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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
Aika: 5.12.2019 kello 17.00 
Paikka: Pietari Kalmin katu 1a sekä skype-kokous 
Läsnä: Alice Jäske, Hannamari Salkola, Malva Envall, Jemina Hirvilammi, Linnea Saari, 
Johanna Ojama, Oona Hallasaari, Suvi Poikela, Stiina Holopainen 
Poissa: Hanna Pullinen, Jenni Pulska, Vivianne Ruohola 
 
Kokouksen asialista 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu oli lähetetty viikkoa 

ennen ja paikalla oli yli puolet hallituksesta. 

3. Kokousjärjestelyt 

3.1 Sihteerin valitseminen 

Sihteeriksi valittiin Oona Hallasaari. 

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestykseen lisättiin uusi kohta 8. Toimintakertomus. Työjärjestys hyväksyttiin 

muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 

5. Talousasiat 

5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen 

Tilillä on rahaa 1944,33€. Taloudenhoitaja Hanna Pullinen ei päässyt paikalle, joten 

hän lähetti puheenjohtajalle screenshotin tilitiedoista, joka näytettiin hallitukselle. 

Hyväksyttiin seuraavat tilitapahtumat: 

12.11. Finnkinosta leffaliput kasvisemman Alumninapakymppiin 

osallistuneille alumneille lahjaksi 47€ 

19.11. Tampereen Mentorin vujujlahja 9,49€ 

2.12. tarjoilut vuosikokoukseen 33,38€ 

5.12. Karonkkaan tarjoilut ja tarvikkeet 6€ + 40,05€ + 42,48€ 
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5.2 Kulukorvausten hyväksyminen 

Päätettiin korvata Suvi Poikelalle karonkkaan ostettuja tarjoiluja 17,74€. 

6. Tiimien kuulumiset ja yhteenveto vuodesta 

Alumnitiimi Hannamari Salkolan mukaan vuosi on ollut hyvä, saatu paljon aikaan ja 

aloitettu hienoja juttuja. Järjestetty mm. Specian kanssa Kasvissemma ja AKK:n 

kanssa Oppimismuotoilu-koulutus. 

Kaupunkitiimi: Viimeinen vastaavien tapaaminen ollut, nähty hieno 

kehitystapahtuma ja saatu innostettua ja osallistettua porukkaa. Käytännön ohjeet ja 

Vegecon toiminut hyvänä keinona tässä. 

Viestintä: Viestintäohjeet tehty. Kevään tiimi haki muotoaan, mutta syksyllä hommat 

edenneet hyvin. Specian sopimus täyttynyt somen osalta, nettisivuille jaetaan vielä 

Specian juttu kesätyöhakuun liittyen. Artikkeleita julkaistu paljon vuoden aikana. 

EPALE:  Jäske Vivianne Ruoholan puolesta: EPALE-sopimus täytetty yhtä tulossa 

olevaa julkaisua lukuun ottamatta. 15.12. on raportin palautus ja 16.12. mennään 

keskustelemaan jatkosopimuksesta ensi vuodelle. 

Puheenjohtaja  Jäsken mukaan vuosikokous meni hyvin, hallitukseen valittiin 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan lisäksi kahdeksan 

hallituksen jäsentä. 

7. Terveisiä seuraavan vuoden hallitukselle 

- Mielellään kamerat auki etänä, lisää vuorovaikutusta ja muistaa huomioida 

kaikki osallistujat! Rauhallinen tila, missä kokoukseen osallistuu. Hyvä miettiä 

kannattaisiko hankkia esim. kamera ja äänentoistolaitteistoa. 

- Vuosikokouskäytännöt hyvä miettiä uudestaan 

- yhteistyösopimukseen Specian kanssa miettiä tarkennuksia. Somen tekemisen 

kanssa miettimistä; mikä on kenenkin vastuulla? 

- Vegetabilis perintönä seuraavalle hallitukselle 

- Kaikki tapaamiset on hyvä lyödä lukkoon hyvissä ajoin ja niihin sitoudutaan 

8. Toimintakertomus 

Puheenjohtaja Alice Jäske muistuttaa, että 15.12. mennessä jokaisen tiimin 

toimintakertomus tulee olla tehtynä. Ohjeet löytyvät Slackista. 

9. Muut esille tulevat asiat 
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Puheenjohtaja Jäsken mukaan kaikki saavat fyysiset työtodistukset ja kirjalliset kortit, 

joissa terkkuja jokaiselta hallituksen jäseneltä. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Alice Jäske päätti kokouksen kello 18.41 

 

Vakuudeksi 

 

___________________ _____________________ 

Puheenjohtaja Sihteeri 
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