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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous 

 

 

Aika: maanantaina 26.9.2022 kello 17.02–17.40 

Paikka: etäyhteys Zoomissa 

 

Läsnä: 

 

Riikka Perämäki 

Sara Pelli 

Jenna Kärki 

Janna Karas 

Riku Kallio (Peduca ry) 

Mirja Koski (AKK ry) 

Elina Sorsa (Katko ry) 

Oona Koskela (Emile ry) 

Saila Pihlajamaa (Motiva ry) 

Henna Mäkelä (Lastu ry) 

 

Kokouksen asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.02. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja 

ääntenlaskijoiden (2) valitseminen 

Esitetään kokouksen puheenjohtajaksi Janna Karasta, kokouksen sihteeriksi Sara Pelliä, 

ääntenlaskijoiksi Riikka Perämäkeä ja Jenna Kärkeä sekä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi 

Elina Sorsaa ja Henna Mäkelää. 

 

Päätetään esitysten mukaisesti. 
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3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikko ennen kokousajankohtaa jäsenjärjestöille ja muille 

osallisille, sekä julkaistu SKOLin nettisivuilla. Kokouksessa on valtakirjalla läsnä 

äänivaltaiset edustajat kuudesta eli yli puolesta jäsenjärjestöistä. 

 

Näin ollen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokousjärjestelyt  

Avataan keskustelu kokouskäytännöistä, ehdotetaan äänestysmenetelmäksi Zoomin 

peukkujärjestelmää. Ehdotus kerää kannatusta. Suljettua lippuäänestystä on toki mahdollista 

kuitenkin pyytää tiukan paikan tullen. 

 

4.1 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitetään hyväksyä työjärjestys muutoksitta. 

Päätetään esityksen mukaan. 

 

5. SKOLin talousohjeen sääntömuutos 

Janna Karas antaa puheenvuoron tämän vuoden rahastonhoitaja Jenna Kärjelle, joka esittelee 

talousohjesääntömuutokset. Muutosehdotukset on lähetetty jäsenjärjestöjen tarkasteltavaksi 

jo aiemmin. Muutama kommentti saatiin kommenttikierrokselta, joka järjestettiin 

alkusyksystä. Huomioiden pohjalta on tehty muutoksia ohjesääntöön. 

 

Muutokset koskevat ohjesäännön termistön yhtenäistämistä ja selkeyttämistä. Suurimmat 

käytännön muutokset koskevat kulukorvauskäytänteitä, joita on muokattu tehokkaammiksi ja 

sopimaan joustavammin eri kokoisten hallitusten toimintaan. 

 

Avataan keskustelu muutoksista. Esitykset saavat chatissa kannatusta Emileltä ja Peducalta. 

 

Esitetään hyväksyä talousohjesääntö esitetyillä muutoksilla. 

Esitystä kannatetaan yksimielisesti kuudella kyllä-äänellä. Päätetään esityksen mukaan. 
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6. Jäsenjärjestöjen kuulumiset 

Lastu ry: Hyvää kuuluu, todella aktiivisia fukseja. Kestävyyskasvatuksen ala aloittanut nyt 

Lapissa, uudet viisi opiskelijaa haluaisivat perustaa oman ainejärjestön mutta liittyvät 

todennäköisesti Lastuun. KAAOS-tapahtuma tulossa, Supersitsit myi tänään ennätysnopeasti 

loppuun! 

 

Motiva ry: Oppimistieteiden koulutusohjelma aloittanut, ja Motivaan liittynyt uusia 

opiskelijoita sieltä. Huomenna Specian ja SKOLin info uusille opiskelijoille, muutenkin 

paljon tapahtumia. Iso joukko oululaisia lähdössä myöhemmin syksyllä Rovaniemelle. 

 

Mentor ry: Janna Karas kertoo Mentorin kuulumiset. Tampereella käynnissä edustajistovaalit 

ja vaalipöhinää kasvatustieteilijöiden keskuudessa käynnissä. Fuksiviikot olivat onnistuneet. 

Hallitus päässyt ryhmäytymään. Vuosijuhlasitsitkin tulossa. Mentor kiittää SKOLia ihanista 

vujuista! 

 

Emile ry: Hyvin lähtenyt syksy käyntiin, otettu käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. 

Fuksitapahtumia riittänyt. HATKAT tulossa parin viikon päästä! 

 

Katko ry: Normiarki on alkanut, tasaisella tahdilla tulee kivoja tapahtumia. Fuksit ovat 

mahtavia. 

 

AKK ry: Perusarkea pyöritetty, tulossa hyvinvointipäivää. 

 

Peduca ry: Kuuluu hyvää, vuosijuhlat lokakuun lopulla ja ne painavat päälle. Kivoja asioita 

kuitenkin tulossa.  

 

Riikka kysyy Lastulta, onko tulossa marraskuun työelämätapahtumalle ja sitseille yhteistä 

majoitusta. Lastulla ei resursseja järjestää, joten vastuu jää yksittäisille ihmisille taikka 

järjestöille. 
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7. Muut esille tulevat asiat 

Riikka tiedottaa, että SKOLin virallinen syyskokous pidetään tiistaina 29.11. klo 17.00 

alkaen. Hallitushaut tulossa perinteiseen tyyliin, kaupunkeja kannustetaan levittämään 

SKOLin ilosanomaa! 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17.40.  

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

_____________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Janna Karas      Sara Pelli 

 

 

_____________________    _____________________ 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 

Elina Sorsa      Henna Mäkelä 

 


