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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Aika: 25.3.2019 kello 18.00
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Alice Jäske Puheenjohtaja
Hanna Pullinen Rahastonhoitaja
Malva Envall Hallituksen jäsen
Jemina Hirvilammi Hallituksen jäsen
Hanna Pullinen Hallituksen jäsen
Stiina Holopainen Toimihenkilö
Jenni Pulska Hallituksen jäsen
Hannamari Salkola Hallituksen jäsen
Suvi Poikela Hallituksen jäsen
Linnea Saari Hallituksen jäsen
Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Alice Jäske avasi kokouksen kello 18:14.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty
viikkoa aiemmin ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä.
3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Päätettiin valita sihteeriksi Malva Envall.
3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätetään lisätä kohdat 4.4 kulukorvauslomakekäytännöt sekä kohta 8.
yhteistyösopimus Specian kanssa.
4. Talousasiat
4.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Tilillä on rahaa tällä hetkellä 1231,49 euroa. Pankkikortti on saapunut
puheenjohtaja Alicelle sekä hän on saanut laajat tilinkäyttöoikeudet. Tililtä on
maksettu PRH-maksu 20 euroa. Osuuspankille on mennyt palvelumaksu 7,50
euroa ja uudesta pankkikortista 9,79 euron maksu. Kaikki jäsenjärjestöt ovat
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maksaneet jäsenmaksun ja sen lisäksi Specialta on tullut tukimaksu eli 168
euroa. Sen lisäksi EPALE:a laskutetaan piakkoin.
4.2 Kulukorvausten hyväksyminen
Johanna Ojama on ostanut 9,88 eurolla Katkon gaalaan skumppapullon ja
kortin edustuslahjaksi. Vivianne on ostanut matkat Turkuun EPALE-infoa
varten 28 eurolla sekä ostanut skumppapullon hintaan 8,28 euroa Peducan
vuosijuhlille lahjaksi. Päätettiin maksaa heille takaisin kyseiset ostokset.
4.3 Siirtyminen sähköiseen palveluun
Päätettiin siirtyä ottamaan tiliotteet sähköiseen muotoon paperisen sijasta.
Syynä päätökseen on se, että muutos helpottaa kirjanpitoa, sillä tilinpäätökset
tehdään sähköisessä muodossa. Lisäksi SKOLilla ei ole kiinteää osoitetta
postia varten, vaan postiosoite on aina puheenjohtajan osoite.
Verkkopalveluun toimitettu versio maksaa per tiliote 0.80 euroa. Paperinen
versio maksaisi 2.50 euroa per tiliote.
4.4 Kulukorvauslomakekäytännöt
Päätettiin siirtyä käyttämään Smallpdf-sovellusta allekirjoitusten tekemiseen
sähköisesti ja maksaa siitä 3,33 euroa kuukaudessa. Päätettiin myös siirtyä
tekemään kulukorvaukset sähköisessä muodossa. Kulukorvausten tiimoilta
päätettiin myös, että kulukorvauslomake ja kuitit täytyy toimittaa
taloudenhoitajalle kuukauden sisällä.
5. Vastuualueiden kuulumiset
Kaupunkitiimin Suvi Poikela kertoo, että 11.4. järjestetään SKOL vastaavien tapaaminen
Specian tiloissa ja samalla Specia pitää retriittikoulutuksen osallistujille. Päivän aikataulu on
klo 10-15 sisältäen koulutuksen ja SKOL-vastaavien oman tapaamisen. Alumnipaneeli
pidetään 16.4. ja siitä tehdään webinaari. On ollut puhetta, että kaupungit pitävät
webinaarikatsomoja omissa kaupungeissaan. Into ja resurssit toteuttamiseen on ollut
vaihtelevaa. Instagramissa etenee hyvin eri kaupunkien instakaappausviikot ja tällä hetkellä
on meneillään Lastun viikko. Seuraavalla viikolla AKK ja Peduca pitävät yhteisen viikon.
Malva Envall vahvistaa, että risteilyn yhteydessä järjestettävä työelämätapahtuma, josta oli
aikaisemmin puhetta pidetäänkin vain Mentorin ja AKK:n toimesta ja on tilojen rajallisuuden
vuoksi auki vain heidän jäsenilleen.
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Alumnitiimin Jemina Hirvilammi kertoo, että alumnipaneeli järjestetään 16.4. ja siihen on
saatu jo värvättyä neljä alumnia ja se järjestetään Speciahubissa klo 18-20. Keskiviikkona
27.3. klo 12:00 aukeaa ilmoittautuminen. Päätettiin lisätä ilmoittautumislomakkeeseen kohta
GDPR:stä. Kasvatustieteen alumniverkoston kanssa on puhuttu yhteistyöstä, mutta keskustelu
on yhä kesken.
Podcast-tiimin mukaan ensimmäinen podcast uudella tiimillä (Alice Jäske ja Jemina
Hirvilammi) on nauhoitettu, vieraana oli Antti Merilehto ja aiheena tekoäly. Editointi on vielä
edessä, mutta Alice ja Jemina kokivat aiheen ja keskustelun olleen todella mielenkiintoista.
Hirvilammi koki opettavaiseksi ja haastavaksi ensimmäisen podcastin tekemisen.
Viestintätiimin mukaan viime kokouksessa puhuttiin visuista ja Jenni Pulska katsoi
valmiiksi väriyhdistelmiä. Linnea Saari on kokenut pulmalliseksi, että SKOLilla on eri nimiä
eri sosiaalisen median kanavissa. Keskustelua syntyi siitä, että tulisi olla yhtenäinen nimi
somekanavissa, mikä helpottaa SKOLin brändin rakentamista, sekä meidän löydettävyyttä
hakukoneiden avulla. Keskusteltiin myös SKOLin poliittisesta kannanotosta. Mietittiin
haluammeko olla mukana Koulutustaprkl-kampanjassa. Hanke on Samokin ja SYLin
kampanja, jonka tavoitteena on koulutukseen satsaaminen ja opiskelijoiden toimeentulosta
huolehtiminen. Keskustelua heräsi siitä, että haluammeko ottaa poliittisesti kantaa, sillä
edustamme kuitenkin myös jäsenjärjestöjämme. Sovittiin, että keskustelua voidaan jatkaa
Risteilykokouksessa.
Järjestöhaaste: Alice kertoo, että Järjestöhaaste on tullut päätepisteeseen. Haasteesta syntyi
Kasvavan kasviksen käsikirja, jonka lopullinen nimi on Vegetabilis. Tulevana perjantaina
saadaan tietää kilpailun voittaja. Alice ehdotti, että kävi kilpailun kannalta miten kävi, niin
lähdemme tekemään tällaista opusta. Päätettiin pitää asiasta iltakoulu hallitusmökillä.
Kasvismökki: Mentorista Tilda on etsinyt paljon mökkejä, mutta etsinnässä on ollut
epäonnea. Mökit ovat olleet joko varattuja tai liian kalliita. Johanna Ojama on luvannut, että
heidän mökilleen voi mennä, jos muuta ei löydy. Mökille tulee mahtumaan noin 15
osallistujaa. Päätettiin, että ilmoittautumisen yhteydessä on pienet kaupunkikiintiöt. Mikäli
nämä eivät täyty, otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Keskusteltiin myös
mahdollisuudesta tulla omalla teltalla nukkumaan ulkomajoitukseen. Tapahtuma
Kasvismökistä julkaistaan pian, heti risteilyn jälkeen.
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EPALE: Ensimmäinen EPALE-info meni hyvin Turussa. Vivi on kirjoittanut yhden jutun
EPALElle ja Alice kaksi, niitä aletaan julkaista pian.
6. SKOLin visuaalinen ilme
Jenni on piirtänyt SKOLin logosta uuden version, jotta saadaan logosta läpinäkyvällä
taustalla oleva version. Keskusteltiin siitä, että pitäisikö logossa olla isot kirjaimet.
Päätettiin, että logosta tehdään uusi versio isoilla kirjaimilla. Keskusteltiin, SKOLin
visujen värimaailmasta, päätettiin tietyn liila-sinisen yhdistelmän käytöstä, Jenni
toimittaa muille värien koodit.
7. SKOLin kanavien nimet
Viestintätiimi on suunnitellut SKOLin kanaville yhtenäisiä uusia nimiä. Tämän
hetkinen tilanne on se, että Facebookissa on Suomen Kasvatustieteiden opiskelijoiden
liitto, Instagramissa suomenkasvikset ja nettisivut ovat
suomenkasvatustieteidenopiskelijat.fi. Ehdotukset uusista nimistä on skolnet.fi ja
skolvirallinen.fi ja Instagramiin skolvirallinen, instaskol ja skolgram. Skolvirallista
pohditiin, onko sopivaa sanoa skolvirallinen, kun on olemassa Skol ry. Skolnet.fi ja
skolgram kuulostivat raikkailta ja sopivan lyhyiltä ja helpoilta nimiltä. Päätettiin
muuttaa nettisivujen nimeksi skolnet.fi ja Instagramin nimeksi vaihdetaan skolgram.
Päätettiin, että ostetaan domain uudelle nimelle olettaen, että sen kustannukset
pysyvät muutamassa kymmenessä eurossa.
8. Yhteistyösopimus Specian kanssa
Specian Alli ja puheenjohtaja Alice ovat tehneet alustavan suunnitelman yhteistyölle.
Päätimme hyväksyä suunnitelman yhdellä muutoksella. Alla tiivistelmä sopimuksesta,
sekä kertomus muutetusta kohdasta:
Sitoudumme julkaisemaan nettisivuillamme Specian materiaaleja, kunhan ne
ovat meidän mielestä toimintaamme sopivia. SKOL sitoutuu tarjoamaan
näkyvyyttä Specialle jakamalla Specian mainosmateriaalia
tapahtumakohtaisesti sovittuna. Kohdan perusteella meillä on vapaus päättää
minkälaista materiaalia haluamme jakaa, minkä koemme tapahtumaan ja
arvoihimme sopivaksi. Sopimuksessa sovitaan, että Specia saa kirjoittaa
artikkeleita SKOLin nettisivuille 1-2 kertaa vuodessa ja aiheet sovitaan
yhdessä sekä julkaisuaika. SKOL saa käyttää Specian tiloja tapauskohtaisesti
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maksutta. Specia ja SKOL järjestävät yhdessä ainakin yhden
työelämätapahtuman sopimuskauden aikana ja järjestämisestä on vastuussa
molemmat osapuolet. SKOL postaa sosiaalisen median kanaviin Speciaan
liittyviä julkaisuja 10 kertaa vuodessa.
Alkuperäisessä sopimuksessa Specia ehdotti, että jaamme 1-3 Specian julkaisua
kuukaudessa sosiaalisen median kanavissamme. Keskusteltiin vaarasta, että SKOLista
tulee kuva Specian mainoskanavana. Päätettiin ehdottaa Specialle, että postaamme 10
kertaa vuodessa Speciaan liittyviä julkaisuja. Tällöin kyseessä voi olla, myös vaikka
SKOLin kirjoittama artikkeli Speciasta tai jostain sen toiminnasta.
9. Muut esille tulevat asiat
Alice ehdotti, että lähetetään Lastulle onnittelukirje vuosijuhlille, sillä kukaan
SKOLista ei pääse edustamaan tilaisuuteen. Sovittiin, että Alice ja Malva kirjoittavat
kirjeen. Alice halusi käydä läpi vielä, että hallituksen jäsenen ja toimihenkilön ero on
SKOLin hallituksessa on vain äänestämiskäytäntö. Toimihenkilönä Stiina on yhtä
lailla mukana kaikessa toiminnassa ja täysivertainen jäsen. Ainoa ero on, että
äänestystilanteissa hänellä ei ole äänestysoikeutta, eikä yhtäläistä velvollisuutta
osallistua kokouksiin hallituksen jäseniin verrattuna. Hallitusmökille lähdetään
Helsingistä kahdella autolla. Matkakuluista korvataan 50% ja loppusumma jaetaan
matkustajien kesken.
10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa klo 19:56.

Vakuudeksi

___________________

_____________________

Alice Jäske

Malva Envall

Puheenjohtaja

Sihteeri
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