
Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen kokous

Aika: torstaina 8.9.2022 kello 17.36–20.05

Paikka: etäyhteys Zoomissa

Läsnä:

Hallituksen jäsenet

Riikka Perämäki

Sara Pelli

Lotta Ellonen (poissa)

Jenna Kärki (poistui kohdassa 8)

Toimihenkilöt

Jenni Saraniemi (poissa)

Piia Sipari (poissa)

Muut läsnäolijat

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 17.36.

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

Lisätään kohta 7. ”Ylimääräinen yhdistyksen kokous”.

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen.

Päätetään esityksen mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen pöytäkirjan käsittelykohtien numeroinnit ovat menneet päin prinkkalaa. Sihteeri

pahoittelee. Esitetään korjata numeroinnit, ja hyväksyä pöytäkirja 6/22 ilman muita

muutoksia.

Päätetään esityksen mukaan.

5. Vastuualueiden ilmoitusasiat

Sara: SVVltä tullut viesti opiskelijabloggarista jaettu järjestöille sähköpostitse.

Toiminnantarkastajille hankittu palkkioksi GoGift superlahjakortit kevään

toiminnantarkastuksesta, lähetetty eilen heille sähköpostitse. Työelämätiimin kanssa tavattu

26.8.2022 ja hahmoteltu syksyä ja ideoitu toimintaa. Työelämäopas ja työelämäsivut

kehittyvät, pyritään saamaan valmiiksi syksyn aikana mutta ei tarkempaa aikataulua vielä.

Ainejärjestöjä kontaktoitu heidän sisällöistään, joita haluaisimme jakaa työelämäoppaaseen.

Kasvatustieteilijän työpaikalla -stoorit alustetaan ensi keväälle. Työelämäapprot lähestyvät,

ilmoittautuminen huomenna! Jennan kanssa tavattu 30.8.2022 ja täydennetty syksyn

viestintäkelloa. Specian julkaisuista päätetty, että emme voi sopimuksen puitteissa lähteä

tekemään itse jaettavaa sisältöä vaan sen tulisi tulla Specialta itseltään. Näin ollen ei ole

julkaistavaa. Kaupunkiesittelyt vielä jäissä, Lotta ei ole ehtinyt hoitamaan – selvitetään asiaa.

Jenna nostaa podcastia nyt syyskuussa. Sometetaan paljon tapahtumista.
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Riikka: Emileltä saatu save the date -kutsu vuosijuhlasitseille 11.11.2022, jäädään

odottamaan lisätietoja ja päätetään ensi kokouksessa, kuka menee edustamaan. Riku ja Elina

edellisestä hallituksesta menossa Tampereella EDUapproille 29.9.2022 pitämään rastia.

SKOL-vastaavien tapaaminen oli 26.8.2022, jossa käytiin läpi kaupungeissa pidettäviä

SKOL-infoja ja Riikka jakoi vastaaville materiaalit. Lisäksi suunniteltiin

KAAOS-tapahtuman markkinointia. Mainittu myös tulevasta yhdistyksen kokouksesta.

Lastulle pidetty etänä SKOL-info 7.9.2022 ja meni hyvin! Samalla mainostettu EPALEn

toimintaa. Järjestökyselyä hahmoteltu, mutta se on raakile vielä. Kommentteja otetaan

vastaan Driveen. Yhdistyksen kokouksia valmistellaan puheenjohtajaporukalla sunnuntaina.

Jenna: Talousohjesääntömuutoksesta on tullut kommentit Mentorilta, Katkolta ja Emileltä.

Dokumentissa kommenttien perusteella ei suuria ongelmia – Emileltä tuli tänään kommentti

matkakuluihin liittyen. Vuosijuhlahankintoja (vessakorien sisällöt ja ilmapallot) tehty. Riikan

kanssa nähty viikko sitten ja tehty paikkakortit. Viestintätiimin tapaamisessa tajuttiin Saran

kanssa, ettei Speciaa muistettu laskuttaa keväältä. Nyt kuitenkin laskutus tehty. Jenna

selvittää Jarkolta mitä kaikille vuosijuhlien kuluille ja tuloille olisi hyvä tehdä

kirjanpidollisesti.

6. Talousasiat

Tilin tämänhetkinen saldo on 12 502,87 euroa.

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen

Menot

Päivämäärä

23.8.2022

30.8.2022

6.9.2022

7.9.2022

Summa

496,92 €

39,90 €

12,68 €

9,80 €

Kuvaus

Vuosijuhlien alkoholit

Vuosijuhlien ilmapallot

Palvelumaksu

Vuosijuhlien kilikello

Saaja

Alko

Paytrail/Juhlamaailma

Osuuspankki

Partyking Gavle
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Tulot

Päivämäärä

25.8.2022

Summa

65,00 €

Kuvaus

Vuosijuhlamaksu

Maksaja

Siekkinen Sini

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan.

6.2 Kulukorvaukset

Summa

25,53 €

12,28 €

32,40 €

Kuvaus

Vuosijuhlien vessakorien hankinnat: Prisma

Vuosijuhlien vessakorien hankinnat: Alko

Toiminnantarkastajien palkkiot: superlahjakortit

Saaja

Jenna Kärki

Jenna Kärki

Sara Pelli

Esitetään hyväksyä mainitut kulukorvaukset. Päätetään esityksen mukaan.

7. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Esitetään pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous maanantaina 26.9.2022 klo 17–18.

Kokouksessa hyväksytään talousohjesääntömuutos. Suunnitellaan yhdistyksen kokousta

puheenjohtajaporukalla sunnuntaina. Riikka lähettää kutsun ensi viikolla.

Päätetään esityksen mukaan.

8. SKOLin 5. vuosijuhlat

Vuosijuhlien lopullinen osallistujamäärä 67 henkeä plus valokuvaajat. Plaseeraus on tehty

mutta sitä korjataan parin peruutuksen jälkeen vielä. DJ peruuntui kommunikaatio-ongelmien

takia eli nyt juhlassa ei ole erikseen esiintyjää. Juhlatilalla kuitenkin kiinteät kaiuttimet ja

tietokone, joista soitetaan juhlan loppuun Spotifysta musiikkia. Lassi Rantanen ja Elina

Tulkki toimivat juontajina/laulunjohtajina. Tiimin kesken on lyöty lukkoon ohjelma, ja

juontajatkin ovat tavanneet. Sara soitellut cateringin kanssa, ja sopinut asiat loppuun.

Puhujina juhlassa nyt Riikka ja Alice Jäske. Johanna Ojama noutaa alkoholit tänään ja

lauluvihot tilattu eilen ja nyt ne olisivat jo noudettavissa. Sara hankkii vielä shottilasit ja
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alkoholittomat juomat. Riikka ostaa kultaista organza-kaitaliinaa pöytiin ja tuo omissa häissä

olleet led-tuikut lainaksi pöytiin. Riikka ja Jenna askarrelleet paikkakortit. Jenna hankkinut

tosiaan vessakorien sisällöt, Sara tuo itse korit. Taloudellisesti esiintyjän peruuntumisen

jälkeen budjetti hyvällä tolalla. Laskutukset tulossa merkistä, läsyistä, kuvaajasta, tilasta ja

cateringista myöhemmin. Sara tiedustelee Johannalta mikä tilattujen merkkien tilanne on.

Katsotaan lopullinen tilanne sitten vielä. Julkaistaan vielä muistutuslistaa juhlijoille ja

muuten hypeä someen vujuviikolla!

Jenna Kärki poistuu ajassa 18.39.

Kokoustauko ajassa 18.39–18.45.

9. KAAOS 2022

Tapahtuman ja SuperSitsien save the date -julkaisut jaettu kaikissa someissa SKOLin ja

Lastun toimesta. Tapahtuman ja SuperSitsien ilmoittautuminen alkaa 26.9.2022. Riikka

pyytää Lastulta KideApp-tunnukset lainaan ilmoittautumista varten. Lastu lähettänyt päivän

ohjelman. Päivä alkaa 9.00 ja päättyisi 14.15. Aikataulussa huomioitu nyt lounas. Luvassa

kaksi puhetta alkuun ja kolme työpajaa. Pajoja pitäisivät alustavasti SKOL, EPALE ja Specia.

Sara käytettävissä pajan pitämiseen. Kysytään työelämätiimiltä, onko kiinnostusta ideoida ja

osallistua. Pöytäkirjassa 4/22 on jo budjetoitu 30 euroa KAAOS-tapahtuman tarjoiluihin ja

puhujien palkkioihin. Harkitaan lisäbudjetointeja seuraavassa kokouksessa. Tapahtumaan on

tulossa CV-klinikalle valokuvaaja, jonka palkkio 150 euroa. Riikka ehdottaa järjestelyä, että

jokainen tapahtuman taho eli Lastu, SKOL ja Specia maksaisivat kukin 50 euroa palkkiosta.

Joka tapauksessa SKOL valmis osallistumaan 50 eurolla palkkioon.

Esitetään, että budjetoidaan 50 euroa valokuvaajan palkkioon.

Päätetään esityksen mukaan.

10. Vuoden kasvatustieteilijän valinta 2022

Vuoden kasvatustieteilijän valinta on julkaistu aiemmin Specian Kasvuseminaarissa, ja

Specia on palkinnut valitun henkilön. Koska Kasvuseminaaria ei järjestetä tänä vuonna, on
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Specian sekä työelämätiimin kanta se, ettei vuoden kasvatustieteilijää valittaisi tänä vuonna.

Specian Henriina ehdottanut, että Kasvuseminaari järjestettäisiin huhtikuussa 2023. Valinta

siirtynee siis ensi vuodelle.

Esitetään, ettei lähdetä pelkin SKOLin voimin järjestämään valintaa tänä vuonna.

Päätetään esityksen mukaan.

11. Hallitushaku toimikaudelle 2023

Esitetään, että hallitushaku olisi auki viikot 44–45 eli 31.10.-13.11.2022.

Viime vuoden aikataulu koettiin haastavaksi, kun haku oli pitkään auki lähes kuukausi ennen

itse syyskokousta. Pidetään hakuaika tiiviinä. Samaan aikaan hallitus esittelisi somessa

toimintaansa. Jenna ja Sara suunnittelevat pestiesittelyjä ja infoavat hallituslaisia siitä

myöhemmin viimeistään ensi kokouksessa.

Esitetään, että pidetään syyskokous tiistaina 29.11.2022 klo 17 alkaen.

Herännyt idea SKOL-iltamasta, joka voitaisiin järjestää viikolla 45. Ideana esitellä Liiton

toimintaa suoraan kiinnostuneille jäsenille, ja vastailla kysymyksiin. Jatkojalostetaan ideaa

vielä hallituksen kesken. Tällaisia iltamia olisi hyvä pitää järjestelmällisesti kaikissa

kaupungeissa syksyn alussa erillään hallitushauista, pyritään petaamaan tällainen perinne ensi

vuodelle.

Päätetään esitysten mukaan.

Ehdotetaan myös, että jokainen hallituslainen ottaisi kontolleen etsiä itselleen ”seuraajan”

tässä syksyn aikana.
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12. Muut esille tulevat asiat

Ehdotetaan hallitushakuun liittyvää iltakoulua viikolle 40. Syyskokousmateriaalien

ensimmäinen iltakoulu viikolla 43. Puheenjohtajisto voisi tavata asian tiimoilta vielä erikseen

15.11.2022 mennessä, kun syyskokouksen kokouskutsu tulee lähettää.

Tilinpäätösmateriaalien alustava iltakoulu puheenjohtajien kesken 1.12.2022 klo 17.00.

Riikka voi olla yhteydessä kaupunkeihin kaupunkiesittelyistä, jos Lotta ei ehdi. Paras aika

esittelyille olisi syyskuu tai lokakuun alku. Esittelyt on hyvä pitää tiiviinä, vain yksi tai kaksi

päivää per kaupunki.

12.1 SKOL-paitatilaus

Johanna Ojama aiemmista hallituksista lähtenyt ajamaan paitatilausta, joka tehtäisiin pienellä

porukalla omilla varoilla. Kysynyt tarjouspyyntöä Kloffa-nimisestä yrityksestä. Paita

kalleimmillaan 10 kpl tilauksessa 49,90 euroa plus mahdolliset logon vektorointikulut ja

toimituskulut. Todettakoon pöytäkirjaan, ettei SKOLin hallitus ole valmis lähteä järjestämään

isompaa avointa tilausta tässä hetkessä, eli se ei ole vaihtoehto hinnan laskemiseksi tässä

kohtaa.

13. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous torstaina 26.10.2022 klo 18.00, ellei hallituksen kesken saada viikolle 40

sovittua aiempaa kokousaikaa. Sara ilmoittaa Telegramissa, jos kokousta aikaistetaan.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.05.
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Vakuudeksi

_____________________ _____________________

Puheenjohtaja Sihteeri

Riikka Perämäki Sara Pelli
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