Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: maanantaina 23.03.2021 kello 17.12–19.48
Paikka: Zoom-palaveri
Läsnä:
Hallituksen jäsenet

Toimihenkilöt

Elina Tulkki
Riku Kallio
Sara Pajunen
Jarkko Impola (poistuu kohdassa 8, saapuu
kohdassa 12)
Janna Karas
Jasmin Seppälä (poissa)
Lotta Ellonen (poissa)
Riikka Toiviainen
Sara Myllyoja

-

Muut läsnäolijat
-

Liitteet 1.-6. Toimihenkilöhakemukset
Liite 7. Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset
Liite 8. Talousohjesäännön muutosehdotukset
Edunvalvontakyselyn luonnos (Drivessa)

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.12.

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.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään kohta 12. Kasvissemma.
Lisätään kohta 13. Condus ry:n vuosijuhlakutsu.
Muokataan loput kohdat työjärjestyksessä uuteen oikeelliseen järjestykseen.

Hyväksytään työjärjestys yllä mainituilla muutoksilla.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todetaan, että kokouskäytäntönä edellinen pöytäkirja hyväksytään yhteisesti aina seuraavan
kokouksen alussa. Esitetään hyväksyä pöytäkirja 2/21 muutoksitta. Päätetään esityksen
mukaan.

5. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi:
Specian yhteistyösopimusta ei ole allekirjoitettu vielä, sillä Specia on siirtymässä sähköiseen
allekirjoitukseen. Odotetaan siihen liittyen Specian yhteydenottoa. Elina on yhteydessä
kuitenkin Speciaan uusien nettisivujen Specia-alasivun sisällön hyväksyttämisestä.
Nettisivujen julkaisu on venynyt teknisten ongelmien takia – Riku ollut Elinan apuna niissä ja
viimeisten silausten tekemisessä. Puheenjohtajien Facebook-ryhmä perusteilla, järjestetty
tänä vuonna siis erilliset ryhmät puheenjohtajille ja SKOL-vastaaville. Mentorointiohjelman
lopputapahtuma torstaina 25.3. klo 18. Yli puolet osallisista tulossa, Elina ja Riku juontavat.
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Hallituksen hengailuilta torstaina 8.4. klo 17-19. Palautekeskustelut hallituslaisten kanssa
tulossa myöhemmin keväällä. Taloustiimin edesottamuksia käsitellään myöhemmissä
kohdissa.

Viestintätiimi:
Hallitusesittelyt julkaistu Instagramissa. Podcastia mainostettu Instagramissa ja Facebookissa
aina uuden jakson julkaisun aikaan. Janna ja Sara M ovat myös muistutelleet sen
mainostamisesta jäsenjärjestöjä ja mainostusta tapahtunut vaihtelevasti. Toimarirekrytointi
hoidettu myös ja kiitettävä määrä hakemuksia saapui. Kaikkien hakemusviesteihin sekä
muihin tänä aikana tulleisiin yhteydenottoihin on vastattu niiden saavuttua sähköpostiin.
Toimarirekryn päättymisestä julkaistiin myös Instagramissa.

Kaupunkitiimi:
SKOL-vastaavien ja kaupunkitiimin tapaaminen oli keskiviikkona 10.3. Tapaamisessa
kuultiin vastaavien ja jäsenjärjestöjen kuulumisia ja tulevia suunnitelmia, tutustuttiin ja
perehdytettiin tehtäviin. Keskusteltiin myös syksyn Vegeconista. Mikäli tapahtuma voidaan
järjestää se pidettäisiin Joensuussa. Suunnitteilla on jäsenjärjestöjen ja SKOLin yhteinen
vuosikello.

EPALE-tiimi:
Elina ja Lotta olivat paikalla Erasmus+ ja Nordplus -tiedottajien sekä EPALE-lähettiläiden
yhteistapaamisessa. Tapaamisessa tiedotettiin tämän vuoden Erasmus-ohjelmasta, jossa
painopisteinä mm. Eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön laajentaminen. Lotta Ellonen ei
paikalla kokouksessa kertomassa muita ajankohtaisia EPALE-kuulumisia.

Podcast-tiimi:
Neljännen kauden viimeinen jakso julkaistaan 2.4.2021. Suvi Poikela ja Jasmin tekevät
markkinointimateriaalit ja hoitavat näin kauden loppuun. Jasmin ei paikalla kokouksessa,
mutta tiedotti, että odottaa innolla uutta tässä kokouksessa valittavista toimihenkilöistä
koostuvaa podcast-tiimiä, jonka kanssa alkaa suunnitella podcastin viidettä kautta.
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Järjestöhaaste-tiimi:
Tiimi saatiin koottua ja se on järjestäytynyt haastetta varten. Pyydetty hallitukselta ideoita
varainhankinnan suunnitteluun Telegramissa lomakkeen kautta ja saatu hyviä vastauksia.
Hallituslaisten vastauksissa ja tiimin ajatuksissa yhteinen linja siitä, että tavoitteena ovat
uudet pidempiaikaiset kumppanuudet jo olemassa olevien rinnalle.

6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 7 106,18 euroa.

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Pankkikorttitapahtumat
Summa

Kuvaus

Saaja/maksaja

Verkkotunnuksen

Domainhotelli Oy

Menot
9€

rekisteröintimaksu
96 €

Wordpressin maksu

Wordpress Dublin

Kuvaus

Saaja/maksaja

50 €

Jäsenmaksu

Kassos ry

50 €

Jäsenmaksu

Mentor ry

50 €

Jäsenmaksu

Katko ry

50 €

Jäsenmaksu

AKK ry

50 €

Jäsenmaksu

Lastu ry

50 €

Jäsenmaksu

Motiva ry

2 400 €

EPALE-yhteistyömaksun

Opetushallitus

Tilitapahtumat
Summa
Tulot

ennakko
Menot
8,93 €

Palvelumaksu
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Osuuspankki

Kulukorvaukset
Summa

Kuvaus

Saaja

20 €

PRH nimenkirjoitus-

Elina Tulkki

oikeuksien muutosilmoitus

Jäsenmaksujen eräpäivä huomenna ja kahden järjestön jäsenmaksut puuttuvat tässä kohtaa.
Jarkko huomauttaa asiasta, mikäli maksut erääntyvät.

Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat.

7. Toimihenkilöiden valinta
Olemme saaneet 6 kappaletta toimihenkilöhakemuksia. Hakijoista neljä haki podcast-tiimiin,
yksi edunvalvontatiimiin ja yksi molempiin. Hakijat monipuolisesti eri jäsenjärjestöistä.
Jasminin mielipide podcast-vastaavana on, että kaikki halukkaat voidaan valita hänen
tiimiinsä. Samaa puolletaan edunvalvontatiimissä. Toimihenkilöiden mahdollisia
matkakustannuksia voidaan kustantaa, kuten kustannetaan myös hallituslaisten ja SKOLvastaavien matkoja.

Esitetään, että valitaan Veera-Sofia Nieminen, Sofia Sahin, Petra Keinänen ja Jenna
Kyyhkynen podcast-tiimiin. Esitetään, että valitaan Elina Ahonen ja Justiina Pihlajamaa
edunvalvontatiimiin. Päätetään esityksen mukaan.

Jasmin ja Elina ottavat yhteyttä valittuihin ja aloittavat perehdytyksen tehtäviin pikimmiten.
Toimihenkilöille jaetaan kaikki tarvittava tehtäviensä hoitamiseen. Jasmin on ehdottanut, että
halukkaat hallituslaiset voisivat tulla tervehtimään uusia podcast-tiimiläisiä heidän
ensimmäisessä tapaamisessaan. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokoustauko ajassa 18.00–18.07

8. Sääntömuutokset
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Edunvalvontatiimi on käynyt läpi liiton säännöt ja tehnyt muutosehdotuksia niihin.
Muutosehdotuksista keskusteltiin hallituksen kesken. Ehdotuksia tai kysymyksiä tehtyihin
muutoksiin voi jättää kokouksen jälkeenkin Drive-tiedostoon.

Edunvalvontatiimi jatkaa sääntöjen työstämistä. Lopullinen sääntömuutosesitys käsitellään
yhdistyksen rissekokouksessa.

Jarkko Impola poistuu kohdassa 8

9. Talousohjesäännön päivitys
Siirrytään kohtaan 11 taloudenhoitajan hetkellisen poissaolon takia. Käsitellään kohdat 9 ja
10, kun taloudenhoitaja palaa kokoukseen

Jarkko tehnyt muutoksia talousohjesääntöön ja esittelee ne hallitukselle. Muutosehdotuksista
keskusteltiin hallituksen kesken. Muutokset koettiin tärkeiksi ja ne saivat hallitukselta
kannatusta. Ehdotuksia tai kysymyksiä tehtyihin muutoksiin voi jättää kokouksen jälkeenkin
Drive-tiedostoon. Ohjesääntö tullaan hyväksyttämään jäsenjärjestöillä yhdistyksen
kokouksessa, kun se on saatettu lopulliseen muotoonsa.

10. Edunvalvontakysely
Jarkko esittelee tehdyn edunvalvontakyselyn hallitukselle. Kyseessä yleinen selvitys
kasvatustieteellisten koulutusohjelmien tilasta. Riikka ottaa selvää milloin Specian
työelämäopintoihin liittyvä kysely on tarkoitus julkaista. Kyselystä otetaan vastaan
muutosehdotuksia maaliskuun loppuun asti suoraan Drive-tiedostoon tai Telegramiin.

Esitetään, että huhtikuun alussa kysely jaetaan SKOL-vastaavien kautta jäsenjärjestöihin sekä
liiton nettisivuille. Esitetään, että kyselyyn annetaan vastausaikaa 2 viikkoa ja että
halukkaiden vastanneiden kesken arvotaan 15 euron palkinto. Päätetään esityksen mukaan.

Jarkko lisää kyselyn perään toisen pohjan, johon halukkaiden on mahdollista lisätä
yhteystietonsa arvontaa varten.
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11. Rissekokous
Pidetään huhti-toukokuun aikana. Käsitellään järjestöjen kuulumiset, sääntömuutosehdotus,
tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös on valmis, toimintakertomus on vielä kesken.
Pidetään ylimääräinen hallituksen kokous, jossa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus
kun ne ovat valmistuneet. Materiaalit ja kokouskutsu rissekokoukseen lähetetään
jäsenjärjestöille 2–3 viikkoa ennen kokousta.

12. Kasvissemma
Riikka on keskustellut alustavasti edellisen hallituksen Hanna-Marin ja Specian Ellin kanssa
seminaarista. Teemaksi ehdotettu ”Yhdenvertainen työelämä” sisältäen aiheita kuten
työelämän inkluusio ja diversiteetti sekä anonyymi rekrytointi. Seminaari toteutetaan
marraskuussa, mahdollisesti osittain etänä. Teema saa hallitukselta kiitosta. Seminaarin
nimen muutosta pohdittu myös, nykyisessä muodossaan ”Kasvissemma” koetaan
kömpelöksi. Seminaarin suunnittelua tullaan jatkamaan samassa porukalla. Riikka jakaa
tapaamisen ajankohdan hallitukselle, kun se on sovittu, ja halukkaat hallituslaiset voivat
osallistua.

Jarkko Impola saapuu takaisin kohdassa 12
Palataan kohtiin 9 ja 10

13. Condus ry:n vuosijuhlakutsu
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kattojärjestö Condus ry on kutsunut
SKOLin hallituksen 17. vuosijuhliinsa. Vuosijuhlat ovat lauantaina 17.4. klo 17 alkaen etänä
Zoomissa. Kutsuvierasilmoittautuminen jo umpeutunut, mutta yleisen ilmoittautumisen
kautta mahdollista osallistua 1.4. mennessä. Esitetään videovuosijuhlatervehdyksen jättämistä
ja 10 euron lahjoituksen tekemistä. Päätetään esityksen mukaan.

14. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen keskuudessa syntynyt idea SKOLin osallistumisesta jäsenjärjestöjen haalareiden
sponsorointiin. Jätetään asia hautumaan, sillä kyseessä mahdollisesti iso menoerä.
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11. Seuraavat kokoukset
Tulossa hallituksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään aiemmin mainitut tilinpäätös ja
toimintakertomus. Tämän kokouksen ajankohta sovitaan hallituksen kanssa myöhemmin.

Hallituksen seuraava virallinen kokous pidetään kuitenkin tiistaina 20.04.2021 kello 17–19.

12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.48.

Vakuudeksi

___________________
Puheenjohtaja

_____________________
Sihteeri

Elina Tulkki

Sara Pajunen
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