
Mäntän lukion opiskelijakunnan hallituksen kokous 
 

Pöytäkirja 
 

25.10.2017  klo 14.45  Wilis 
 

 
1 § Kokouksen avaus 

 
Esitys: Kokous avataan ajassa 14.45. 
Päätös: Kokous avataan ajassa 14.51. 
 

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, että paikalla on Magda Kuusenmäki, Miina Piila, Aleksi 
Katajamäki, Pinja Toijala, Soili Kalliokoski, Juha Wallenius, Niklas 
Toijala, Venla Järvinen, Pia Nisula, Panu Heikkinen ja Minna 
Pynnöniemi. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, että paikalla on Mikael Lehtonen, Henna Nykänen ja 
Alise Nieminen.  
 
3.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville 
henkilöille 
 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 
Päätös: Myönnetty puhe- ja läsnäolo-oikeus Mikael Lehtoselle, Henna 
Nykäselle ja Alise Niemiselle. 
 



3.4 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi opiskelijakunnan 
hallituksen puheenjohtaja Niklas Toijala. 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittu opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtaja Niklas Toijala. 
 
3.5 Kokouksen sihteerin valinta 
 
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi opiskelijakunnan hallituksen 
sihteeri Magda Kuusenmäki. 
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittu 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 valittu 
Miina Piila ja Venla Järvinen. 
 

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

5 § Suomen Lukiolaisten Liiton koulukävijät 
 

Esitys: Keskustellaan vieraiden kanssa ja vastaillaan heidän 
kysymyksiinsä. 
Päätös: Keskustelimme vieraiden kanssa: 

● 25.11. Tampereella pidettävästä Pirkanmaan 
piirikokouksesta, sen sisällöstä ja sinne osallistumisesta. 

● opiskelijakunnan hallituksemme säännöistä, niiden sisällöstä 
ja siitä, että alamme työstämään niitä. 

● muusta SLL:än toiminnasta, kuten 
Water-opiskelijakuntafestareista, SLL:än liittokokouksesta ja 
sinne mahdollisesta osallistumisesta, muusta Pirkanmaan 
Piirin toiminnasta, kuten mökkeilystä ja piirihallituksen 
kokouksista. 



●  opiskelijakunnan hallituksemme toiminnasta koulussamme 
(millaisia tapahtumia järjestämme, mistä saamme rahaa, 
millä saamme itsellemme näkyvyytta jne.)  

 
6 § Talous 

 
6.1 Opiskelijakunnan taloudellinen tilanne tämän hallituskauden 
alussa 
 

6.1.1 Opiskelijakunnan tili 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan pankkitilin tilanne 
hallituskauden (2017-18) alussa. 
Päätös: Opiskelijakunnan pankkitilin tilanne hallituskauden 
(2017-2018) alussa oli 869,06€.  
 
6.1.2 Käteiskassa 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan käteiskassan tilanne 
hallituskauden (2017-18) alussa. 
Päätös: Opiskelijakunnan käteiskassan tilanne hallituskauden 
(2017-2018) alussa oli 64,40€. 
 

6.2 Opiskelijakunnan tämänhetkinen taloudellinen tilanne 
 

6.2.1 Opiskelijakunnan tili 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan pankkitilin 
tämänhetkinen tilanne. 
Päätös: Opiskelijakunnan pankkitilin tilanne tällä hetkellä on 
668,06€. 

 
6.2.2 Opiskelijakunnan käteiskassa 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan käteiskassan 
tämänhetkinen tilanne. 
Päätös: Opiskelijakunnan käteiskassan tilanne tällä hetkellä on 
56,65€. 
 

6.3 Hyväksyttävät laskut ja käteismaksujen kuitit 
 

Esitys: Hyväksytään alla olevat laskut ja kuitit. 



 
● Kahvinkeitin ja vedenkeitin, 11.10.2017; 54,15€ 
● Water - opiskelijakuntafestareiden maksu neljälle (4), 12.10.2017; 

196,00€ + 5,00€ laskutuslisä 
 
Päätös: Laskut ja kuitit kahvinkeittimestä ja vedenkeittimestä 
(11.10.2017; 54,15€) ja Water-opiskelijakuntafestareiden maksu 
(12.10.2017; 196,00€ + 5,00€ laskulisä) hyväksytty. 

 
6.4 Tuotto 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi pullonpalautuksista tulleet tuotot. 
Päätös: Pullonpalautuksista tulleet kokonaistulot 46,40€ koostuvat 
13.10.2017 (20,85€) ja 20.09.2017 (25,55€) tapahtuneista palautuksista.  

 
7 § Some-suunnitelma 
 

Esitys: Keskustellaan some-suunnitelman tekemisestä ja muodostetaan 
tiimi sitä varten. 
Päätös: Päätimme muodostaa erillisen ja hallituksesta riippumattoman 
some-tiimin, joka tekee some-suunnitelman. Tiimillä on omat palaverit, 
joissa päätetään millainen some-suunnitelma tehdään (mitä teemoja tai 
kuvia julkaistaan). Tiimin muodostaa tivi-vastaavat, Venla Järvinen, 
Magda Kuusenmäki ja Niklas Toijala. 
 

8 § Halloween-teemapäivä 
 

Esitys: Keskustellaan halloween-teemapäivästä.  
Päätös: Halloween-teemapäivän pääasiallisesta suunnittelusta vastaa 
Pinja Toijala, Niklas Toijala, Juha Wallenius, Aleksi Katajamäki, Soili 
Kalliokoski, Magda Kuusenmäki ja Miina Piila. Kaikki hallituksen 
jäsenet kuitenkin osallistuvat pisteillä olevaan toimintaan. Päätimme 
siirtää teemapäivän marraskuun puolelle.  

 
9 § Water - opiskelijakuntafestarit 
 

Esitys: Osallistujat kertovat paikallaolijoille Watereiden sisällöstä. 
Päätös: Kerroimme jokainen omista kokemuksistamme (Magda 
Kuusenmäki, Miina Piila, Niklas Toijala ja Pia Nisula). 
 

10 § Matkakorvaukset 
 



Esitys: Hyväksytään matkakorvauspyynnöt. 
 

● Niklas Toijala, junamatkat Vilppulasta Tampereelle (9,00€; 
27.10.2017) ja Tampereelta Vilppulaan (9,00€; 29.10.2017), syynä 
liittokokouskoulutus. 

 
Päätös: Niklas Toijalan matkakorvauspyyntö (junamatka Vilppulasta 
Tampereelle (27.10.2017) ja Tampereelta Vilppulaan (29.10.2017) syynä 
liittokokouskoulutus) hyväksytty. 

 
11 § Seuraava kokous 

 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Seuraava kokous on 01.11.2017 klo. 14.00 Wiliksessä. 
 

12 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös: Vilttien pesu ja kahvin osto. 

 
13 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Sanotaan “heihei” ja päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetty ajassa 16.08. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


