Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Yhdistyksen kevätkokous

Aika: keskiviikkona 4.5.2022 kello 17.02–18.42
Paikka: etäyhteys Zoomissa
Läsnä:
Riikka Toiviainen

Anette Pärssinen (Kassos ry)

Sara Pelli

Elina Sorsa (Katko ry)

Jenna Kärki

Henna Mäkelä (Lastu ry)

Johanna Ojama

Johanna Rytkönen (Emile ry)

Elina Tulkki (poistuu kohdassa 8)

Mirja Koski (AKK ry)

Jarkko Impola (poistuu kohdassa 10)

Neea Nikkinen (Mentor ry) (poistuu kohdassa 9)

Piia Sipari

Oona Kujala (Motiva ry)
Riku Kallio (Peduca ry)

Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17.02.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valitseminen
Esitetään kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Ojamaa, kokouksen sihteeriksi Sara Pelliä ja
kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Piia Siparia ja Jenna Kärkeä.
Päätetään esitysten mukaisesti.
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3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kaksi (2) viikkoa ennen kokousajankohtaa jäsenjärjestöille ja
muille osallisille, sekä julkaistu SKOLin nettisivuilla. Kokouksessa on valtakirjalla läsnä
äänivaltaiset edustajat jokaisesta jäsenjärjestöstä.
Näin ollen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokousjärjestelyt
4.1 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitetään hyväksyä työjärjestys muutoksitta.
Päätetään esityksen mukaan.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Toimintakertomuksen vuodelta 2021 esittää edellisvuoden puheenjohtaja Elina Tulkki.
Toimintakertomukseen liittyen ei herää kysymyksiä, eikä siihen esitetä muutoksia.
Tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2021 esittää edellisvuoden rahastonhoitaja Jarkko Impola.
Varsinaiset toiminnan tuotot olivat 3275 euroa ja kulut 2148,59 euroa. Varainhankinnan
tuotot olivat 450 euroa ja kulut 0 euroa. Näin ollen toimikauden tulos on 1576,41 euroa
ylijäämäinen. Tilinpäätösdokumentteihin liittyen ei herää kysymyksiä, eikä niihin esitetä
muutoksia.
Toiminnantarkastajien lausunnon esittää Elina Tulkki tarkastajien Hannamari Salkolan ja
Anna Veijolan puolesta. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista ja
vastuuvapauden myöntämistä edellisen toimikauden hallitukselle, eikä erityisiä puutteita tai
korjauksia heidän toimestaan löydetty.
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätöksen vahvistamiselle ei esitetä vastaväitteitä.
Esitetään vahvistaa tilinpäätös 2021.
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Päätetään esityksen mukaan, ja vahvistetaan tilinpäätös 2021 enemmistöäänin.
7. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Jäävit kokousosallistujat siirtyvät breakout roomiin keskustelun ajaksi.
Vastuuvapauden myöntämiselle ei esitetä vastaväitteitä.
Esitetään vastuuvapauden myöntämistä.
Päätetään esityksen mukaan, ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille enemmistöäänin.
8. SKOLin vuosijuhlien lisäbudjetoinnista päättäminen
Hallituksen varapuheenjohtaja Sara Pelli esittää lisäbudjetointiin liittyvän dokumentin.
Talousohjesäännön mukaisesti 800 euron lisäbudjetointi syksyn vuosijuhlia varten tulee
hyväksyttää myös yhdistyksen kokouksella. Päätösvaltainen hallitus on hyväksynyt
lisäbudjetoinnin 22.2.2022 kokouksessa. Liiton tulos on ollut useamman vuoden positiivinen
ja ylijäämää tilillä on reilusti, joten SKOLilla on varaa jäädä alijäämäiseksi vuonna 2022.
Jarkko täsmentää, että vasta viime toimikauden lopussa tajuttiin, että edessä on SKOLin 5.
toimintavuosi, joten vuosijuhlien budjetointia ei ehditty siinä hetkessä ajatella riittävän
tarkasti.
Esitetään hyväksyä lisäbudjetointi 800 euroa vuosijuhlille.
Päätetään esityksen mukaan enemmistöäänin.
Kokoustauko ajassa 18.06–18.12.
Elina Tulkki poistuu ajassa 18.09.
9. Kasvisristeily ja Supersitsit 2023
Kiertokulun mukaisesti seuraavat Supersitsit järjestettäisiin Tampereella syksyllä 2023.
Mentor on valmis ottamaan Supersitsit vastuulleen. Mentor ottaa asian esille kevään
viimeisessä hallituksen kokouksessaan.

Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry
Schaumanin puistotie 6 B 18
40100 Jyväskylä
skol.hallitus@gmail.com

Kasvisristeilyn järjestämisvuoro keväällä 2023 olisi Turulla. Katko ottaa Kasvisrissen
ilomielin vastuulleen.
Hallitukset voivat olla yhteydessä puheenjohtaja Riikkaan, kun tapahtumien järjestämisestä
on virallisesti päätetty kaupungeissa. Tukea järjestämiseen saa pyytää SKOLin hallitukselta,
vaikka päävastuu molemmista tapahtumista on järjestöillä kuten ennenkin. Tapahtumia varten
voi halutessaan esimerkiksi perustaa toimikunnan.
Neea Nikkinen poistuu ajassa 18.18.
10. Jäsenjärjestöjen kuulumiset
Lastu ry: Hyvää kuuluu, viimeinen hallituksen kokous on vielä 10.5. ja sitten kesälaitumille.
Vuosijuhlien kanssa oli kiirettä, mutta juhlat olivat onnistuneet. KAAOS-työelämätapahtuma
tulossa Rovaniemelle, tapahtumaviikko päätetään pian. HATKAT myös lähestyvät!
Jarkko Impola poistuu ajassa 18.22.
Motiva ry: Kiireinen kevät takana, varsinkin huhtikuu ja vappu. Viimeinen kokous myös ensi
viikolla. Oulussa alkaa uusi oppimistieteiden koulutusohjelma, ja 30 uutta opiskelijaa tulee
syksyllä Motivan alle.
Kassos ry: Kovaa vauhtia suunnitellaan syksyn tapahtumia. Itä-Suomen yliopistossa myös
uusia tuulia, alkamassa kansainvälinen kasvatustieteiden opintolinja, jonka opiskelijoiden
kanssa luvassa toimintaa.
Emile ry: Hyvin mennyt, takana paljon aktiivista toimintaa ja nyt suunnitelmissa syksy.
HATKAT-työelämätapahtuma Jyväskylässä syksyllä.
Katko ry: Kevään vuosijuhlat ja vappuhulinat pitivät kiireessä. Hallituslaisia on ollut kipeänä
eivätkä he pääse Kasvisrisselle, ja se harmittaa. Syksyllä alkaa Turussa uusi erityisopettajien
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opintolinja ja Katkon jäsenmäärä kasvaa. Katkon kastajaiset on sovittu pidettävän 25.8.2022.
AKK ry: Vapusta toivutaan, ja Kasvisrisseen valmistaudutaan kovaa vauhtia. Kasvisrissen
järjestelyjen jälkeen päästään lomille.
Peduca ry: Vappu meni hyvin, ja keskiviikosta eteenpäin joka päivä oli jotakin. Oli mukavaa
nähdä opiskelijoita suurin määrin paikalla tapahtumissa. Huomenna risseillään ja lopetetaan
vappu tyylillä!
SKOL pyytää ilmoituksia sähköpostitse tapahtumista, joihin SKOLin hallitusta voisi tulla
edustamaan ja esittäytymään ensi syksynä. Laitamme vielä toukokuun aikana viestiä
erinäisiin ryhmiin ja jaamme eteenpäin jaettavaa mainosta vuosijuhlista, jonka
kutsuvierasilmoittautuminen on nyt auki ja kaupunkien ilmoittautuminen avautuu ensi
maanantaina klo 12.00.
11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Talousohjesääntömuutos
SKOL on tekemässä muutoksia talousohjesääntöön, sillä on todettu, että monet sen
säännöstöt eivät ole toimivia käytännössä. Kommenttikierros talousohjesääntömuutoksesta
lähetetään elokuun alussa järjestöille niin, että muutoksia olisi mahdollista kommentoida
syyskuun ensimmäiselle tai toiselle viikolle. Tämä järjestely saa kannatusta. Edetään tällä
aikataululla. Tavoitteena hyväksyttää uudistettu talousohjesääntömuutos yhdistyksen
kokouksessa syksyllä.
Ei muita esille tulevia asioita.
12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.42.
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Vakuudeksi

_____________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Johanna Ojama

Sara Pelli

_____________________

_____________________

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Jenna Kärki

Piia Sipari
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