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Leo Sojakka ja Jere Lähteenmäki saapuivat  kokoukseen klo 14.46. 
Leo Sojakka ja Jere Lähteenmäki poistuivat kokouksesta klo 14.47. 
Pia Nisula poistui kokouksesta klo 14.59. 
 
1 § Kokouksen avaus 

 
Esitys: Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Niklas Toijala avaa kokouksen ajassa 
14.00. 
Päätös: Kokous avattiin ajassa 14.17. 
 

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat. 
Päätös: Todettiin, että paikalla on Niklas Toijala, Miina Piila, Pia Nisula, Pinja Toijala, Magda 
Kuusenmäki ja Venla Järvinen. 
 
3.2 Muiden läsnäolijoiden toteaminen 
 
Esitys: Todetaan muut läsnäolijat. 
Päätös: Todettiin, että paikalla on myös Leo Sojakka ja Jere Lähteenmäki. 
 

Leo Sojakka ja Jere Lähteenmäki saapuivat kokoukseen kohdan käsittelyn aikana ajassa 14.46. 
 

3.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille 
 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 
Päätös: Todettiin, että paikalla ei ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytäviä henkilöitä. 
 

Leo Sojakka ja Jere Lähteenmäki poistuivat kokouksesta kohdan käsittelyn aikana ajassa 14.47. 
 
3.4 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 
Niklas Toijala. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3.5 Kokouksen sihteerin valinta 
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Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi opiskelijakunnan hallituksen sihteeri Magda 
Kuusenmäki. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3.6 Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjantarkastajaa 
vapaaehtoisista läsnäolijoista. 
Päätös: Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miina Piila ja Venla 
Järvinen. 
 

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

5 § Talous 
 

5.1 Hyväksyttävät laskut, tilisiirrot ja kuitit 
 

Esitys: Hyväksytään alle merkityt laskut, tilisiirrot ja käteiskuitit. 
 

- S-Market; Palkintosuklaat, Suomi100 - kahootin voittajalle, 8.12.2017; 3,95€ 
(käteinen) 

- S-Market; Palkintosuklaat, Suomi100 - aarrejahdin ja tietovisan voittajille, 
11.12.2017; 14,00€ (käteinen) 

 
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
5.2 Palvelumaksut 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi pankkitililtä menneet palvelumaksut. 

 
- Palvelumaksu,  6.11.2017; 12,70€ 
- Palvelumaksu,  7.12.2017; 4,49€ 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
5.3 Tuotot 

 
5.3.1 Pullonpalautukset 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi pullonpalautuksista tulleet tuotot. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pullonpalautuksista ei ole tullut tuottoja. 
 
5.3.2 Muut tuotot 
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Esitys: Merkitään tiedoksi muut opiskelijakunnalle tulleet tuotot. 
 

- 30.11.2017; 16,34€; Water-omavastuu/Magda Kuusenmäki; Anne-Maria 
Kuusenmäki 

- 04.12.2017; 16,34€, Water-festareiden omavastuu, Niklas Toijala 
- 09.12.2017; 16,35€, Omavastuu waterit/Pia Nisula, Pasi Nisula  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
5.4 Opiskelijakunnan tämän hetkinen taloudellinen tilanne 

 
5.1.1 Opiskelijakunnan tili 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan pankkitilin tämänhetkinen saldo. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että opiskelijakunnan pankkitilin senhetkinen saldo oli 
714,58€. 

 
5.1.2 Opiskelijakunnan käteiskassa 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi opiskelijakunnan käteiskassan tämänhetkinen tilanne. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että opiskelijakunnan käteiskassan senhetkinen tilanne 
oli 55,65€. 

 
6 § Fiilikset syksystä 
 

Esitys: Keskustellaan syksyllä tehdyistä asioista, käydään läpi syksyn pöytäkirjoja ja kerrotaan 
fiiliksiä. Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Keskusteltiin syksyn tapahtumista. Meillä kaikilla on hyvä fiilis tästä syksystä ja 
omasta mielestämme olemme päässeet hyvin aikaisemmin asetettuihin tavoitteisiimme. 
Lähes kaikki tavoitteet toteutettiin. Teimme muun muassa kannanoton opiskelijoiden 
käyttöön tarkoitetun langattoman verkon puolesta ja olemme saaneet hallituksen sääntöjen 
laatimisen alkuun. Merkittiin tiedoksi. 

 
 
7 § Päivätyökeräys 
 

Esitys: Sovitaan alustava päivä päivätyökeräyksen rahojen laskemiselle ja tilitykselle. 
Päätös: Sovittiin alustavasti, että päivätyökeräyksen rahojen laskenta ja tilitys tapahtuu 
20.12.2017. 

 
8 § Teemapäivä 
 

Esitys: Keskustellaan mahdollisesta teemapäivästä alkuvuodelle ja mahdollisesta 
ajankohdasta sille. Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että järjestämme teemapäivän liittyen ystävänpäivään. 
Suunnittelemme teemapäivää ja sen ajankohtaa tarkemmin loman jälkeen. 
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9 § Kokouksista tiedottaminen 
 

Esitys: Kehitetään systeemi, jolla saamme opiskelijakunnan tietoon meidän kokoustemme 
ajankohdat selvemmin. Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että teemme taulukon, jonka kiinnitämme esimerkiksi kirjaston 
oveen. Taulukkoon merkitsemme tulevan kokouksen ajan ja paikan. Kirjoitamme myös 
taulukkoon yleistietoa kokouksista ja kokouskäytännöistä. 

 
10 § Suomen Lukiolaisten Liiton Talvipäivät 
 

Esitys: Puheenjohtaja Niklas Toijala kertoo kokoukselle tammikuussa järjestettävistä SLL:n 
Talvipäivistä. Keskustellaan aiheesta. 
Päätös: Puheenjohtaja Niklas Toijala esitteli Talvipäivät kokoukselle. Merkittiin tiedoksi, että 
Turussa 19. - 21. tammikuuta järjestetään SLL:n Talvipäivät ja sinne osallistuminen onnistuu 
osoitteesta bit.ly/talvipäivät2018. 
 

11 § Seuraava kokous 
 
Esitys: Sovimme seuraavalle kokoukselle alustavan ajankohdan ja paikan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että seuraavan kokouksen aika ja paikka sovitaan loman jälkeen. 
 

12 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulleet asiat. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että muita esille tulleita asioita ei ole. 

 
13  § Kokouksen päättäminen 

 
Esitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Kokous päätettiin ajassa 15.27. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

___________________ ___________________ 
 
Niklas Toijala, puheenjohtaja Magda Kuusenmäki, sihteeri 

 
 

___________________ ___________________ 
 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

http://bit.ly/talvip%C3%A4iv%C3%A4t2018

