Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous
Aika: maanantaina 25.10.2021 kello 17.06–19.49
Paikka: Zoom-palaveri
Läsnä:
Hallituksen jäsenet
Elina Tulkki
Riku Kallio
Sara Pelli (ent. Pajunen)
Jarkko Impola
Janna Karas (poistuu kohdassa 8)
Jasmin Seppälä (saapuu kohdassa 6)
Lotta Ellonen
Riikka Toiviainen
Sara Myllyoja (poissa)

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

Liite 1. Ehdokkaat vuoden 2021 kasvatustieteilijäksi
Liite 2. SVV-yhteistyösopimuksen luonnos

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.06.
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.
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Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Esitetään sihteeriksi Sara Pelliä. Päätetään esityksen mukaan.
3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitetään hyväksyä pöytäkirja 8/21 muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan.
5. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtajisto-, edunvalvonta- ja taloustiimi:
Syyslomat on lomailtu ja puheenjohtajille kuuluu hyvää. Puheenjohtajisto oli epävirallisesti
edustamassa Tampereen ylioppilaskunnan vuosijuhlilla. Liiton uudet säännöt on hyväksytty
ja ne on päivitetty nettisivuille. Tästä voitaisiin myös somettaa. Hallituksen päättäjäisiä
aletaan järjestämään. Myös syyskokous ja hallitushaku työllistävät puheenjohtajasektoria
tällä hetkellä.
Talousvastaavalla syyslomaviikko menossa nyt. Viikko sitten 18.10. oli linjapaperin
iltakoulu, jossa juteltiin sen sisällöistä. Linjapaperi on valmistumassa syyskokoukseen.
Viestintätiimi:
Specian Kasvuseminaariin ilmoittautunut 90 henkeä ja ensi viikolla on palaveri käytännön
asioista. Sosiaalisessa mediassa Specia ollut esillä hyvin jo tähän mennessä, vuoden
tavoitteisiin on päästy Instagramin ja LinkedInin osalta. Specialla yhteyshenkilö on vaihtunut
Ellistä Hannamariin. Viestiä voi laittaa suoraan Hannamarille sekä yleiseen Specian s-postiin
toimisto[at]specia.fi.
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Viestinnällä menee hyvin, someissa on ollut hyvää pöhinää kaupunkiesittelyjen ja muiden
juttujen parissa. Fuksivideo Instagramin Reelseissä saanut yli 3000 katselukertaa (vertailuna
aiemmalla fuksivideolla vain 400 katselukertaa – julkaistu IGTVseen).
Fuksihaaste päättyi 15.10. eikä osallistumisaikana saatu yhtäkään kuvaa. Fuksihaasteeseen
varattu summa voidaan siis vapauttaa muuhun käyttöön. Haasteen sisältöä ja tarkoitusta
täytyy ensi kertaa varten pohtia lisää.
Kaupunkitiimi:
SKOL-vastaavien ja hallituksesta kynnelle kyenneiden kesken oli tapaaminen viime viikolla.
Tapaamisessa keskusteltiin SuperSitsien mainostamisesta ja KAAOS-seminaarista.
EPALE-tiimi:
HATKAT-työelämäpäivät ja KAAOS-seminaari ovat työllistäneet hyvin viime aikoina.
Podcast-tiimi:
Jaksot on äänitetty ja viimeiset editoinnit meneillään. Kaksi jaksoa julkaistu ja ensi viikolla
5.11. vuorossa neljäs eli viimeinen jakso. Markkinointi ja julkaisu ovat sujuneet hyvin.
Statistiikkaa jaksoista tuodaan ensi kokoukseen – vielä niihin ei olla ehditty syventyä.
Suunniteltu podcast-tiimille karonkkaa!
6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 6 935,06 euroa.
Vuosijuhlaedustuksia tulossa. Avataan keskustelu vuosijuhlien edustuskulujen korvaamisista,
kun tämänvuotisessa talousarviossa ei edustusmenoja ole budjetoitu. Illalliskorttien hinnat 80
ja 85 euroa. Jarkko ehdottaa, että illalliskortista korvattaisiin puolet eli 40 euroa. Ehdotus saa
kannatusta. Esitetään, että loppuvuoden osalta korvataan maksimissaan 80 euroa per
vuosijuhlat. Jos lähtijöitä vuosijuhlille on useampi kuin yksi, summa jaetaan lähtijöiden
kesken. Päätetään esityksen mukaisesti.
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Vuoden kasvatustieteilijälle on hankittu aiemmin Specian toimesta kukat. Nyt oletuksena on
ollut, että asia on SKOLin hallituksen vastuulla. Lykätään kukkien budjetointi tulevaan
kokoukseen ja kysytään ensin Specialta asiasta mielipidettä.
Hallitus on kutsuttu Tampereelle tiedekuntajärjestön pikkujouluihin. Järjestäjätaho ehdottanut
järjestelyihin eli ruokatarjoiluihin osallistumista 20 eurolla. Päätetään, että tällä kertaa
pikkujoulujen järjestelyihin ei osallistuta rahallisesti.
Esitetään, että vuosijuhlalahjoihin budjetoidaan maksimissaan 15 euroa per lahja.
Kannatetaan. Päätetään esityksen mukaisesti.
Jasmin Seppälä saapuu ajassa 17.30
6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Tilitapahtumat
Summa

Kuvaus

Saaja/maksaja

14,64 €

Palvelumaksu

Osuuspankki

300 €

Wordpress-maksu

WordPress Dublin

Summa

Kuvaus

Saaja

63,10 €

Kulukorvaus

Riku Kallio

Menot

Kulukorvaukset

Lotan kulukorvaus samaisen tapahtuman matkakuluista käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Hyväksytään yllä mainitut tilitapahtumat sekä Rikun kulukorvaus liittyen HATKATtyöelämätapahtuman matkakuluihin.
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7. Vuoden kasvatustieteilijän valinta
Esitetään, että käydään ehdokkaat läpi, jonka jälkeen pidetään kokoustauko. Riikka esittelee
ehdokkaat. Kokoustauon jälkeen äänestetään ehdokkaiden välillä. Toimitaan esityksen
mukaan.
Kokoustauko ajassa 18.08–18.18
Keskusteltiin ehdokkaista ja pohdittiin sitä, millä perustein ehdokas valitaan. Ehdotukset
paljon suppeampia kuin edellisvuosina, joten niiden pohjalta päättäminen koetaan hankalaksi
ja epäreiluksi. Ehdotuslomaketta olisi hyvä ensi kerralle uudistaa ja tarkentaa, jotta saadaan
selkeämmin tietoon, miten ehdokas täyttää asetetut kriteerit. Kriteerit täyttävä henkilö on
”toiminut monimuotoisuuden tai inkluusion vahvana puolestapuhujana ja on toiminnallaan
edistänyt vastuullisemman työelämän kehittämistä.”
Lopullinen äänestys käytiin kannatusta saaneiden ehdokkaiden Saana Ylikruuvin ja Santtu
Peltomäen välillä. Vuoden kasvatustieteilijäksi 2021 valitaan enemmistöäänillä 5-3 Saana
Ylikruuvi. Vuoden kasvatustieteilijä julkistetaan ja palkitaan Specian Kasvuseminaarissa.
8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Elina käy läpi tosuun ja Jarkko talousarvioon tehdyt muutokset. Dokumentit hyväksytään
Liiton syyskokouksessa. Esitetään, että pidetään ylimääräinen kokous, jossa käsitellään
hallituksen kesken dokumentit, kun ne on kirjoitettu puhtaaksi. Toimitaan esityksen mukaan.
Annetaan tiimeille aikaa tehdä toimintasuunnitelma loppuun ma 1.11. mennessä ja
kokoustetaan sen viikon lopulla. Sovitaan kokousajankohta tarkemmin Telegramissa.
Janna Karas poistuu ajassa 19.16
9. Syyskokous ja hallitushaku
Todetaan, että syyskokous on tiistaina 30.11.2021 alkaen klo 18. Kokouskutsu lähetetään
maanantaina 8.11. ja siihen asti on myös hallitushaku auki.
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Hallitusesittelyt ja hakuhoukuttelu alkavat tällä viikolla. Hallituslaisia kannustetaan
kontaktoimaan henkilöitä, jotka voisivat olla kiinnostuneita hakemaan hallitukseen ensi
vuodelle.
10. Yhteistyösopimus SVV-ohjelman kanssa
Elina esittelee valmiin sopimuksen. Esitetään, että sopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan.
Päätetään esityksen mukaan. Yhteistyö aloitetaan blogipostauksella. Esitetään myös, että
Elina kirjoittaa kuvauksen SKOLista SVVn sivuille heidän pyynnöstään. Päätetään tässäkin
esityksen mukaan.
11. Saapuneet kutsut
Olemme saaneet kutsut Emilen vuosijuhlille 20.11.2021 ja Aikuiskasvatuskillan vuosijuhlille
4.12.2021. Aiemmin on sovittu, että Emilen vujuille menevät edustamaan Riku ja Riikka.
AKKn vuosijuhlille kiinnostuneita lähtemään ovat Jasmin ja Lotta. Esitetään, että Jasmin ja
Lotta lähtevät edustamaan vuosijuhlille. Päätetään esityksen mukaan. Vuosijuhlalahjoista
yleinen mielipide on se, että lahjat voisivat olla aineettomia. Perinteinen lahja on myös ollut
SKOL-skumppapullo. Hallitus luottaa edustajien harkintakykyyn lahjojen ostossa.
Kutsu on tullut myös Tampereen yliopiston tiedekuntajärjestön pikkujouluihin 16.12.2021.
Kiinnostuksensa osallistumiselle on esittänyt Elina, ja kenties myös Riku.
12. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen päättäjäiset olisi tarkoitus pitää SuperSitsien jälkeisenä viikonloppuna, mutta
tuolloin on AKKn vuosijuhlat. Kysellään hallituslaisten mielipidettä päättäreiden sijaintiin ja
ajankohtaan Telegramissa. Todetaan kuitenkin, että helpoin ajankohta on sitsiviikonloppu,
jolloin suurin osa hallituksesta on samassa paikassa samaan aikaan. Riku jää pohtimaan
käytännön järjestelyitä.
14. Seuraavat kokoukset
Seuraava virallinen kokous on maanantaina 15.11.2021 klo 17–19.
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Pidetään kuitenkin ylimääräinen kokous ensi viikolla myöhemmin sovittavana ajankohtana,
kuten todettu aiemmin.
15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.49.

Vakuudeksi

___________________
Puheenjohtaja

_____________________
Sihteeri

Elina Tulkki

Sara Pelli
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