Kanneljärven Opisto opiskelijakunnan hallitus
Paikka: Kanneljärven Opisto, Kellari-luokka
Päivämäärä: 16.02.2022
Kellonaika: 13.00-14.30
Osallistujat: Jesse Pihanperä, Tea Sohlman, Tiia Helenius, Anastasia Mätzke, Sami Ibrahim,
Amisi Mayele (Poistui ajassa 14.32 kohdassav 14.), Taneli Hemmilä (varajäsen)

PÖYTÄKIRJA 16.2.2022

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Helenius avasi kokouksen klo 13.07
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen
3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen pöytäkirjantarkistajat: Taneli Hemmilä, Jesse Pihanperä
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on hyväksytty
5. Edellisen kokouksen jälkeinen tiedottaminen ja toimenpiteet hallitukselle tiedoksi
Opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa käsiteltiin tavoitteita yhteisöllisyydestä, ja käsiteltiin
epäasiallisen kohtelun- kyselyn tuloksia ja pohdittiin niille ratkaisuja. Opiskelijat saavat
tiedon opiskeluhuoltoryhmän aikatauluista ja kontakteista. Some- ja viestintävastaavat pitivät
kokouksen nettisivujen ja sosiaalisen median suunnittelusta.
6. Tutor-toiminnan aloitettu toiminta
Tutor- ja tapahtumavastaavat aloittivat pohtimaan yhdessä Okko Korpisen kanssa seuraavan
vaiheen kysymyksiä, ja miten tutortoiminta etenee. Rehtori hyväksyi sopivaksi
toimintatavaksi. Lopullinen päätös tulee rehtorilta. Tutortoiminnan aloitus uudestaan
opistolla.
7. Opiskelijakortti miten on edetty?
Johtoryhmä totesi idean olevan hyvä ja perjantaina pidetään kokous asian suhteen.

8. Opiskelijoilta ja opettajalta: poissaoloista pahempi rangaistus?

Hallitus esittää opettajan/opiskelijoiden pyynnöstä epäoikeudenmukaisuuden tapahtumisen
tunnilla --> Myöhästely, tunnilta pois jääminen, toisten opetuksen häiritseminen. Jatkuvan
opetuksen häirinnän vuoksi hallitus ehdottaa määräaikaista erottamista. Hallitus ehdottaa
ensisijaisesti rehtoria muistuttamaan järjestyssäännöistä ja toimenpiteistä. Hallitus
ehdottaa pakollista oppisoppea, jos opiskelija ei esiinny tunneille tekemään tehtäviä sovitun
mukaisesti.
9. Hallituksen nettisivujen suunnittelu/sosiaalinen media
Hallitus esittää Kanneljärven Opiston sivuille laitettavan pöytäkirjat linkkinä, myös
hallituksen jäsenten kuvien pistäminen olisi vapaavalintaista. Hallitus kannatti sosiaalisen
median luomista yleisesti tapahtumatoiminnalle.
10. Ruokakassit
Hallitus esittää opiskelijoiden pyynnöstä ruokakassien saamisen rahallisena summana pitkän
matkan päässä oleville. Hallitus pyytää myös vaihtoehtoista vaihtoehtoa.
11. Opiskelijakunnan talousvarat
Jari Suomalainen esitti hallituksen pohtivan mihin varoja sijoitetaan ja millä tapaa. Hallitus
muodostaa ryhmän, joka pohtisi opiskelijaryhmälle käytettävät varat ja miten ne sijoittuvat.
Amisi Mayele, Sami Ibrahim ja Tea Sohlman pohtivat ryhmänä.
12. Kanneljärven Opiston festivaalit
Siirretään seuraavaan kokoukseen
13. Muut asiat ja ilmoitusasiat
Muut ilmoitusluontoiset asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
14. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava virallinen kokous on pe 4.3.2022 klo 10.-11.30
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tiia Helenius päätti kokouksen ajassa 14.34

