Esityslista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Aika:
Paikka:

20.10.2021 klo 15.00
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
pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta

6. § Ilmoitusasiat
- Opiskelijakunta Kaakon SAMOKin liittokokousdelegaatio on valittu ja siihen kuuluu Rico
Martikainen, Johanna Jääskeläinen, Sauli Sarjus ja Krista Väisänen. Delegaatio vahvistetaan
seuraavassa edustajiston kokouksessa.
- Edustajistovaaleihin saatiin 25 ehdokasta.
- Rico Martikainen ja Tony Suomela matkaavat lauantaina Vaasaan osallistuakseen VAMOKin
vuosijuhlille.
- Mikkelissä on tarkoitus järjestää Fuksiaiset 1.12. ja niistä on vastuussa Mikkelin
restonomiopiskelijat Mikro ry.
- Kaakko julkaisi kannanoton: “Emme suvaitse häirintää opiskelijayhteisössämme”
7. § Uusien jäsenien hyväksyminen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences
www.opiskelijakuntakaakko.fi

Esityslista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous
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. § Opiskelijakunta Kaakon kannat SAMOKin liittokokoukseen (liiteet 1.–5.)
Esittelee Rico Martikainen
Rico Martikainen, Johanna Jääskeläinen, Jenni Aikio ja Sauli Sarjus ovat käyneet läpi SAMOKin
liittokokouksen materiaalit ja päätettävät asiat. Liitteenä valmistellut kannat ja niihin liittyvät
liittokokousdokumentit. Kaikki loput liittokokousdokumentit ja päätettävät asiat löydät täältä: linkki
Esitys: Keskustellaan kannoista, muista liittokokoukseen liittyvistä asioista ja viedään ne
edustajistolle keskusteluun.
10. § Yhteistyö LOB-opiskelijaristeilyn kanssa
Esittelee Roni Leppänen
Kaakkoa on lähestytty yhteistyön merkeissä seuraavasti:
“Olemme järjestämässä jo perinteeksi muodostunutta LOB-opiskelijaristeilyä 28.-30.11.2021.
Kyseessä on opiskelijoille ja opiskelijamielisille suunnattu risteily Tukholmaan, jolla on perinteisesti
ollut noin 300 osallistujaa, syksyllä 2019 ennen koronaa määrä oli n. 400 ja tavoitteenamme on
kasvattaa kävijämäärää. Tämän syksyn tapahtumamme on jo myynyt loppuun. Risteilyllä on
ohjelmassa mm. alkushow risteilyn lähtiessä Helsingistä ja se sisältää kilpailuja ja muuta kivaa
ohjelmaa, sekä rastikierros ensimmäisenä iltana. Toisen illan aloittaa loppushow ohjelmineen ja
mukana on ollut tavallisesti myös karaokea ja uutena ohjelmanumerona approt. Teemana
risteilyllämme on tänä syksynä kieltolain päättyminen!
Yhdistyksemme olisi kiinnostunut solmimaan yhteistyösopimuksen Opiskelijakunta Kaakon kanssa.
Alustavasti olemme miettineet, että yhteistyömme voisi sisältää näkyvyyttä molemminpuolin
sosiaalisen median kanavissa sekä julistenäkyvyyttä Xamkin kampuksilla. Kaakolle tarjoaisimme
yhden yhteistyöhintaisen hytin risteilylle ja toivoisimme, että saisimme teidät rastinpitäjiksi
risteilymme rastikierrokselle. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai vain risteily
kerrallaan, ihan mikä toimii teille parhaiten.
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Olisiko teillä kiinnostusta tällaiseen yhteistyöhön ja mahdollisuutta tavata mahdollisimman pian,
varmasti etäpalaveri olisi kaikista paras vaihtoehto.”
Yhteistyötä on selvitellyt lisää Roni Leppänen.
Esitys: Keskustellaan ja päätetään yhteistyöstä LOB-opiskelijaristeilyn kanssa.
11. § Tapahtumien markkinointi
Esittelee Rico Martikainen
Yhdistykset ja muut tahot ovat kysyneet Kaakolta apua tapahtumien markkinointiin, esimerkiksi
niiden jakamista Kaakon some-kanavissa tai muissa verkostoissa.
Esitys: Päätetään ehdot, joiden täyttyessä voimme markkinoida muiden kuin Kaakon tapahtumia
Xamkin opiskelijoille.
12. § Vuosijuhlien tilanne
Esittelee Rico Martikainen
Kaakko on saanut kutsuja vuosijuhlille seuraavilta tahoilta ja seuraavat henkilöt ovat kiinnostuneet
lähtemään niihin:
Tilaisuus
Arcada studerandekår
ASK vuosijuhlat
Opiskelijakunta Helgan
vuosijuhlat
Opiskelijakunta JAMKOn
vuosijuhlat
Opiskelijakunta
Laureamkon vuosijuhlat

Ajankohta

Ilmoittautumisen DL

13.11.

31.10.

20.11.

3.11.

27.11.

14.11.

11.12.

Osallistuja 1

Osallistuja 2

Hinta
85 €
135 €

Teo
Nurminen
Joonas
Itkonen

Johanna
Jääskeläinen

85 €
98 €

Esitys: Päätetään ketkä lähtevät vuosijuhlille.
13. § Mikkelin opiskelijahaalarit ja muu yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa
Esittelee Rico Martikainen
Mikkelin paikallisyhdistysten kanssa on keskusteltu tiiviimmästä yhteistyöstä liittyen
opiskelijahaalareihin ja muuhun yhteistyöhön esim. yritysten ja tapahtumien suhteen.
Haalarimyynnin organisointi ja yritysten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset on ollut välillä
haastavia ja niin yhdistykset kuin yritykset toivoisivat Kaakon toimivan siltana yhteistyölle sekä
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järjestäjänä haalarimyynnille.
Esitys: Lähdetään selvittämään ja luonnostelemaan yhteistyösopimusta tulevaisuuden kannalta
yhdessä Mikkelin paikallisyhdistysten ja yritysten kanssa.
14. § Puukasarmin kehittäminen
Esittelee Rico Martikainen
Mikkelin kampuksen Puukasarmin toimintaa on saatu kehitettyä hyvin kuluneen vuoden aikana.
Hyvillä muutoksilla ja päätöksillä olemme saaneet Puukasarmin käytettävyyttä nostettua ja sen
näkyvämmäksi niin opiskelijoille kuin muille tahoille. Toiminnan kehittämisen suhteen olisi hyvä
kehittää päätöksien tekoon liittyvää porrastusta.
Esitys: Annetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenpalveluasiantuntijalle päätäntävalta
Puukasarmin toiminnan ja hallinnon kehittämisen suhteen. Näistä päätöksistä ja toiminnan
kehittämisen vaiheista tiedotetaan aktiivisesti hallitusta ja edustajistoa.
15. § Muut esille tulevat asiat
16. § Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
17. § Kokouksen päättäminen
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