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Suomen   kasvatustieteiden   opiskelijoiden   liitto   ry   
Aika:   20.10.2020   
Paikka:   Etäyhteydellä   Zoomin   kautta   
Läsnä:     
   

  
Kokouksen   asialista   

  
1.   Kokouksen   avaus   

Avataan   kokous   ajassa   18.04   

  

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.   
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  Hallituksen   jäsenet       
1-11   Hannamari   Salkola   (pj)   4-7   Meri   Kärki   
4-11   Johanna   Ojama   (vpj)     Lotta   Ellonen   
1-11   Riku   Kallio   (sihteeri)     Jasmin   Seppälä   
1-11   Anna   Veijola   1-8   Emmi   Rantamäki   
1-11   Suvi   Poikela         
4-6   Taimi   Laurikainen       
1-11   Lassi   Rantanen       
1-11   Elina   Tulkki       

  Toimihenkilöt       
4-11   Hanna-Maria   Pajari       

        
        
        
        
        
  Muut   läsnäolijat       
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Hallitus   on   päätösvaltainen,   kun   läsnä   on   vähintään   puolet   sen   jäsenistä,   näiden   joukossa   

puheenjohtaja   tai   varapuheenjohtaja.   

Todetaan   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.     

3.   Kokousjärjestelyt   

3.1   Sihteerin   valitseminen   

Esitys:   Valitaan   sihteeriksi   Riku   Kallio   

Päätös   esityksen   mukaan.   

  

3.2   Työjärjestyksen   hyväksyminen   

Esitys:   Hyväksytään   työjärjestys   sellaisenaan   

Päätös   esityksen   mukaan.     

  

4.   Vastuualueiden   kuulumiset   

Alumnitiimi:   

Mentoroitniohjelmaan   syntyi   lopulta   seitsemän   paria.   Ohjelma   käynnistyy   keskiviikkona   

21.10.   tiimin   ja   parien   tapaamisella.   Alumnitiimi   on   luonut   ohjelman   tueksi   erilaisia   

aineistoja   (löytyvät   Drivestä),   mutta   mentorit   ja   mentoroitavat   luovat   kuitenkin   ohjelman   

oman   näköisekseen.   Palautetta   on   saatu   jo   hyvistä   parin   muodostamisista!   Sosiaaliseen   

mediaan   tulee   mahdollisesti   tietoa   ohjelman   sujumisesta.   

  

Hanna-Maria   Pajari   saapui   ajassa   18.06   

Johanna   Ojama    saapui   ajassa   18.07   

Meri   Kärki   Saapui   ajassa   18.09   

Taimi   Laurikainen   saapui   ajassa   18.10   

  

Kaupunkitiimi:   

Ainejärjestöille   on   kerrottu   Hanna-Marian   työelämäkonseptista   ja   ainejärjestöt   ovat   

jakamassa   näitä   piakkoin   eteenpäin.   Järjestöjä   on   muistettu   SKOLin   hallitushausta.   
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SKOL-vastaavat   ovat   olleet   hyvällä   osallistumisprosentilla   mukanan   koko   vuoden   

tapaamisissa   

  

Tulevat   tapahtumat:     

Torstai   5.11.   klo   17-19   (alustava)   SKOLin   kahvihetki   

EPALE:  

OPH   kysellyt   miten   syksy   on   lähtenyt   käyntiin.   Lotta   on   tehnyt   vuoden   aikana   seitsemän   

EPALE-julkaisua   (kuusi   kirjoitusta   ja   yksi   video).   Loppuvuoden   julkaisut   ovat   työn   alla   ja   

hyvässä   vauhdissa.   EPALE-julkaisuja   voitaisiin   mahdollisesti   laittaa   enemmän   esille   

uudistetuille   SKOLin   nettisivuille.     

  

Specia:   

Kasvissemman   suunnittelu   on   hyvällä   mallilla.   Mainostusta   on   näkynyt   sosiaalisessa   

mediassa.   Specian   Elli   kaappasi   toissa   viikolla   Skolgramin.   

  

Podcast   -tiimi:     

Tämän   kauden   jaksot   on   nauhoitettu.   Syksyn   aikana   tulee   vielä   kolme   jaksoa.   Jasmin   ja   Suvi   

aloittelevat   uuden   kauden   suunnittelua:   muutamia   vieraita   on   jo   kyselty   muun   muassa   

kansanedustaja.   Jasmin   perehdytetään   loppuvuoden   aikana   ensi   vuotta   varten.     

  

Viestintätiimi:   

Hallitusesittelyt   aloitettu   viime   viikolla   täysin   ajallaan.   Hallitushausta   lähtee   suurelle   yleisölle   

enemmän   tietoa   lähiaikoina.   Viestinnällä   ollut   paljon   asiaa.   Skolgramin   kautta   voisi   laittaa   

esimerkiksi   kyselykentän,   johon   voi   laittaa   vielä   matalalla   kynnyksellä   kysymyksiä.   

  

  

5.   Talousasiat   

Tilin   saldo:   4831,15€   

  

5.1   Tilitapahtumien   hyväksyminen   

Palvelumaksu 13,26€ Osuuspankki   
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Nettisivumaksu 300€ Wordpress   

(Tämä   maksu   korvaa   aiemman   maksun   250€,   joka   on   palautettu   tilille)   

  

Esitys:   Hyväksytään   tilitapahtumat   

Päätös   esityksen   mukaan.     

  

Anna   Veijola   poistui   ajassa   19.00   

  

6.   Hankinnat   

Aiemmissa   kokouksissa   on   päätetty   seuraavista   hankinnoista:   

- Hallituspinssit:   Roman   Tavastilla   on   kaksi   vaihtoehtoa   (Suomi   1052   ja   Kiina   600   

molempiin   +   alv   24%).   Suomi   -versiossa   jää   tuotantoapikkaan   stanssi   (muotti   

säiilytetään,   joten   voi   tilata   lisää)   ja   tilausmäärä   on   vähintään   10.   Kiina   -versiossa   on   

minimitilaumäärä   (100   kpl)   ja   muottia   ei   säilytetä.   Johanna   selvittelee   lisää   

vaihtoehtoisia   tilauspaikkoja.   Tästä   tehdään   lopullinen   päätös   parhaan   tilauspaikan   

löytyessä.   

- Kamera   ja   mikki:   Suvi   ja   Hannamari   hoitaa   

  

Esitys:   Hankitaan   Canvasta   maksullinen   versio   hallituksen   käyttöön.   Hannamari   Salkola   

hoitaa.   

Päätös   esitykseen   mukaan.     

  

7.   Ideoi,   osaa   ja   onnistu-konsepti   

Konseptia   varten   on   luotu   paljon   materiaalia   ja   nämä   on   laitettu   eteenpäin   jäsenjärjestöille.   

Tällä   hetkellä   pohdinnan   alla   on,   että   mitä   SKOL   laittaa   ulos.   Jäsenjärjestöt   kertovat   omille   

hallituksilleen   konseptista   ja   alkavat   aikaisintaan   ensi   viikosta   eteenpäin.   SKOL   ja   Hansu   

ovat   tehneet   oman   osuutensa   konseptin   luomisesta   ja   nyt   jäädään   odottamaan,   mitä   järjestöt   

saavat   aikaan.   Nykyinen   maailman   tilanne   ja   hallitusten   loppuvuoden   vaihtumiset   tuovat   

konseptille   omat   haasteensa.   Konseptilla   on   kuitenkin   erittäin   hyvät   edellytykset   jatkuvuuteen   

materiaalin   laajuuden   ansiosta.   
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SKOLin   kanaviin   laitetaan   jotakin   hypeä   tulevien   viikkojen   aikana.     

  

Hansu   tehnyt   huippuduunia!   

  

Meri   Kärki   poistui   ajassa   19.29   

  

8.   Hallitushaku   

Hallitusesittelyt   ovat   käynnistyneet   Instagramissa   ja   päättyvät   tämän   viikon   aikana.     

28.10.-11.11.   Hallitushaku   

12.11. Kokouskutsut   liitteineen   ja   hallitushakemukset   jäsenjärjestöille   

26.11.   Vuosikokous   klo   18-20   

  

Esitys:   Käytetään   edellisen   vuoden   mallia   tämän   vuoden   hallitushaussa   (alla).   

Haluatko   mukaan   kehittämään   valtakunnallista   toimintaa   kasvatustieteilijöille?   

Haluatko   suunnitella   ja   toteuttaa   koko   Suomen   laajuista   toimintaa   kasvatustieteiden   opiskelijoille?   

Haluatko   tutustua   mahtaviin   tyyppeihin   ja   tehdä   rohkeita   kasvisylpeyttä   edistäviä   tekoja?   Nyt   tähän   

kaikkeen   on   mahdollisuus!   

SKOLin   vuosikokous   järjestetään   perjantaina   xx.xx.2020   klo   xx-xx.    Helsingissä   ja   sen   aikana   

valitaan   liiton   uusi   hallitus   vuodelle   2021.   Lisäksi   kokouksessa   käydään   läpi   ja   esitetään   

hyväksyttäväksi   hallituksen   toimintasuunnitelma   vuodelle   2021   sekä   vuoden   2019   toimintakertomus   

ja   tilinpäätös.   Jokaisella   jäsenjärjestöllä   on   yksi   ääni   käytössään,   mutta   vuosikokous   on   avoin   kaikille   

liiton   jäsenille.    Kokoukseen   on   mahdollisuus   myös   osallistua   etäyhteyden    avulla.   Ilmoitathan   siitä   

meille   etukäteen   joko   hakemuksen   yhteydessä   tai   sähköpostitse   viimeistään   xx.xx.2020   mennessä.   

Mikäli   haluat   hakea   SKOLin   hallitukseen,   kirjoita   meille   lyhyt   max   yhden   A4-sivun   hakemus,   joka   

lähetetään   kaikille   jäsenjärjestöille   luettavaksi   etukäteen.   Toivomme,   että   vastaisit   näihin   kolmeen   

kohtaan   hakemuksessasi:   
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1.   Kerro   itsestäsi.    (Missä   kaupungissa   opiskelet?   Kuinka   kauan   olet   opiskellut?   Onko   sinulla   

järjestötaustaa   vai   lähdetkö   innolla   kokeilemaan   uusia   asioita?)   

2.   Miksi   haluat   mukaan   SKOLiin?    (Mitä   haluaisit   tehdä   ja   oppia   SKOLissa?   Kiinnostaako   sinua   

jokin   tietty   pesti?   Onko   sinulla   jokin   oma   idea,   jota   haluaisit   lähteä   toteuttamaan?)   

3.   Mitä   annettavaa   sinulla   olisi   SKOLille?    (Millaista   osaamista   sinulla   on?   Miten   sinä   voisit   edistää   

SKOLin   toimintaa?)   

Hakemuksen   tekoa   ei   kannata   säikähtää,   eikä   SKOLin   hallitukseen   pyrkivän   tarvitse   olla   

järjestötoimintakonkari.   Hakemuksella   mittaamme   ennemminkin   motivaatiota   sekä   annamme   

äänioikeutetuille   jäsenjärjestöillemme   mahdollisuuden   tutustua   etukäteen   hakijoihimme.    Kenestä   

tahansa   voi   tulla   huippu   SKOLilainen,   kunhan   häneltä   löytyy   intoa   sekä   halu   parantaa   

kasvatustieteiden   opiskelijoiden   toimintaa   Suomessa.    Toiveenamme   olisi,   että   saisimme   tulevalle   

kaudelle   hallituslaisia   jokaisesta   jäsenjärjestöstä,   jolloin   kaikki   kasviskaupungit   olisivat   edustettuna.   

Hakemus   tulee   lähettää   viimeistään   xx.xx.2020    mennessä   SKOLin   sähköpostiin   

skol.hallitus@gmail.com.   

Päätös   esityksen   mukaan.     

  

Keskusteltiin   näiden   lisäksi   nykyisten   hallituslaisten   fiiliksistä   vuodesta   ja   tulevaisuuden   

suunnitelmista   mahdollisesti   SKOLissa.     

  

Emmi   Rantamäki   poistui   ajassa   20.00   

  

Palautekeskustelut   tulossa   marraskuun   aikana.     

  

9.   Muut   esille   tulevat   asiat   

Ei   ole.     

  

10.   Seuraavat   kokoukset   

Tiistai   17.11.   klo   18-20   
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Riku   tekee   Doodlen   viimeisestä   kokouksesta   ja   hallituskauden   päätöstapahtumasta.   

  

11.   Kokouksen   päättäminen   

Päätetään   kokous   ajassa   20.29.   

  

Vakuudeksi   

  

  

___________________   

Puheenjohtaja   

Hannamari   Salkola   

  

  

_____________________   

Sihteeri   

Riku   Kallio   
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