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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
Hallituksen kokous 

 

 

Aika: maanantaina 15.11.2021 kello 17.10–19.06 

Paikka: Zoom-palaveri 

Läsnä: 

 

Hallituksen jäsenet 

Elina Tulkki 

Riku Kallio 

Sara Pelli 

Jarkko Impola 

Janna Karas 

Jasmin Seppälä (poistui kohdassa 6.2) 

Lotta Ellonen (saapui kohdassa 6.2) 

Riikka Toiviainen (poissa) 

Sara Myllyoja (poissa) 

 

 

Toimihenkilöt 

Sofia Sahin (poissa) 

Petra Keinänen (poissa) 

Jenna Kyyhkynen (poissa) 

Elina Ahonen (poissa) 

Justiina Pihlajamaa (poissa) 

 

Muut läsnäolijat 

- 

 

Kokouksen asialista 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.10. 

 

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 Pelliä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen  

Esitetään, että lisätään kohta 7. ”SKOLin rasti KAAOS-tapahtumaan ja Supersitsit”. 

Esitetään, että lisätään kohtaan 6. alakohdat 6.2 ”Matkustuskulut” ja 6.3 ”Budjetin käyttö”. 

 

Päätetään esitysten mukaan ja hyväksytään työjärjestys mainituilla muutoksilla. Muokataan 

käsittelykohtien numeroinnit sen mukaisesti. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Tällä kertaa hyväksynnässä pöytäkirjat 9/21 ja 10/21. Esitetään hyväksyä molemmat 

pöytäkirjat muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan. 

 

5. Vastuualueiden kuulumiset  

Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi: 

SVVn yhteistyösopimus allekirjoitettu. Yhteistyökuviot muuten avoinna, sillä yhteydenpito 

ollut haastavaa yhteyshenkilön loman takia. Syyskokous lähenee ja on vahvasti mielessä. 

Myös krapula koettelee itse kutakin. Talousasioiden puolella on hiljaista, kun rahaliikennettä 

ei ole juuri ollut. 

 

Viestintätiimi: 

Specian asioita julkaistu SKOLin sosiaalisessa mediassa tähän mennessä sopimuksen 

mukaisesti, LinkedIniin tulossa vielä päivitystä. Specian kasvuseminaari lähestyy ja 

tapahtuma striimataan. Hallitus toivotetaan tervetulleeksi. Lauantaina Emilen vujut! 
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Viestinnän puolella ei ole tapahtunut ihmeitä, kun tiimissä on tällä hetkellä vajausta ja 

ylipäätänsä toimintaakin varsin vähäisesti. 

 

Kaupunkitiimi: 

Riku on paikannut kaupunkitiimissä ja KAAOS-tapahtuman järjestelyissä Jannaa. 

 

EPALE-tiimi: 

Menee tosi hyvin. Ensi viikolla lähettilässeminaari, jossa käydään läpi tulevan hankekauden 

suunnitelmia. KAAOS-tapahtuman työpaja suunnittelun alla. HATKAT-työelämä-

tapahtumassa oli kivaa! EPALEn haalarimerkkiäänestys on käynnissä. 

 

Podcast-tiimi: 

Podcastin viides kausi julkaistu kokonaisuudessaan. Kaudella eli neljällä jaksolla 

kokonaisuudessaan 200 kuuntelukertaa tällä hetkellä. Tiimin karonkka on parin viikon 

päästä! 

 

6. Talousasiat  

Tilin tämänhetkinen saldo on 6 857,32 euroa. 

 

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen 

Tilitapahtumat 

Summa 

Menot 

14,64 € 

 

Kuvaus 

 

Palvelumaksu 

Saaja/maksaja 

 

Osuuspankki 

 

Kulukorvaukset 

Summa 

40 € 

 

Kuvaus 

Vuosijuhlien 

osallistumismaksu 

Saaja 

Riku Kallio 
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Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat ja yksi kulukorvaus. 

 

6.2 Matkustuskulut 

Matkakulubudjettia on jäljellä tällä hetkellä 536,90 euroa. 

 

Jasmin Seppälä poistuu ajassa 17.35 

 

Matkakuluja korvataan talousohjesäännön mukaan 25 euroon saakka, mutta jos 

omavastuuosuus on yli 50 euroa niin lisäkorvauksista voidaan päättää hallituksen kesken 

erikseen. Ohjesäännön mukaan toimitaan KAAOS-tapahtumaan osallistuvien sekä 

vuosijuhlille edustamaan menevien hallituslaisten kohdalla. 

 

Lotta Ellonen saapuu ajassa 17.40 

 

EPALE-toimintaan liittyvät matkakulut korvataan ohjeen mukaan 100-prosenttisesti. 

EPALE-sopimuksen mukaisesti Lotalle voidaan korvata myös HATKAT-

työelämätapahtuman aikana tulleet matkakulut, kuten taksimatka ja julkisen liikenteen liput. 

 

SKOL-vastaavien matkakulut meno- ja paluumatkojen osalta korvataan 50-prosenttisesti. 

 

Jarkko muistuttaa lähettämään kulukorvaukset ja tositteet viimeistään viimeiseen kokoukseen 

mennessä. 

 

6.3 Budjetin käyttö 

KAAOS-tapahtuman, Supersitsien ja virkistäytymisviikonlopun aikainen hallituksen majoitus 

maksaa torstai-sunnuntai aikaväliltä 441 euroa. Hallituksen virkistäytymisen kokonaisbudjetti 

on 400 euroa. 

 

Esitetään, että majoituksen vuokrasta 220,50 euroa eli puolet la-su aikaväliltä maksetaan 

virkistäytymisbudjetista. Torstaista perjantaihin majoituksessa ovat viikonlopun tapahtumia 

varten Sara, Riikka, Elina, Lotta ja Riku. Esitetään, että siltä ajalta he jakavat vuokran toisen 
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puoliskon keskenään eli maksavat 44,10 euroa per 

henkilö. Esitetään, että jäljelle jäävä virkistäytymisen budjetti 179,50 euroa käytetään 

viikonlopun ruokiin ja juomiin. Ruoat ja juomat maksetaan SKOLin kortilla Elinan toimesta. 

Päätetään esitysten mukaan. 

 

Todetaan, että Riku varaa majoituksen ja hänelle korvataan 220,50 euroa heti kun 

kulukorvaus ja tosite maksusta on lähetetty Jarkolle. 

 

Supersitseille tuodaan usein lahjoja osallistuvien järjestöjen toimesta. Esitetään, että 

budjetoidaan lahjukseen 20 euroa. Elina lupautuu hankkimaan lahjan, kunhan häntä siitä vielä 

myöhemmin muistutetaan. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Kokoustauko ajassa 18.13–18.23 

 

7. SKOLin rasti KAAOS-tapahtumaan ja Supersitsit 

Jarkko esittelee SKOLin KAAOS-tapahtumaan ideoidun rastin rakenteen. Aiheena työelämän 

tulevaisuuskartta. Hyvä suunnitelma saa kannatusta! Elina kiinnostunut tulemaan hiukan 

myöhässä vetämään rastia Jarkon kanssa. Keskustellaan Telegramissa rastin vetämisestä 

tarkemmin. Riku tuo haalarimerkit mukaan tapahtumaan - myydään niitä suoraan jäsenille. 

Maksu tasarahalla tai tilisiirrolla. Sovitaan hinnaksi 3 euroa. Jarkko ostaa myös kevyitä 

tarjoiluja rastille maksimissaan 40 eurolla – konvehteja ja pipareita ehdotettu. Kahvia on 

tarjolla Specian rastilla. 

 

Supersitseillä SKOL esittää tervehdyksensä. Sovitaan tarkemmat speksit osallistujien kesken. 

SKOL-vastaavien suunnalta tulossa myöhemmin päivitystä sitsien tilanteesta ja kulusta. 

 

8. Syyskokous 

Kokouskutsu lähetetty viime tiistaina. Kokousedustajien valtakirjaan liittyen annettu 

tarkempia ohjeita jäsenjärjestöille. Kutsu välitetään vielä erikseen edellisessä kokouksessa 

mainituille ylimääräisille tahoille. Kutsu julkaistaan myös vielä blogiin ja sitä sekä 

hallitushakua mainostetaan Elinan toimesta Instagramissa. Juuso perehdytetään 

puheenjohtamiseen ennen kokousta. Hallitukseen hakemassa tällä hetkellä kolme henkilöä.  
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Suorahakua saa ja pitää harrastaa. Tällä hetkellä ei ole myöskään puheenjohtaja- tai 

taloudenhoitajaehdokkaita. Kokousjännä on vahvasti läsnä. 

 

9. Hallituksen loppuvuoden tapaamiset 

Viimeinen kokous järjestetään lauantaina 4.12. hallituksen virkistäytymisviikonloppuna 

Joensuussa. Lauantaina on Supersitsien silliaamiainen klo 12–16, joten esitetään, että kokous 

aloitettaisiin viideltä. Päätetään esityksen mukaan. Virkistäytymisessä muuten sitten rentoa 

yhteistä oloa, fiilistelyä ja ruokaa ja juomaa. 

 

Loppuvuonna vielä edessä toimintakertomuksen kirjoittaminen, jota varten voidaan sopia 

iltakoulu ennen joululomia. Lisäksi perehdytetään vuodenvaihteessa uudet hallituslaiset. PJ-

sektorilla myös tilinpäätöksen teko tulossa alkuvuodesta 2022. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraava ja vuoden viimeinen hallituksen kokous on lauantaina 4.12.2021 klo 17 alkaen. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.06. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

___________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Elina Tulkki      Sara Pelli 


