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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 

Hallituksen kokous 

 

 

Aika: tiistaina 22.2.2022 kello 18.00–21.19 

Paikka: Zoom-palaveri 

 

Läsnä: 

 

Hallituksen jäsenet 

Riikka Toiviainen 

Sara Pelli 

Lotta Ellonen 

Jenna Kärki 

Toimihenkilöt 

- 

 

Muut läsnäolijat 

Elina Tulkki (poistui kohdassa 5) 

Saila Pihlajamaa (poistui kohdassa 8) 

Jarkko Impola (poistui kohdassa 5) 

Riku Kallio (saapui kohdassa 7) 

 

 

Kokouksen asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 18.00. 

 

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  

Esitetään kohdan 6. ”Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastelu ja 

hyväksyminen” ja kohdan 5. ”Vastuualueiden ilmoitusasiat” päikseen vaihtamista. 

 

Esitetään kohdan 8. muuttamista muodosta ”Vuosijuhlat 2022” muotoon ”SKOLin 5. 

vuosijuhlat”. 

 

Esitetään lisättäväksi kohdat 7.2 ”Kulukorvaukset” ja 10. ”Jäsenjärjestöjen vuosijuhlille 

edustaminen”. 

 

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen. 

Päätetään esitysten mukaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Käytännön syistä aiempi pöytäkirja on hyväksytty jo sen kokouksen päätteeksi, joten sitä ei 

ole tarve tässä enää hyväksyä. Todettakoon, että jatkossa vallitsevien toimintatapojen mukaan 

seuraava hallituksen kokous hyväksyy aina edellisen pöytäkirjan eli tämä pöytäkirja 

hyväksytään ensi kokouksessa. Vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan sen tarkastamista 

varten pöytäkirjantarkastajat. 

 

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastelu ja hyväksyminen  

SKOLin hallituksen puheenjohtaja 2021 Elina Tulkki esittää toimintakertomuksen vuodelta 

2021. 

 



 

 

 

 

 

 
Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry 

Schaumanin puistotie 6 B 18 

40100 Jyväskylä 

skol.hallitus@gmail.com  

Elina Tulkki poistuu kokouksesta ajassa 18.30. 

 

SKOLin hallituksen talousvastaava 2021 Jarkko Impola esittää tilinpäätöksen vuodelta 2021. 

Toimikauden tulos on ylijäämäinen 1 576,41 eurolla. Mittavia budjetointien ylityksiä ei 

tapahtunut. Muutamia budjetoimattomia kuluja syntyi, sillä niitä ei oltu talousarvioon alun 

perin tajuttu sisällyttää, mutta käyttökohteet ovat perusteltuja ja avattu 

tilinpäätöskertomuksessa. 

 

Hallitus on tyytyväinen dokumentteihin eikä näe suurempia muutostarpeita. 

Esitetään hyväksyä tilinpäätös liitteineen. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Jarkko Impola poistuu kokouksesta ajassa 18.46. 

 

6. Vastuualueiden ilmoitusasiat 

Sara: Viestintäperehdytys on pidetty edellisen vuoden viestintätiimin jäsenen Jannan kanssa. 

Oikeudet Facebookiin ja LinkedIniin lisätty Saralle ja Jennalle. Suunniteltiin viestinnän 

osalta tulevaa vuotta, etenkin kevättä. Emile tilannut 175 kpl (Skol kasvatustieteille 100 kpl ja 

Tuore kasvis 75 kpl) merkkejä, joten ne lähetetty 7. helmikuuta ja Jenna vahvistaa, että ne 

ovat nyt myös Jyväskylään saapuneet. Merkkejä jäljellä Skol kasvatustieteille 55 kpl ja Tuore 

kasvis 1 kpl. Nettisivuille tehty pieniä muutoksia, ja nettisivuihin liittyvissä asioissa voi olla 

yhteydessä Saraan, sillä Wordpressin käyttöä ei ole Jennalle (vielä) perehdytetty. 

Palaveerataan Jennan kanssa tämän viikon hauista huomenna. 

 

Jenna: Osuuspankin kanssa on hoidettu tiliasioita pitkällisesti, mutta käyttäjätunnukset 

pankkiin puuttuvat vielä. Riikka on ne jo saanut. Laitetaan vuosittaiset jäsenmaksut 

laskutukseen pian. 

 

Lotta: SKOL-vastaavien ensimmäinen tapaaminen oli 15.2. ja siellä sovittiin, että vastaavien 

pestikuvausta tullaan päivittämään ja ajankohtaistamaan. Kaikkien jäsenjärjestöjen 

hallituksiin on valittu SKOL-vastaavat. Tapaamisessa olivat kaikki paitsi Katkon ja Peducan 
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vastaavat. Keskusteltiin Kasvisristeilystä ja KAAOS-työelämätapahtumasta. Riikka ja Lotta 

käsitelleet EPALE-sopimusta 18.2. ja kaavailleet mitä tulevalta sopimukselta halutaan. 

EPALE-kysely on auki ja saanut 4 vastausta tähän mennessä. 

 

Riikka: SVVn kanssa on pidetty 2.2. palaveri, jossa sovittiin kevään yhteistyömuodoista. 

Torstaina 31.3. on tulossa työpaja aktivismista ja kestävästä koulutuksesta. SVV tekee visut 

meille ja voimme niillä työpajaa mainostaa. Työpajan puhujaksi on ehdotettu Alice Jäskeä. 

Tulossa myös OPHn ja Aikuiskasvatustiedeseuran opiskelijakampanja, johon voitaisiin 

päästä mukaan. Specian ja uuden järjestökoordinaattorin Henriina Rantala kanssa 

maanantaina 28.2. tapaaminen. Puheenjohtajien vertaisryhmä perustettu WhatsAppiin. 

Sovitaan puheenjohtajien kesken ensimmäinen tapaaminen etänä, ja katsotaan jos nähtäisiin 

livenäkin myöhemmin. Puheenjohtajaporukka vaikuttaa aktiiviselta! Riikka ja Lotta menevät 

maaliskuussa Turkuun kasvatustieteiden opiskelijoiden pitämälle työelämäkurssille pitämään 

pajaa aiheella ”kasvatustieteilijöiden työelämäurat”. 

 

Saila Motivalta: Motivan vuosijuhlat lähestyvät ja niitä odotellaan innolla! Paljon tapahtumia 

edessä nyt keväällä. 

 

7. Talousasiat  

Tilin tämänhetkinen saldo on 5 988,15 euroa. 

 

7.1 Tilitapahtumien hyväksyminen  

Menot 

Päivämäärä 

20.1.2022 

4.2.2022 

 

Summa 

19,99 € 

10,99 € 

 

 

Kuvaus 

Google Drive -tallennustila 

Palvelumaksu 

 

Saaja 

Google Stor 

Osuuspankki 

Tulot 

Päivämäärä 

16.2.2022 

 

Summa 

356,90 € 

 

Kuvaus 

Haalarimerkit 175 kpl 

 

Maksaja 

Emile ry 
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Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan. 

 

7.2 Kulukorvaukset 

Summa 

20,00 € 

6,90 € 

Kuvaus 

PRH-muutosilmoitus 

Emile ry merkkimyyntien postimaksu 

Saaja 

Riikka Toiviainen 

Sara Pelli 

 

Esitetään hyväksyä mainitut kulukorvaukset. Päätetään esityksen mukaan. 

 

7.3 Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen 

Emile ry osti nyt suurimman osan varaston merkeistä. Merkkejä täytyy tilata lisää tulevien 

myyntien varalle. Viime toimintavuonna oli budjetoitu 570 euroa merkkien tilaamiseen, 

mutta uusia merkkejä ei tilattu lainkaan. Aiemmin merkkejä tilattu Merkillisestä - Promlerista 

ollut huonompia kokemuksia. Jos kappalehinta merkillä olisi 70snt ja tilattaisiin 300 

kappaletta kumpaakin merkkiä olisi hintaa koko tilauksella 420 euroa. 

 

Todetaan, että merkkejä on hyvä olla reilusti varastossa, sillä halu olisi myös hallituksen itse 

myydä merkkejä isommissa valtakunnallisissa tapahtumissa kuten Kasvisristeilyllä. Tämä 

toisi kaivattua näkyvyyttä sekä toki tuloja. Menekki tällaisissa tapahtumissa voi olla suuri, ja 

muitakin ainejärjestöjen omia tilauksia saattaa vielä tulla tänä vuonna. Muun muassa siitä, 

miten omassa tapahtumamyynnissä otetaan maksut vastaan, tulee vielä erikseen sopia. 

 

Esitetään, että tilataan 600 kappaletta (300 x Tuore kasvis ja 300 x Skol kasvatustieteille) 

haalarimerkkejä. Jenna lähettää tarjouspyynnöt sopivaksi katsomiinsa firmoihin ja lähtee 

edistämään merkkitilausta. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Riku Kallio saapuu kokoukseen ajassa 19.18. 
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7.4 Vuosijuhlabudjetti 

Vuosijuhlatiimi on todennut tapaamisessaan, että budjetti 1200 euroa on varsin tiukka. Jenna 

on tarkastellut tämän vuoden talousarviota ja sitä voisiko lisäbudjetointeja tehdä. Sara ja 

Riikka keskustelleet, ja ehdotus olisi lisätä budjettiin 800 euroa, jolloin kokonaisbudjetti olisi 

2000 euroa. Liiton kokonaisrahatilanne on hyvä ja viime tulos on ollut ylijäämäinen. 

Ylijäämää on suositeltu käytettävän mm. vuosijuhliin. Talousarviossa myös on muutamia 

kuluja, joita ei välttämättä käytetä tänäkään vuonna kokonaisuudessaan. 

 

Esitetään budjetoida 800 euroa lisää vuosijuhlabudjettiin. Summaa ei suoraan veloiteta 

jostakin tietystä aiemmin talousarvioon esitetystä summasta. Päätetään esityksen mukaan. 

 

8. SKOLin 5. vuosijuhlat 

Vuosijuhlatiimi on tavannut ensimmäisen kerran 1. helmikuuta. Tiimissä 12 jäsentä, jotka 

koostuvat entisistä SKOLin aktiiveista. Tapaamisessa pohdittiin juhlan sijaintia, luonnetta ja 

skaalaa. 1200 euroa todettiin varsin pieneksi budjetiksi mutta siihen on saatu lisäpontta tässä 

kokouksessa. Helsingin korkeiden hintojen takia tarjouspyyntö tehtiin tilasta Tampereella. 

Kyseessä Työväenmuseo Werstaan Bertel-juhlatila. Juhlatila mahduttaa 50–70 henkeä. Tila 

varataan lauantaille 17.9.2022. Tilavuokran hinta 690 euroa, jos tapahtuman kesto 18–24, ja 

790 euroa, jos kesto 18–02. Pukukoodiksi suunniteltu tummaa pukua ja tyylillisesti juhlat 

olisivat paremmat vuosijuhlasitsit. Juhlatilan kautta on saatu myös tarjous cateringista. 

Seuraava tapaaminen maanantaina 7.3. jolloin keskustelemme tarkemmin yksityiskohdista. 

 

Juhla halutaan pitää avoinna sekä kutsuvieraille, SKOLin entisille aktiiveille, että kaikkien 

jäsenjärjestöjen ”perusjäsenille” ja alumneille. Kokouksessa muistutettiin, että myös 

yhteistyökumppanit on hyvä kutsua ja heiltä voisi myös kysyä sponsorointia tai muuta 

osallistumista juhlaan. Tiimistä ei löytynyt halukkaita toimihenkilöiksi, joten niitä ei nyt 

valita vuosijuhlia tai historiikkia varten. Historiikin teko vielä avoinna. Ilmoittautuminen 

vuosijuhlille järjestetään jo loppukeväästä, sillä sitä ei ehditä tehdä syyslukukauden alussa. 

Tiedossa ei ole tässä kohtaa päällekkäin meneviä tapahtumia. 
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Saila Pihlajamaa poistuu ajassa 19.53. 

Kokoustauko ajassa 19.51–19.58. 

 

9. Hallitus- ja toimihenkilöhaku kevät 2022  

Hallitus- ja toimihenkilöhaut ovat ajalla 24.2.–10.3.2022. Tarkkoja määriä halutuista jäsenistä 

tai toimihenkilöistä ei ole rajattu, mutta toimihenkilöitä haetaan etenkin EPALE-toimintaan, 

kaupunkitoimintaan ja työelämätoimintaan. Puheenjohtajisto, rahastonhoitaja ja EPALE-

lähettiläs ovat kiinteitä pestejä, joihin ei voida valita enää uutta hallituksen jäsentä. Muihin 

toimiin voi periaatteessa hakea kumpaa kautta tahansa. Korostetaan hakuilmoituksessa, että 

hakemista kannattaa lähestyä sen kannalta paljonko on valmis tekemään. Riikka kirjoittanut 

alustavan hakuilmoituksen. Jenna ja Sara viimeistelevät sen ja somettavat hausta. Hallitus 

esittäytyi somessa viikolla 7 ja kertoi myös pesteistään alustaen tulevaa hakua. 

 

10. Jäsenjärjestöjen vuosijuhlille osallistuminen 

Olemme saaneet kutsun Motivan vuosijuhlille 26.3.2022 ja Katkon vuosijuhlille 2.4.2022. 

Tiedossa ovat myös Lastun vuosijuhlat 8.4.2022 mutta sinne emme ole vielä saaneet kutsua. 

Lotta on käytettävissä Motivan vuosijuhlille SKOLin edustajaksi. Riikka kiinnostunut 

Motivan ja Lastun vuosijuhlista. Sara käytettävissä Katkon vuosijuhlille. 

 

Esitetään, että SKOL korvaa aina vuosijuhlaedustuksissa yhden illalliskortin summan 80 

euroon asti. Jos edustajia on kaksi, jaetaan summa puoliksi osallistujien kesken. Esitetään 

myös, että vuosijuhlaedustuksissa matkakuluja korvataan talousohjesäännön mukaan 25 

euroon saakka, mutta jos omavastuuosuus on yli 50 euroa niin lisäkorvauksista voidaan 

päättää hallituksen kesken erikseen. Esitetään lisäksi, että rahastonhoitajan on mahdollista 

maksaa haettu kulukorvaus mm. vuosijuhlaedustuksiin liittyen ennen sen hyväksymistä 

kokouksessa, jos kulukorvaus todetaan rahastonhoitajan toimesta oikeelliseksi ja tätä 

päätöskohtaa noudattavaksi. Kulukorvaukset hyväksytään tässä tapauksessa takautuvasti 

hallituksen kokouksessa. 

 

Päätetään esitysten mukaan. 
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Esitetään, että Sara edustaa Liittoa Katkon vuosijuhlilla. Esitetään, että Lotta edustaa Liittoa 

Motivan vuosijuhlilla. Päätetään esitysten mukaan. 

 

11. Liiton ylimääräinen kokous 

Saatamme joutua pitämään ylimääräisen yhdistyksen kokouksen hallitushakujen takia. 

Ehdotetaan alustavaksi ajankohdaksi tiistaita 29.3.2022. Toiminnantarkastusta ei ehditä tehdä 

niin, että itse kevätkokous pidettäisiin maaliskuun lopussa. Toiminnantarkastukseen on 

annettu aikaa 31.3. asti, joten virallinen kevätkokous pidetään näillä näkymin huhtikuussa. 

Pohdittiin vaihtoehtoa, että mahdolliset uudet hallituksen jäsenet aloittaisivat toimihenkilöinä 

eikä ylimääräistä kokousta pidettäisi, vaan heidät virallistettaisiin hallituksen jäseniksi vasta 

kevätkokouksessa. Pelkona tässä on se, että hakijoiden kiinnostus lopahtaa ennen virallista 

kokousta eivätkä he ehdi mukaan toimintaan keväällä. Jätetään tämä menettely ja 

ylimääräisen kokouksen tarve mietintään ja palataan niihin maaliskuun kokouksessa. 

 

12. Iltakoulut kevät 2022 

Vuosikellon iltakoulu pidetään tiistaina 8.3. klo 16 alkaen. Talousohjesäännön muokkaamista 

varten sovitaan iltakoulu maaliskuulle. Sara tekee Doodlen. Sovitaan EPALE-sopimuksen 

tarkastelua varten iltakoulu ennen uuden sopimuskauden alkua, kunhan Lotta ja Riikka ovat 

tavanneet yhteyshenkilö Lindan kanssa. Muita sopimuksia varten voidaan tarvittaessa myös 

sopia iltakouluja myöhemmälle ajankohdalle. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Riku kertoo vielä Peducalta kuulumiset. Yhdistyksen kokous pidetty pienellä 

osallistujamäärällä mutta onnistuneesti. Peduca on järjestämässä talvista tapahtumaa 

mahdollisesti peruuntuneiden Talvipäivien hengessä. Kasvisristeilyn suunnittelu ja ideointi 

edistyy – yhteinen ryhmä on perustettu AKKn ja Peducan kesken. 

 

14. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on tiistaina 15.3.2022. Alustavasti on puhuttu, että kokous pidetään Saran 

luona Espoossa taloyhtiön kerhotalossa. Riku voi selvitellä myös yliopiston tiloja. 
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Muistetaan kutsua kokoukseen myös SKOL-vastaavat, kun heille ei ole tulossa erikseen live-

tapaamista keväälle. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 21.19.  

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

_____________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Riikka Toiviainen     Sara Pelli 


