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Aika:  30.6.2021 klo 11.00 
Paikka:  Teams-kanavalla ”Edustajiston kokous 30.6.” 
 
Läsnä:   
Johanna Jääskeläinen 
Sara Elosuo 
Joona Pussinen 
Ronja Kaarikivi 
Krista Väisänen 
Krista Mynttinen 
Terppa Kuismin 
Atte Snygg 
Janina Laakso 
Henrietta Klemola 
 
Muut: 
Rico Martikainen 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. § Kokouksen avaus  

Kokous avattiin kellonajassa 11.00. 

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

4. § Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi 

opiskelijakunnan pääsihteeri. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi 

opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi 
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ääntenlaskijoiksi Krista Mynttinen ja Sara Elosuo. 

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

6. § Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita 

7. § YTHS johtokunnat 

YTHS:n jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta.  Johtokunnan toimikausi on 

kaksi kalenterivuotta ja sen jäsenistä vähintään kahden ja enintään neljän tulee edustaa alueen 

toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia ja opiskelijakuntia. 

 

Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia sekä alueella 

tehtävää yhteisöterveystyötä ja terveyden edistämistoimintaa.  

 

Johtokunta käsittelee alueeseen kuuluvien palvelupisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut 

sellaiset asiat, jotka vaikuttavat oleellisesti terveyspalveluyksikönalueen toimintaan. Johtokunta 

tekee yhteistyötä alueen toimipiiriin kuuluvien yliopistojen, korkeakoulujen, ylioppilaskuntien, 

opiskelijakuntien, alueen julkisen terveydenhuollon ja muiden opiskelijan terveydenhuoltoon 

liittyvien tahojen kanssa. Johtokunnalla on oikeus tehdä alueen toimintaa ja sen kehittämistä 

koskevia esityksiä säätiön hallitukselle. 

Jokaisella palvelualueella johtokunnissa on paikka kahdelle opiskelijakuntien ja kahdelle 

ylioppilaskuntien edustajalle. Koska edustajien määrä on pieni, SAMOK ja SYL ovat keskustelleet 

YTHS:n kanssa ja YTHS on tiedottanut, että johtokuntien kokouksiin on mahdollista osallistua puhe- 

ja läsnäolo-oikeudella silloin, kun opiskelija- tai ylioppilaskunnalla ei ole jäsentä johtokunnassa. 

Opiskelijakunta Kaakko eroaa muista opiskelijakunnista sillä, että korkeakoulumme sijaitsee 

kahdella eri alueella. Näin ollen meillä on mahdollista nimittää edustajia idän ja etelän johtokuntiin, 

sekä osallistua heidän kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Tästä asiasta on keskusteltu 

kummankin alueen opiskelijakuntien kanssa. Olemme myös päätyneet seuraaviin 

nimittämisjärjestyksiin. 

 

Itäisen alueen johtokunta 

2021–2023 Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
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2021–2023 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA 

2023–2025 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

2023–2025 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

 

Eteläisen alueen johtokunta 

Varsinaista järjestystä ei ole päätetty, vaan nimittämiset katsotaan tilanteen mukaan. Nyt on 

nimitetty seuraavien opiskelijakuntien edustajat: 

2021–2023 LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE 

2021–2023 Haaga-Helian opiskelijakunta Helga 

 

Eteläisen alueen muut opiskelijakunnat: 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

Arcada studerandekår – ASK 

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko 

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium 

 

Esitys: Hyväksytään esitetyt johtokuntien nimittämisjärjestykset. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

8. § SAMOK-mandaatti 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry on 23 opiskelijakunnan kattojärjestö, mikä ajaa 

opiskelijakuntien ja Amk-opiskelijoiden asioita valtakunnallisella tasolla. SAMOKia johtaa hallitus, 

joka valitaan joka vuosi liittokokouksessa syksyllä. Hallitukseen voivat hakea kaikki, jotka ovat 

saaneet siihen mandaatin omalta opiskelijakunnaltaan. Mandaatin myöntämisestä vastaa ylintä 

päätäntävaltaa käyttävä opiskelijakunnan edustajisto. 

Kaakon vuoden 2021 hallitus esittää hallituksen puheenjohtaja Rico Martikaista SAMOK-mandaatin 

saajaksi. 

 

Esitys: Päätetään esittää Rico Martikaista SAMOKiin vuodelle 2022. Virallinen tiedotus ja ulostulo 

tehdään elokuun alussa. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9. § Hallituksen jäsenen eroaminen (Liite 1) 

Kaakon hallituksen jäsen Teppo Salo on anonut eroa hallituksesta.  
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Esitys: Myönnetään Teppo Salolle ero hallituksesta. Teppo Salo siirtyy hallituksesta edustajiston 

jäseneksi loppuvuoden ajaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. Kiitokset Tepolle hallitustyöskentelystä ja tervetuloa edustajistoon. 

 
10. § Uuden hallituksen jäsenen valinta (Liite 2) 

Kaakon hallitukseen haki ajalla 4.–13.6. 2 hakijaa. Hallitus on käynyt hakemukset läpi ja ehdottaa 
Rosa Sunia uudeksi hallituksen jäseneksi. 

 
Esitys: Valitaan Rosa Suni uudeksi hallituksen jäseneksi.  
Päätös: Esityksen mukaan. Onnea Rosalle! 

 

11. § Edustajiston jäsenten eron hyväksyminen 

Suvi Halonen sekä Joona Pussinen joutuvat erota tehtävistään edustajistossa. Erojen takana on 

vaalikelpoisuuden menetys. 

 

Esitys: Hyväksytään edustajiston jäsenten erot. 

Päätös: Esityksen mukaan. Kiitos Suville ja Joonalle edustajistossa työskentelystä! 

 

12. § Edustajiston täydennysvaalit 

Sääntöjen mukaan Opiskelijakunta Kaakon edustajistossa tulee olla vähintään 20 varsinaista 

jäsentä. Edustajiston koostuessa alle 20 varsinaisesta jäsenestä tulee järjestää täydennysvaalit. 

Täydennysvaalit on ajateltu pidettävän seuraavasti. 

Ehdokasasettelu pidetään 26.7.–1.8. ja itse vaalit 9.–15.8. Vaalien tulos julkistetaan 16.8. ja uudet 

edaattorit aloittavat toiminnassa välittömästi saatuaan perehdytyksen. 

 

Esitys: Tiedoksi ja valtuutetaan kevätkokouksessa nimitetty keskusvaalilautakunta kokoontumaan, 

järjestäytymään ja päättämään tarvittavista asioista. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

13. § Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

14. § Seuraava kokous 

Esitys: Pidetään seuraava kokous 9.9.2021 klo 17.00 

Päätös: Esityksen mukaan. 

15. § Kokouksen päättäminen 
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Kokous päättyi automaattisesti 30.6.2021 klo 22.00 ilman erillistä ilmoitusta. 

 


