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Hallituksen päätösluettelo 1/2021 
Aika: 22.09.2021 klo 14 
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. 
 
15 § Kokousnuijat 
Päätettiin tilata kaksi kokousnuijaa Kaakolle. Yksi hallituksen puheenjohtajalle ja toinen edustajiston 
puheenjohtajalle. Kumpaankin nuijaan kaiverretaan “Opiskelijakunta Kaakko”. 
 
16 § Haalarimerkit 
Päätettiin hylätä merkkitarjous ja tilata neljä omaa haalarimerkkiä (Kaakon kulta, Nupit kaakkoon, 2 
Velmeriä). 
 
17 § Linjaus tutor-rahasta 
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. 
Päätettiin, että Tutor-ryhmä voi anoa opiskelijakunta Kaakolta rahallista avustusta ryhmäyttämisen tueksi 
enintään 50 €. 
 
20 § Kampusrahan käyttäminen 
Kampusrahaa on varattu 500 € vuonna 2021 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.  
Päätettiin, että kampusrahan käyttämisestä tulee keskustella hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin 
kanssa. 
 

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 OKM on avannut uuden hankehaun.  
o Kaakon vuosijuhlia joudutaan siirtämään.  
o Rico, Jenni ja Sauli tapasivat Kouvolan kaupunkia yhteistyön merkeissä. Seuraavaksi luvassa 

Kotkan kaupungin tapaaminen, johon osallistuu Sara Elosuo myös.   
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o SAMOK on järjestänyt opiskelijakuntien rahoitukseen liittyen webinaarin ja keskusteluja 
opiskelijakuntien kanssa.   

o Tekeillä on kannanotto liittyen opettajien palvelulupaukseen opiskelijoille sekä pohdinnassa 
kannanotto liittyen häirinnän vastaiseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan.  

o Jokaisen Kaakon luottamushenkilö tulee aloittaa edustajistovaaleja varten aktiivinen 
ehdokashankinta. 

• Siirrettin uusien jäsenien hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

• Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi. 

• Päätettiin lähettää VAMOKin vuosijuhlille Rico ja Tony, Probba ry:n gaalaan Johanna ja Rico. 
Merkitään tiedoksi, että Teo ja Johanna ovat kiinnostuneet JAMKOn ja 
Joonas Laureamkon vuosijuhlista.  

• Merkittiin tiedoksi Kaakon toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua liittyvät asiat. Jokainen 
tiimi valmistelee sektoreittain toimintasuunnitelman 2022 asiat. 

• Merkittiin tiedoksi SAMOKin liittokokousmateriaalien lausunto. 

• Perustettiin työryhmä hallituksestam edustajistosta ja työntekijöistä käymään läpi liittokokouksen 
materiaaleja. 

• Merkittiin tiedoksi tammi-kesäkuun tuloslaskelma 

• Merkittiin tiedoksi Kaakon sijoitusten seuranta. 

• Merkittiin tiedoksi ihmisoikeusliiton kannatusjäsenyys. Viedään asia edustajiston päätettäväksi. 

• Merkittiin tiedoksi Kaakolle tehtävä opinnäytetyö. Valtuutettiin pääsihteeri Jenni Aikio 
neuvottelemaan toteutuksesta ja tekemään sopimus. 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat: 
o Savonlinnan Beach Bar, Olivier toivoi yhteistä WA-ryhmää. Toiveena, että 

järjestettäisiin yhteisiä opiskelijailtoja. Kultakortit Kaakkolaisille. 


