Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: maanantaina 22.02.2021 kello 18.14–20.08
Paikka: Zoom-palaveri
Läsnä:
Hallituksen jäsenet

Toimihenkilöt

Elina Tulkki
Riku Kallio
Sara Pajunen
Jarkko Impola
Janna Karas
Jasmin Seppälä
Lotta Ellonen (saapui kohdassa 6)
Riikka Toiviainen
Sara Myllyoja

-

Muut läsnäolijat
-

Liite 1. Specia-yhteistyösopimuksen luonnos

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 18.14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä
tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta ja vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokouspäivää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
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Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Esitetään sihteeriksi Sara Pajusta. Päätetään esityksen mukaan.

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todetaan, että joulukuun 2020 pöytäkirjaa ei ole vielä hyväksytty ja käydään se nyt yhteisesti
läpi. Esitetään, että joulukuun 2020 pöytäkirja hyväksytään. Hyväksytään esityksen mukaan.

Todetaan myös, että olisi hyvä, jos vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä pöytäkirjalla olisi
pöytäkirjantarkastajat. Päätetään ottaa tämä kokouskäytännöksi.

5. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi:
Tilinkäyttö- ja katseluoikeudet päivitetty tämän vuoden vastuuhenkilöille. Pankkikortti tilattu
Elinalle. Tiimitapaaminen ensi viikolla missä tarkoitus puhua mm. sääntömuutoksista ja
edunvalvontakyselystä. Elinalla hallussaan hallituspinssit ja arkistoitavaa paperia, mitä
tarvitsisi sähköistää. Elina hakee SKOLin haalarimerkit viime vuoden rahastonhoitajalta.
Ylimääräinen Drive-tila ostetaan, kun pankkikortti saapuu. Facebook-ryhmä tulossa kevään
aikana jäsenjärjestöjen puheenjohtajille.

Viestintätiimi:
Tiimi tapasi etänä viime viikolla, jaettiin vastuut ja tehtiin viestinnän vuosikelloa tulevalle
vuodelle. Suunniteltiin lähitulevaisuuden tapahtumia, kuten hallitusesittelyjä sosiaalisessa
mediassa. Aloitettiin hommat podcastista viestimällä viime perjantaina, kun uusi kausi alkoi.
Keskiviikkona 10.2. oli tapaaminen Specian kanssa. Elina otti muistiinpanoja, ne Drivessä
nähtävillä.
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Ensimmäisenä Specia-yhteistyössä edessä pohtia Järjestöhaasteeseen ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen päättyy 28.2. mutta SKOLin tiimiin vain kaksi halukasta.
Työelämäopinnoista tulee kyselyä Specialta myöhemmin keväällä, Riikka jakaa sitä sitten
jäsenjärjestöille. Tulossa vastavalmistuneille mentoriohjelmaa. Specian viestintään liittyvät
asiat listattuna viestinnän vuosikellossa.

Kaupunkitiimi:
SKOL-vastaavat tavoitettu ja WhatsApp-ryhmä perustettu. Peducalta vastaava vielä puuttuu
eli yhteydenpito tapahtuu puheenjohtajiston kanssa. Aloitetaan vihdoin vastaavien
perehdytys. Janna toimii linkkinä SKOL-vastaavien ja viestintätiimin välillä. Podcastia
mainostettu useamman jäsenjärjestön someissa! Kehitetään yhteistyötä SKOL-vastaavien
kanssa, jotta he tuntisivat kuuluvansa enemmän joukkoon.

EPALE-tiimi:
EPALE-hommat alkavat ensi viikolla ja palataan niihin tarkemmin kohdassa 8.

Podcast-tiimi:
Menee mukavasti. Perjantaina 19.2. julkaistiin 4. kauden ensimmäinen jakso. Seuraavat 4.
kauden jaksot julkaistaan perjantaisin: 5.3. 19.3. ja 2.4. Jakso on toistaiseksi SKOLin
kuunnelluin, kuuntelukertoja 18 kappaletta eli suunta on ylöspäin. Ensi viikolla ollaan
menossa äänittämään kauden viimeistä jaksoa. Odottavin fiiliksin kohti toimihenkilöhakua ja
viidettä kautta. Pohdinnassa miten markkinoida podcastia vielä paremmin, etenkin
mahdollisille uusille kasvatustieteiden opiskelijoille.

6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 4 520,11 euroa.

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Pankkikorttitapahtumat
Summa

Kuvaus
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Saaja/maksaja

Menot
156,79 €

Jabra ja web-kamera

Verkkokauppa.com

Kuvaus

Saaja/maksaja

Palvelumaksu

Osuuspankki

Tilitapahtumat
Summa
Menot
13,63 €

Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat.

6.2 Vuoden 2021 budjetointi
Esiteltiin päivitetty ja selkiytetty talousarvio vuodelle 2021. Excel löytyy Drivestä.
Keskusteltiin, jaetaanko tiimien 600 euron yhteisbudjetti tiimeille sen mukaan, mitä ne
arvioivat käyttävänsä rahaa. Päädyttiin siihen, että taloudenhoitaja vastaa budjetin
seuraamisesta ja että tiimit toisivat kokoukseen tiedon budjetin käytöstä. Kuluvan vuoden
ylijäämä arvioituna 547 euroa.

Esitetään, että talousohjeen mukaan tiimit voivat sopia alle 20 euron ostoksista keskenään,
mutta niistä tulisi silti ilmoittaa talousvastaavalle. Isommat hankinnat hyvä ensin budjetoida
hallituksen kokouksessa ja sitten hyväksyttää seuraavassa. Päätetään esitysten mukaan.

Lotta Ellonen saapui kohdassa 6.2
Kokoustauko ajassa 19.02–19.08

7. Toimihenkilöt
Haku alkaa viikon päästä 1.3. ja päättyy 15.3. Hakijat käsitellään 23.3. hallituksen
kokouksessa. Viestintätiimi on keskustellut haun markkinointikanavista alustavasti mutta ei
ole päättänyt vielä mitään tarkkaan. Jasmin ja Elina kirjoittavat kuvaukset tiimeistä, joihin
haetaan toimareita, ja lähettävät ne Sara M:lle to 25.2. mennessä. Hyödynnetään viime
vuoden ohjeita toimarihakuun, mutta pituus hakemukselle max. A4 ja eniten kiinnostaa
hakijan motivaatio toimihenkilötehtävään.
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Ei koeta tarvetta pyytää hakijan kuvaa hakemuksella. Ohjataan lähettämään hakemukset
skol.hallitus@gmail.com osoitteeseen.

Viime vuoden toimarit toivoivat, että haun päättymisestä tiedotettaisiin. Näin päätetään tehdä.
Kun toimarit aloittavat huhtikuussa, saavat he kutsun ryhmäytymisiin ja hallituksen
kokouksiin. Toimarit saavat todistukset vapaaehtoistyöstä vuoden päätteeksi.
Yhteyshenkilöiksi ehdotetaan Elinaa ja Jasminia. Päätetään ehdotuksen mukaan.

Jätetään hautumaan se pitäisikö toimihenkilöt hakea jo vuosikokouksessa.

8. Kevään 2021 toiminta
Pidetään vuosikello mukana joka hallituksen kokouksessa, jotta suuret linjat pysyvät mukana
arjen puuhailussa.

Hallitusesittelyt: Julkaistaan esittelyt ainakin Instagramissa feedissä sekä stoorissa ja uusilla
nettisivuilla. Pidettiin viime vuoden esittelyistä! Nettisivuille kuva, nimi, vastuualue,
kotijärjestö ja jokin lisäkysymys. Pidetään esittelyt mahdollisimman pian, ensi viikolta
alkaen. Viestintätiimi huolehtii visuaalisesta puolesta, julkaisuista ja aikataulusta.

Nettisivut: Suvi ja Elina tapaavat ja tekevät viimeiset silaukset. Sivut valmistuvat tällä
viikolla! Elina pitää viestintätiimille perehdytyksen nettisivujen käyttöön. Sivujen julkaisusta
sometetaan Elinan ja Suvin toimesta. Samalla julkaistaan sinne hallitusesittelyt ja blogiteksti.

EPALE: Maaliskuulle kaavailtu EPALEen esittelyä SKOL-vastaaville ja hallitukselle. Jarkko
laskuttaa Opetushallitukselta ensimmäisen ennakkomaksun erän. Keväälle tulossa muutama
julkaisu, Lotta on yhteydessä myöhemmin niistä liittyen viestintätiimiin. Tulossa
mahdollisesti myös Opetushallituksen somekaappaus.

Maaliskuun virkistäytyminen: Elina ja Riku suunnittelevat hallitukselle etähassuttelua, jossa
samalla Lotan EPALE-esittely. Sovitaan päivämäärä Doodlella pikimmiten.
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Podcast: Uudelle viidennelle kaudelle toiveissa EPALE-aiheinen jakso.

Mentorointiohjelma: Elinan juontopariksi ja suunnitteluavuksi toivotaan jotakuta edellisestä
alumnitiimistä, sekä mahdollisesti Riku. Päätöstapaaminen tulossa, päivämäärä tiedossa
viimeistään ensi kokouksessa, ja sen teema on suunnittelussa. Elina tekee palautelomakkeen.

Toiminnantarkastus ja sääntömuutos: Toiminnantarkastus ja sääntömuutos käyntiin
maaliskuussa. Elina on yhteydessä vanhaan hallitukseen toiminnantarkastuksen tilanteen
osalta. Molemmat käsitellään rissekokouksessa. Maaliskuussa tiedetään tuleeko rissekokousta
perinteisessä muodossaan ja katsotaan sitten, miten se järjestetään.

Jäsenkysely: Selvitys kasvatustieteiden opintojen tilasta tulossa maaliskuussa. Elina, Riku ja
Jarkko suunnittelevat ja toteuttavat sen.

9. Specian yhteistyösopimus
Sopimus jaettu kokousliitteenä hallitukselle etukäteen. Sopimus neuvoteltu Elinan, Riikan ja
Sara M:n toimesta viime viikolla. Sovittu yhdeksän julkaisua vuodelle eri SKOLin kanavissa.
Uusille nettisivuille kaavailtu Specialle omaa alasivua. Vähintään yksi, maksimissaan kaksi
Specian tekemää artikkelia. SKOL saa käyttää Specian tiloja ilmaiseksi. Jarkko laskuttaa
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Specialta sovitun 275 euroa korvausta.

Esitetään, että sopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan sellaisenaan. Päätetään esityksen
mukaan.

10. Muut esille tulevat asiat
Jarkko laskuttaa jäsenjärjestöiltä jäsenmaksut. Jäsenmaksut on hyväksytty vuosikokouksessa.

SKOLin Instagramissa pidetään viestintätiimin toimesta kevätsiivous. Pohdittiin, että
skolgramin kannattaisi seurata lähinnä kasvatustieteisiin liittyviä tilejä ja
yhteistyökumppaneita.
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11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.03.2021 kello 17–19.

12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20.08.

Vakuudeksi

___________________
Puheenjohtaja

_____________________
Sihteeri

Elina Tulkki

Sara Pajunen
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