Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: keskiviikkona 13.4.2022 kello 17.03–19.08
Paikka: etäyhteys Zoomissa

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Toimihenkilöt

Riikka Toiviainen

Jenni Saraniemi

Sara Pelli
Lotta Ellonen

Muut läsnäolijat

Jenna Kärki (poistuu kohdassa 9)

Henna Mäkelä (Lastu ry) (poistuu kohdassa 12)

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.03.

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.

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitetään lisättäväksi kohta 8. ”EPALE-sopimuksen tarkastelu ja hyväksyminen”.

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen.
Päätetään esityksen mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettakoon, että sihteeriltä lipsahti keskeneräinen versio pöytäkirjasta kokouskutsuun.
SKOLin 5. vuosijuhlat -kohdan kappale kirjoitettu nyt ja muokattu muutamat jääneet
kirjoitusvirheet. Vuosijuhlia koskevaa kohtaa lukuun ottamatta ei sisällöllisiä muutoksia
pöytäkirjaan.

Esitetään hyväksyä pöytäkirja 3/22 näin ollen muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan.

5. Vastuualueiden ilmoitusasiat
Sara: Nettisivuille lisätty tuotteet-sivu, jossa tietoa haalarimerkeistä ja niiden tilaamisesta.
Postattu haalarimerkeistä ja markkinoitu merkkien tilaamista järjestöille. LinkedInissä
vinkattu työpaikkailmoituksesta ja SVVn gradumainoksia jaettu. Työelämätiimi tapaa
torstaina.

Lotta: Raportti hyväksytty ja kunnossa. EPALEa laskutettu viime toimintakaudesta. Lotalla
edessä vuosikellon suunnittelu alkaneelle toimintakaudelle. Lähettiläiden tapaaminen 28.–
29.4. Helsingissä. Luvassa EPALE-viestintää SKOLin kanavissa silloin.

Riikka: Kevätkokous pidetään keskiviikkona 4.5. klo 17 alkaen. Riikka lähettää kokouskutsut
ajoissa järjestöille. Satu SVVltä on lähettänyt mainoksia, joista kaksi on jo jaettu someen ja
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yksi vielä odottaa julkaisua. Specian sopimuksessa mainittu yhteinen tapahtuma onkin
KAAOS-työelämätapahtuma, mutta sen lisäksi voidaan silti pitää yhteistä muuta toimintaa.
Speciaa kiinnostaisi järjestää alumnipaneeli – ideoidaan tätä yhdessä työelämätiimin kanssa.

Jenna: Kirjanpito on nyt kunnossa ja ajan tasalla. AKK on tilannut merkkejä 100 kappaletta
molempia eli yhteensä 200 kappaletta. Haalarimerkit on postitettu ja laskutettu.

6. Talousasiat
Tilin tämänhetkinen saldo on 5 627,83 euroa.

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Menot
Päivämäärä

Summa

Kuvaus

Saaja

16.3.2022

25,00 €

Kulukorvaus

Riikka Toiviainen

16.3.2022

80,00 €

Kulukorvaus

Riikka Toiviainen

16.3.2022

16,30 €

Kulukorvaus

Jenna Kärki

16.3.2022

33,80 €

Kulukorvaus

Lotta Ellonen

16.3.2022

65,00 €

Kulukorvaus

Lotta Ellonen

16.3.2022

24,00 €

Kulukorvaus

Lotta Ellonen

16.3.2022

15,00 €

Kulukorvaus

Lotta Ellonen

29.3.2022

446,46 €

Haalarimerkkitilaus

Kangasmerkit.com

6.4.2022

15,17 €

Palvelumaksu

Osuuspankki

Päivämäärä

Summa

Kuvaus

Maksaja

22.3.2022

50,00 €

Jäsenmaksu

Mentor ry

25.3.2022

50,00 €

Jäsenmaksu

Lastu ry

25.3.2022

50,00 €

Jäsenmaksu

Motiva ry

31.3.2022

50,00 €

Jäsenmaksu

Peduca ry

Tulot
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Todetaan, että haalarimerkkitilauksen hinta kirjattiin viime kokoukseen väärin, sillä esitetty
summa ei sisältänyt alveja. Nyt hyväksytty summa sisältää alvit.

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan.

6.2 Kulukorvaukset
Summa

Kuvaus

Saaja

70,50 €

Virkistyskulut majoitus hallituksen

Riikka Toiviainen

virkistäytymisessä ja kokouksessa

60,00 €

Edustuskulut majoitus Turun työelämäpajaa varten Riikka Toiviainen

50,00 €

Matkakulut Jyväskylä-Rovaniemi-Jyväskylä

Riikka Toiviainen

15,00 €

Lastun vuosijuhlalahja

Riikka Toiviainen

80,00 €

Katkon vuosijuhlaedustus

Sara Pelli

25,00 €

Matkakulut Helsinki-Turku-Helsinki

Sara Pelli

15,00 €

Katkon vuosijuhlalahja

Sara Pelli

11,70 €

AKK ry:n haalarimerkkitilauksen postitus

Jenna Kärki

Riikka hakee kirjallisesti lisäkorvausta matkakuluihin Jyväskylästä Rovaniemelle ja takaisin,
kun niiden omavastuuosuus on ylittänyt 50 euroa. Hallitus hyväksyy anomuksen
lisäkorvauksesta ja korvaa Riikalle yhteensä 50 euroa matkakuluista.

Esitetään hyväksyä mainitut kulukorvaukset. Päätetään esityksen mukaan.

6.3 Budjetoinnit
KAAOS-tapahtumasta keskusteltu Lastulla. Tapahtuman ajankohdalle on ehdotettu viikkoja
42 ja 46. Viikko 42 vaikuttaisi meidän mielestämme paremmalta. Tapahtuma olisi perjantaina
ja sillis lauantaina. Budjetoidaan 30 euroa KAAOS-tapahtuman tarjoiluihin kuten kahvi ja
tee, karkit ja puhujien palkkiot.
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Vuosijuhlien lisäbudjetoinnista 800 euroa on keskusteltu hallituksen iltakoulussa.
Lisäbudjetointi tullaan esittelemään ja hyväksyttämään kevätkokouksessa jäsenjärjestöillä
läpinäkyvyyden saavuttamiseksi talousohjesäännön mukaisesti.

7. Talousohjesäännön päivitys
Maanantaina tavattiin iltakoulussa. Jenna esitteli silloin talousohjesääntöön suunnitellut
muutokset. Aiemmin pohdittuja kulukorvauskäytäntöjä on nyt selvennetty, kuten myös
tyyliseikkoja, ja sanamuotoja on muokattu joustavammiksi. Ohjesääntöön pyydetään
kommentit jäsenjärjestöiltä myöhemmin sovittavalla aikataululla. Ohjesääntö vahvistetaan
syksyllä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Kommenttikierros voisi päättyä toukokuun
lopulla ja elo-syyskuulle sovittaisiin kokous. Sovitaan ehdotettavat ajat yhdistyksen
kokoukselle Riikan ja Saran toimesta.

Kokoustauko ajassa 18.08–18.16.

8. EPALE-sopimuksen tarkastelu ja hyväksyminen
Riikka esittelee sopimuksen ja toimintasuunnitelman loppuvuodelle. Kausi on 1.4.31.12.2022 eli 9 kuukautta. Korvaus 3000 euroa eli sama kuin aiemmin. 2400 euroa
maksetaan ennakkomaksuna kauden alussa. Jenna voi laskuttaa ennakkomaksun heti kun
sopimus on hyväksytty. Sopimus on työmäärältään samankaltainen kuin aiemminkin.

Esitetään hyväksyä EPALE-sopimus tämän vuoden hankekaudelle.
Päätetään esityksen mukaan.

9. SKOLin vuosijuhlien järjestelyt
Vuosijuhlien järjestelyt etenevät. Hallituksen iltakoulussa ideoitiin avoimia jatkoja ja sillistä,
jolloin tapahtumat olisivat kaikille halukkaille kasviksille, ja tämä toisi hyvät bileet ja sopivaa
pöhinää mukanaan. Silliaamiaisen pitämiselle ei välttämättä ole resursseja, mutta jatkoja
voidaan mainostaa avoimina. Vuosijuhlien hinta on korotettu 65 euroon, alkoholiton menu 55
euroa. Vuoden kasvatustieteilijää ei ehditä valita vuosijuhliin mennessä, joten sen valinta
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sijoitetaan myöhempään syksyyn erikseen. Työelämätapahtumaa tai muuta vastaavaa
tekemistä voitaisiin kuitenkin yhdistää vuosijuhlaviikkoon. Vuosijuhlien ilmoittautuminen
avautuu kutsuvieraille 2.5. ja ainejärjestö- ja hallitustoimijakiintiöille 9.5. ja ilmot ovat auki
16.5. asti. Tiimillä on tällä hetkellä kilpailutukset käynnissä mm. paperituotteisiin ja
majoitukseen liittyen. Etsinnässä jatkotila ja esiintyjä. Tiimi saattaa lähteä risteilyltä
hakemaan juhlaan alkoholeja halvemmalla.

Jenna poistuu ajassa 18.43.

10. Kasvismökki
Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaamisessa on herännyt into yhteiseen virkistäytymiseen,
jossa olisivat puheenjohtajat, SKOLin hallitus ja SKOL-vastaavat. Riku Kallio kysyy
sukulaistensa mökkiä käyttöön. Aiemmin, kun tapahtumaan on voinut osallistua avoimesti
kuka tahansa, on tapahtumassa ollut tilanpuutteen takia todella pienet kaupunkikiintiöt. Sen
takia jokin muu kesätapahtuma tai rento kokoontuminen olisi hyvä pitää erikseen, ja pitää
kasvismökki tässä muodossa yksityisempänä virkistäytymis- ja kiitostapahtumana
jäsenjärjestöille. Ehdotetaan, jos päästään Rikun mökille, että SKOLin hallitusta voisi mennä
mökille etukäteen päiväksi yhdessä.

11. Liiton kevätkokous
Pidetään kevätkokous keskiviikkona 4.5.2022 klo 17 alkaen. Riikka lähettää kutsut ja Sara
julkaisee tapahtumasta someen ja nettisivuille. Pitkän linjan SKOLin hallituslainen Johanna
Ojama on lupautunut puheenjohtamaan kokouksen.

12. Muut esille tulevat asiat
Katkon vuosijuhlilla on herännyt SKOL-alumnien keskuudessa innostus omiin collegepaitoihin, joita voitaisiin tilata Liiton juhlavuoden kunniaksi. Tuote voisi olla jotakin
muutakin, esimerkiksi housut, avainnauha tmv. Jätetään ajatus hautumaan.

Henna Mäkelä poistuu ajassa 18.57.
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HATKAT-työelämäpäivät pidetään torstaina 13.10.2022 Jyväskylässä.

Piia osallistuu 22.4. Specian tapaamiseen Helsingissä.

Ihanaa pääsiäistä ja vapun odottelua, simat ja tippaleivät on jo kaupoissa odottelemassa!

13. Seuraavat kokoukset ja iltakoulut
Seuraava kokous on tiistaina 24.5.2022 klo 17–19. Seuraava ja vuoden viimeinen iltakoulu
on ennen toukokuun kokousta.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.08.

Vakuudeksi

_____________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Riikka Toiviainen

Sara Pelli
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