Tampereen Rudolf Steiner -koulun opiskelijakunta
Hallituksen järjestäytymiskokous to 23.1.2020 klo 12.30
paikka: akvaario
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Aleksandra Haavisto, Veera Varjakoski, Niklas Kallio, Aamu Salminen, Rosa
Martinez Keisala, Kaisla Koro, Kamilla Kulmala, Hanna Metsberg (opiskelijakunnan ohjaava
opettaja)
Poissa: Lili Abuga, Richard Toom, Linda Salo, Amez Sherzad, Enni Matinlompolo
1. § Kokouksen avaus
Opiskelijakunnan hallituksen ex-puheenjohtaja Helmi Kaihlanen avasi kokouksen klo 12.45.
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 Helmi Kaihlanen siihen asti kunnes hallitus valitsee
uuden puheenjohtajan kohdassa 5. Valittiin sihteeriksi Hanna Metsberg,
pöytäkirjantarkastajaksi Veera Varjakoski ja ääntenlaskijoiksi Kaisla Koro ja Aamu
Salminen.
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. § Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Aleksandra Haavisto
varapuheenjohtajaksi Veera Varjakoski
sihteeriksi Kaisla Koro ja Kamilla Kulmala
taloudenhoitajaksi Niklas Kallio
Valitaan somevastaava ja tapahtumavastaava seuraavassa kokouksessa.
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 kokouksen koollekutsuja (puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai ohjaava opettaja) on vastuussa, että seuraavasta kokouksesta
ilmoitetaan myös ilmoitustaululla.

7. § Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen
Esitys: Myönnetään tilin FI47 5731 6520 0982 13 tilinkäyttöoikeudet taloudenhoitajalle,
puheenjohtajalle ja opiskelijakunnan ohjaavalle opettajalle.
Myönnettiin esityksen mukaisesti tilinkäyttöoikeidet Hanna-Kaisa Metsbergille, Niklas
Kalliolle ja Aleksandra Haavistolle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet vanhoilta toimijoita.
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 esityksen mukaisesti.
9. § Tulevat tapahtumat
Talviliikuntapäivä/laskettelupäivä Himokselle 5.2.
Kaikki 9.-luokkalaiset osallistuvat ja myös osa 10.-ja 11.-luokkalaisista. Muilla lukiolaisilla
on normaali koulupäivä. Muuta talviliikuntapäivää ei järjestetä.
I
tsenäisyyspäivän tanssiaiset 4.12.
Kevätturnausjärjestetään samalla tyylillä kuin edellisinä vuosina, eli viimeisillä kevään
kouluviikoilla turnausmuotoisesti välitunneilla (pitkä- ja ruokavälkkä). Mietitään lajeiksi
sellaisia, joissa eri tasoisilla pelaajillakin on hauskaa ja turvallista. Viime vuonna lajeina oli
esim. norsupallo, köydenveto ja tukkihumalaviesti.
Leffailta
Suunniteltiin alustavasti, että ystävänpäivänä voitaisiin katsoa jokin romanttinen komedia.
Vohvelikahviloita voitaisiin järjestää jatkossakin noin kerran kuukaudessa.
Kirpputoritoukokuussa yhteistyössä Pirkanmaan lukiolaisten kanssa?
10. § Ilmoitusasiat
Helmi ilmoitti, että tänä keväänä Water-opiskelijakuntafestivaalit järjestetään Lahdessa
4.-5.4. ja Oulussa 28.-29.3..
Helmi ilmoitti, että Lukiolaisten liiton yhteyshenkilö on Aatu Hokkanen.
11. § Muut esille tulevat asiat
Vuoden 2018 hallitus on koordinoinut lukion luokkatilojen luokkataulujen maalauksien
ideointia ja toteutusta. Työ on jäänyt kesken ja tänä vuonna voisi yrittää saada lisää tauluja
maalattua.
Lukion opettajat laativat uutta OPS:a (=opetussuunnitelmaa) ja opiskelijoiden kantaa tullaan
kysymään kevään mittaan työn edistyessä.

Päätettiin budjetoida Stelulan kaapin uuteen lukkoon 10€. Aleksandra käy ostamassa lukon.
12. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
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puheenjohtajat

Hanna Metsberg
sihteeri

Veera Varjakoski
pöytäkirjan tarkastaja

