Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous
Aika: tiistaina 25.05.2021 kello 17.12–19.01
Paikka: Zoom-palaveri
Läsnä:
Hallituksen jäsenet
Elina Tulkki
Riku Kallio
Sara Pajunen
Jarkko Impola (saapuu kohdassa 5)
Janna Karas
Jasmin Seppälä (poissa)
Lotta Ellonen
Riikka Toiviainen (poistuu kohdassa 5)
Sara Myllyoja

Toimihenkilöt
Sofia Sahin (poissa)
Petra Keinänen (poissa)
Jenna Kyyhkynen (poissa)
Elina Ahonen (poissa)
Justiina Pihlajamaa (poistuu kohdassa 7)
Muut läsnäolijat
-

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.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Esitetään sihteeriksi Sara Pajusta. Päätetään esityksen mukaan.
3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitetään hyväksyä pöytäkirja 5/21 muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan.
5. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi:
Palautekeskustelujen Doodle tehty, kannustetaan loppuja vielä vastaamaan. Riku ja Elina
suunnitellut hallituksen päättäjäisiä kesäkuun ensimmäisille viikoille. Luvassa hassuttelua,
toimarit myös tervetulleita. Toiminnantarkastus vuodelta 2020 on valmiina ja
toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä edellisen kauden hallitukselle.
Toiminnantarkastus käsitellään syyskokouksessa. Yhdistyksen kokous järjestettiin
onnistuneesti, vain Helsingin järjestöiltä puuttui edustus. Kokouksen pöytäkirja lähetetään
kaikille jäsenjärjestöille. Kasvisristeilyn tilanne jäi auki, SuperSitsit suunnitelmissa järjestää
Joensuussa syksyllä. Syyskokouksessa täytyy sopia vuoden 2022 SuperSitsien järjestäjä.
Yhdistyksen kokouksessa läpi menivät sääntömuutosehdotus sekä talousohjesääntö.
Sääntömuutokset lähetetään hyväksyttäväksi PRHlle pian, Janna auttaa Elinaa siinä.
Edunvalvontatiimi tavannut ja kyselyä aletaan koko tiimin voimin analysoimaan.
Vastauksissa ei suuria yllätyksiä tähän mennessä, ne ovat linjassa koronavuoden aiheuttamiin
ilmiöihin.
Viestintätiimi:
Kartoitettu viime viikolla tiimin tapaamisessa loppukevään viestinnän asioita. Alustavaa
pohdintaa syksyn asioista. Huomenna julkaistaan toimareiden esittely Instagramissa samaan
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kaavaan kuin hallituksen esittely aiemmin. Pääsykokeisiin liittyvä tsemppijulkaisu myös
tulossa. Nettisivuille päivitetty jäsenjärjestöjen logot kaupunkien esittelysivuille ja podcastsivulle Perjantain SKOLauksen logo, josta pääsee nyt suoraan klikkaamalla Spotifyhyn.
Specian osalta rauhallista, ollaan siirtymässä kesälomille. Hanna-Marin kanssa suunniteltu
Asiantuntijaseminaarin runkoa ja lyöty lukkoon päiviä. Specia-postauksia kevään jälkeen
tekemättä 5 kappaletta. Kesällä tehdään luultavasti yksi julkaisu, jolloin sekä keväällä että
syksyllä julkaistaisiin neljästi.
Kaupunkitiimi:
Kesätapahtuma on julkaistu Facebookissa. Mainostetaan tapahtumaa joka kanavassa.
Jäsenjärjestöjä kannustettu myös mainostamaan omissa kanavissaan. Tulossa kaksi puhujaa:
Maiju Toivonen ja Kumoukselta Anna-Maria Leogrande. Molemmat tulevat puhumaan
tapahtumaan veloituksetta, puheenvuorojen suunnitteluvastuu on heillä. Tapahtumassa on
käytössä ennakkoilmoittautuminen. Tapahtumassa tullaan keräämään vuorovaikutteisesti
suosituksia ja vinkkejä, joista kootaan ”työkalupakki” jäsenistölle.
Vastaavien IG-kaappaus pidettiin Instagramissa ja se sujui mukavasti. Kesälomat kutsuvat jo
kaupunkejakin.
EPALE-tiimi:
Keskitytty sopimaan podcast-jakson asioita. Viikolla 23 luvassa jakson äänitys, toiveissa
siihen samaan EPALE-viikko SKOLin Instagramissa. Ajatuksena, että samalla viikolla olisi
Opetushallituksen kaappaus ja EPALE-alustan käyttöohjevideo. Suunniteltu jäsenjärjestöjen
työelämäkurssien yhteyteen EPALE-esittelyjä syksylle. Viestintätiimille sopii someviikon
suunniteltu ajankohta.
Podcast-tiimi:
Ensi viikolla kolmas tapaaminen tiimin kanssa, luvassa markkinoinnin suunnittelua. Uuden
kauden ensimmäinen jakso Lotan ja EPALEen edustajan kanssa äänitetään parin viikon
päästä. Kesällä luvassa äänitystä ja syksyllä editointia.
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Riikka Toivonen poistuu ajassa 17.28
Siirrytään kohtaan 8 ja palataan sitten kohtaan 6
Jarkko Impola saapuu ajassa 17.43
6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 7 416,07 euroa.
Todetaan, että sääntömuutos maksaa Patentti- ja rekisterihallitukselle 100 euroa,
talousarviossa tähän varattu vuosittainen 20 euroa. Talous yleisesti kuitenkin niin hyvässä
kunnossa, että ylimääräinen kuluerä ei haittaa. Todetaan kuluerän olevan myös välttämätön.
Budjetoidaan sääntömuutosilmoitukseen 100 euroa. Elina lähettää sääntömuutoksen
eteenpäin ja ilmoituksen kulu korvataan Elinalle. Kulukorvaus hyväksytään takautuvasti
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Ostetaan toiminnantarkastajille tarkastuksesta kiitoksena lahjat. Jäsenjärjestöjen lahjoihin
varattu 100 euroa talousarviossa, mitä ei ole vielä käytetty lainkaan. Toiminnantarkastajien
palkkioihin ei erillistä budjetointia arviossa, sillä tällaista kulua ei ole aiemmin ollut.
Budjetoidaan lahjoihin yhteensä 40 euroa eli 20 euroa per tarkastaja.
Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen puheenjohtajalle ostetaan kiitoksena kaljakoppa Jarkon
toimesta.
Jarkon kulukorvaus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Riku poistuu ajassa 18.07
6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Tilitapahtumat
Summa

Kuvaus
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Saaja/maksaja

Tulot
275 €

Yhteistyömaksu

Specia

Palvelumaksu

Osuuspankki

Menot
14,43 €

Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat.
7. Fuksimateriaalien päivitys
Edellisen hallituksen tekemä fuksivideo koetaan pitkäksi ja kankeaksi. Pohditaan, onko
tarvetta yhtä kattavalle videolle tänä vuonna tai tulevaisuudessa. Fuksihaastekampanjan
sijoitus videon lopussa koetaan hankalaksi. SKOLia voidaan mainostaa alkusyksystä monin
muinkin tavoin mm. kaupunkivierailuilla. Video paras jakaa vasta ensimmäisten
fuksiviikkojen jälkeen syyskuun alussa, jotta tavoitettavuus olisi paras. Janna ja Sara
kiinnostuneita lähteä suunnittelemaan, Elina voi osallistua myös. Rento, lyhyt video voitaisiin
kuvata esimerkiksi mökillä ja julkaista Instagramin Reelsissä perinteisen Facebookin lisäksi.
Kesätapahtumaan ei mene rahaa, joten tiimibudjetissa on tilaa käyttää rahaa haastekampanjan
arvonnan palkintoon. Viime vuonna palkintona ollut 50 euron ”selviytymispakkaus”.
Haasteen aihe ja palkinto vastaavat tänäkin vuonna. Haastekampanjan kuvia olisi hyvä jakaa
SKOLin sosiaalisessa mediassa, jotta luodaan vuorovaikutusta seuraajien kanssa. Haaste
voitaisiin toteuttaa viikkokohtaisesti, kaupunki/järjestö kerrallaan heidän esittelyjensä
yhteydessä. Elinaa ja Saraa kiinnostaa lähteä suunnittelemaan haastetta.
Emile ja AKK ovat pyytäneet kirjallista tervehdystä SKOLilta fuksioppaisiinsa. Lastu, Emile
ja Motiva pyytävät SKOLia mukaan työelämäpäiviinsä. Useampi järjestö kutsunut hallitusta
mukaan myös fuksiviikkojensa rastikierroksille. Sovitaan näistä erikseen.
Kokoustauko ajalla 18.24–18.32
Justiina Pihlajamaa poistuu ajassa 18.25
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8. Hallitusmökki
Sovitaan hallitusmökille alustava aika. Rikun mökille Kaakkois-Suomeen voisi mennä
elokuussa. Muita mahdollisia paikkoja ei tässä kohtaa nouse esiin. Ajankohta 13.–15.8.2021
sopii suurimmalle osalle, joten sovitaan se alustavasti mökkireissulle.
9. Yhteistyö SVV-ohjelman kanssa
Koordinaattorilta saatu viestiä – SVV-ohjelmalla ei mahdollisuutta antaa rahallista korvausta
yhteistyöstä. Pohdittu Telegramissa millaiset hyödyt yhteistyöstä saadaan ja ovatko SVVn
seuraajat SKOLin kohdeyleisöä. Asiaan palataan syksyllä, kun 9.9.2021 klo 15 pidetään
EPALEen ja SVVn kanssa yhteiskokous. Syyskuun alussa voitaisiin nähdä halukkaiden
kesken iltakoulussa ja suunnitella, mitä asioita kokouksessa olisi hyvä tavoitella. Todetaan
kuitenkin, että SVVlle ei voida tarjota samanlaista näkyvyyttä kuin Specialle ja EPALEelle,
jotka maksavat yhteistyöstä.
13. Muut esille tulevat asiat
Janna toteaa, että Vegeconin suunnittelussa vastuu varmastikin paljolti hallituksella SKOLvastaavien sijasta. Sovitaan, että tapahtuman suunnittelu ja toteutus tehdään yhteisvoimin
hallituksen kanssa.
Elina hankkii toiminnantarkastajien GoGift-lahjakortit.
14. Seuraavat kokoukset
Syksyn ensimmäinen kokous olisi hyvä pitää ennen fuksiviikkojen alkua, esimerkiksi
hallitusmökillä, joka suunnitelmien mukaan pidetään elokuun puolivälissä. Jos ei mökillä niin
etänä normaalin kokouksen tavoin muuna ajankohtana.
Syksyn kokoukset sovitaan samoin kuin keväällä, eli Sara laittaa elokuun alussa Doodlen
hallitukselle koko syksyn kokouksista.
15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kevään viimeinen kokous ajassa 19.01.
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Vakuudeksi

___________________
Puheenjohtaja

_____________________
Sihteeri

Elina Tulkki

Sara Pajunen
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