
Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: keskiviikkona 16.11.2022 kello 18.10–21.47

Paikka: etäyhteys Zoomissa

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Riikka Perämäki

Sara Pelli

Lotta Ellonen (saapui ja poistui kohdassa 9)

Jenna Kärki

Toimihenkilöt

Jenni Saraniemi

Piia Sipari

Muut läsnäolijat

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.10.

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 lisätä kohta 8. ”EPALE vuonna 2023”.

Esitetään lisätä kohta 9. ”SKOL-vastaavien rooli”.

Esitetään lisätä kohta 11. ”Testamentit 2022”.

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen.

Päätetään esitysten mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitetään hyväksyä pöytäkirja 9/22 muutoksitta.

Päätetään esityksen mukaan.

5. Vastuualueiden ilmoitusasiat

Sara: Kaikki kaupunkiesittelyt päivitetty nettisivuille uusine kuvineen, nettisivuja päivitetty

isomminkin Jennin kanssa – päälinkkivalikko uudistettu ja blogi löytyy tätä nykyä

ajankohtaista-linkin takaa ja sen alaisuudesta löytyy uusi tapahtumakalenteri. Perustettu myös

edunvalvonnan sivut, joista löytyy linjapaperi ja arvojuliste. Työelämäsivuja myös perusteltu,

työelämäopas tulossa hallituksen luettavaksi lähipäivinä. Ideoitu työelämätiimin kesken myös

uutta mentorointiohjelmaa, joka keskittyisi yliopistoajan vertaismentorointiin. Piia

kokoamassa kaupunkeihin vietävää pakettia siitä. Pestiesittelytkin pidettiin mutta eivät

poikineet kuin yhden hallitushakemuksen, mikä ei tietenkään toivottu tulos mutta toivoa on

vielä. Jo aiemmin saatiin myös sähköpostitse palaute Oulun kaupunkiesittelyistä, ja palaute

välitetty silloin Motivalle anonyymisti. Keskusteltu palautteesta KAAOS-tapahtumassa,

missä työpaja Riikan kanssa meni kivasti!
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Riikka: Syyskokousvalmistelut aloitettu ja tapahtuma julki, hallitushaku oli ja meni ja

syyskokoustoimijoita kartoitettu. Muutama nakki jakamatta. Kokouskutsu valmistelussa.

Mahdollisia hallitusjäseniä houkuteltu. KAAOS-tapahtuma meni hyvin ja saatiin hyvää

palautetta. Selkeä toivomus oli kuitenkin, että kaivattiin jotakin erilaista kuin aiemmin,

erilaisia konsepteja ja työpajojen pitäjiä voisi pohtia ensi vuoden tapahtumaan sekä aikaa

verkostoitumiselle. SuperSitsit taas eivät menneet aivan putkeen. Lastun järjestelyjä oli

kritisoitu ja tapahtumassa oli havaittu muuta epäasiallista käytöstä. Sitä on puitu Lastun

kanssa. Turvallisemman tilan periaatteille kaivataan selkeää liittotasoista määritelmää, mihin

kaikki jäsenet sitoutuisivat. EPALE-sopimuksen neuvottelut myös käynnissä, käsitellään niitä

omassa kohdassaan. Puheenjohtajien kesken ollut palaveri maanantaina, käsitelty sielläkin

Rovaniemen tapahtumia ja SKOL-vastaavien roolia, mistä myös oma kohtansa vielä.

SKOL-vastaavien kanssa vielä myös tapaaminen heidän rooleistaan myöhemmin.

Jenna: Peducan vuosijuhlat oli kivat. Emilen vujusitseillä oli hyvää pöhinää ja moni kovasti

lupaili hakea syyskokouksessa hallitukseen. Perustalousasioita ja somettelua viime aikoina.

Talousarviota syyskokoukseen on tehty kovasti puheenjohtajiston kanssa.

Piia: Specian kanssa hyvä meininki. SVVn koordinaattori on ilmeisesti vaihtumassa vuoden

vaihtuessa eikä nyt ole ollut juurikaan yhteydenpitoa, vaikka vanhan koordinaattorin pitäisi

olla yhä pestissään. Yhteistyö ei tunnu merkitykselliseltä. Mentorointiohjelmaa päivitelty,

paketti valmistumassa loppuvuodeksi. Ohjelma vaatisi keskustelua kaupunkien kanssa, sillä

raamit olisi helpointa sopia kaupunkien kanssa yhdessä, kun toteutusvastuun olisi tarkoitus

olla lähtökohtaisesti heillä.

6. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 6 937,62 euroa.
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6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Menot

Päivämäärä

6.10.2022

6.10.2022

6.10.2022

6.10.2022

6.10.2022

12.10.2022

20.10.2022

28.10.2022

2.11.2022

4.11.2022

10.11.2022

11.11.2022

Summa

16,48 €

32,94 €

8,58 €

6,27 €

45,00 €

400,00 €

690,00 €

15,00 €

25,71 €

13,83 €

300,00 €

15,00 €

Kuvaus

Palvelumaksu

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Vuosijuhlien valokuvaus

Vuosijuhlien tilavuokra

Peduca ry:n vuosijuhlalahja

Tarjoilut KAAOS-tapahtumaan

Palvelumaksu

WordPress-kausimaksu

Emile ry:n vuosijuhlalahja

Saaja

Osuuspankki

Sara Pelli

Sara Pelli

Sara Pelli

Johanna Ojama

Tampereen Teekkarikamerat

Työväenmuseo Werstas

Syöpäsäätiö

Mestarin Herkku

Osuuspankki

WordPress Dublin

Väestöliitto

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan.

6.2 Kulukorvaukset

Summa

28,00 €

40,00 €

25,00 €

40,00 €

25,00 €

28,00 €

25,00 €

Kuvaus

Emile ry:n vuosijuhlaedustus

Peduca ry:n vuosijuhlaedustus

Matkakorvaus Peducan vuosijuhlille JYV-HEL

Peduca ry:n vuosijuhlaedustus

Matkakorvaus KAAOS HEL-ROV

Emile ry:n vuosijuhlaedustus

Matkakorvaus KAAOS JYV-ROV

Saaja

Jenna Kärki

Jenna Kärki

Jenna Kärki

Sara Pelli

Sara Pelli

Riikka Perämäki

Riikka Perämäki

Esitetään hyväksyä mainitut kulukorvaukset. Päätetään esityksen mukaan.

Kokoustauko ajassa 19.06–19.10.
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6.3 Budjetoinnit

Viime kokouksessa unohdettiin budjetoida nyt jo tehtyihin muistamisiin. Esitetään budjetoida

jäljessä Peducan ja Emilen vuosijuhlalahjoihin 15 ja 15 euroa. Esitetään budjetoida myös

Mentorin vuosijuhlalahjaan 15 euroa. Päätetään esitysten mukaan.

Esitetään budjetoida yhteistyökumppaneiden kiitoslahjoihin 15 euroa. Riikka käy ostamassa

joulukortit ja postittaa ne Specialle, EPALElle ja SVVlle. Päätetään esityksen mukaan.

Esitetään budjetoida hallituksen joulukuun virkistäytymiseen 380 euroa. Airbnb kustantaa

noin 250 euroa. Korotetaan summaa yleisen hintatason nousun takia. Taloudellinen tilanne

myös sallii korotuksen, etenkin, kun kuluva tilikausi on jäämässä ylijäämäiseksi. Päätetään

esityksen mukaan.

7. Vuoden 2023 jäsenjärjestöjen jäsenmaksu

Esitetään syyskokouksessa säilyttää jäsenjärjestöjen jäsenmaksu jo vakiintuneessa 50 euron

summassa. Jäsenmaksulle voisi olla korotuspaineita SKOLin rahoituspohjan ollessa

epävakaammalla pohjalla EPALEn muutosten takia. Liitolla on kuitenkin niin paljon

ylijäämää aiemmilta tilikausilta, että talousarvio suunniteltiin nyt niin, ettei jäsenmaksua

koroteta. Tuleva kausi suunniteltu alijäämäiseksi. Jäsenmaksun korottamista on syytä

kuitenkin uudestaan pohtia ensi vuonna, kun tiedossa on miten liitto pärjää taloudellisesti

muutoksissa.

Päätetään esityksen mukaan.

Siirrytään kohtaan 9. ja käsitellään kohta 8. kun Lotta on saapunut.

8. EPALE vuonna 2023

EPALE-yhteistyö on ison muutoksen keskellä. Yhteistyöstä on alustavasti keskusteltu.

EPALE-lähettiläät ja aluetiedottajat siirtyvät konsepteina ja kahtiajakona historiaan.

Tiedottajat ovat olleet hankerahoitusyhteyshenkilöitä, joiden kautta on saanut tietoa

Erasmus+-hankkeista. Tulevan EPALE-vastaavan (uusi nimike vielä muotoutuu) vastuulle
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siirtyisi siis todennäköisesti myös hankeasioita aiemman markkinoinnin ja jäsenhankinnan

lisäksi. Järjestöt voivat hakea Erasmus+ rahaa omaa hanketta vastaan, joten muutos sinänsä

looginen. Konkretiaa työnkuvaan haetaan vielä. Todetaan kuitenkin, että alueellinen

vastuujako ei toimi SKOLin kohdalla, koska olemme valtakunnallinen toimija eikä meillä ole

riittävästi yhteyksiä henkilöihin, jotka voisivat lähteä hankkeita toteuttamaan. Tulevassa

EPALE-sopimuksessa vaikuttaisi olevan työtä, ja Opetushallitus hakee työtuntimuotoista

sopimusta, joka on jo muilla yhteistyökumppaneilla käytössä. Työmäärää olisi mahdollista

jakaa mm. viestinnän kanssa, kuten nytkin. Järjestöjen kesälomat tuottavat myös

hankaluuksia, koska aiemmin ei ole ollut velvoitetta tehdä kesäisin työtä, mutta uusi sopimus

saattaa sitä vaatia. Uusien rahallisten yhteistyökumppanien hankkiminen tulee

ajankohtaiseksi. Vaihtoehtona voisi olla vetäytyä hetkellisesti EPALEn yhteistyöstä ja miettiä

sitä rauhassa samalla, kun etsitään myös uusia mahdollisuuksia. Lotta ja Riikka palaveeraavat

seuraavan kerran maanantaina Opetushallituksen kanssa – olemme valistuneempia sitten.

9. SKOL-vastaavan roolit

SKOL-vastaavien rooli ja liiton toiminnan jatkuvuus ovat puhututtaneet. SKOL-vastaavat

koetaan tärkeäksi voimavaraksi. Ajatuksena olisi, että SKOL-vastaavat voisivat toimia

virallisina hallituksen jäseninä. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ovat antaneet vihreää valoa,

osassa järjestöissä on jo lähdetty edistämään muutosta. Muutoksia ei kuitenkaan voida viedä

läpi vielä tulevana vuonna, eikä sille ole syytäkään. Uudistusta on syytä pohtia ja suunnitella

rauhassa. Osaan järjestöihin on jo valittu uudet hallitukset. Ensi vuonna vastaavien on määrä

osallistua vapaaehtoisuusperusteella liiton kokouksiin ja mahdollisuuksien mukaan

iltakouluihin. Kokousdoodlet lähetettäisiin siis myös heille. Muutos vaatii sääntömuutoksen,

johon varaudutaan ensi vuodelle. Huolta herättää vastaavan työmäärä ja se, jos vastaavaa ei

saada kaupungeissa valittua. Kassos ei ole esimerkiksi aina saanut vastaavaa valittua. Vastuut

ja muut yksityiskohdat kuitenkin neuvoteltavissa, eikä liiton hallitus tule kokonaan

lepäämään SKOL-vastaavien varassa, sillä hallitukseen voi ja tuleekin silti hakea näiden

ulkopuolelta. SKOL-vastaavan olisi suunnitelmien mukaan määrä ottaa oma vastuualue

SKOLin hallituksesta. Omassa hallituksessa ei kannattaisi ottaa siksi isompia vastuita.

Vastaavanlainen järjestely on käytössä Turussa Index ry:ssä sekä Historian opiskelijain
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liitossa. Heitä olisi syytä konsultoida. Tulevana vuonna lähdetään pohtimaan ja

suunnittelemaan asiaa ja käytännön tekijöitä. Puheenjohtajuus kuten tapahtumat voisivat

kiertää kaupungeittain? Riikkaa huvittaisi tulla toimihenkilöksi asian tiimoilta ensi vuoden

kokoonpanoon.

10. Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Jenna vilauttaa talousarviota tulevalle kaudelle. Puheenjohtajiston kesken kokoustettiin viime

viikolla ja päiviteltiin arviota täsmäämään realistisemmin todelliseen tilanteeseen mm.

matkakulujen osalta. Tapahtumiin panostettu rahallisesti, ja ehdotetaan korttimaksupääte

Zettlen hankintaa ensi vuodelle merkkimyyntejä edistämään. Talousarviota rasittaa

EPALE-sopimuksen summan epävarmuus. Alijäämää suunniteltu nyt kuitenkin noin 1000

euroa. Lotta kommentoi, että EPALE-summa riippuu siitä, saadaanko hallitukseen

EPALE-vastaava. Sara huomauttaa, ettei talousarviossa ole budjetoitu sääntömuutoksen

varalle rahaa. Lisätään yhdistysrekisterimaksuihin 100 euroa. Muokataan

EPALE-sopimuksen tulot 1500 euroa yleisiksi yhteistyötuloiksi 1000 euroa – kyseessä on

valistunut veikkaus ja toive mahdollisista yhteistyötuloista ensi vuodelle. EPALE-menot

poistettu, koska matkakuluja voikin hakea suoraan EPALElta.

Lotta saapuu ajassa 19.52.

Siirrytään käsittelemään kohta 8.’EPALE vuonna 2023’ nyt, kun Lotta saapui.

Lotta poistuu ajassa 20.41.

11. Syyskokousjärjestelyt

Janna Karas lupautunut puheenjohtamaan kokouksen. Sara toimii sihteerinä. Etsinnässä vielä

pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Sara lupautunut toiseksi toiminnantarkastajaksi ensi

vuodelle. Katsotaan loput toimijat vielä kokousta varten.

Kokoustauko ajassa 21.24–21.25.
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12. Testamentit

Tehdään Driveen selkeä kansio testamenteille. Päivitetään testamentit ja viedään ne kaikki

yhteen paikkaan, josta ne on helppo löytää. Sara perustanut Driveen ”Yleiset”-pääkansion,

johon voisi syöttää muutkin yleisluontoiset dokumentit ja asiat. Henna Mäkelä Lastulta ja

Riikka tekevät KAAOS & SuperSitsit -testamentin. Kasvisristeilystä taisi olla tiedostoja

Helsingiltä viime keväältä, kootaan ne myös. Sovitaan testamenteista ja perehdytyksistä

tarkemmin joulukuun kokouksessa.

13. Hallituksen virkistäytyminen syksyllä 2022

Korjattakoon, että menemme yöpymään Tampereelle Airbnb:hen ja vietämme rennon

kylpyläloman Holiday Club Tampereella Himos-mökkeilyn sijasta. Mökkien hinnat olivatkin

turhan korkeita varsinkin, kun tulijoita vähän. Mukaan ei tulekaan muita kuin hallitus ja

toimihenkilöt. Sovitaan yksityiskohdista tarkemmin Telegramissa.

14. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtajat ovat toivoneet selkeät säännöt ja turvallisemman tilan periaatteet

yhteistapahtumiin ja että sitseille olisi periaatteissa oma kohtansa. Periaatteissa olisi syytä

avata ainakin, mitä tasavertaisuus tarkoittaa ja mikä tapahtumien häirintäyhdyshenkilöiden

rooli on.

Riikka tekee SKOL-vastaaville ensi vuodelle perehdytysmateriaalit valmiiksi.

Syyskokousjännä on läsnä! Olemme saaneet vain yhden hakemuksen virallisesti hakuaikana

ja epävirallisesti olemme saaneet tietoomme useamman kiinnostuneen hakijan, joita on

kannustettu kovasti ilmestymään syyskokoukselle ehdolle.

15. Seuraavat kokoukset

Hallituksen viimeinen kokous on 12.12.2022 klo 18.00 alkaen.
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16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 21.47.

Vakuudeksi

_____________________ _____________________

Puheenjohtaja Sihteeri

Riikka Perämäki Sara Pelli
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