
Mäntän lukion opiskelijakunnan hallituksen kokous 
 

Pöytäkirja 
 

12.9.2017  klo 11.50  Lukion kirjasto 
 

 
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 paikalla ollessa 
yli puolet opiskelijakunnan hallituksen jäsenistä puheenjohtajan lisäksi. 
 

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todetaan, että kokouksessa on paikalla Pinja Toijala, Miina Piila, 
Magda Kuusenmäki, Minna Pynnöniemi, Panu Heikkinen, Aleksi 
Katajamäki, Juha Wallenius, Venla Järvinen, Soili Kalliokoski, Pia Nisula 
ja Niklas Toijala. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todetaan, että kokouksessa ei ole muita läsnä. 
 
3.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville 
henkilöille 
 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 
Päätös: Ei ole henkilöitä pyytämässä puhe- tai läsnäolo-oikeutta. 
 
3.4 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 



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

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

5 § Luolan kunnostaminen opiskelijakunnan tilaksi 
 
Esitys: Keskustellaan Luolan kunnostamisesta opiskelijoiden yleiseksi 
hengailutilaksi. Henna Ketonen pohjustaa, jos on saatu paikalle. 
Päätös:  

● Luolan kunnostamisesta keskustellaan kohdan 8 jälkeen.  
● Luolan kunnostamisesta ei keskusteltu Henna Ketosen ollessa 

poissa. 
 

6 §  Päivätyökeräys 
 

Esitys: Valitaan lahjoituskohde päivätyökeräykselle. 
Päätös: Päivätyökeräyksen kohteeksi valittu luontoliitto. 
 

7 § Water-opiskelijakuntafestarit 
 

Esitys: Keskustellaan Water-opiskelijakuntafestareille osallistumisesta. 



Päätös: Todettu, että Watereille osallistuu Mäntän lukiosta kuusi (6) 
henkilöä. Osallistujat: Miina Piila, Minna Pynnöniemi, Aleksi 
Katajamäki, Pia Nisula, Niklas Toijala ja Magda Kuusenmäki. 
Osallistumme Hämeenlinnan Watereille (14.-15.10.). Lähtijät 
velvoitetaan hankkimaan opiskelijakortti. Todetaan myös, että koulu 
maksaa osallistumismaksun kahdelle (2) ja opiskelijakunta kahdelle (2) 
henkilölle, mutta rahat jaetaan osallistumismaksuihin tasan. Jokainen 
osallistuja maksaa ylijäävästä osasta yhden kuudesosan (⅙). 
Matkustusmuoto sovitaan myöhemmin yhdessä. 

 
8 § Tavoitteiden asettaminen syksylle. 

 
Esitys: Keskustellaan syksyn 2017 tavoitteista opiskelijakunnan 
hallitukselle. Esimerkiksi millaisia teemapäiviä järjestetään, kuinka 
monta ja mahdollisesti minä ajankohtana. 
Päätös:  

● Aiomme järjestää syyskauden aikana teemapukeutumista (esim. 
Halloween-teemainen pukeutumiskilpailu). 

● Järjestämme pikkujoulut joulukuussa. 
● Pinja Toijala ehdottanut mahdollista Suomi100-aiheista “scavenger 

huntia”. 
● Osallistumme Watereille. 
● Osallistumme Mäntän tai Vilppulan joulukadunavajaisiin 

myymällä jotain (esim. leivonnaisia, arpoja tms.) 
● Järjestämme lukiolla päivätyökeräyksen. 

 
9 § Seuraava kokous 

 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Seuraava kokous sovittu tiistai 26.9.2017 klo 11.50, 
kokouspaikkana Luola 
 

10 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös:  

● Esille tullut kysymys kahvinkeittimestä. Todetaan, että 
kahvinkeitin yritetään hankkia opiskelijakunnalle, keskustelussa 
noussut myös kysymys mahdollisesta maksusta kahvinkeittimen 
käytöstä. Asian läpikäyntiä jatketaan jossakin tulevista 
kokouksista.  



● Puheenjohtaja tekee kokouksen jälkeen pöytäkirjan, jossa 
opiskelijakunnan tilin tilinkäyttöoikeudet siirretään Panu 
Heikkiselle Nea Vehosalmelta. 

 
11 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetään ajassa 12.27. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


