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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 2021 

 

 

Aika: torstaina 20.05.2021 kello 18.04–19.20 

Paikka: Zoom-palaveri 

Läsnä: 

 

Hallituslaiset 

Elina Tulkki 

Sara Pajunen 

Riku Kallio 

Jarkko Impola 

Jasmin Seppälä 

Riikka Toiviainen 

Sara Myllyoja 

Janna Karas 

 

Jäsenjärjestöjen edustajat 

Emma Martela (Mentor ry) 

Essi Koivumies (Katko ry) 

Katri Myllynen (Kassos ry) 

Netta Humalamäki (Emile ry) 

Varpu Suojalehto (Motiva ry) 

Amanda Pösö (Lastu ry) 

 

Muut läsnäolijat 

Piia Sipari 

Eetu Leinonen 

Iina Rautasalo 

Mini-hallituskoira 

 

 

Liite 1. Hallituksen valmistelema Liiton sääntömuutosehdotus 

Liite 2. Hallituksen valmistelema Liiton talousohjesääntö 

 

 

Kokouksen asialista 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Elina Tulkki avaa kokouksen ajassa 18.04. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valitseminen 

Esitetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä Eetu Leinoselle. Esitetään myös 

kokouksen puheenjohtajaksi Eetu Leinosta. Leinonen on käytettävissä. Päätetään esitysten 

mukaan. 
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Esitetään sihteeriksi Sara Pajusta. Pajunen on käytettävissä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Esitetään ääntenlaskijoiksi Iina Rautasaloa ja Jasmin Seppälää. Rautasalo ja Seppälä ovat 

käytettävissä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Impolaa ja Janna Karasta. Impola ja Karas ovat 

käytettävissä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Elina Tulkki luovuttaa kokouksen puheenjohtajuuden Eetu 

Leinoselle. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä 

tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta ja vähintään seitsemän (7) 

vuorokautta ennen kokouspäivää. 

 

Paikalla ovat Mentor ry, Katko ry, Emile ry, Lastu ry, Motiva ry ja Kassos ry. Kokouksesta 

puuttuvat äänivaltuutetut edustajat Aikuiskasvatuksenkilta ry:ltä sekä Peduca ry:ltä. 

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu on lähetetty 

jäsenjärjestöille ja julkaistu SKOLin nettisivuille vähintään viikkoa ennen kokouspäivää ja 

kokouksessa on paikalla yli puolet yhdistyksen jäsenjärjestöistä. 

 

4. Kokousjärjestelyt 

Kokouksen puheenjohtaja Eetu Leinonen toteaa, että puheenvuoroja on hyvä pyytää 

kokouksen chatin välityksellä. Muutosesitykset ja muut ehdotukset kuitenkin ääneen 

mikrofoniin todettuna, ei pelkästään chattiin kirjattuna. 

 

4.1 Työjärjestyksen hyväksyminen  

Kokouksen puheenjohtaja Eetu Leinonen antaa puheenvuoron hallituksen taloudenhoitajalle 

Jarkko Impolalle. Impola esittelee kokouksen menettelyohjeen, joka on lähetetty  



 

 

Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry  

Ilmarinkatu 36 D 41 

33500 Tampere 

skol.hallitus@gmail.com 

 

jäsenjärjestöille kokouskutsun yhteydessä. Muutosehdotuksia valmisteltuun 

sääntömuutokseen on pyydetty etukäteen jäsenjärjestöiltä, niitä ei ole saapunut. Kokouksen 

menettelyt saavat kannatusta. Työjärjestykseen ei esitetä muutoksia. 

 

Hyväksytään työjärjestys sekä kokouksen menettelyt muutoksitta. 

 

5. Yhdistyksen sääntöjen muutokset 

Kokouksen puheenjohtaja Eetu Leinonen antaa puheenvuoron hallituksen puheenjohtajalle 

Elina Tulkille. Tulkki esittelee hallituksen valmistelemat sääntömuutokset Suomen 

Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liiton sääntöihin. Suurimmat muutokset koskevat 

kieliasujen ja kirjoitusvirheiden muutoksia, yhdistyksen kokouksien määrää ja ajankohtia 

sekä Liiton perustehtäviä. Lisäksi esitetään, että nimenkirjoitussääntöä, hallituksen 

muodostumista syyskokouksessa, sekä varajäsenten ja toimihenkilöiden roolia selkeytetään 

säännöissä. 

 

Emma Martela huomauttaa, että riville 99 on jäänyt sana ”vuosikokous”. Korjataan sana 

muotoon ”syyskokous”. 

 

Impola toteaa, että muutamaan kohtaan säännöissä jäänyt pieniä alkukirjaimia. Nämä 

muutetaan yhdistyksen kokouksen hyväksynnällä. Todetaan myös, että uudet säännöt tulevat 

voimaan heti, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt. Täten seuraava yhdistyksen 

kokous on lähtökohtaisesti uusien sääntöjen mukainen syyskokous. 

 

Kukaan äänivaltuutettu ei vastusta sääntömuutosehdotusta. Hyväksytään 

sääntömuutosehdotus Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liiton uusiksi säännöiksi 

yksimielisesti. 

 

6. Talousohjesäännön muutokset 

Kokouksen puheenjohtaja Eetu Leinonen antaa puheenvuoron hallituksen taloudenhoitajalle 

Jarkko Impolalle. Impola esittelee Liiton talousohjesäännön. 
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Talousohjesääntö ohjaa Liiton hallituksen taloudellista toimintaa. Ohjesääntöä on 

yhdenmukaistettu, kieliasua korjattu ja hallituksen eri taloudellisia toimintoja sekä 

taloudenhoitajan roolia selkeytetty. 

 

Uusi ohjesääntö tulee vahvistaa vähintään neljän vuoden välein yhdistyksen kokouksessa, 

ellei hallitus tai vähintään yksi jäsenjärjestö sitä erikseen vaadi useammin. 

 

Ei muutosehdotuksia talousohjesääntöön. Hyväksytään Suomen Kasvatustieteiden 

Opiskelijoiden Liiton uusi talousohjesääntö yksimielisesti. 

 

7. Kasvisristeily ja SuperSitsit 

Kokouksen puheenjohtaja Eetu Leinonen antaa puheenvuoron hallituksen puheenjohtajalle 

Elina Tulkille. Edellisessä risteilykokouksessa vuoden 2020 syksyllä päätettiin, että 

Kasvisristeilyn ja SuperSitsien järjestysvuoroja siirretään vuodella eteenpäin. Vuonna 2021 

Kasvisristeilyn olisi siis järjestämässä Helsingin ainejärjestöt AKK ry ja Peduca ry. 

SuperSitsit taas järjestettäisiin Joensuussa Kassos ry:n toimesta. 

 

Kassoksen hallitus keskustellut, että tapahtuma haluttaisiin pitää, vaikkei sitä ole vielä paljoa 

suunniteltu. Järjestäminen kuitenkin tautitilanne huomioon ottaen. Työelämätapahtuma 

Vegeconia ideoitu SuperSitsien yhteyteen vuoden 2019 tavoin. 

 

Viime vuonna ollut puhetta Kasvisristeilyn järjestämisestä syksyllä 2021. Tarkempia 

päätöksiä ei ole kuitenkaan tehty, eikä järjestäjien kanssa ole asiasta tämän vuoden puolella 

keskusteltu. Luultavasti risteilyä ei ole mahdollista järjestää vielä syksyllä vaan se siirtyy 

2022 kevääseen. 

 

Palataan yhteisiin tapahtumiin kesälomien jälkeen. 

 

8. Jäsenjärjestöjen kuulumiset 

Hallituksen puheenjohtaja Elina Tulkki kertoo alkuun SKOLin terveiset. Liitossa on 

käynnistetty edunvalvontatoiminta. Syksyllä tulossa tehdyn kyselyn perusteella koottu  
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edunvalvonnan linjapaperi. Asiantuntijaseminaari ”Kasvissemma” tulossa syksyllä aiemmin 

mainittujen yhteistapahtumien lisäksi. SKOLin uudet nettisivut myös julkaistu nyt keväällä. 

 

Katko ry, Turku: 

Katkolle kuuluu hyvää. Kevään viimeinen kokous oli hetki sitten. Hallituksen kesken 

todettiin, että kevät on mennyt hyvin ja etätapahtumat ovat sujuneet. Suunnitteilla nyt syksy 

ja fuksiviikot. 

 

Mentor ry, Tampere: 

Mentorille kuuluu tosi hyvää. Kuun alussa oli hallituksen viimeinen kokous, joten kevätkausi 

on purkissa. Poikkeusajasta huolimatta vietetty kivoja tapahtumia. Odotetaan syksylle 

normaalimpia aikoja. 

 

Emile ry, Jyväskylä: 

Menee tosi hyvin, aktiivisesti kehitelty tapahtumia. Vapun jälkeen vietettiin 

hyvinvointiviikkoa. Emilelläkin käynnissä sääntömuutosprosessi ja siihen liittyen on tulossa 

vielä yksi yhdistyksen kokous. 

 

Kassos ry, Joensuu: 

Hyvää kuuluu, viimeinen hallituksen kokous tällä viikolla. Etätapahtumia järjestetty, osa 

menestyi paremmin kuin toiset. Vappuna oli tapahtumissa hyvin osallistujia. Tosi mukavasti 

mennyt alkuvuosi. 

 

Motiva ry, Oulu: 

Kuuluu ihan hyvää, kevät on purkissa ja katseet ovat kohti syksyä. Tulossa syksyllä Motivan 

50. vuosijuhlat. Syksyllä 2022 tiedekuntaan tulossa uusi oppimistieteiden tutkinto-ohjelma. 

Ohjelmaan ollaan ottamassa 30 opiskelijaa. Teemoina kasvatuspsykologia ja -teknologia ja 

samalla nykyinen kasvatuspsykologian pääaine poistuu. Jännityksellä odotetaan, mitä tuleva 

tuo tullessaan. 
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Lastu ry, Rovaniemi: 

Mennyt tosi hyvin, hyvä pöhinä päällä Rovaniemellä. Nettisivut ovat kokeneet uudistuksen. 

Lastu voitti keväällä järjestetyn Specian Järjestöhaasteen. Edunvalvontaa kehitetty ja 

tapahtumia pidetty. Syksylle tulossa oululaisten ja jyväskyläläisten kanssa työelämä-

tapahtuma. Suunnitteilla myös uusi isompi tapahtuma jäsenistölle. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Jarkko Impola toteaa, että edunvalvontakyselyä analysoidaan. Jäsenjärjestöille lähetetään 

kesäkuussa raportti kyselyn tuloksista. Vastausprosentti ei ollut korkein mahdollinen, mutta 

vastaukset mielenkiintoisia. 

 

Elina Tulkki toivoo jäsenjärjestöiltä yhteydenottoa syksyn tapahtumista, joihin SKOLin 

hallituslaisia voisi osallistua ja tulla esittelemään Liittoa. SKOLilta tulossa luultavasti 

syksyllä fuksien somehaaste ja fuksivideo – näistä keskustellaan ensi viikolla hallituksen 

kevään viimeisessä kokouksessa. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.20. 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

___________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Elina Tulkki      Sara Pajunen 

 

 

 

___________________    _____________________ 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 

Jarkko Impola      Janna Karas 
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