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1 § Kokouksen avaus 
 
Esitys: Kokous avataan ajassa 20.00. 
Päätös: Kokous avattu ajassa 20.13. 
 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi puheenjohtajan lisäksi paikalla 
ollessa yli puolet opiskelijakunnan hallituksesta. 
Päätös: Todettu, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen puheenjohtajan lisäksi 
paikalla ollessa yli puolet opiskelijakunnan hallituksesta. 
 

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, että läsnä on Juha Wallenius, Pia Nisula, Niklas Toijala, Magda 
Kuusenmäki, Venla Järvinen, Minna Pynnöniemi, Miina Piila, Pinja Toijala ja Panu 
Heikkinen. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todettu, 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: 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: Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittu Juha Wallenius 
ja Pia Nisula. 
 

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

5 § Talous 
 

5.1 Hyväksyttävät laskut ja kuitit 
 
Esitys: Hyväksytään alle merkityt laskut ja kuitit. 
 

● Kahvi ja tee sekä siihen liittyvät vermeet, 30.10.2017; 17,35€. 
 

Päätös: Kahvin, teen, sekä niihin liittyvien vermeiden (30.10.2017; 17,35€) kuitti on 
tarkistettu ja hyväksytty.  
 
5.2 Tuotot 
 

5.2.1 Pullonpalautukset 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi pullonpalautuksista tulleet tuotot. 
Päätös: Pullonpalautuksista tulleet tuotot koostuvat 16.11.2017 
tapahtuneesta palautuksesta (16,95€). 
 
5.2.1 Muut tuotot 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi muut opiskelijakunnalle tulleet tuotot. 
Päätös: Muut opiskelijakunnalle tulleet tuotot muodostuvat 
Water-festareiden omavastuusta: (15.11.2017; 16,34€) Water-festareiden 
omavastuu, Miina Piila; (15.11.2017; 16,34€) Water-festareiden omavastuu, 
Katariina Katajamäki henkilölle Aleksi Katajamäki. 

 
5.3 Opiskelijakunnan tämänhetkinen taloudellinen tilanne 

 
5.3.1 Opiskelijakunnan tili 
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Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan pankkitilin tämänhetkinen 
tilanne. 
Päätös: Opiskelijakunnan pankkitilin tämänhetkinen tilanne on 670,04€. 

 
5.3.2 Opiskelijakunnan käteiskassa 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan käteiskassan tämänhetkinen 
tilanne. 
Päätös: Opiskelijakunnan käteiskassan tämänhetkinen tilanne on 56,25€. 
 

6 § Tapahtuma- ja projektitiimit 
 

Esitys: Keskustellaan siitä, mitä eri tiimit (aarrejahtitiimi, somesuunnitelmatiimi) ovat 
tähän mennessä saaneet aikaan. 
Päätös: Aarrejahtitiimin suunnittelema aarrejahti on hyvällä ja mallilla ja sille on 
tehty alustava suunnitelma. Aarrejahtia mainostetaan ylihuomisessa (30.11.2017) 
rotovissa. Aarrejahti toteutetaan 08.12.2017. 
 
Somesuunnitelmatiimillä ei ole toistaiseksi ollut yhtäkään palaveria, eikä 
suunnitelmaa ole vielä tehty. Sometiimi sopii ensimmäisen palaverinsa, jossa 
somesuunnitelmaa aletaan luoda, omassa WhatsApp ryhmässään. 
 

7 § Opiskelijakunnan hallituksen omat pikkujoulut 
 

Esitys: Keskustellaan, järjestämmekö meille omat pikkujoulut ja jos järjestämme, niin 
milloin, missä ja mitä siellä teemme. 
Päätös: Päätimme, että järjestämme opiskelijakunnan hallituksen omat pikkujoulut 
Niklaksen luona, 08.12.2017, klo 18.00. Keräännymme kaikki yhteen viettämään 
aikaa nyyttäreiden merkeissä. 
 

8 § Seuraava kokous 
 
Esitys: Sovimme seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Sovimme seuraavan kokouksen alustavasti päivälle 04.12.2017 klo 16.00, 
Wiliksessä. 
 

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

● Suunnittelimme, että voisimme järjestää kevään aikana koko lukiolle 
yhteisen ryhmäytymispäivän. Ryhmäytymispäivänä jakaisimme 
lukiolaiset ryhmiin joissa kaikki ikäluokat ovat sekaisin ja ryhmät 
kiertävät ja käyvät läpi erilaisia pisteitä.  
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● Osallistumme huomenna (29.11.2017) tutor-kokoukseen jossa 
suunnitellaan pikkujouluja koko lukiolle. 

● Oma delegaatiomme (Niklas Toijala ja Miina Piila) osallistuvat 
huomiseen (29.11.2017) opettajien ja seurakunnan työntekijöiden 
pitämään yökirkkopalaveriin. Palaveri pidetään klo 15.30 opettajan 
huoneessa. 

● Keskustelimme osallistumisesta markkinointitiimin kokoukseen, joka 
pidetään 12.12.2017. 

 
10 § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätetty ajassa 21.06. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 


