
Mäntän lukion opiskelijakunnan hallituksen kokous 
 

Pöytäkirja 
 

11.9.2017  klo 11.50  Luola 
 

 
1 § Kokouksen avaus 

 
Esitys: Kokous avataan ajassa 11.50. 
Päätös: Kokous avataan ajassa 11.53. 
 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi puheenjohtajan 
lisäksi paikalla ollessa yli puolet opiskelijakunnan hallituksesta. 
Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi puheenjohtajan 
lisäksi paikalla ollessa yli puolet opiskelijakunnan hallituksesta. 
 

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todetaan että paikalla on Pinja Toijala, Niklas Toijala, Miina 
Piila, Magda Kuusenmäki, Venla Järvinen, Pia Nisula, Aleksi 
Katajamäki, Juha Wallenius, Minna Pynnöniemi, Soili Kalliokoski ja 
Panu Heikkinen. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todetaan, että paikalla on opiskelijakunnan hallituksen ohjaava 
opettaja Timo Pelto-Piri. 
 
3.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville 
henkilöille 
 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 
Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Timo Pelto-Pirille. 
 
3.4 Kokouksen puheenjohtajan valinta 



 
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi opiskelijakunnan 
hallituksen puheenjohtaja Niklas Toijala. 
Päätös: Puheenjohtajaksi valitaan opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtaja Niklas Toijala. 
 
3.5 Kokouksen sihteerin valinta 
 
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Pinja Toijala. 
Päätös: Kokoukselle valitaan sihteeriksi Pinja Toijala. 
 
3.6 Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä 
pöytäkirjantarkastajaa vapaaehtoisista läsnäolijoista. 
Päätös: Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 
Panu Heikkinen ja Minna Pynnöniemi. 
 

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5 § Opiskelijakunnan hallituksen jäsenten vastuualueiden jakaminen 
 
5.1 Varapuheenjohtaja 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja. 
Päätös: Minna Pynnöniemi valittu yksimielisesti opiskelijakunnan 
hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
 
5.2 Sihteeri 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle sihteeri. 
Päätös: Magda Kuusenmäki valittu yksimielisesti opiskelijakunnan 
hallituksen sihteeriksi. 
 
5.3 Rahastonhoitaja 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle rahastonhoitaja. 
Päätös: Panu Heikkinen valittu yksimielisesti opiskelijakunnan 
hallituksen rahastonhoitajaksi. 



 
5.4 Edunvalvontavastaava 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle edunvalvontavastaava. 
Päätös: Venla Järvinen valittu yksimielisesti opiskelijakunnan 
hallituksen edunvalvontavastaavaksi. 
 
5.5 Viestintä- ja tiedotusvastaava 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle kolme (3) viestintä- ja tiedotusvastaavaa. 
Päätös: Opiskelijakunnan hallitukselle on valittu viestintä- ja 
tiedotusvastaaviksi Soili Kalliokoski, Miina Piila ja Pinja Toijala. 
 
5.6 Kirjastovastaava 
 
Esitys: Valitaan hallitukselle kirjastovastaava. 
Päätös: Pia Nisula valittu yksimielisesti opiskelijakunnan hallituksen 
kirjastovastaavaksi. 
 

6 § Water-opiskelijakuntafestarit 
 
Esitys: Keskustellaan Water-opiskelijakuntafestareista ja halukkaista 
lähtijöistä. 
Päätös: Halukkaat Hämeenlinnan Watereille: Miina Piila, Magda 
Kuusenmäki, Panu Heikkilä, Minna Pynnöniemi, Soili Kalliokoski, Pia 
Nisula, Niklas Toijala, Pinja Toijala sekä Sofia Törrönen ja Oona 
Lahtinen. Puheenjohtaja tiedustelee rehtorilta tapahtuman korvausta 
halukkaille lähtijöille. Opiskelijakunnan rahoja voidaan tarvittaessa myös 
käyttää siihen. 
 

7 § Päivätyökeräys 
 
Esitys: Keskustellaan päivätyökeräyksen järjestämisestä ja sen 
lahjoituskohteesta. 
Päätös: Yksimielisesti päätetty päivämäärä päivätyökeräykselle 
(26.10.2017) Lahjoituskohde päätetään seuraavassa kokouksessa. 
 

8 § Seuraava kokous 
 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Seuraava kokous tiistina 12.9.2017 klo 11.50 koulun kirjastossa. 
 



9 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös: Panostetaan koulun viihtyisyyteen enemmän, mietitään syksyn 
aikana mahdollista Suomi100-teemaista tapahtumaa. 

 
10 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetään ajassa 12.25. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Pinja Toijala, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


