Tampereen Rudolf Steiner -koulun opiskelijakunta
Hallituksen kokous 16.8.2009 klo 12.15
paikka: Matematiikan luokka
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Ida Henriksson, Riika Pieniaho, Kalle Henttinen, Aleksandra Haavisto, Kerttu Julin,
Kia Nevanranta, Ghid Ali Harbi, Hanna Metsberg (opiskelijakunnan ohjaava opettaja),
Henriikka Perälä
Poissa: Helmi Kaihlanen, Nhu Huynh Nguye, Veera Varjakoski
1. § Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Riika Pieniaho avasi kokouksen klo 12.32.
2. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin sihteeriksi Hanna Metsberg ja pöytäkirjan tarkastajaksi Aleksandra Haavisto.
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
5. § Tulevat tapahtumat
Nälkäpäiväkeräys 26.-28.9.: Kia ja Aleksandra ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi kerääjiksi.
Hanna hoitaa tiedotuksen ja keräysastiat.
Timjamin kanssa yhteistyöpalaveri ti 27.8. klo 15: Ainakin Veera Varjakoski ja Ida
Henriksson osallistuvat. Myös muut saavat osallistua halutessaan.
6. § Stelula
Opettajakunta on pyytänyt opiskelijakunnan kantaa siihen, miten Stelulaa käytetään jatkossa.
Päätettiin, että Stelula on viime syksyn tapaan ensisijaisesti hiljaisen työskentelyn tila, jossa
saa kuunnella musiikkia omilla kuulokkeilla. Keskusteltiin siitä, että pingispöytä ei tällöin
voisi olla Stelulassa. Pohdittiin, voisiko sitä siirtää yläaulaan. Hanna lupasi ottaa asian esille
ensi viikon opekokouksessa. Hanna lähettää opiskelijoille viime syksyisen infoviestin
Stelulan käyttötarkoituksesta uudelleen opekokouksen jälkeen.
Stelulan sohva on rikki. Riika käy tutustumassa Nekalan Martela Outletin tarjontaan.
Kysytään uudelta toiminnanjohtajalta (Saritalta) koulun rahoitusta sohvaa varten.

7. § Ilmoitusasiat
Ida ilmoitti, että ysit ovat ottaneet kaappeja yläkerran aulasta, vaikka ne on ensisijaisesti
varattu abeille, koska yläkerrassa järjestetään yo-kirjoitukset, eikä kaapeilla voi tuolloin
asioida. Hanna välittää tiedon ysien luokanvalvojille.
8. § Muut esille tulevat asiat
Hanna kyseli palautetta uudesta koulupäivän aikataulutuksesta. Pääosin uudistus todettiin
onnistuneeksi: erityisesti myöhempi alkamisaika, aikaisempi loppumisaika sekä
kaksoistunnit. Ruokailun aikaistuminen sen sijaan on ruuhkauttanut Timjamia, sillä pienet
eivät ole vielä ehtineet poistumaan ruokalasta ennen isojen saapumista, joten vierekkäisiä
istumapaikkoja on ollut haastavaa löytää ja ruoka tai ruokailuvälineet ovat olleet hetkellisesti
loppu. Hanna tiedustelee, mitä asialle olisi mahdollista tehdä. Ruokalun myöhäistämistä ei
ensisijaisesti pyydetä, vaan toivotaan, että pienet poistuisivat heti syötyään.
9. § Seuraava kokous
Mielellään uusi kokous jo ensi viikolla, jotta saadaan uuden toiminnan suunnittelu pian
käyntiin.
10. § Kokouksen päättäminen
Riika Pieniaho päätti kokouksen klo 12.49.
Pöytäkirjan vakuudeksi,
Riika Pieniaho
puheenjohtaja

Hanna Metsberg
sihteeri

Aleksandra Haavisto
pöytäkirjan tarkastaja

