tuleeko) 
Opiskelijakunta SAMMAKKOn vuosijuhlat 30.10.  
Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen Probba ry:n gaala 5.11. 
Opiskelijakunta Helgan vuosijuhlat 20.11. 
Opiskelijakunta JAMKOn vuosijuhlat 27.11. 
Opiskelijakunta POKAn vuosijuhlat (marraskuun loppu tai joulukuun alku) 
Opiskelijakunta Laureamkon vuosijuhlat 11.12. 

 
Esitys: Keskustellaan ja päätetään mahdollisista osallistujista sidosryhmien tapahtumille.  

10. § Opiskelijakunta Kaakon toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 valmistelu 
Esittelee Rico Martikainen 
Opiskelijakunta Kaakon ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee valmistella 
edustajiston syyskokoukseen ja sitä edeltävään hallituksen kokoukseen. Valmistelussa on 
kannattavaa hyödyntää Kaakon strategiaa. 

 
Esitys: Jokainen tiimi aloittaa oman sektorinsa osion valmistelun toimintasuunnitelmaan. Päätetään 
ketkä aloittavat talousarvion valmistelun ja mihin mennessä tulee kyseiset dokumentit olla 
valmiina.  

11. § SAMOKin liittokokousmateriaalien lausuntokierros (Liite 1.) 
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Esittelee Rico Martikainen 

Opiskelijakunta Kaakko osallistui SAMOKin liittokokousmateriaalien lausuntokierrokselle. Pääset 

halutessasi näkemään dokumentit tämän linkin kautta: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aGWTENUeRjaWseVzh0E3PYXQwSpRaOca  

 

Mukana lausuntoa oli tekemässä Kaakolta hallituksen puheenjohtaja Rico Martikainen ja 

hallituksen 2. varapuheenjohtaja Hanna Dahl. Kommentteja materiaaleihin antoi myös 

jäsenpalveluasiantuntija Sauli Sarjus. Lausunto tehtiin yhdessä Opiskelijakunta ROTKOn, SAVOTTAn, 

POKAn ja KOEn kanssa. Lausuntokierros päättyi 5.9. 

 

Esitys: Käydään läpi lausunto ja viedään tiedoksi edustajistolle. 

12. § SAMOKin liittokokoukseen valmistautuminen ja liittokokousdelegaatio 

Esittelee Rico Martikainen 

SAMOKin liittokokous järjestetään 28.-29.10. etänä. Ennen liittokokousta on tarkoitus muodostaa 

Kaakon kärjet ja tavoitteet liittokokoukselle. Tätä varten on syytä perustaa työryhmä 

valmistelemaan Kaakon kannat liittokokousmateriaalien viimeisiin vedoksiin. SAMOKin 

liittokokousta varten tarvitaan myös delegaatio edustamaan sekä käyttämään Kaakon ääniä.  

 

Esitys: Perustetaan työryhmä hallituksesta, edustajistosta ja työntekijöistä käymään läpi 

liittokokousmateriaalien viimeisiä vedoksia, mitkä saadaan viimeistään 8.10. SAMOKilta. 

Työryhmästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan hallituksen puheenjohtaja Rico 

Martikaiselle. Liittokokousdelegaatioon halukkailta pyydetään myös ilmoittautumaan Rico 

Martikaiselle ja liittokokousta varten on hyvä varata aikaa 27.-29.10. Delegaation kanssa 

suunnitellaan erikseen järjestelyjä liittokokoukseen liittyen. Delegaatioesitys ja 

liittokokousmateriaalien kannat viedään edustajistolle hyväksyttäväksi. 

13. § Tammi-kesäkuun tuloslaskelma 

Esittelee Jenni Aikio 

Käydään läpi tammi-kesäkuun tuloslaskelma 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja viedään edustajistolle tiedoksi. 

14. § Sijoitusten seuranta 

Esittelee Jenni Aikio 

Käydään läpi Opiskelijakunta Kaakon sijoitusten tilannetta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja viedään edustajistolle tiedoksi. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aGWTENUeRjaWseVzh0E3PYXQwSpRaOca
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15. § Kokousnuijat 

Esittelee Rico Martikainen 

Kaakolla on alkuaikoina ollut käytössä kokousnuija, mikä on ikävä kyllä hävinnyt. Kaakolla ei ole 

tämän jälkeen ollut käytössä virallista kokousnuijaa. Nuija on tärkeä kokousteknillisesti sekä 

organisaation arvon kannalta. 

 

Esitys: Tilataan kaksi kokousnuijaa Kaakolle. Yksi hallituksen puheenjohtajalle ja toinen edustajiston 

puheenjohtajalle. Kumpaankin nuijaan kaiverretaan “Opiskelijakunta Kaakko”. 

16. § Haalarimerkit (Liitteet 2.-4.) 

Esittelee Rico Martikainen 

Opiskelijakunta Kaakolle olisi hyvä hankkia lisää haalarimerkkejä myytäväksi ja annettavaksi 

jäsenistölle. Olemme saaneet tarjouksen Kaakon etävapun haalarimerkkikilpailun voittaneesta 

“Juomatauko” merkistä. Olisi tärkeää pohtia muitakin haalarimerkkihankintoja ja Kaakon sisäisten 

haalarimerkkien tilannetta. 

 

Esitys: Päätetään halutaanko kyseinen merkkitarjous hyväksyä. Päätetään muista 

haalarimerkkihankinnoista. 

17. § Linjaus tutor-rahasta 

Esittelee Eetu Mansikka 

Tietoa: Jos tutorit haluavat järjestää uudelle opiskelijaryhmälleen toimintaa, jossa tarkoituksena on 

ryhmäytyä ja tutustua ryhmään, voi Kaakko tarjota tukea tähän toimintaan enintään 50 euron 

arvosta. Esimerkkejä avustusrahan käytöstä on jokin aktiviteetti kuten keilaamaan meno, 

materiaalien tai eväiden hankinta tapahtumaan (ei alkoholia) tai jonkin tilan vuokraaminen. 

Avustusraha maksetaan kulunkorvauksella. Tutoreiden tulee toimittaa Kaakolle kuittiselvityslomake 

ja osallistujalista. 

 

Esitys: Tutor-ryhmä voi anoa opiskelijakunta Kaakolta rahallista avustusta ryhmäyttämisen tueksi 

enintään 50 € 

18. § Ihmisoikeusliiton kannatusjäsenyys (Liite 5.) 

Esittelee Rico Martikainen 

Ihmisoikeusliitto on lähestynyt Kaakkoa mahdollisuudesta ryhtyä kannattajajäseneksi. 

Esitys: Keskustellaan ihmisoikeusliiton kannatusjäsenyydestä ja viedään asia päätettäväksi 

edustajistolle. 
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19. § Opinnäytetyö Kaakolle 

Esittelee Jenni Aikio 

Kaakossa aiemmin harjoittelijana toiminut Tiitus Piispa on lähestynyt Kaakkoa liittyen 

opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön alustava tarkoitus ja aihe on tutkia Xamkin 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden opiskelijahyvinvointia ja tasa-arvokokemuksia. 

 

Esitys: Valtuutetaan pääsihteeri neuvottelemaan opinnäytetyöstä ja sen toteutuksesta Kaakolle 

sekä tekemään sopimus. 

20. § Kampusrahan käyttäminen 

Esittelee Rico Martikainen 

Kampusrahaa on varattu 500 € tänä vuonna jokaisen kampuksen toimijoille käytettäväksi. 

Kampusrahaa on käytetty toimistoille tarvittavien asioiden, esimerkiksi lautapelien ja pelikonsolien, 

hankkimiseen. Sitä on voinut käyttää myös sidosryhmien tapaamiseen kuten viemällä 

paikallisyhdistysten puheenjohtajia syömään.  

 

Esitys: Selvennetään kampusrahan käyttämistä niin, että tulevaisuudessa kampusrahan 

käyttämisestä tulee keskustella Kaakon hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa. 

21. § Muut esille tulevat asiat 

22. § Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

23. § Kokouksen päättäminen 

 


