
Mäntän lukion opiskelijakunnan hallituksen kokous 
 

Pöytäkirja 
 

26.9.2017  klo 11.50  Luola 
 

 
1 § Kokouksen avaus 

 
Esitys: Kokous avataan ajassa 11.50. 
Päätös: Kokous avataan ajassa 11.56. 
 

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



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

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

5 § Ensimmäinen teemapäivä 
 
Esitys: Sovitaan syyskauden ensimmäisen teemapäivän teema sekä 
ajankohta. 
Päätös: Järjestämme syyskauden ensimmäisen teemapäivän 11.10.2017. 
Teemapäivä on liikennevalo/parisuhde-teemainen. Soitetaan 
keskusradiosta liikennevaloaiheinen lastenlaulu keskellä päivää. 
 

6 § Sotaveteraaniliiton seppeleenlasku 
 
Esitys: Sovitaan, osallistummeko kyseiseen tapahtumaan ja millainen on 
delegaatiomme, jos osallistumme. 
Päätös: Opiskelijakunnalta lähtee delegaatio, joka koostuu seuraavista 
henkilöistä: Minna Pynnöniemi, Oona Lahtinen, Niklas Toijala, Magda 
Kuusenmäki, Soili Kalliokoski, Juha Wallenius, Venla Järvinen, Pinja 
Toijala ja Miina Piila, joista Minna Pynnöniemi ja Oona Lahtinen 
valmistelevat ja pitävät tilaisuudessa puheen. 
 



7 § Opiskelijakunnan säännöt 
 
Esitys: Keskustellaan opiskelijakunnan säännöistä ja mitä niiden kanssa 
voisi tehdä tulevaisuudessa. 
Päätös: Otamme tavoitteeksi luoda tällä hallituskaudella uudet säännöt ja 
saada ne hyväksytyksi yleiskokouksessa. Otamme sen tämän hallituksen 
yhteiseksi projektiksi, joka tehdään hallituskauden aikana pikkuhiljaa ja 
huolella.  

 
8 § Seuraava kokous 

 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Sovitaan, että seuraava kokous pidetään 4.10.2017 klo 11.50 
Luolassa. 
 

9 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös: Pyydämme Henna Ketosen mukaan seuraavaan kokoukseen. 
Luolan kunnostus otetaan esille kokouksessa, jos Henna Ketonen on 
mukana. Puheenjohtaja juttelee pian rehtorin kanssa muun muassa 
yhteisestä kahvihetkestä tämän kanssa sekä kahvinkeittimen hankinnasta 
opiskelijakunnan käyttöön. 

 
10 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetään ajassa 12.52. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


