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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
Aika: 8.10.2019 kello 18.00 
Paikka: Skype-kokous 
Läsnä: Alice Jäske, Johanna Ojama, Jenni Pulska, Hanna Pullinen, Malva Envall, Suvi 
Poikela, Vivianne Ruohola, Oona Hallasaari, Stiina Holopainen, Hannamari Salkola (läsnä 
vain kohdassa vuoden kasvatustieteilijän valinta), SKOL-vastaava Lotta Ellonen 
 
Kokouksen asialista 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Alice Jäske avasi kokouksen kello 18.17. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu oli lähetetty vähintään 

viikkoa ennen kokousta ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. 

3. Kokousjärjestelyt 

3.1 Sihteerin valitseminen 

Sihteeriksi valittiin Oona Hallasaari. 

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestykseen lisättiin uusi kohta 9. vuoden kasvatustieteilijän valinta. Työjärjestys 

hyväksyttiin muutoksilla. 

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen (syyskuu 2019) pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Talousasiat 

5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen 

Rahastonhoitaja Hanna Pullinen jakoi nettipankin saldon, tilillä on rahaa 

2474,28 euroa. 

5.2 Kulukorvausten hyväksyminen 

Päätettiin korvata Suvi Poikelalle matkakuluja 69,80 euroa Oulun 

työelämäpäiville. Päätettiin korvata Johanna Ojamalle matkakuluja 

Rovaniemelle työelämäpäiville 89,90 euroa. Päätetään korvata Malva 

Envallille matkakuluja Rovaniemelle työelämäpäiville. Päätettiin, että 
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Vegeconin matkoja korvataan 25 euroon asti (rastinpitäjille) ja EPALE-infon 

pitäjälle kulut korvataan 100%. 

5.3. Talouskuulumisia 

Taloudenhoitaja Hanna Pullisen mukaan tilinpäätöstä aletaan pikku hiljaa 

kasaamaan.  Malva Envallilla ja Hanna Pullisella saattaa olla hakematta 

kulukorvauksia keväältä 2019, joista on tehty päätös. 

6. EPALE-esittely 

Vivianne Ruohola esitteli hallitukselle SKOLin isointa rahoittajaa Opetushallituksen 

koordinoimaa Aikuiskoulutuksen eurooppalaista foorumia EPALEa. SKOLin ja 

EPALEn sopimukseen sisältyy mm. 10 postausta EPALE-alustalle ja kaksi infoa. 

Vastaava Ruohola oli Opetushallituksen EPALE-tiimin kanssa EPALE-konferenssissa 

Varsovassa Puolassa lokakuun alussa Opetushallituksen kustantamana. 

Konferenssissa pääsi tutustumaan aikuiskoulutuksen kenttään Euroopassa ja 

verkostoitumaan sekä kuulemaan Euroopan komission kuulumisia. EPALE-hanketta 

ja toivottavasti myös yhteistyötä SKOLin kanssa, jatketaan toistaiseksi ainakin 

muutaman vuoden. 

7. Vastuualueiden kuulumiset 

Kaupunkivastaava Malva Envallin mukaan Vegecon-järjestelyt etenee hyvin ja 

SKOL-vastaavat ovat innostuneet tapahtumasta. Kokouksessa mukana ollut 

SKOL-vastaava Lotta Ellonen kertoi fiiliksiään vastaavuudesta ja toivoi muun muassa 

hallitusrekryssä tuotavat myös vastaavien roolia esille. 

Viestintätiimin kuulumiset : Hallitusrekry on käynnistynyt, tiimeittäin tehdään 

vapaamuotoisia instastoryja omasta pestistä ja skolista omassa arjessa. Järjestys on 

seuraava: 6.10. alkavalla viikolla PJt ja viestintä, 14.10. EPALE- ja kaupunkitiimi, 

21.10. alumnitiimi ja 28.10. vastaavat. 

Alumnitiimin Suvi Poikelan mukaan Kasvisseminaariin on ilmoittautunut n. 80 

osallistujaa. AKKn kanssa on tulossa yhteistyössä koulutus marraskuussa (AKK:n 

työelämäkuukausi) coaching-teemalla, SKOL hoitaa tapahtuman tilan ja 

markkinoinnin. 

Podcastin uusi tuotantokausi ulos loppusyksystä, kolmannesta kaudesta ei vielä 

varmuutta. 
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Kärpäsenä katossa -ideaa on muokattu eteenpäin tapaamisessa ja päädytty siihen, että 

käytetään käsikirjoitettuja ja näyteltyjä tilanteita. 

8. Vuosikokous 

Vuosikokous järjestetään 29.11.2019 SpeciaHubissa sekä etänä kello 17-20. 

Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus vuodelle 2020 ja päätetään vapautetaanko 

edellisen vuoden hallitus vastuusta ja hyväksytään alustavasti toimintasuunnitelma ja 

budjetti vuodelle 2020. Dokumenttien pitää olla valmiina jaettavaksi 10.11. Vuoden 

2020 hallitukseen tulee hakea 4.11. mennessä. 

9. Vuoden kasvatustieteilijän valinta 

Suvi Poikela jäävättiin kohdasta 9. Vuoden kasvatustieteilijäksi ehdotettiin seuraavia 

henkilöitä seuraavin perustein: 

Suvi Poikela 
Suvi on sekä opiskeluaikanaan että sen jälkeen osoittanut kasvisylpeyttä sekä loistavaa 
esimerkkiä kanssakasviksille. Insipiroiva kanssakasvis ja hyvä esikuva monelle aloittavalle 
kasvatustieteilijälle! Aina iloinen ja muut huomioonottava asenne kruunaa kokonaisuuden! 
 
Timo Sinivuori, KT, kasvatusjohtaja 
Suomen Partiolaisten kasvatusjohtaja Timo Sinivuori (kasvatustieteen tohtori) on johtanut 
Partion nuorisoalan osaamiskeskusta (http://osaamiskeskus.partio.fi/) tuloksekkaasti 
2018-2019. Partion nuorisoalan osaamiskeskus kehittää työkaluja, menetelmiä ja 
toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä 
ja vapaaehtoistoiminnassa. 
Suomen Partiolaiset on kehittynyt Sinivuoren ansiosta jatkuvan oppimisen arvostetuksi 
kumppaniksi. Hän on työskennellyt Suomen Partiolaisissa vuodesta 2013 alkaen. Järjestön 
omien koulutusten validointi ja opinnollistaminen 
(https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/), vuoden 2016 suurtapahtuma 
Roihun akatemia-konsepti (http://roihu2016.fi/roihuakatemia/) ja Kovaa osaamista -projekti 
(https://www.sitra.fi/julkaisut/kovaa-osaamista-harrastuksista-ja-vapaaehtoistoiminnasta/) 
Sitran kanssa kuvaavat Sinivuoren työtä ennen viimeisintä tehtävää osaamiskeskuksen 
johtajana. Yksi partion nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintamalleista on 
moniammatillinen tulkintafoorumi, jonka Sinivuori on kumppaneineen mallintanut. Sinivuori 
kirjoitti aiheesta ammatillisen artikkelin Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa 
(https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/tulkintafoorumit-jatkuvan-oppimi
sen-toimintamalli/). Tulkintafoorumien, kuten harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa syntyvän 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on yhteiskunnallisesti arvokasta parantaen 
nuorten työllistyvyyttä ja tukien jatkuvaa oppimista.  Esitän Sinivuorta vuoden 
kasvatustieteilijäksi hänen uutta luovasta sekä järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyötä 
vahvistavasta työstään. Hän näkee järjestöt arvokkaina oppimisympäristöinä ja muistuttaa 
säännöllisesti oppimisen kaikkiallisuudesta. Hän on sanoittanut järjestöjen roolia jatkuvan 
oppimisen ajassa luoden myös konkreettisesti työkaluja muille. 
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Suvi Kettumäki 
Suvi Kettumäki ja Samuli Ranta toimittavat uutta Tutkittua varhaiskasvatuksesta -sivustoa, 
jossa jakavat uusinta tutkimustietoa ajatusten herättäjäksi esim. varhaiskasvatuksen 
kentälle. Tätä kautta he tuovat kasvatustieteellistä tutkimusta ja käytännön kasvatus- ja 
opetustyötä lähemmäksi toisiaan. Arvokasta työtä, jota ei tällä tavalla aiemmin ole tehty! 
 
Maiju Toivonen 
Hän on aktiivinen kasvatustieteen ilosanoman levittäjä niin sosiaalisessa mediassa, 
yliopiston alumnitoiminnassa kuin työelämässäkin. Hän puhuu aktiivisesti 
kasvatustieteilijöiden osaamisen esiin tuomisen puolesta ja haluaa auttaa aloittelevia 
kasvatustieteilijöitä arvostamaan koulutustaan ja osaamistaan. 
 
Maiju Toivonen 
Hän toimii aktiivisesti kasvatustieteilijöiden työllistymisen edistäjänä ja osaamisen 
kehittäjänä. Hän luo myönteisen ja eteenpäin suuntaavan kuvan kasvatustieteijöistä. 
Hän viettää Vappua kasvatustieteilijöiden perinteitä kunnioittaen vielä 10 vuotta 
valmistumisen jälkeenkin. 
 

Hallitus kannatti Maiju Toivosta yksimielisesti vuoden kasvatustieteilijäksi. 
 

Vuoden kasvatustieteilijäksi päätettiin valita Maiju Toivonen. Perusteluiksi nousi hänen 
aktiivisuutensa alumnitoiminnassa ja kasvatustieteilijöiden työllistymisen, brändin ja 
osaamisen lisääjänä. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen virkistymispäivä järjestetään 19.10.2019 

Yhteistyöstä Kansalaisopistojen liiton kanssa on ollut puhetta, voisivat tarjota 

SKOLille mahdollisesti pientä rahallista tukea, koulutuspoliittista osaamista (esim 

teemapäivä?). 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Alice Jäske päätti kokouksen kello 20.06 

 

Vakuudeksi 

 

___________________ _____________________ 

Puheenjohtaja Sihteeri 
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