
Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: maanantaina 12.12.2022 kello 18.04–19.57

Paikka: etäyhteys Zoomissa

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Riikka Perämäki

Sara Pelli

Lotta Ellonen (poissa)

Jenna Kärki (saapui kohdassa 3.2)

Toimihenkilöt

Jenni Saraniemi

Piia Sipari

Muut läsnäolijat

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.04.

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 7. ”Työelämäopas”.

Esitetään lisätä kohta 8. ”Jäsenjärjestökysely”.

Esitetään lisätä kohta 6.3 ”Budjetoinnit”.

Jenna Kärki saapuu ajassa 18.06.

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen.

Päätetään esitysten mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjan numeroinnit korjattu oikeelliseen järjestykseen. Esitetään hyväksyä mainitulla

muutoksella pöytäkirja 10/22.

Päätetään esityksen mukaan.

5. Vastuualueiden ilmoitusasiat

Sara: Työelämäoppaan julkaisua ei tungetakaan tähän loppuvuoteen vaan tuodaan se

suosiolla jäsenistölle tammikuussa, kun väki on palannut lomilta ja sitä voi mainostaa surutta.

Oppaasta lisää myöhemmin. Jäsenjärjestökysely on lähetetty ja käydään siihen tähän

mennessä saapuneita vastauksia myöhemmin läpi. SVVltä yhteydenotto ja kaksi artikkelia

julkaistavaksi. Nekin jäänee ensi vuodelle, turha lähteä joulukuun puolivälissä julkaisemaan.

Tiedoksi, että sivujen palautelomakkeen kautta tullut aika mielenkiintoinen SKOLia

koskematon ulkopuolisen palaute. Työelämätiimi tapasi viimeistä kertaa 8.12.2022. Paljon

saatiin aikaiseksi tänä vuonna, vaikka lähtölaukaus myöhästyikin. Paljon jää myös jatkettavaa

seuraaville. Tapaamisessa tuli puheeksi nettisivujen kilpailutus, kun nyt maksetaan aika
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suolaista hintaa. Hinta on noussut vuosi/pari sitten. Julkaistaan viestinnän puolesta vielä

somessa vuodesta kokoelmajulkaisu.

Piia: Täydennyksenä Saran ilmoitukseen SVVn yhteydenotosta: SVV ilmoitti sähköpostitse

asiasta pari päivää ennen someviestiä, kyselivät yhteistyön jatkosta. Piia ei vielä vastannut

mitään. Katsotaan vuoden vaihtuessa tunnelmat yhteistyön jatkamisesta.

Riikka: Syyskokous oli ja meni, ja saimme uuden hallituksen kasaan. Kaikki meni

mallikkaasti ja käsiteltävät asiat ja dokumentit menivät läpi. Paikalla oli ennätysmäärä

ihmisiä! SKOL-vastaaville pidetty pieni palaveri, missä käyty perehdytysmateriaaleja ensi

vuodelle. Minkälaista palautetta ja mitä toiveita ensi vuodelle? Virkistäytyminenkin meni

hyvin, virkistäydyttiin. Toimintakertomuksen suunnittelu aloitettu. Uuden puheenjohtajiston

perehdytys tänä torstaina 15.12. klo 17.00 alkaen.

Jenna: Perus kirjanpitoa takana, puheenjohtajiston palaveri oli aiemmin

toimintakertomukseen liittyen.

Lotta: Kausi raportointivaiheessa. Tiedoksi, että tuleva EPALE-vastaava saattaa päästä

halutessaan ulkomaanmatkalle. Ennen koronaa EPALElla oli seminaari ulkomailla, mihin

lähetettiin tietty määrä suomalaisia lähettiläitä. Seminaarin on määrä palata toimintaan ensi

kaudella, joten voi olla, että SKOLin edustaja valikoituu mukaan. Kauden laskutus tulee

tehdä 9.1.2023 mennessä, kun Lotta on tehnyt raportoinnin.

6. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 6 293,78 euroa.

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Menot

Päivämäärä

17.11.2022

Summa

40,00 €

Kuvaus

Kulukorvaus

Saaja

Jenna Kärki

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



17.11.2022

17.11.2022

17.11.2022

17.11.2022

17.11.2022

17.11.2022

18.11.2022

22.11.2022

5.12.2022

5.12.2022

7.12.2022

25,00 €

28,00 €

40,00 €

25,00 €

25,00 €

28,00 €

246,77 €

14,70 €

69,54 €

88,00 €

13,83 €

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Kulukorvaus

Virkistäytymisviikonlopun majoitus

Yhteistyökumppanien muistamiset

Virkistäytymisen tarjoilut

Kylpylän 4x kertakortit

Palvelumaksu

Jenna Kärki

Jenna Kärki

Sara Pelli

Sara Pelli

Riikka Perämäki

Riikka Perämäki

Airbnb

K-citymarket Jyväskylä

K-market Lapinniemi

HC Tampereen KY

Osuuspankki

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan.

6.2 Kulukorvaukset

Ei haettuja kulukorvauksia.

6.3 Budjetoinnit

Esitetään budjetoida 25 euroa toimihenkilöiden muistamisiin niin, että kummankin lahjaan

käytetään 10 euroa.

Päätetään esityksen mukaan.

Todettakoon, että virkistäytymisviikonloppuun meni 24 euroa yli budjetoinnin, kun

puheenjohtaja unohti ostaa kylpylän kertakortit opiskelija-alennuksella. Todettakoon myös,

että osa budjetoiduista kuluista jää korvaamatta mm. Mentorin vuosijuhlalahja. Tämä

selittänee osaltaan ylijäämäiseksi jäävää tilinpäätöstä.

Kokoustauko ajassa 18.54–19.00.
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7. Työelämäopas

Pyydetään kommentteja oppaasta. Se on viilausta vaille valmis. Julkaisu piti olla

työnhakuinfon yhteydessä joulukuun alkuun. Työnhakuinfoa ei ehditty järjestää, joten sopiva

hetki oppaankin julkaisulle jäi. Viedään julkaisu tammikuulle. Ei voida enää velvoittaa

joulukuun puolivälissä järjestöjä markkinoimaan. Sara hoitaa julkaisun ja laittaa uuden

viestintätiimin kanssa markkinoinnin käyntiin. Karsitaan vielä vähän opasta ennen julkaisua.

8. Jäsenjärjestökysely

Sara käy läpi tulokset tähän mennessä. Kaupunkierot näkyvät tuloksissa, mutta ylipäätänsä

lisää tukea tarvitaan. Vaihtelua arvosanoissa. Nettisivut saanut tähän mennessä erinomaiset

arviot! Tulokset herättävät keskustelua: missä vedetään raja, paljonko toimintaa SKOL

järjestää ja paljonko kaupungit? Ei ole kuitenkaan resursseja kymmeniin tapahtumiin

vuodessa, vaikka sille voisikin olla tilausta. Kaupunkitoimintaan tulee panostaa jatkossa.

Kyselyssä kysyttiin kaupungeilta mahdollista summaa, jolla SKOL voisi osallistua

haalarihankintoihin kaupungeissa. Summat vaihtelevat kohtuullisesta hyvin kalliiseen.

Asiasta voisi keskustella kaupunkitiimin ja SKOL-vastaavien keskuudessa. Suoraan

vastausten hinta-arvioiden pohjalta haalarisponsorointia ei ole mahdollista toteuttaa

jatkossakaan. Kyselyn lopulliset tulokset on syytä ottaa tarkasteluun uuden hallituksen

kanssa, ja käyttää niitä pohjana tulevan vuoden suunnitteluun.

9. Perehdytykset

Puheenjohtajien perehdytys on tulossa jo nyt torstaina Elina Sorsan ja Piia Siparin kanssa.

Loput perehdytykset järjestetään järjestäytymisen jälkeen tammikuussa. Janna Karas on

esittänyt kiinnostuksensa kaupunkivastaavien perehdyttämisestä ja Jasmin Seppälä

podcast-vastaavien perehdyttämisestä. Jarkko Impolalta voisi kysyä edunvalvontavastaavan

perehdyttämistä. Riikka hoitaa yhteistyövastaavan perehdyttämisen. Sara ja Jenna hoitavat

yhdessä viestinnän, Sara työelämän ja Jenna talousvastaavan perehdytyksen. Sara ottaa

koppia luonnollisesti myös sihteerin perehdytyksestä.
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Ensimmäisenä tulossa keväästä Kasvuseminaari ja Työpaikka-approt, joten järjestäytyminen

täytyy hoitaa tehokkaasti, jotta näitä tapahtumia päästään edistämään.

Päätetään, että vanhat hallituslaiset ottavat yhteyttä uusiin tekijöihin perehdytyksistä, kun

järjestäytyminen on hoidettu.

Muistutuksena kaikille: viedään testamentit Driven Yleiset-kansioon, jotta ne löytyvät sieltä

helposti. Perehdytyksessä voi käyttää samoja vanhoja testamentteja, kunhan tarkistaa ettei

niissä ole vanhentunutta tietoa. Hyvä muutoinkin lisätä omia ajatuksia.

10. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tämän vuoden toimintakertomuksen pohja löytyy Drivestä Dokumentit 2022 -kansiosta.

Toimintakertomus on viime vuoden pohjalta, ja se tulisi muokata tämän vuoden toimintaa

vastaamaan. Dokumentissa ja Telegramissa työnjako vastuualueiden mukaan, eli lähdetään

kirjoittamaan sen pohjalta tammi-helmikuussa.

Sovitaan yhteiseksi kirjoittamisen aikarajaksi sunnuntai 12.2.2023. Tilinpäätös tehdään

Jennan ja puheenjohtajiston toimesta 28.2.2023 mennessä, jotta se ehtii käydä hallituksen

hyväksynnässä ja mennä sitten toiminnantarkastukseen.

11. Muut esille tulevat asiat

Sara hoitaa pöytäkirjat kuntoon Riikan kanssa. Kevään pöytäkirjat ja kevätkokouksen ja

ylimääräisen yhdistyksen pöytäkirjat löytyvät jo nettisivuilta allekirjoitettuina.

Syyskokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset unohtunut, Sara muistuttelee asianomaisia.

Riikka muistaa SKOL-vastaavia e-korteilla ja joulutoivotuksilla. Sara väkertää kortin ja

laittaa sen Riikalle.

12. Kokouksen päättäminen

Päätetään vuoden viimeinen kokous ajassa 19.57.
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Vakuudeksi

_____________________ _____________________

Puheenjohtaja Sihteeri

Riikka Perämäki Sara Pelli
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