PÖYTÄKIRJA
Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukion opiskelijakunta
Ylimääräinen yleiskokous
Paikka:Matematiikka 1, Tampereen Rudolf Steiner -koulu
Aika: 09.03.2017 klo 10.15
Läsnä: Kristian Hatakka, Sabra Pikkuhookana, Mea Nevanranta, Miska Rissanen, Preeti Pesä, Sara
Selin, Aarne Ahlström, Niklas Gummerus, Ada Borgenström, Paavo Hyörinen, Hanna-Kaisa Metsberg
(opiskelijakunnan ohjaava opettaja), Miia Bergman (lukion vuosirehtori)
1. KOKOUKSEN AVAUS
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Niklas Gummerus avasi kokouksen ajassa 10.22.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä on ilmoitettu Opiskelijakunnan
jäsenille Opiskelijakunnan ilmoitustaululla ja Wilmassa 2 viikkoa etukäteen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Valittiin puheenjohtajaksi Ada Borgenström, sihteeriksi Paavo Hyörinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Sara
Selin ja Aarne Ahlström, ääntenlaskijoiksi Sara Selin ja Aarne Ahlström.
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin.
5. OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Opiskelijakunnan hallituksen laatima sääntöesitys on ollut nähtävillä Opiskelijakunnan
ilmoitustaululla 22.2.2017-9.3.2017. Hyväksytään opiskelijakunnan säännöt pöytäkirjaliitteen 1
mukaisesti.

Hyväksyttiin opiskelijakunnan säännöt pöytäkirjaliitteen 1 mukaisesti.
6. TALOUSTILANNE
Esitys: Kuullaan taloudenhoitajan selvitys
Kuultiin taloudenhoitajaa puhelimen välityksellä. Taloustilanne on suhteellisen hyvä taloudenhoitajan
mukaan. Opiskelijakunnalla on tilillä noin 160€ ja 20€ käteisvaroja.

7. HALLITUSTEN JÄSENTEN VAHVISTAMINEN
Esitys: Vahvistetaan seuraavat hallituksen jäsenet toimikaudelle 2017 luokkien tekemien esivaalien
perusteella:
10A: Nora Mattila ja Joosua Lindell
10B: Akseli Välimäki ja Sabra Pikkuhookana
11A: Niklas Gummerus ja Mea Nevanranta
11B: Paavo Hyörinen ja Roope Mäkinen
12A: Islam Al-Nassar, Anna-Mai Levonen ja Juho Lind
Lisäksi vahvistetaan neljä 9. luokan edustajaa, joille myönnetään läsnäolo ja puheoikeus hallituksen
kokouksiin, mutta ei äänioikeutta ennen kuin he ovat lukion opiskelijoita, eli opiskelijakunnan
täysivaltaisia jäseniä:
9A: Riika Pieniaho ja Preeti Pesä
9B: Miska Rissanen ja Matilda Hoogkamer
Jäsenet vahvistettiin.
12. MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ada Borgenström
Puheenjohtaja

Paavo Hyörinen
Sihteeri

Aarne Ahlström
Pöytäkirjan tarkastaja

Sara Seli
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1
OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT
Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukion opiskelijakunta
Hyväksytty yleiskokouksessa 9.3.2017
1. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Opiskelijakunnan nimi on Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukion opiskelijakunta. Opiskelijakunnan
kotipaikka on Tampere, ja sen kieli on suomi. Opiskelijakunnan kokouksissa keskusteluun voi
osallistua muillakin kielillä. Opiskelijakunnan ilmoitus- ja pöytäkirjakieli on suomi.
2. TARKOITUS
Opiskelijakunnan olemassaolo ja tarkoitus perustuu lukiolain pykälään 27, jota määrittelee
opiskelijakunnan aseman ja tarkoituksen lukion sisällä. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia
Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä:
● edistämällä kouluviihtyvyyttä,
● pyrkimällä parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä,
● edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja koulun sisäisissä asioissa ja tarvittaessa myös
lukion ulkopuolella,
● tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä koulun muiden ryhmien,
tarkoituksenmukaisten lukion ulkopuolisten ryhmien, yhteisöjen, yhdistysten, yritysten ja
päättäjien kanssa sekä
● tekemällä yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n ja sen piirijärjestöjen kanssa.
Opiskelijakunta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3. TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia,
tapahtumia, matkoja ja juhlia. Opiskelijakunta pitää yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:een ja sen
oman alueensa piirijärjestöön, muihin opiskelijakuntiin, opettajakuntaan, rehtoriin, toiminnanjohtajaan,
muuhun koulun henkilökuntaan ja johtokuntaan. Opiskelijakunta harjoittaa neuvonta-, kulttuuri-,
julkaisu- ja valistustoimintaa sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla opiskelijoiden hyväksi.
Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta harjoittaa tarvittaessa taloudellista toimintaa ja
varainkeräystä sekä pitää hallussaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
kuitenkin siten, ettei opiskelijakunta tavoittele liiketaloudellista voittoa.
4. JÄSENET
Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukion opiskelijat. Jäsenyys
alkaa, kun opiskelija aloittaa opinnot Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukiossa ja päättyy, kun
opiskelija päättää opintonsa Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukiossa. Opiskelijakuntaan
kuulumisesta ei peritä maksua.

5. OPISKELIJAKUNNAN JOHTO
Ylin päätösvalta opiskelijakunnan asioissa kuuluu opiskelijakunnan yleiskokoukselle. Yleiskokousten
välillä toimintaa johtaa yleiskokouksen vahvistama opiskelijakunnan hallitus. Toimeenpanovalta on
hallituksella.
6. OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUKSEN AIKA, KOOLLEKUTSUMINEN SEKÄ LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
1) Varsinainen opiskelijakunnan yleiskokous
Opiskelijakunnan yleiskokous on pidettävä vuosittain joulukuun 1. ja 15. päivän välillä.
2) Ylimääräiset opiskelijakunnan yleiskokoukset
Opiskelijakunnan ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, milloin varsinainen yleiskokous
itse tai opiskelijakunnan hallitus niin päättää tai yksi kymmenesosa (1/10) opiskelijakunnan
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
3) Koollekutsuminen
Opiskelijakunnan yleiskokouksen tarkan ajankohdan ja paikan päättää opiskelijakunnan
hallitus. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta
opiskelijakunnan ilmoitustaululla. Mikäli ilmoitustaulu ei ole käytettävissä, on hallituksen
muilla keinoin saatettava kokouskutsu kaikkien opiskelijoiden tietoon vähintään yhtä
kattavalla tavalla.
4) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Opiskelijakunnan yleiskokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle
näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla.
7. OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA ALOITEOIKEUS
Opiskelijakunnan yleiskokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestykset suoritetaan ensisijaisesti avoimella käsiäänestyksellä.
Suljettua lippuäänestystä käytetään, jos joku äänioikeutetuista sitä vaatii.
Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla, rehtorilla ja 9. luokan oppilailla on opiskelijakunnan
yleiskokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Opiskelijakunnan yleiskokous voi myöntää puhe- ja
läsnäolo-oikeuden myös muille sitä pyytäville henkilöille.
Oikeus aloitteiden tekemiseen on jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä ja opiskelijakunnan
hallituksella. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmea (3) päivää ennen
yleiskokousta. Hallitus antaa aloitteesta suullisen tai kirjallisen lausunnon, joka esitellään
yleiskokouksessa.

8. OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUKSEN ASIAT
Opiskelijakunnan varsinaisessa yleiskokouksessa:
● Käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta sekä päätetään tili- ja
vastuuvapauksien myöntämisestä kyseisen toimikauden tili- ja vastuuvelvollisille
toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta
● Käsitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
● Vahvistetaan opiskelijakunnan hallituksen jäsenet luokkien tekemien esivaalien perusteella
siten, että kultakin luokalta valitaan edustajia luokan opiskelijamäärään suhteutettuna
seuraavasti:
10-19 opiskelijaa
→ 1 edustaja
20-29 opiskelijaa
→ 2 edustajaa
30- opiskelijaa
→ 3 edustajaa
●

●
●
●

Vahvistetaan opiskelijakunnan hallituksen neljä 9. luokan edustajaa luokkien tekemien
esivaalien perusteella. Heille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta
opiskelijakunnan hallituksen kokouksiin.
Valitaan seuraavalle toimikaudelle toiminnantarkastaja
Käsitellään mahdolliset aloitteet
Käsitellään mahdollinen yleiskokouksen kannanotto

Näiden lisäksi yleiskokous voi tehdä päätöksiä muista asioista, joita opiskelijakunnan jäsenet tai
hallitus esittävät. Opiskelijakunnan yleiskokous hyväksyy opiskelijakunnan säännöt ja tarvittaessa
muuttaa niitä.
Ylimääräisessä opiskelijakunnan yleiskokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu
koolle. Lisäksi voidaan käsitellä muita opiskelijakunnan jäsenten tai hallituksen esittämiä asioita.
9. OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS
1) Jäsenet
Opiskelijakunnan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan valita ainoastaan
opiskelijakunnan jäseniä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita 9. luokan edustajia, joilla on
läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Hallituksen vastuunjakoa
säätelee erillinen johtosääntö, jossa on aina määrättävä sihteerin ja taloudenhoitajan
tehtävistä.
Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten vastuuhenkilöitä, työryhmiä,
toimikuntia tai vastaavia, joihin voidaan valita opiskelijakunnan jäseniä myös hallituksen
ulkopuolelta.
2) Toimikausi
Hallituksen toimikausi on varsinaisten yleiskokousten välinen aika. Mikäli hallituksen jäsen
joutuu eroamaan tehtävästään kesken toimikauden, hänen edustamansa luokka voi valita
tilalle uuden edustajan ilman erillistä yleiskokouksen vahvistusta.

3) Kokoukset
Hallitus päättää itse kokoontumisajoistaan ja koollekutsumistavoistaan. Hallitus on
kuitenkin kutsuttava koolle, jos joku opiskelijakunnan hallituksen jäsen sitä pyytää.
4) Päätösvaltaisuus
Opiskelijakunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 1/3 sen jäsenistä on paikalla,
kuitenkin siten, että puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on aina oltava läsnä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
5) Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla ja 9. luokan edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus
hallituksen kokouksissa. Jos hallitus katsoo asian käsittelyn sitä vaativan, ohjaava opettaja
tai 9. luokan edustajat voidaan poistaa kokouksesta yksittäisten asioiden käsittelyn ajaksi.
Kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa,
mikäli hallituksella ei ole erityistä syytä kieltää tätä yksittäisten kohtien käsittelyn ajaksi.
Hallitus on velvollinen ilmoittamaan opiskelijakunnan jäsenille hallituksen kokousten
ajankohdasta ja paikasta opiskelijakunnan ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa
paikassa, jossa ilmoitus on kaikkien nähtävillä. Kokousten pöytäkirjat on toimitettava
viipymättä tarkastuksen jälkeen opiskelijakunnan ilmoitustaululle, lukion kotisivuille tai
vastaavalle paikalle, jossa ilmoitus on kaikkien nähtävillä.
6) Hallituksen tehtävät
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä muuten määrätään, hallitus:
●
●
●
●
●

●

Johtaa opiskelijakunnan toimintaa yleiskokousten välillä yleiskokouksen päätösten mukaisesti
Kutsuu yleiskokouksen koolle ja valmistelee yleiskokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat
Valmistelee ja ohjaa opiskelijakunnan toimintaa sen jäsenten edun mukaisesti
Päättää varainhankinnasta ja varainkäytöstä yleiskokouksen päätökset huomioon ottaen
Pitää yhteyttä luokkiin, opettajakuntaan, rehtoriin, toiminnanjohtajaan, muuhun lukion
henkilökuntaan, johtokuntaan sekä muihin tarkoituksenmukaisiin tahoihin, jos
opiskelijakunnan asioiden hoito sitä vaatii
Ylläpitää suhteita Suomen Lukiolaisten Liittoon ja sen oman alueensa piirijärjestöön

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Opiskelijakunnan toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi voimassa olevaa yhdistyslakia
soveltuvin osin sekä lukion voimassa olevia järjestyssääntöjä. Opiskelijakunnan sääntöjä voi muuttaa
ainoastaan opiskelijakunnan yleiskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Nämä säännöt astuvat
voimaan niiden tultua hyväksytyksi opiskelijakunnan yleiskokouksessa.

