Tampereen Rudolf Steiner -koulun opiskelijakunta
Hallituksen järjestäytymiskokous 28.1.2021 klo 10.20
paikka: Aurora-sali
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Roberto Martinez Keisala, Richard Toom, Vilma Suovanen, Niilo Vuorilahti, Tomas
Ollonen (saapui kohdassa 5), Siiri Rönkä, Tuka Al-Salman, Nea-Sofia Rikala, Jasmin
Ben-Dor, Martin Haukka, Hanna Metsberg (opiskelijakunnan ohjaava opettaja)
Poissa: Linda Salo, Alisa Murzich, Laura Äikäs
1. § Kokouksen avaus
Opiskelijakunnan hallituksen ex-puheenjohtaja Aleksandra Haavisto avasi kokouksen klo
10:28.
2. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksesta on ilmoitettu etukäteen opiskelijakunnan ilmoitustaululla sekä hallituksen
jäsenille, joten kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Paikalla on yli ⅓ hallituksen jäsenistä,
joten kokous on päätösvaltainen.
3. § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aleksandra Haavisto siihen asti kunnes hallitus valitsee
uuden puheenjohtajan kohdassa 5. Valittiin sihteeriksi Hanna Metsberg,
pöytäkirjantarkastajaksi Roberto Martinez Keisala ja ääntenlaskijoiksi Nea-Sofia Rikala ja
Jasmin Ben-Dor.
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. § Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi: Richard Toom
varapuheenjohtajaksi: Tomas Ollonen
sihteeriksi: Siiri Rönkä
varasihteeriksi: Vilma Suovanen
taloudenhoitajaksi: Vilma Suovanen
somevastaaviksi: Alisa Murzich ja Nea-Sofia Rikala
6. § Hallituksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen
Esitys: Hallitus kutsutaan koolle whatsapp ryhmän kautta puheenjohtajan toimesta tai hänen
estyessä varapuheenjohtajan toimesta. Hallituksen kokouksesta on myös ilmoitettava
ilmoitustaululla (johtosääntö).
Päätettiin esityksen mukaisesti. Sovittiin, että Niilo Vuorilahti vie ilmoitustaululle lapun sen
jälkeen, kun seuraava kokousaika on tiedossa.

7. § Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen
Esitys: Myönnetään tilin FI47 5731 6520 0982 13 tilinkäyttöoikeudet taloudenhoitajalle,
puheenjohtajalle ja opiskelijakunnan ohjaavalle opettajalle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet
vanhoilta hallituslaisilta.
Myönnettiin esityksen mukaisesti tilinkäyttöoikeidet Hanna-Kaisa Metsbergille, Richard
Toomille ja Vilma Suovaselle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Akseli Välimäeltä.
8. § Yhdeksäsluokkien edustajien läsnäolo kokouksissa
Esitys: Kuten johtosäännöissä mainitaan, 9. luokan edustajat saavat osallistua kokouksiin ja
opiskelijakunnan hallituksen toimintaan niiltä osin kuin se on mahdollista, eli heillä on
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta heillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.
Päätettiin muutoin esityksen mukaisesti, mutta sovittiin, että 9.luokkalaiset voivat äänestää
kokouksissa silloin, kun päätettävät asiat koskevat myös heitä.
9. § Ilmoitusasiat
Hanna Metsberg ilmoitti, että Timjamin astiat (erityisesti kahvi- ja teekupit) eivät päädy
tarpeeksi nopeasti takaisin astiapalautukseen, joten puhtaita kuppeja ei saada aamulla
kahvioon tarjolle. Muistutetaan asiasta kavereita ja omia luokkia lv-tunnilla.
10. § Muut esille tulevat asiat
11. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
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