Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
vuosikokous
Aika: 29.11.2019 kello 17.00-19.00
Paikka: Speciahub
Läsnä: Juuso Kurttila, Alice Jäske, Oona Hallasaari, Johanna Ojama, Lotta Ellonen, Taimi
Laurikainen, Meri Kärki, Hanna Korhonen, Lassi Rantanen
(Etänä:) Anna Veijola, Hanna Pullinen, Emmi Rantamäki, Iiris Taubert, Sampsa Rautiainen,
Sanni Jalonen, Sofia Saarinen, Jarkko Impola, Jasmin Seppälä
Vuosikokouksen pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Alice Jäske avasi kokouksen kello 17.09.
2. Kokousjärjestelyt
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juuso Kurttila.
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Oona Hallasaari.
2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alice Jäske ja Sofia Saarinen.
2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Oona Hallasaari ja Hanna Korhonen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu oli lähetetty
materiaaleineen vähintään viikkoa ennen kokousta, ja jokaisella jäsenjärjestöllä on
edustaja läsnä.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2018
toiminnasta
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen
puheenjohtajalle Alice Jäskelle.

Hallituksen puheenjohtajan Alice Jäsken mukaan tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto oli alustavasti jo hyväksytty kevään risteilykokouksessa,
joten sitä ei käydä enää sen tarkemmin läpi. Jäsken mukaan toiminnantarkastaja puoltaa
vuoden 2018 hallituksen vastuunvapautuksen myöntämistä.
6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vuoden 2018 tilivelvolliset poistuivat kokouksesta kohdan 6 käsittelyn ajaksi. Sihteeriä
sijaisti kohdan 6 ajan Lotta Ellonen. Päätettiin myöntää vastuu- ja tilivapaus vuoden 2018
hallitukselle.
7. Vuoden 2019 toiminnan läpikäynti (Osavuositoimintakertomus)
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen
puheenjohtajalle Alice Jäskelle.

Hallituksen puheenjohtaja Alice Jäske esitteli osavuositoimintakertomusta. Jäsken
mukaan vuonna 2019 hallitus on toiminut viiden eri tiimin voimin ja suurin osa budjetista
oli kulunut matkakuluihin ja tapahtumiin. Jäsken mukaan vuonna 2019 on järjestetty
mm. seuraavat tapahtumat: risteilykokous, opiskeluretriittikoulutus SKOL-vastaaville,
kasvismökki Tampereella, Alumnipaneeli, Vegecon, Kasvatustieteilijöiden
asiantuntijaseminaari ja Oppimismuotoilukoulutus AKK:n kanssa yhteistyössä. Jäsken
mukaan vuoden aikana on pyritty aina koko Suomen kattavaan toimintaan ja
etäosallistumismahdollisuuksien tarjoamista. Jäsken mukaan puheenjohtajien kesken
‘’puhissparrailuja’’ on pidetty neljä kertaa vuodessa ja SKOL-vastaavat ovat nähneet
säännöllisesti kaupunkitiimin johdolla. Jäsken mukaan SKOLaus podcastin tekoa on
jatkettu kuluneen vuoden aikana. EPALE-yhteistyön tiimoilta on Jäsken mukaan myös
järjestettty EPALE-infoja ja kirjoitettu artikkeleita. Koulutuksia järjestettiin Rovaniemen
ja Oulun työelämäpäivillä, ja Turun yliopistolla sekä Vegeconissa SKOL piti
piilotyöpaikkakoulutusta. Jäsken mukaan jäsenjärjestöt ovat saaneet tilata koulutuksia
SKOLilta. Alumnitiimi on perustanut Linikediin alumniryhmän ja viestintätiimi tuottanut
sisältöä eri kanaviin.

Osavuositoimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin.
8. Toimintasuunnitelma 2020 läpikäynti ja hyväksyminen (Osavuositoimintasuunnitelma)
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen
puheenjohtajalle Alice Jäskelle.
Puheenjohtaja esitteli Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020. Vuonna 2020
painopistealueet pysyisivät suunnitelman mukaan samana kuin edellisenä:
kasvatustieteen brändääminen ja yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa koetaan edellee
tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Jäsken mukaan toivotaan, että tulevaisuudessa yritysyhteistyö
lisääntyisi ja lisärahoitusta saataisiin sekä edistää yhteistyötä kaupunkien välillä
entisestään.
Viestintä: Viestinnässä samoja tavoitteita kuin aiemmin, visuaalisuuteen ja brändäykseen
kiinnitetään huomiota sekä informatiivisuuteen panostetaan. Eri kanavia vahvistetaan.
Talous: Pyritään jatkamaan EPALE yhteistyötä sekä jatketaan yhteistyötä Specian
kanssa. Pyritään löytämään lisää yhteistyökumppaneita. Myös mahdollisesti aletaan
tuottamaan maksullisia tapahtumia.
Tapahtumat: Eri tiimit hoitavat tapahtumien järjestämisen, pyritään tuottamaan
laadukkaita jäsenistöä palvelevia tapahtumia jatkossakin.
Alumnitoiminta: Tavoitteena kasvattaa alumnitoimintaa, parantaa opiskelijoiden
siirtymistä työelämään. Toivotaa, että samantyylisiä alumnitapahtumia pyritään järjestää
ja vahvistaa alumnitoimintaa. Podcastien tekemiselle ehdotetaan seuraavalle hallitukselle
omaa tiimiä.
Kaupunkien välinen yhteistyö: SKOL-vastaavat ovat miettineet omaa rooliaan, ja
tulevana vuonna pyritään edistämään sitä. Toivotaan, että tätä kautta tapahtumat ym saa
näkyvyyttä. HYvänä käytäntönä toiminut vastaavat wa ja fb ryhmässä, pari skolin
kustantamaa tapaamista etätapaamisten lisäksi. SKOLinfo fukseille jokaisessa
yliopistossa vastaavan pitämänä toiminut. Myös muu vastaavien kautta tapahtuvan
viestinnän toivotaan jatkuvan.

Yhdenvertaisuus ja vastuullisuus: Tärkeä osa SKOLin toimintaa, halutaan toimia
ympäristöystävällisesti ja yhdenvertaisesti luomalla kaikille turvallinen tila. Myös
taloudellisesti kestävään toimintaan pyritään.
Toimintasuunnitelmaan lisättiin someseuraajatavoitteet.
Ehdotettiin, että voisiko tulevana vuonna pyytää kommenttikierroksen etukäteen
toimintasuunnitelmaan varten. Iiris Taubert jätti ponsiesityksen, että hallitus käyttäisi
toimintasuunnitelmaa koskevat asiakirjat kommenttikierrokselle ennen vuosikokousta.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Hannamari Salkola liittyi kokoukseen.
9. Tulo- ja menoarvio 2020 läpikäynti ja hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen
puheenjohtajalle Alice Jäskelle.
Alice Jäske esitteli vuoden 2020 tulo- ja menoarvion. Jäsken mukaan EPALE-raha ei ole
varma tulo, mutta hyvin todennäköinen. Vastuullisuuden vuoksi on tämän vuoksi tehty
kaksi budjettia. Arviot vuodelle 2020 on tehty vuoden 2019 tulojen ja menojen pohjalta.
Tulot koostuvat jäsenmaksuista, Specian sponsoroinnista sekä EPALE-yhteistystyöstä ja
mahdollisista haalarimerkki -tuloista. Jäske perustelee hallituksen virkistystoimintaan
varattua budjettia tärkeäksi, jotta hallitus on hyvinvoiva ja jaksaa hoitaa hommansa.
Varmat tulot arvioissa ovat 1443€ ja epävarmat 4323€. Varmat menot tulevalle vuodelle
Jäsken mukaan tulisivat olemaan ainakin 2614€ ja epävarmat 3474€. Suurin osa kuluista
on budjetoitu kulukorvauksiin ja tiimien yhteisbudjettiin. Kokouspäivänä 29.11.2019
rahaa tilillä oli 1800€, joka on säästetty tarkoituksellisesti seuraavan vuoden
epävarmansta budjetista johtuen. Vuodelle 2021 jäisi säästöön 629€, mutta
EPALE-yhteistyön jatkuessa säästöön jäisi 2649€.
Jarkko Impola (Motiva) kysyi mitkä tekijät vaikuttavat EPALE-avustukseen ja kuinka
monen tiimin kesken tiimien budjetti (varma budjetti 600€/ epävarma budjetti750€) on
jaettu. Jäsken mukaan yhteistyön loppumiselle ei ole todennäköisiä perusteita, sillä
sopimuksen ehdot on täytetty ja yhteistyöhön ollaan oltu molempien tahoin todella
tyytyväisiä. Jäske vastaa, että tiimien budjetti jakautuu viiden tiimin kesken, joskin osalle

on käytössä isompi budjetti kuin toisille (esim. viestinnälle budjetoitu vähemmän kuin
kaupunkitiimille)
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin.
10. Vuoden 2020 jäsenmaksun vahvistus
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen
puheenjohtajalle Alice Jäskelle.
Jäsken mukaan edellisen vuoden jäsenmaksu 50€/järjestö eli yhteensä 400€ vuonna 2019
on mennyt SKOL-vastaavien matkakuluihin. Jäske kävi läpi myös jäsenjärjestöille
tarkoitettuja etuja, SKOL mm. tarjoaa koulutuksia ja puheenvuoroja.
Päätettiin hyväksyä vuodelle 2020 jäsenmaksuksi 50€/jäsenjärjestö.
11. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttilan mukaan menetellään siten, että suljettu
lappuäänestys käydään vain, jos pestiin on useampi ehdokas.
Puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi oli hakenut Hannamari Salkola (Peduca ry). Salkola esittäytyi: hän on
toiminut SKOLissa alumnivastaavana vuonna 2019, tulevana vuonna haluaa edistää
kasvisten brändiä ja viedä liittoa eteenpäin vuonna 2020. Kukaan muu ei asettunut
ehdolle. SKOLin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Hannamari Salkola.
Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajaksi oli hakenut Elina Tulkki (Mentor) (estynyt tulemasta paikalle,
lähettänyt videohakemuksen) ja ehdolle asettui myös Johanna Ojama (Katko).
Kuultiin Johanna Ojaman esittäytyminen. Ojama on toiminut vuoden 2019
varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajana Ojama haluaisi innostaa ja nostattaa muita
SKOLissa. Katsottiin Elina Tulkin videohakemus. Tulkkia kiinnostaa toiminnan
kehittäminen, erityisesti työelämä- ja viestintäsektorin.
Kokouksen puheenjohtaja Kurttila esittää käytäväksi suljettua lippuäänestystä.
Jäsenjärjestön ääntä käyttäviä osallistui kokoukseen etänä kuusi ja kaksi fyysisesti läsnä
olevaa. Päätettiin, että etäosallistujat lähettävät Alice Jäskelle ehdokkaansa nimen
tekstiviestillä. Jäske siirsi ehdokkaiden nimet arkistoitaviin äänestyslipukkeisiin.

Juuso Kurttila totesi uurnan tyhjäksi ja julisti äänestysrauhan. Ääniä annettiin yhteensä 8
kpl ja kaikki hyväksyttiin. Äänet jakautuivat 6–2. Varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna
Ojama.
Iris Taubert jätti ponsiesityksen, että vuoden 2020 hallitus loisi äänestystilanteille
menettelytapajärjestelyn seuraavaan vuosikokoukseen.
Sihteerin valinta
Hallituksen puheenjohtajan Alice Jäsken mukaan Riku Kallio (Peduca) on hakenut
sihteeriksi. Kallio oli estynyt tulemaan paikan päälle, joten esittäytyminen katsottiin
hakemusvideolta. Kallio haluaisi edistää kasvatustieteiden opiskelun tasavertaisuutta
Suomessa muihin opintosuuntiin verrattuna. Kukaan muu ei asettunut ehdolle. Sihteeriksi
valittiin Riku Kallio.
Taloudenhoitajan valinta
Anna Veijola asettautui ehdolle taloudenhoitajaksi. Veijola (AKK) esittäytyi. Veijola on
toiminut SKOL-vastaavana aiemmin AKK:ssa. Kukaan muu ei asettunut ehdolle. Anna
Veijola valittiin taloudenhoitajaksi vuodelle 2020.
Hallituksen valinta
Kokouksen puheenjohtaja Kurttila antoi puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja
Jäskelle. Tämän mukaan sääntöjen mukaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin
ja taloudenhoitajan lisäksi hallitukseen voidaan valita 14 muuta hallituksen jäsentä. Jäske
ehdotti, että jos kellään ei ole sitä vastaan, kaikki hakemuksen (kahta hakemuksensa pois
vetänyttä lukuunottamatta) jättäneet valittaisiin hallitukseen. Hallitukseen olivat hakeneet
Lassi Rantanen (Katko), Lotta Ellonen (Motiva), Taimi Laurikainen (Katko), Meri Kärki
(Katko), Emmi Rantamäki (Lastu), Jasmin Seppälä (AKK), Suvi Poikela (alumni) ja
Elina Tulkki (Katko). Hakemukset oli lähetetty jäsenjärjestöille etukäteen. Ehdokkaat
esittäytyvät.
Vuoden 2020 hallitukseen valittiin Lassi Rantanen, Lotta Ellonen, Taimi Laurikainen,
Meri Kärki, Emmi Rantamäki, Jasmin Seppälä, Suvi Poikela ja Elina Tulkki.

12. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien 2020 valinta
Kurttila siirsi puheenvuoron Alice Jäskelle. Toiminnatarkastajiksi valittiin Juuso Kurttila
ja Alice Jäske sekä varatoiminnantarkastajaksi Hanna Pullinen ja Hanna Korhonen.
13. Jäsenjärjestöjen kuulumiset
Lastu
Sanni Jalonen edusti Lastua ja kertoi Lastun kuulumisia. Jalosen mukaan Lastulle oli
valittu uusi hallitus kuluneella viikolla. Lastulla ollut mahtava vuosi, yhteistyötä Oulun ja
Jyväskylän kanssa. SKOL ja Specia saivat kiitosta yhteistyön mahdollistamisesta.
Motiva
Jarkko Impola edusti Motivaa. Impolan mukaan myös Motivan uusi hallitus on valittu ja
hän välitti kiitoksia yheistyöstä.
Emile
Hanna Korhonen edusti Emileä. Korhosen mukaan Emilelle kuuluu myös hyvää, uusi
hallitus oli myös Jyväskylässä valittu. Vuoden aikana on muun muassa tehty
yhdenvertaisuussuunnitelma ja strategia vuosille 2020-2030. Korhosen mukaan
toimintaan on tullut mukaan paljon uusia ihmisiä ja uutta tulevaa vuotta odotetaan
innolla.
Mentor
Iiris Taubert edusti Mentoria. Taubertin mukaan vuosi on mentorin mukaan mennyt
hyvin ja on juhlittu mm. 45 -vuotista toimintaa. Uudet toimijat on valittu myös
Tampereelle ja järjestötoiminta tuntuu kiinnostavan opiskelijoita.
Katko
Katkoa edusti Sofia Saarinen. Saarinen kiittää Vegeconin järjestämisestä, ja välitti
terveiset, että on toivottu jatkoa tapahtumalle. Saarisen mukaan myös Katkon uusi
hallitus on valittu.
Kassos
Sampa Rautiainen edusti Kassosta. Rautiaisen mukaan vuosi on sujunut hyvin, uusi
hallitus on valittu. SKOL sai kiitosta myös Kassokselta.
Peduca

Juuso Kurttila edusti Peducaa. Kurttilan mukaan uusi hallitus on valittu ja mukana on
ennätysmäärä fukseja. Tulevan vuoden Kasvisristeily on Peducan vastuulla. Myös
Peduacassa on kuluneena vuonna juhlittu 45 -vuotista toimintaa.
AKK
AKK edusti Anna Veijola. Veijolan mukaan vuosi sujunut hyvin ja uusi hallitus on
valittu.
14. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen puheenjohtaja Jäske kiitti jäsenjärjestöjä. Uusi hallituksen puheenjohtaja
Hannamari Salkola pyysi tulevan vuoden hallituksen yhteystietoja.
15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Juuso Kurttila pyysi uutta puheenjohtajaa Hannamari Salkolaa
päättämään kokouksen. Salkola päätti kokouksen kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

