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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 

Hallituksen kokous 

 

 

Aika: tiistaina 15.3.2022 kello 17.02–19.23 

Paikka: Jousenpuistonkatu 2 C 68, 02200 Espoo (sekä etäyhteys Zoomissa) 

 

Läsnä: 

 

Hallituksen jäsenet 

Riikka Toiviainen 

Sara Pelli 

Lotta Ellonen (osittain etänä, saapui kohdassa 3) 

Jenna Kärki 

Toimihenkilöt 

- 

 

Muut läsnäolijat 

Elina Sorsa (etänä, poistui kohdassa 9) 

Henna Mäkelä (etänä, poistui kohdassa 11) 

 

 

Kokouksen asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.02. 

 

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 Pelliä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

Lotta Ellonen saapuu ajassa 17.03. 

 

3.2 Hybridikokouksen hyvät kokouskäytännöt  

Sovitaan kokouskäytännöistä, jotta niin etänä kuin paikan päällä on mahdollista osallistua 

kokoukseen tasavertaisesti. Puheenjohtaja vetää kokouksen ja jakaa puheenvuorot. 

Puheenvuoroa voi pyytää nostamalla käden tai aktivoimalla kädennoston Zoomissa. Pidetään 

puheenvuorot tiiviinä ja mikit pois päältä muutoin kuin omalla puheenvuorolla. 

 

3.3 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitetään lisättäväksi kohta 11. ”Jäsenjärjestöjen vuosijuhlille osallistuminen”. 

 

Henna Mäkelä kysyy, voitaisiinko KAAOS-työelämätapahtuman budjetoinnista puhua ja 

sopia tässä kokouksessa. Asiaa ei ole valmisteltu, joten suorilta käsin asiasta ei voida vielä 

päättää. Laitetaan Hennalle tiedoksi viestitse millaiset budjetit viime tapahtumissa on ollut. 

Tuodaan budjetointi päätettäväksi ensi kokoukseen. Lotta kommentoi, että aiemmin on 

osallistuttu kahvituskuluihin Specian kanssa. Tapahtuma on järjestetty yliopiston tiloissa ja 

ruokailu on tapahtunut omaehtoisesti yliopiston ruokaloissa, jolloin niistä ei ole syntynyt 

erillisiä kuluja, joita olisi tarvetta kattaa. 

 

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen. 

Päätetään esityksen mukaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Esitetään hyväksyä pöytäkirja 2/22 muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan. 
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5. Vastuualueiden ilmoitusasiat 

Sara: Hiljaisempaa ollut omilla vastuualueilla, somea on tykitetty. LinkedIniin on postattu 

työpaikkailmoitus, muutama muukin tulossa sinne kanavan aktivoimiseksi. 

 

Jenna: Haalarimerkkitilaus hoidossa, paras tarjous saatu Kangasmerkit.com ja se valittiin. 

Merkit 600 kpl maksavat nyt 354 euroa plus postimaksut 7,50 euroa. Koevedokset hyväksytty 

ja merkkejä odotetaan saapuvaksi Jennalle. Kaikille ainejärjestöille lähetetty laskut 

vuosimaksuista, osa jo maksanut. Viestinnässä jaettu paljon hauista. 

 

Lotta: EPALE-raportti viime hankekaudelta on valmis. EPALEn Lindaa tavattu ja ideoita 

pyöritelty nyt alkavalle uudelle hankekaudelle. Perjantaina 18.3. tavataan SKOL-vastaavien 

kesken. Käydään läpi EPALE-toimintaa ja, kuten jo aiemmin mainittu, päivitetään SKOL-

vastaavan ohjedokumenttia. 

 

Riikka: Puheenjohtajistolla menee hyvin. SVVn kanssa kehitelty graduideoita jäsenistölle, 

Sadulta saatu ensimmäinen mainos. Maalis-huhtikuussa mainostetaan niitä enemmän. 

Specian kanssa oli tapaaminen 9.3. jolloin käytiin läpi yhteisiä ajankohtaisia asioita ja uusi 

koordinaattori esittäytyi. Seuraava tapaaminen Specia Hubilla perjantaina 22.4. ja sinne 

tarvittaisiin edustaja. Sara menee, jos ajankohta sopii. Sähköpostiin on tullut mainos 

kasvatustieteilijöiden lakista. Ei tarkempaa tietoa millainen se olisi, mutta ei kuitenkaan 

osoiteta tässä kohtaa kiinnostusta, sillä oma lakki tuskin vetoaisi jäsenjärjestöihin. 

 

6. Talousasiat  

Tilin tämänhetkinen saldo on 6 148,56 euroa. 

 

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen  

Menot 

Päivämäärä 

1.3.2022 

1.3.2022 

 

Summa 

20,00 € 

6,90 € 

 

Kuvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

 

Saaja 

Riikka Toiviainen 

Sara Pelli 
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4.3.2022 12,69 € Palvelumaksu Osuuspankki 

Tulot 

Päivämäärä 

2.3.2022 

3.3.2022 

6.3.2022 

11.3.2022 

 

Summa 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

 

Kuvaus 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu 

 

Maksaja 

Katko ry 

AKK ry 

Kassos ry 

Emile ry 

 

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan. 

 

6.2 Kulukorvaukset 

Summa 

16,30 € 

25,00 € 

80,00 € 

65,00 € 

24,00 € 

15,00 € 

5,90 € 

27,90 € 

Kuvaus 

Matkakulut Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä 

Matkakulut Jyväskylä-Helsinki-Turku-Jyväskylä 

Lastun vuosijuhlien illalliskortti 

Motivan vuosijuhlien illalliskortti 

Matkakulut Oulu-Helsinki 

Motivan vuosijuhlalahja 

EPALE-kulut Espoo-Turku 

EPALE-kulut Turku-Imatra 

Saaja 

Jenna Kärki 

Riikka Toiviainen 

Riikka Toiviainen 

Lotta Ellonen 

Lotta Ellonen 

Lotta Ellonen 

Lotta Ellonen 

Lotta Ellonen 

 

Esitetään hyväksyä mainitut kulukorvaukset. Päätetään esityksen mukaan. 

 

6.3 Budjetoinnit 

Esitetään kevään vuosijuhlalahjoihin (Motiva, Katko ja Lastu) budjetoitavaksi 15 euroa 

jokaiseen eli yhteensä 45 euroa. 

 

Esitetään budjetoitavaksi Riikan ja Lotan majoitukseen Turussa SKOLin nimissä pidettävää 

työelämäpajaa varten 30 euroa per henkilö eli yhteensä 60 euroa edustusmenoista. 
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Sekä esitetään budjetoitavaksi maaliskuun kokousta ja kokouksen jälkeistä hallituksen 

yhteistä virkistäytymistä varten virkistäytymisbudjetista 70,5 euroa eli puolet Urheilupuiston 

Airbnb-asunnon vuokrasta (kokonaissumma yhdeltä yöltä 141 euroa). Toisen puoliskon 

vuokrasta jakavat asunnossa yöpyvät Riikka, Lotta ja Jenna keskenään. 

 

Päätetään esitysten mukaan. 

 

7. Toimihenkilöiden valinta 

Olemme saaneet hakujen tuloksena 2 kappaletta toimihenkilöhakemuksia. Jenni Saraniemi 

Motivalta Kilpisjärveltä ja Piia Sipari Emileltä Jyväskylästä. Kumpikaan ei päässyt 

kokoukseen esittäytymään. Riikka kuitenkin lukee Piian ja Jennin esittelyt, jotka he olivat 

lähettäneet sähköpostitse. Molemmat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ensisijaisesti 

työelämäasioihin. Keskustellaan heidän kanssaan myöhemmin siitä, mistä ovat tarkalleen 

kiinnostuneita. Ei nähdä syitä olla valitsematta molempia hakijoita toimihenkilöiksi. 

 

Esitetään valita Jenni Saraniemi ja Piia Sipari vuoden 2022 toimihenkilöiksi. 

Päätetään esityksen mukaan. 

 

Lotta Ellonen saapuu fyysisesti paikalle kokoukseen.  

 

8. Specian sopimuksen hyväksyminen  

Olemme saaneet luonnoksen Specian sopimuksesta vuodelle 2022. Sopimukselle on 

kirjattuna vähintään 9 julkaisua, joille SKOL määrittelee sopivimman kanavan. Isommissa yli 

30 henkilön valtakunnallisissa tapahtumissa sitoudutaan mainostamaan Speciaa. Specia 

kirjoittaa 1–2 artikkelia nettisivuillemme. Käyttöoikeus Specian tiloihin Helsingissä säilyy. 

Sitoudutaan järjestämään yksi työelämätapahtuma kauden aikana yhdessä Specian kanssa. 

Riikka toteaa, että Kasvuseminaaria ei tulla luultavasti järjestämään. Specian on myös 

hankala tulla KAAOS-tapahtumaan mukaan, kun se on SKOLin ja Lastun välinen tapahtuma. 

Tapahtuma olisi siis malliltaan jotakin, mitä ei ole välttämättä aiemmin oltu. Tässä ei nähdä 
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ongelmaa ja Lotta ehdottaa tapahtuman yhdistämistä vuosijuhlahumuun alkusyksystä. Idea 

saa kannatusta. SKOLin saama korvaus Specialta on 275 euroa. Sopimus on hieman 

matalatöisempi kuin viime vuonna, mutta korvaus ja muut ehdot muuten samat.  

 

Esitetään hyväksyä Specian yhteistyösopimus vuodelle 2022 sellaisenaan. 

Päätetään esityksen mukaan. 

 

9. EPALE-lähettilään vuoden 2022 toimintasuunnitelman tarkastelu ja vuoden 2021 

raportin hyväksyminen 

Toimintasuunnitelmaa ei ole vielä. Tuleva hankekausi on huhtikuusta vuoden loppuun. 

Lähettiläs on tuottanut aiemmin sisältöä foorumille liittyen nuorten aikuisten temaattiseen 

kokonaisuuteen, mikä SKOLille helpoimmin lähestyttävä EPALEn painopiste. Tiedoksi, että 

Aikuisoppimisen kansainvälistymispäivät syksyllä marraskuussa 9.-10.11.2022. Lähettiläät 

osallistuvat päiville ja tämä kirjattaisiin suunnitelmaan. Ehdotetaan sopimukselle maininta 

jäsenistökilpailusta, jossa voisi hakea lähettilään aveciksi päiville. Kustannus EPALE-

budjetista siihen olisi noin 10–20 euroa eli osallistujamaksun verran. Vuonna 2022 

tuotettaisiin kertomus ajankohtaisesta aikuiskasvatukseen liittyvästä aiheesta joko Lotan tai 

ulkopuolisen henkilön toimesta. Lisäksi EPALE osallistuisi KAAOS-tapahtumaan kuten 

aiemmin, ja tehtäisiin Specian tapaan yhteistyöjulkaisuja. Aiemmalla hankekaudella 6 

julkaisua SKOLin ja lähettilään toimesta. 

 

Lotta esittelee raportin EPALE-lähettilään toiminnasta ajalta 1.1.2021-31.3.2022 eli sen mitä 

viime hankekauden ajalta on tehty ja miten Lotta itse arvioi hankekauden toimintaa. EPALEn 

Instagram-tili on ollut Instagramin tarkistuksessa ja suljettuna viime loppusyksystä asti, sen 

kautta on siis kadonnut muutamia julkaisuja ja jakoja, mutta muutoin toiminta on ollut 

onnistunutta. 

 

Esitetään hyväksyä viime hankekauden raportti. 

Päätetään esityksen mukaan.  
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Henna Mäkelä poistui ajassa 18.10. 

Kokoustauko ajassa 18.19–18.30. 

 

10. SKOLin 5. vuosijuhlat 

Vuosijuhlatiimin tapaaminen peruuntui osallistujakadon takia. Uutta tapaamisaikaa ei ole 

saatu sovittua. Sara on suunnitellut budjettia, vieraskiintiöitä ja juhlien erilaisia yksityiskohtia 

eteenpäin itsenäisesti. Lisäbudjetointi tuli tarpeeseen. Sara esittelee budjettia ja cateringin 

menuehdotukset. Todetaan, että buffet on erinomainen vaihtoehto ja tässä kohtaa parempi sen 

edullisuuden takia, sillä pöytiintarjoilussa tulee myös huomattavasti enemmän henkilökunnan 

kuluja. Ruoka kuulostaa hyvältä. Juhlavieraiden kiintiöt ovat tässä kohtaa: jäsenjärjestöjen 

kutsuvieraat, yhteistyökumppanit, aiemmat hallitukset, nykyinen hallitus, jäsenjärjestöjen 

opiskelijat sekä vuoden kasvatustieteilijä. Kokonaisuudessaan juhlille tulisi näin 64 henkeä, 

joista 24 henkeä olisi järjestöjen rivijäseniä toisin sanoen kolme per järjestö. Juhlan 

illalliskortin hinta vielä tarkentuu kulujen tarkentuessa, mutta arviona tässä kohtaa 60 euroa. 

Sara koittaa saada tiimin aktivoitumaan. Ilmoitetaan juhlien ajankohta järjestöille ja jäsenille 

pian. 

 

11. Jäsenjärjestöjen vuosijuhlille osallistuminen 

Olemme saaneet kutsut Conduksen 18. vuosijuhlille 26.3.2022 ja Lastun 38. vuosijuhlilla 

9.4.2022. Sara lähettää onnitteluksi e-kortin mutta emme osallistu juhlille muuten. 

 

Elina poistui ajassa 18.52. 

 

Esitetään, että Riikka osallistuu Lastun vuosijuhlille. 

Päätetään esityksen mukaan.  

 

12. Liiton ylimääräinen kokous 

Hallitukseen hakijoita ei tullut. Ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle ei siten ole perusteita 

eli sitä ei tässä kohtaa pidetä. Voidaan sisällyttää kuitenkin asialistalle itse kevätkokoukseen 

hallitukseen ehdolle asettuminen. Harkitaan kevätkokouksen pitämistä risteilyn yhteydessä 
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toukokuussa, jolloin valmistellaan rauhassa maalis-huhtikuussa talousohjesääntöä. Se 

voidaan virallisesti hyväksyttää vasta syksyllä, jos tarve vaatii, eikä ohjesäännön uutta 

versiota saada ajallaan kevätkokoukseen valmiiksi. Ohjesääntö voidaan joka tapauksessa 

käyttää tarkastelukierroksella jäsenjärjestöillä nyt keväällä. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Toimihenkilöt pääsevät seuraavaan iltakouluun. Riikka pitää yhteyttä heihin tässä kohtaa. 

 

Riikka laittaa Hennalle sähköpostia KAAOS-tapahtuman budjetoinnista alustavasti. Vuonna 

2021 budjetoitu tapahtumaan 20 euroa ja tälle vuodelle kaikkien vuoden tapahtumien budjetti 

yhteensä 100 euroa. Eli voimme rahallisesti osallistua tapahtumaan muutamilla kymmenillä 

euroilla. 

 

14. Seuraavat kokoukset ja iltakoulut 

Seuraava kokous on keskiviikkona 13.4.2022 klo 17–19. Seuraava iltakoulu on maanantaina 

21.3.2022 klo 18–20. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.23.  

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

_____________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Riikka Toiviainen     Sara Pelli 


