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1 § Kokouksen avaus 
 
Esitys: Kokous avataan ajassa 15.00. 
Päätös: Kokous avattu ajassa 15.06. 
 

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 hallituksesta. 
 

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, että paikalla on Niklas Toijala, Soili Kalliokoski, Venla Järvinen, Panu 
Heikkinen, Minna Pynnöniemi, Miina Piila, Magda Kuusenmäki, Pinja Toijala ja Aleksi 
Katajamäki. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, että kokouksessa ei ole muita läsnäolijoita. 
 
3.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille 
 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 
Päätös: Todettu, että paikalla ei ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytäviä henkilöitä. 
 
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. 
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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: Valittu kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi 
Katajamäki ja Miina Piila. 
 

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

5 § Opiskelijakunnan säännöt 
 
Esitys: Sovitaan seuraavasta palaverista sääntöjen laatimista koskien. 
Päätös:  

● Päätimme, että pidämme sääntöjenlaatimispalaverin Niklaksen 
asunnolla. 

● Ajankohtaa ei ole vielä päätetty (ennen joulua kuitenkin). 
● Sääntöpalaveri ei ole pakollinen, mutta kaikki opiskelijakunnan 

hallituksen jäsenet saavat osallistua niin halutessaan. 
● Palaverissa käsitellään vain sääntöjä. 
● Säännöt on siirretty Google Docsista, Google Sheetsiin. 

 
 
6 § Suomen lukiolaisten liitto ry:n Pirkanmaan piiri ry:n piirikokous 

 
Esitys: Keskustellaan SLL:n Pirkanmaan piirin piirikokouksesta. 
Päätös:  

● Niklas Toijala kertoi Pirkanmaan piirin piirikokouksesta ja sen 
sisällöstä.  

● Keskustelimme siitä, ketkä osallistuisivat tapahtumaan ja 
keskustelimme kyydeistä, joilla menisimme sinne. 

 
7 § Opiskelijakunnan pikkujoulut 
 

Esitys: Valitaan pikkujouluille päivämäärä ja aika. Mietitään millaista ohjelmaa ja 
tarjoilua me sinne teemme. 
Päätös:  

● Päätetty, että lukion pikkujoulut pidetään 15.12.2017 klo 12.00-12.30 
koulun kirjastossa. 
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● Pikkujoulut ja niiden ohjelma järjestetään yhteistyössä tutoreiden 
kanssa. 

● Tarkkaa suunnittelupäivää ei ole vielä sovittu. 
● Ohjelma ja tarjoilu suunnitellaan yhdessä tutoreiden kanssa. 

 
8 § Aarrejahti 
 

Esitys: Sovitaan aarrejahdille uusi ajankohta ja teema.  
Päätös:  

● Aarrejahti ja muu toiminta on Suomi-100 -teemaista. 
● Ajankohdaksi ehdotettu 1.12.2017, klo 12.00-13.00 (varmistettava 

vielä rehtorilta, Pasi Kekolta). 
● Aarrejahdin ja muun toiminnan tarkempi suunnittelu on 

Suomi-100-aarrejahtitiimin vastuulla. 
● Koko opiskelijakunnan hallitus osallistuu itse teemapäivän 

toteutukseen (on mm. valvojina pisteillä jne.). 
 
9 § Seuraava kokous 

 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Seuraava kokousta esitetty seuraavalle päivälle: 28.11.2017, klo 20.00 
Skypessä. 
 

10 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös: Pidetään Suomi-100 tiimin kokous 28.11.2017, klo 11.50, jonka paikkana on 
koulun kirjasto. Siellä käydään teemapäivän viimeiset yksityiskohdat läpi.  

 
11 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetty ajassa 15.41. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
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pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


