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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  
 
Aika  Torstaina 22.4.2021 klo 17.00   
 
Paikka Hybridikokous: Teams ja Skillan toimisto, Eerikinkatu 20 C 37, 00100 Helsinki 
 
Läsnä 27 yhdistyksen jäsentä, 5 kannatusjäsentä sekä yhdistyksen järjestökoordinaattori 
 
 

Ennen kokousta Akavan Erityisalojen (AE) puheenjohtaja Tuire Eilittä kertoi AE:n 
ajankohtaiset kuulumiset. 
 
Eilittä totesi, että paikallisen sopimisen ja työmarkkinakentän muutos vaikuttaa monen työhön. 
Hän korosti yhteistyön merkitystä jäsenten asioihin vaikuttamisessa: laajassa yhdistyksessä 
kaikki edunvalvonta ei aina koske kaikkia yhdistyksiä, mutta esiin pyritään tuomaan yhdistäviä 
tekijöitä. Eilittä toivoi, että pääsemme yhdessä tekemään edunvalvontaa ja 
jäsenhankintatyötä. 
 
Tällä hetkellä Akavan Erityisaloilla työtä aiheuttaa vaalivaikuttaminen tulevissa kunta- ja 
eduskuntavaaleissa. Tänä vuonna AE käynnistää uutta strategiatyötä ja vie eteenpäin 
yhdistysjäsenmaksurakenneuudistusta. AE:n päämäärä on olla rohkea edelläkävijä: se on 
tuonut ammattiyhdistysliikkeeseen moderneja asioita, esimerkiksi ilmastoasiat, mutta 
tavoitteen kirkastaminen entisestään jatkuu. 
 
Eilittä päätti puheensa toteamalla, että uusi nimi tuo yhdistykselle hyvää etua ja nuorekkaan 
imagon, jonka uskoo vetoavan myös opiskelijoihin. Vaikka Skillalla on kilpailua kentällä, Eilittä 
uskoo Skillan olevan vahvoilla. 

 
1  
Kokouksen avaus  
  

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Suomivuori kävi osallistujalistan läpi ja avasi kokouksen klo 
17.16. 

 
2  
Kokousvirkailijoiden vaali  
 
2.1  Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Silja Rajala.  
 
2.2  Kokouksen sihteerin valinta 
 Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Skilla ry:n
 järjestökoordinaattorin Maria Talvelan.  
 
2.3  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 Kokous valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Susanne Sjöblomin ja Janika Markkilan.  
 
2.4  Kaksi ääntenlaskijaa  
  Kokous valitsi kokouksen ääntenlaskijoiksi Anni Hämäläisen ja Hanna Mäkisen.  
 
3  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
3.1  Kokouskutsu 
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Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan ”Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle 
hallitus vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.” 
 
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille 1.4.2021 ja muistutuskutsuna 16.4.2021 
sekä jäsentiedotteessa 10.3.2021 ja 15.4.2021.   
 

3.2 Päätösvaltaisuus 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen 
mukaan kutsuttu koolle.”  
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4  
Kokouksen työjärjestys   
 

Kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Skilla ry:n sääntöjen 2 §:ssä. 
 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kevätkokouksen työjärjestykseksi. 

 
5  
Toimintakertomus vuodelta 2020 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Suomivuori esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.  
 

Kokous hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja ylijäämätilin perustamisen. 
 
6 
Tilinpäätös vuodelta 2020 ja tilintarkastajan lausunto 
 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luki 
tilintarkastajan lausunnon. 
 
Todettiin, että Akavan Erityisalojen yhdistysjäsenmaksu-uudistus ei vaikuta 
kannatusjäsenmaksuihin. Jatkossa AE:lle menevä osuus yhdistyksen jäsenen jäsenmaksusta 
laskee hieman. 
 
Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan 
lausunto.  
 

7   
Toiminnantarkastus vuodelta 2020 ja toiminnantarkastajan lausunto  
 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu luki toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2020. 
Todettiin, että uusille verkkosivuille ei perustettu Extranettiä, sillä yhdistyksellä ei ole tarvetta 
pitää tietoa salasanan takana. Jäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen vanhoihin 
kokousmateriaaleihin ja saavat ne pyynnöstä toimistolta. 
 
Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuslausuntovuodelta 2020.   

 
8 
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2020 tileistä 
 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2020 tileistä.  
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9 
Yhdistyksen sääntömuutos  
 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kristiina Halme esitteli yhdistyksen hallituksen laatiman 
sääntömuutosesityksen (liite: Sääntömuutos).  
 
Esitettiin ja kannatettiin, että sääntöihin lisätään maininta opiskelijajäsenen toimikauden 
pituudesta: 
 

”Hallituksen äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan myös valita tai kutsua 
opiskelijajäsen, jonka toimikausi on yksi vuosi.” 

 
Yksi vuosi perustuu siihen, että opiskelijajäsenen pesti opiskelijajärjestössä on 
lähtökohtaisesti vuoden mittainen. Tarvittaessa sama henkilö voidaan valita myös 
toistamiseen. 

 
Toiminnanjohtaja Elina Havu kertoi aikeesta muuttaa sääntöjä niin, että nykyiset 
kannatusjäsenet ovat jatkossa ei-järjestäytyneitä varsinaisia jäseniä ja äänioikeutettuja 
yhdistyksen kokouksessa. Tällöin syyskokous vahvistaa vuosittain ei-järjestäytyneiden 
jäsenten jäsenmaksun. Muutoksen myötä kannatusjäsen olisi jatkossa yritys tai yhteisö, joka 
haluaa kannattaa Skillaa. 
 
Kysyttiin, voiko ei-järjestäytynyt varsinainen jäsen osallistua muutoksen myötä Akavan 
Erityisalojen tilaisuuksiin. Todettiin, että tilaisuudet ovat vain AE:n jäsenille. Kristiina Halme 
lupasi viedä eteenpäin toiveen, että useampiin AE:n tilaisuuksiin voisi ottaa kaverin mukaan. 
 
Sääntömuutos hyväksyttiin esityksen mukaisesti, ja siihen lisättiin maininta opiskelijajäsenen 
toimikauden pituudesta. Valtuutettiin toimisto ilmoittamaan sääntömuutos PRH:lle. 

 
10 
Muut asiat 
 

 Ei muita esille tulevia asioita. 
 
11 
Ilmoitusasiat 
 

11.1 Uusi nimi  
 
Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen uusi nimi ja visuaalinen ilme on otettu käyttöön 18.3.2021. 
 
 
11.2 Muut mahdolliset ilmoitusasiat 
 
Ei muita ilmoitusasioita. 

 
12 
Kokouksen päättäminen  
 
 Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.16. 
 
  



 

 
Skilla ry 
Eerikinkatu 20 C 37, 00100 Helsinki • Puhelin 040 571 1038   
Y-tunnus 0469527• Kotipaikka: Helsinki • etunimi.sukunimi@skillary.fi • www.skillary.fi 
 

Vakuudeksi: 
 
 
 
 Silja Rajala   Maria Talvela 
 puheenjohtaja   sihteeri 
  
  
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 
 
 
 
 
 Janika Markkila  Susanne Sjöblom 
 pöytäkirjantarkistaja  pöytäkirjantarkistaja 
  
 
 
 
LIITTEET 

Liite 1: Kevätkokouksen osallistujalista 
Liite 2: Toimintakertomus 2020 
Liite 3: Tilinpäätös 2020 
Liite 4: Tuloslaskelma 2020 – lyhyt  
Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2020 ja tilinpäätöksen allekirjoitussivu 
Liite 6: Toiminnantarkastuskertomus 2020 
Liite 7: Uudet säännöt 




