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Hallituksen päätösluettelo 9/2021 
Aika: 20.10.2021 klo 15 
Paikka: Teams-kokous 
 

Päätökset, joihin voi hakea oikaisua: 
 
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään. 
 
7§ Uusien jäsenien hyväksyminen 
Hyväksyttiin 1313 uutta jäsentä ja myönnettiin ero seitsemälle jäsenelle. 
 
12 § Vuosijuhlien tilanne 

Kaakko on saanut kutsuja vuosijuhlille seuraavilta tahoilta ja seuraavat henkilöt ovat kiinnostuneet 

lähtemään niihin: 

Tilaisuus Ajankohta Ilmoittautumisen DL Osallistuja 1 Osallistuja 2 Hinta 
Arcada studerandekår 
ASK vuosijuhlat 13.11. 31.10.   85 € 
 
Opiskelijakunta Helgan 
vuosijuhlat 20.11. 3.11.   135 € 
 
Opiskelijakunta JAMKOn 
vuosijuhlat 27.11. 14.11. 

Teo 
Nurminen 

Johanna 
Jääskeläinen 85 € 

 
Opiskelijakunta 
Laureamkon vuosijuhlat 11.12.  

Joonas 
Itkonen  98 € 

 
Päätettiin lähettää JAMKOn vuosijuhlille Teo Nurminen ja Johanna Jääskeläinen. Merkittiin tiedoksi Teo 
Nurmisen kiinnostus ASKin vuosijuhlille osallistumisesta. 
 
14§ Puukasarmin kehittäminen 

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. 
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Päätettiin myöntää päätäntävalta esityksen mukaan. Jatkossakin jäsenistöön kohdistuvat päätökset, kuten 

vuokrahinnat, tehdään hallituksen kokouksissa. Operatiiviset toimet ja päätökset voi tehdä Puskan 

hallintotiimi. 

15 § KoIO ry:n avustushakemus 
”Kotkan insinööriopiskelijat KoIO ry (myöhemmin KoIO) on päivittämässä Roll-up mainoksensa 
yhdistykselle. Olemme tilaamassa kaksi (2) kappaletta kaksipuoleisia 100x200cm Roll-up mainoksia 
yhdistyksellemme. 
Anomme opiskelijakunta Kaakolta 150€ summaa, joka käytetään lyhentämättömänä painatuskuluihin. 
Summaa vastaan KoIO painattaa molempiin roll-up mainoksiin Kaakon logon. Summa maksetaan kerralla 
KoIO:n pankkitilille 
Mainokset ovat kaksipuoleisia, joissa toisella puolella on KoIO ry:n logo, sometilit ja IL logot, toiselle 
puolella on taas tarkoitus painattaa kaikkien mukaan lähtevien yhteistyökumppaneiden logot ja nimet. 
Mainokset tilataan syksyllä 2021 ja niitä tullaan käyttämään jatkossa kaikissa KoIO:n järjestämissä 
tapahtumissa.” 
 
Hyväksytään KoIO:n avustushakemus (150€) KoIO:n tulee toimittaa roll-upien luonnokset Kaakon 
hallitukselle ennen hyväksyttämistä. 
 

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua:  
 
Seuraavien päätöksien koskiessa vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, niihin ei saa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, 
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla. 
 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat: 
o Opiskelijakunta Kaakon SAMOKin liittokokousdelegaatio on valittu ja siihen kuuluu Rico 

Martikainen, Johanna Jääskeläinen, Sauli Sarjus ja edaattori Krista Väisänen. Delegaatio 
vahvistetaan seuraavassa edustajiston kokouksessa. 

o Edustajistovaaleihin saatiin 25 ehdokasta. 
o Rico Martikainen ja Tony Suomela matkaavat lauantaina Vaasaan osallistuakseen VAMOKin 

vuosijuhlille. 
o Mikkelissä on tarkoitus järjestää Fuksiaiset 1.12. ja niistä on vastuussa Mikkelin 

restonomiopiskelijat Mikro ry. 
o Kaakko julkaisi kannanoton: “Emme suvaitse häirintää opiskelijayhteisössämme” 
o Kaakko julkaisi kannanoton: “Opiskelijat tarvitsevat palvelulupauksen” 
o Kampus-Jopo on arvottu 
o Edustajistovaalien äänestys on käynnistynyt.  

• Merkittiin tiedoksi jäsentilanne: 4040. 

• Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi. 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen liittokokouskannat, jotka viedään edustajistolle 21.10. 
järjestettävään kokoukseen.  

• Valtuutettiin jäsenpalveluasiantuntija ja Roni Leppänen työstämään sopimusluonnos LOB-
opiskelijaristeilyn kanssa. Sopimus tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Valtuutettiin 
Martikainen ja Leppänen sopimaan käytännönjärjestelyistä. 
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• Päätettiin, että Kalle Saarela, Sauli Sarjus ja Roni Leppänen valmistelee yhdistyksien tapahtumien 
markkinointia koskevan linjapaperin seuraavaan kokoukseen. 

• Valtuutettiin Rico Martikainen, Sauli Sarjus ja Roni Leppänen työstämään yhteistyösopimus ja 
jatkamaan neuvotteluja paikallisyhdistysten ja yritysten kanssa. 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat: 
o 17.12. Kaakon joulujuhlat 
o Vuosijuhlat on jouduttu siirtämään. Jäsenpalveluasiantuntija jatkaa asian edistämistä 

opinnäytetyön tekijöiden kanssa. 


