Tampereen Rudolf Steiner -koulun opiskelijakunta
Hallituksen kokous 7.9.2020 klo 10.15
paikka: Timjami
Läsnä: Aleksandra Haavisto, Niklas Kallio, Aleksanteri Mikkola, Patrick Phipps, Tomas
Ollonen, Arina Tirronen, Alisa Murzich, Vilma Suovanen, Hanna Metsberg
(opiskelijakunnan ohjaava opettaja)
Poissa: Veera Varjakoski, Lili Abuga, Richard Toom, Linda Salo
PÖYTÄKIRJA
1. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Aleksandra Haavisto avasi kokouksen klo 10.20.
2. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin sihteeriksi Hanna Metsberg.
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
5. § Uudet hallituksen jäsenet ja vastuutehtävät
Hallitukseen on valittu uudet 10.luokkien edustajat:
10A Arina Tirronen, Alisa Murzich, Vilma Suovanen
10B Aleksanteri Mikkola, Patrick Phipps, Tomas Ollonen
Valittiin hallituksen sihteereiksi Arina Tirronen ja Alisa Murzich. Hanna perehdyttää heidät.
6. § Tulevat tapahtumat ja toiminta
Todettiin koronarajoitusten hankaloittavan tapahtumien järjestämistä. Ideoitiin seuraavia
tapahtumia:
Syysturnaus: luokat kilpailevat toisiaan vastaan lajeissa, joissa eri luokkien opiskelijat eivät
joudu olemaan kontaktissa toistensa kanssa. Pohdittiin lajeiksi esim. köydenvetoa,
tukkihumalaviestiä + jokin toinen viesti kuten kananmuna suussa olevassa lusikassa (vaatisi
oman lusikan jokaiselle). Koko luokka voitaisiin palkita Timjamin kahvilla & pullalla,
kunhan saadaan selville, paljonko OPKH:n tilillä on rahaa tällä hetkellä. Ajankohdaksi
ehdotetaan jo viikkoa 38. Hanna tiedustelee opekokouksessa, sopiiko aika.
Syyskirppis: Selvitetään, olisiko Pirkanmaan lukiolaisten kanssa yhteistyössä mahdollista
järjestää jälleen kirppis meidän koululla.
Itsenäisyyspäivän tanssit: Toivottavasti saadaan järjestää.

8. § Ilmoitusasiat
Aleksandra ilmoitti, että muutama abi on ilmoittanut halukkuutensa maalata enkun ja ruotsin
luokan käytävän seinätaulun loppuun. Hanna tiedustelee maalaustarvikkeita ja sopivaa
ajankohtaa.
Hanna ilmoitti, että Stelulasta on kesän aikana kadonneet kirjat kirjahyllystä ja hyllyä on
muutenkin sabotoitu. Koronatilanteen vuoksi Stelula ei toistaiseksi ole käytössä vapaana
oleskelutilana, vaan sitä käytetään hiljaisen työskentelyn tilana, johon voi pyytää pääsyä
esim. hypäreillä. Päätettiin selvittää, olisiko sinne saatavilla enemmän työtilaa (pöytiä ja
tuoleja).
9. § Muut esille tulevat asiat
OPKH:n tilinumero pitää välittää Helmi Kaihlaselle, jotta Pirkanmaan lukiolaiset voivat
tilittää meille viime syksyn kirpparista saadut tulot. Hanna selvittää tilinumeron.
10. § Seuraava kokous
Päätetään whatsapp:ssa.
11. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Aleksandra Haavisto
puheenjohtajat

Hanna Metsberg
sihteeri

