Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: lauantaina 4.12.2021 kello 17.36–19.45
Paikka: Vallilankuja 1 A, 80220 Joensuu
Läsnä:
Hallituksen jäsenet

Toimihenkilöt

Elina Tulkki

Sofia Sahin (poissa)

Riku Kallio

Petra Keinänen (poissa)

Sara Pelli

Jenna Kyyhkynen (poissa)

Jarkko Impola

Elina Ahonen (poissa)

Janna Karas (poissa)

Justiina Pihlajamaa (poissa)

Jasmin Seppälä (poissa)
Lotta Ellonen (poissa)

Muut läsnäolijat

Riikka Toiviainen

-

Sara Myllyoja (poissa)

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.36.
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 6.2 ”Kulukorvaukset”.
Esitetään, että muotoillaan kohta 7. ”Toimintakertomus” muotoon ”Toimintakertomus ja
tilinpäätös”.
Päätetään esitysten mukaan ja hyväksytään työjärjestys mainituilla muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitetään hyväksyä pöytäkirja 11/21 muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan.
5. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi:
Syyskokous meni hyvin, Juuso Kurttila oli onnistunut puheenjohtaja. Hallitus on
muodostunut 4 hengellä. Lisävoimia tullaan hankkimaan ja mahdollisia apukäsiä jo löytynyt!
Kokousdokumentit menivät läpi muutoksitta. Seitsemän jäsenjärjestöä oli paikalla, ainoana
puuttuvana oli Peduca. Jatkoa ajatellen olisi hyvä varmistaa, että jäsenjärjestöt todella
vastaanottavat kokouskutsun, sillä nyt parilla oli jäänyt kutsut sähköpostien suodattimiin
jumiin. Kehitetään SKOLin yhteyttä jäsenjärjestöihin ensi vuodelle. Ehdotetaan, että
puheenjohtaja tulisi esimerkiksi mukaan SKOL-vastaavien ja kaupunkivastaavan chattiin.
Supersitsit olivat eilen ja siellä luotiin hyvää SKOL-kuvaa. Hallitus antoi tervehdyksensä
sitseillä ja saatiin hyviä kontakteja! Kassos sai Oodin vapaudelle, kuten tapaan kuuluu.
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SKOLille kirjoitettiin myös Eurovisioniin omat lisäkappaleet. Laulua pitää kyllä vielä hiukan
jatkojalostaa.
SVVn yhteyshenkilö Satu on lähettänyt maililla blogitekstin, joka julkaistaan nettisivuille ja
sosiaaliseen mediaan ja jolla käynnistetään yhteistyökuviot. Elina jatkaa viestinvaihtoa.
Tänään kokouksen jälkeen on vähän illanviettoa. Myöhemmin esimerkiksi alkukeväästä olisi
ihana pitää ihan koko porukalla karonkkaa! Palautekeskusteluja pohditaan pj-sektorilla – jos
ne pidetään niin ennen joululomaa.
Edunvalvonnan linjapaperi ja talousohje menivät kirkkaasti läpi syyskokouksessa. Karonkkaa
ei ole suunnitteilla edunvalvontatiimille. Pohdittiin toimihenkilöiden osallisuutta hallituksen
menoihin, kun eivät ole olleet juurikaan hallituksen kokouksissa tai vapaa-ajan tekemisissä.
Viestintätiimi:
Specian kasvuseminaari meni tosi hyvin ja puhujat olivat mahtavia. Ilmoittautuneita
tapahtumaan oli yli 100 ja vain noin 30 osallistui. Syyksi pohdittiin ”etä-ähkyä” ja muiden
tapahtumien päällekkäisyyttä. Aiheen ja puhujien puolesta tapahtuma oli onnistunut ja
palaute positiivista. Vuoden kasvatustieteilijä palkittiin! Specia hankki kukat ja diplomin –
mennään samalla menettelyllä tulevaisuudessakin.
Specian rasti KAAOS-tapahtumassa eilen oli onnistunut. Rastia valmistellessa huomattiin,
että Specialta sai huonosti tukea. Eivät tulleet osaksi rastia. Syynä vajaukset henkilöstössä,
toimistolla tällä hetkellä kaksi työntekijää. Viestintäsuunnittelijana aloittamassa Pauliina
Sneck. Riikka vielä tiedottaa jäsenmaksu-uudistuksesta, sillä ensi vuodesta jokainen
opiskelijajäsen maksaa 6 euron jäsenmaksun oli työsuhteessa tai ei. Uudelle opiskelijalle
ensimmäinen vuosi on kuitenkin ilmainen. Riikka on vielä yhteydessä Speciaan vuoden
päätteeksi ja kiittää yhteistyöstä.
Nettisivuille on päivitetty Instagramin syöte, Facebookia ei ole mahdollista liittää samalla
tavalla näkyville jostakin syystä. Sivulla julkaistu myös podcast-soitin!
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Nettisivujen teeman editori on kamala, joten asetteluissa on ollut hankaluuksia. Lisätään vielä
yhteydenottonapit ja sosiaalisen median muut profiilit esille, kun editori taas toimii. Olemme
saaneet myös yhden yhteydenoton lomakkeen kautta liittyen jäsenmaksuun. Sara on siihen
vastannut.
Kaupunkitiimi:
Maanantaina 22.11. oli KAAOS-tapahtuman suunnittelupalaveri. SKOLin rasti oli aiheeltaan
”Työelämän tulevaisuuskartta”. Elina jumahti junaan, joten Riku piti rastia Jarkon kanssa.
Osallistujia oli KAAOS-työelämätapahtumassa alussa 34 henkilöä kun ilmoittautuneita oli
viitisenkymmentä. Ilmeisesti useampi osallistuja oli junassa jumissa. Janna ei ole paikalla,
mutta oletettavasti kaupungeille laitetaan palautekyselyä sekä KAAOS-tapahtumasta että
sitseistä. Molemmat tapahtumat kuitenkin onnistuneita! Ehdotetaan Jannalle, että SKOLvastaavia voitaisiin muistaa tavalla tai toisella.
EPALE-tiimi:
Työpaja KAAOS-tapahtumassa meni kivasti, Lotta piti rastia katkolaisen Opetushallituksen
työntekijän Fanny-Sofia Tarkion kanssa. Lotta jatkaa EPALE-lähettiläänä ensi vuonnakin.
Sopimus jatkuu normaalilla tahdilla. EPALEn toimintasuunnitelma saataneen alkuvuodesta.
Etsitään Lotalle jatkajaa aktiivisesti tulevana vuonna.
Podcast-tiimi:
Karonkka on ensi viikolla. Podcastin tulevaisuus mietityttää hyvin pienellä
hallituskokoonpanolla. Ei tehdä uusia kausia, ellei uusia ja/tai vanhoja toimihenkilöitä
innostu asiasta. Jos podcastia ei tehdä vuonna 2022 muistetaan Jasmin sitten vuoden 2023
podcast-vastaavan perehdytyksessä, jotta tietotaito siirtyy. Ehdotetaan podcastista tehtäväksi
kattava testamentti.

Kokoustauko ajassa 18.39–18.49.
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6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 6 597,17 euroa.
Pohdittiin SKOLin pankkikortin tarpeellisuutta. Todetaan, että korttia tarvitaan mm.
Wordpressin maksamiseen, joten kortista ei voida luopua, vaikka se onkin ollut tänä vuonna
hyvin vähässä käytössä.
Esitetään, että budjetoidaan podcast-studion muistamiseen 20 euroa. Mitä luultavimmin
Jasmin ostaa lahjan. Jasmin voi myös anoa 60 euroa kulukorvausta podcast-tiimin
karonkkaillallisesta. Esitetään, että budjetoidaan 15 euroa Juuso Kurttilan kiitoslahjaan
syyskokouksen puheenjohtajuudesta. Riku hankkii Juuson lahjan. Esitetään, että budjetoidaan
30 euroa yhteistyötahojen muistamiseen joulukorteilla. Lähetetään kortit jäsenjärjestöille,
Specialle, EPALEelle sekä SVVlle. Sara hankkii kortit ja postimerkit sekä lähettää kortit.
Päätetään esitysten mukaan. Nämä summat hyväksytään ennakoivasti kulukorvauksina, jotka
talousvastaava ne saatuaan sitten tarkistaa ja maksaa.
6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Tilitapahtumat
Summa

Kuvaus

Saaja/maksaja

40 €

Kulukorvaus

Riku Kallio

220,15 €

Kulukorvaus

Riku Kallio

Menot

Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat.
6.2 Kulukorvaukset
Jarkko toteaa, että ne kulukorvaukset, joista on saatu kokoukseen mennessä tosite ja
kulukorvausanomus maksetaan heti kokouksen jälkeen. Ne kulukorvaukset, joista on vain
tosite, maksetaan, kun anomus on löytänyt tiensä Jarkolle. Lisäksi päätettiin, että hallituksen
talousvastaava voi loppuvuoden osalta hyväksyä sellaiset matkakuluja koskevat
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korvaushakemukset, jotka tulevat joulukuun aikana tämän kokouksen jälkeen sillä
edellytyksellä, että nämä ovat talousohjesäännön mukaisia. Näin hyväksytyt ja maksetut
kulukorvaukset vahvistetaan toimikauden 2022 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.
Sellaiset kulut ja kulukorvaukset, jotka vaativat erillisen päätöksen, hyväksytään ja
maksetaan hallituksen 2022 toimesta.

Keskusteltiin kulukorvauksista ja miten paljon mitäkin korvataan. Menetellään kuten viime
kokouksessa on päätetty ja kaikille hallituslaisille maksetaan matkakuluja 25 euroon asti, ellei
omavastuu ylitä 50 euroa. Todetaan, että talousohje voisi olla hyvä ottaa käsittelyyn ensi
vuonna ja selkeyttää ja yksinkertaistaa sen säädöksiä. Todetaan myös, että EPALEn budjetti
on ollut tänä vuonna 250 euroa, ja nyt sitä on kulutettu 264 euroa.
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Hyväksytään yllä mainitut kulukorvaukset.
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös
Aloitetaan toimintakertomuksen kirjoittaminen ensi viikolla. Ehdotetaan, että aloitetaan
hommat tiistaina 7.12. ja koitetaan saada kertomus valmiiksi sunnuntaihin 19.12. mennessä,
jotta hallitus ja puheenjohtajisto pääsevät lomille hallitustoimista eikä kertomus veny ensi
vuoden puolelle. Elina laittaa ensi tiistaina ohjeet Telegramiin. Käytetään pohjana vanhaa
toimintakertomusta.
Tilinpäätöksen liitteineen tulee olla valmis kuukausi ennen kevätkokousta. Jarkko ottaa
uuden taloudenhoitaja Jennan mukaan tilinpäätöksen tekoon osana perehdytystä. Pyrkimys
saada tilinpäätös tammi-helmikuussa valmiiksi.
8. Uuden hallituksen perehdyttäminen
Uudessa hallituksessa ovat puheenjohtajana Riikka Toiviainen, varapuheenjohtajana Sara
Pelli, taloudenhoitajana Jenna Kärki ja hallituksen jäsenenä Lotta Ellonen. Viime vuonna
tiimit saivat tehdä vapaavalintaisesti testamentit, menetellään tänä vuonna samalla tavalla.
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Kannustetaan tekemään testamentit, jotta tieto siirtyy paperilla ja kuluneesta vuodesta
syntyneet huomiot menevät uusille toimijoille. Otetaan yhteys uusiin, ja aloitetaan perehdytys
ensi vuoden puolella asianomaisten kesken.
9. Muut esille tulevat asiat
Ehdotetaan hallituksen yhteistä karonkkaa, jotta päästäisiin vielä näkemään oikeasti
kasvotusten koko konkkaronkalla. Mahdollinen sijainti Tampere, tai Helsingin Educa-messut.
Elina kiittää hallitusvuodesta. Oli kaiken kaikkiaan hieno vuosi. Otettiin someen kuva
virkistäytymisen porukasta.
Todetaan, että tarinat kaoottisista Joensuun tapahtumista kerrotaan kokousajan ulkopuolella.
10. Seuraavat kokoukset
Seuraavaa kokouksen ajankohtaa ei ole.
12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.45.

Vakuudeksi

___________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Elina Tulkki

Sara Pelli
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