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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Aika: 25.4.2019 kello 17.07-18.35
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Malva Envall, Oona Hallasaari, Alice Jäske, Johanna Ojama, Suvi Poikela, Jenni
Pulska, Hannamari Salkola
Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.07
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valitaan Johanna Ojama
3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan
4. Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
Tästä kokouksesta eteenpäin hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja aina
seuraavassa kokouksessa. Näin kaikilla on aina kuukausi aikaa käydä katsomassa
edellinen pöytäkirja. Hyväksytään tammikuun, helmikuun ja maaliskuun pöytäkirjat.
5. Talousasiat
5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Hyväksytään SKOLin kortilla maksetut ristelykokoustarjoilut 16,27€
(15,48€+0,79€)
Hyväksytään SKOLin kortilla maksetut alumnipaneelitarjoilut 9,64€
Hyväksytään SKOLin kortilla maksettu Conduksen vujulahja 8,88€
Hyväksytään SKOLin kortilla maksetut hallitusmökkelyn ruuat 156,05€
(37,66+88,45+15,38+14,56)
5.2 Kulukorvausten hyväksyminen
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Päätetään maksaa Hannamari Salkolalle 50% summasta 65€, hallituksen
mökkeilyn matkoista, loppusumma jaetaan kyytiläisten kesken.
Päätetään maksaa Johanna Ojamalle 50% summasta 53,59€, hallituksen
mökkeilyn matkoista, loppusumma jaetaan kyytiläisten kesken.
Päätetään maksaa Malva Envallille 50% summasta 13€, hallituksen mökkeilyn
matkoista.
Päätetään maksaa Hanna Pulliselle 50% summasta 15€, hallituksen mökkeilyn
matkoista.
Päätetään maksaa Suvi Poikelalle SKOL-vastaavien tapaamisen matkat 26,70€
+ 70,36€ = 97,06€.
Päätetään maksaa Jemina Hirvilammelle alumnipaneelin kiitoslahjat 15€.
Päätetään maksaa Tiina Tanhualle matkakuluja SKOL-vastaavien tapaamiseen
110,36€.
Hyväksytään Sanni Jaloselle maksettu matkakuluja SKOL-vastaavien
tapaamiseen 244€.
Päätetään maksaa Johanna Ojamalle WordPress-maksu 114€.
Päätetään maksaa vuoden 2018 siirtovelkoja: Oona Hallasaarelle Emilen ja
Mentorin työelämäpäivän matkakulut 26,40€ sekä Kassoksen työelämäpäivän
matkakulut 63€. Alice Jäskelle Lastun ja Motivan työelämäpäivän matkakulut
76,90€ sekä SKOLin ja AKKn alumni-illan tarjoilut 7,83€.

5.3 Talousohjesääntö
Talousvastaava ja puheenjohtaja ovat hahmotelleet talousohjesääntö
helpottamaan hallituksen talous- ja kulukorvauskäytäntöjä. Alice esittelee
talousohjesäännöt kokouslaisille. Ohjesääntöön on katsottu mallia SOOL ry:n
samankaltaisesta ohjeistuksesta. Ohjesäännössä esitellään yleiset ohjeet
yhdistyksen taloudenpidosta, talousvastaavan tehtävät, talousarvioon, varojen
hoitoon, kirjanpitoon ja toiminnantarkastuksen ohjeistukset sekä
kulukorvauskäytänteet. Kulukorvauskäytänteet etenkin SKOL-vastaaviin
liittyen havaittiin kinkkisiksi ja oikeudenmukaisista käytänteistä käytiin
keskustelua. Keskustelua jatketaan vielä ja kaupunkivastaavat vievät asian
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SKOL-vastaaville keskusteluun. Ohjesääntöä ei hyväksytä vielä tässä
kokouksessa vaan seuraavassa eli toukokuun kokouksessa.
6. Vastuualueiden kuulumiset
Kaupunkitiimin kuulumiset: SKOL-vastaavien tapaaminen ja retriittikoulutus meni
hyvin. SKOL-vastaavat innostuivat ottamaan koppia syksyn kasvistapahtumasta.
Flingan avulla on käyty läpi ja hahmoteltu selkeämmäksi SKOL-vastaavien roolia.

Viestintätiimin kuulumiset: Vastaavat ovat kiireisiä, eikä tiimi ole hetkeen
kokoustanut. Kannustetaan kaikkia itsenäiseen sometoimintaan. Oona hoitaa
podcastiin liittyvät postaukset. Alumnipaneelin videot laitetaan lähiaikoina
nettisivuille.

Alumnitiimin kuulumiset: Viime tiistaina ollut alumnipaneeli, joka meni todella
hyvin. Etänä oli ollut noin 10 katsojaa, mutta näyttökertoja noin 50. Odotetaan lisää
katsojia, kun videot saadaan nettisivuille. Alumnit olivat todella innoissaan tulossa
mukaan alumnitoimintaan, mikä yllätti tiimin. Panelistit antoivat myös hyviä ideoita
alumnitoimintaan.

Kasvismökin kuulumiset: Ilmo on vielä auki ja tällä hetkellä on noin 10
ilmottautunutta. Näyttäisi siltä, että hallituslaisia mahtuisi hyvin mukaan mökille.
Tiimi on palaveeraamassa lähiaikoina.

7. Järjestöhaasteidean mahdollinen jatkokehittäminen
Alice, Linnea, Johanna, Jemina ja Stiina kehittelivät maaliskuussa Vegetabilis kasviksen käsikirjaa, jossa olisi opiskelijoille tietoa kasvatustieteiden opinnoista ja
työelämästä jne. Hallituslaiset kannustavat idean jatkokehittelyä. Toukokuussa
pidetään asiasta iltakoulu.

8. SKOLin periaateohjelma
Alice ja Johanna aloittavat periaateohjelman kirjoittamisen. Ohjelmaehdotus käydään
läpi hallituksen kanssa. Ennen hyväksymistä SKOL-vastaavat ja kaupungit pääsevät
Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry
Pietari Kalmin katu 1A 059
00560 Helsinki
skol.hallitus@gmail.com

4/4

vaikuttamaan periaateohjelmaan. Hallitus hyväksyy esityksen joka käydään läpi ja
hyväksytään vuosikokouksessa syksyllä. Arvojen lisäksi asioita joihin SKOL voi ottaa
kantaa hallituksen mielestä: koulutuksen edistäminen, opiskelijoiden etu,
kasvastustieteilijöiden etu (alumnit), yhdenvertaisuuden edistäminen ja vastuullisuus.

9. Muut esille tulevat asiat
Ensi kokouksessa puhutaan SKOLin jäsenjärjestöistä; ketkä voi liittyä SKOLiin ja
miten sitä rajataan.
Allianssiin ei näillä näkymin liitytä vielä tänä vuonna, sillä jäsenyys on maksullista ja
tulee hyväksyä näin ollen vuosikokouksessa.

10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.35

Vakuudeksi

___________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri
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