
 

 
Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
vuosikokous 
Aika: 26.11.2020 kello 18.04-21.37 
Paikka: Zoom 
Etänä: Varpu Suojalehto (Motiva Ry), Sofia Sahin (AKK), Elina Vaaranmaa (Lastu Ry), Emma 
Virta (Katko Ry), Riikka Toiviainen (Emile Ry), Joonas Rötkönen (Peduca Ry), Emma Martela 
(Mentor Ry),  Saima Uski (Kassos Ry), Johanna Ojama, Riku Kallio, Elina Tulkki, Nea Hakala 
(puheenjohtaja), Anna Veijola, Jasmin Seppälä (sihteeri),Taimi Laurikainen, Jarkko Impola, Sara 
Myllyoja, Hannamari Salkola, Sara Pajunen, Janna Karas, Iida Jääskeläinen 
 
Vuosikokouksen asialista 
 
1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin ajassa 18.04. 

 

2. Kokousjärjestelyt 

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Nea Hakala Peduca Ry:stä. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

2.2 Kokouksen sihteerin valinta 

Esitys: Valitaan sihteeriksi Jasmin Seppälä. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sara Pajunen ja Varpu Suojalehto. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta 



 

Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi henkilövaalissa Hannamari Salkola ja Jasmin Seppälä. 

Suljetussa äänestyksessä käytetään äänestyskoppi.fi -sovellusta ja näytetään vain 

äänestystulos. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu ja muut materiaalit on lähetetty 

viimeistään viikkoa aikaisemmin ja jäsenjärjestöistä on edustajat paikalla. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Esitys ponsiesityksistä: Loogisen menettelyn kannalta käsitellään ne muut esille tulevat asiat 

-kohdassa. 

Päätös ponsiesityksistä: Esityksen mukaan. 

 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2019 

toiminnasta 

Nea Hakala antaa puheenvuoron SKOLn hallituksen puheenjohtaja Hannamari Salkolalle. 

 

Esitys: Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus, tase ja toiminnantarkastajien lausunto 

virallisesti hyväksyttävästi tässä kokouksessa. Kaikki edellä mainitut dokumentit on jo 

epävirallisesti hyväksytty niin kutsutussa rissekokouksessa 24.9.2020, joten niitä ei tässä enää 

erikseen esitellä, ellei joku sitä erikseen pyydä. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 



 

Jarkko Impola esitti kysymyksen kokouksen etenemiseen ja vuoden 2019 toiminnan 

hyväksymiseen liittyen. Hannamari Salkola vastasi. Johanna Ojama sai myös puheenvuoron ja 

siinä täydensi Hannamarin puheenvuoroa. 

 

6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Esitys: Esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 

hallitukselle. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7. Vuoden 2020 toiminnan läpikäynti 

Nea Hakala antaa puheenvuoron Hannamari Salkolalle, joka esitteli vuoden 2020 toiminnan.  

 

Kuluneena vuotena toiminta SKOLssa on jakautunut kuuteen tiimiin, joita olivat alumni-, Epale-, 

viestintä-, kaupunki-,  Specia- ja Podcast-tiimit. Suurin osa budjetista mennyt viestintään, koska 

siihen on haluttu panostaa hallituksen etätyöskentelyluonteen takia: hankittu kamera ja 

jabramikki. Tänä vuonna korona-pandemiasta johtuen tehty voittoa, koska tapahtumia ei ole 

voitu järjestää ja matkustaminen ollut vähäistä.  

 

Vuonna 2020 on lanseerattu mentorointiohjelma ja Ideoi, osaa ja onnistu -kampanja, voitettu 

Specia-haaste, äänitetty podcasteja. Toimihenkilöitä rekrytty 3 henkilöä. Korona-aikana 

panostettu viestintään ja saatu paljon näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Instagramissa 

kasvatettu seuraajamäärää paljon. Mentorointiohjelma ollut menestys, sekä mentorit että aktorit 

hakeneet mukaan ja olleet toiminnassa aktiivisesti mukana. Hallituksen toimintaa Korona on niin 

sanotusti syönyt, koska niin kutsuttua normaalia toimintaa ei ole ollut mahdollista järjestää. 

Yhteisöllisyyttä pyritty luomaan viestinnällisin keinoin.  

 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Jarkko Impolalle, joka esitti kysymyksen liittyen tiimien 

toimintaan: kuinka monta henkilöä tiimiin kuuluu ja miten toimintaa on koordinoitu. 

Kysymykseen vastasi Hannamari Salkola.  



 

 

Todettiin, että toimintaa on esitelty riittävästi.  

 

8. Toimintasuunnitelma 2021 läpikäynti ja hyväksyminen 

Esitys: Käydään läpi versio toimintasuunnitelma-ehdotuksesta ja sen jälkeen käydään läpi 

muutosesitykset. Muutosehdotukset lisätään dokumenttiin näkyväksi.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Hannamari Salkolalle. 

 

Hannamari kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Liiton merkitys korostunut 

vallitsevana poikkeusaikana, koska yhteisöllisyys ja verkostoituminen haluttu taata. Vuonna 

2020 ollut 3 “normaalia kokousta” ennen pandemian iskemistä. Tapahtumia on jouduttu 

perumaan pandemian takia. Etätapahtumia pyrittiin järjestämään, mutta se koettiin haastavaksi. 

On noudatettu valtakunnallisia ohjeistuksia sitä mukaa, kun ohjeistuksia on tullut. On kehitetty 

etätoimintaa.  

 

Uudeksi painopistealueeksi vuodelle 2021 ehdotettiin kuluneen vuoden 2020 pohjalta 

edunvalvontaa, yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken, kasvatustieteiden brändäystä ja toiminnan 

vakiinnuttamista entisestään.  SKOL:n arvopohjan periaatteet pysyvät samoina kuin edellisenä 

vuotena. Luodaan linkkiä eri kaupunkien välille ja lisätään yhteistyötä.  

 

Edunvalvonta: Perustetaan edunvalvontatiimi uudeksi toiminta-alueeksi. Kehitetään laajempaa 

edunvalvontaan liittyvää toimintaa kansallisella tasolla ja edistetään kasvatustieteiden 

edunvalvontaa liittyen opiskelijoiden oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin liittyen.  

 

Tapahtumat: Järjestetään tapahtumia, jotka palvelevat kaikkia jäsenjärjestöjä. Aikaisempina 

vuosina järjestetty esim. Kasvismökki, työelämätapahtumia, Specian kanssa yhteistyössä 

Kasvatustieteilijöiden asiantuntijawebinaari.  



 

 

Hallitus: Puheenjohtajat johtavat hallitusta ja pyrkivät huolehtimaan hallituksen hyvinvoinnista, 

esim. kuulumiskierrosten avulla kokouksissa.  

 

Viestintä: Ensi vuonna tavoitellaan suurempia seuraajamääriä Facebookissa, LinkedInissä ja 

Instagramissa.  

 

Alumnitiimi: Järjestää työelämätapahtumia järjestöille, kuten ekskuja, koulutuksia ja 

alumnipaneeli. Ehdotetaan ensi vuodelle alumni-tiimi -nimen muuttamista työelämä-tiimiksi.  

 

Kaupunki-tiimi: SKOL-vastaavien merkityksellisyyden tunnetta lisätään ja luodaan heidän 

kauttaan vahvempaa linkkiä jäsenjärjestöihin. SKOL-vastaavien tulisi päästä myös vaikuttamaan 

omaan rooliinsa ensi vuonna. Jäsenjärjestöt markkinoivat meidän tapahtumia ja viestivät meidän 

toiminnasta resurssiensa mukaan. Uusille opiskelijoille: SKOL on mukana fuksi-ja 

orientaatioviikolla. Vuonna 2020 tehtyä fuksivideota jaetaan, jotta yhä useampi - erityisesti fuksi 

- saa käsityksen siitä, mikä SKOL on ja mitä se tekee.  

 

Podcast: Toivotaan podcastien jatkumista ensi vuodelle. Todettu informatiivisesti kanavaksi 

jakaa tietoa työelämästä kasvatustieteilijöille 

 

Yhteistyö: Yhteistyötä tehdään Specia Ry:n ja Opetushallituksen EPALE-verkoston kanssa. 

Toivomme, että yhteistyö jatkuisi molempien yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

Yhdenvertaisuus ja vastuullisuus: Yhdenvertaisuussuunnitelman noudattaminen jatkuu.  

Nea Hakala antaa puheenvuoron Jarkko Impolalle: Kysymys liittyen kokouksen etenemiseen ja 

esitysten läpikäymiseen.  

 

Ehdotus: Luodaan yksi muutosesitys kerrallaan ja muutosesityksen jälkeen todetaan kannatus. 



 

Mikäli kannatus löytyy, hallitus voi hyväksyä muutoksen tai kommentoida sitä. Jos ei hallitus 

sitä nimiinsä ota, äänestetään. 

Päätös: Esityksen mukaan 

 

Nea antaa puheenvuoron Jarkko Impolalle, joka pohjusti muutosesityksiä.  

Muutosesitys lukuun 2.1.  

Esittäjä: Varpu Suojalehto (Motiva Ry) 

Poistetaan kohta. ”-- mutta myös alalle hakeutuvat ovat kuulleet SKOLin toiminnasta. Yhteistyötahot 

pitävät SKOLia vankkana ja vaikutusvaltaisena kumppanina.”  

Perustelu: Suuri osa lukiolaisista ei vielä kunnolla tiedä, mitä yliopistossa opiskeleminen ylipäätään on. 

He eivät tunne opiskelijakulttuuria, ammattijärjestöjä, opiskelijajärjestöjä eivätkä välttämättä kunnolla 

edes alaa, jolle ovat hakemassa. Kaikki lukiolaiset eivät ole kunnolla tietoisia esimerkiksi Suomen 

lukiolaisten liiton toiminnasta. Linjaus on mielestämme liian kunnianhimoinen, vaikea aloittavalle 

hallitukselle toteuttaa sekä oikeastaan tarpeeton. Opiskelijat tutustuvat opiskelijajärjestöihin, 

ammattiliittoihin sekä SKOLiin yliopistoon päästyään, jolloin heidät on myös helpompi tavoittaa.  

Muutoin on sinällään hyvä, että vankkuutta ja vaikutusvaltaisuutta tavoitellaan, mutta kyse on 3. vuoden 

ikäisestä järjestöstä, jonka vaikutusvalta ja näkyvyys on vielä ymmärrettävistä syistä rajallinen. 

Toimintasuunnitelmassa on hyvä linjata sellaisia tavoitetiloja, jotka ovat vuoden aikana saavutettavissa. 

Kannatus: Hallitus otti muutosehdotuksen nimiinsä  ja toimintasuunnitelmaa muutettiin esityksen 

mukaan. 

 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Varpu Suojalehdolle. 

Muutosesitys lukuun 6. 

Esittäjä: Varpu Suojalehto (Motiva Ry) 

Lisätään luvun alkuun kappaleet ”Toimikauden aikana hallitus valmistelee yhdistyksen yleiselle 

kokoukselle sääntömuutoksen, jossa laajennetaan yhdistyksen toiminnan tarkoitusta koskevaan pykälään 



 

3 kuvaus edunvalvonnasta ja jäsenyhdistysten puolesta lausumisesta. Sääntömuutos muotoillaan siten, 

että saadessaan jäsenjärjestöjen hyväksynnän se antaisi SKOL:lle säännöissä paremmin perustellun ja 

turvatun mahdollisuuden toteuttaa toimintasuunnitelman edunvalvonnallisia kirjauksia.  

Sääntömuutoksen tullessa hyväksytyksi SKOL voi tarpeen vaatiessa reagoida julkisuudessa käytävään, 

alaa koskevaan keskusteluun kannanotoilla ja lausunnoilla. SKOL voisi myös hallituksen tai 

jäsenjärjestön aloitteesta valmistella lausuntoja ja kannanottoja kasvatustieteilijöiden koulutusta, 

näkyvyyttä ja työelämää koskevista aiheista. Ennen julkaisemista kannanotot käytetään 

lausuntokierroksella jäsenjärjestöillä esimerkiksi sähköpostitse virheiden ja muutosehdotusten varalta.”  

Perustelut: Yhdistyksen säännöissä tulee olla kuvattuna toiminnan tarkoitus. Tällä hetkellä se on 

yhdistyksen säännöissä kuvattu seuraavasti:  

” Liiton tarkoituksena on toimia Suomen tiedekorkeakoulujen kasvatustieteiden opiskelijoiden yhdistyksen 

keskuselimenä ja lisätä kasvatustieteiden opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa. Tavoitteena on tehdä 

kaupunkien välisestä yhteistyöstä helppoa toimimalla linkkinä järjestöjen välillä sekä omalta osaltaan 

toteuttaa jäsenyhdistyksen jäsenille yhteistä toimintaa.  

Liiton tarkoituksena on myös brändätä kasvatustiedettä omana tieteenalanaan. Liitto välittää tietoa siitä, 

mitä kasvatustieteilijöillä on tarjota työmarkkinoille, mitkä ovat kasvatustieteilijöiden valttikortteja ja 

mistä kasvatustieteiden opinnot koostuvat. Lisäksi tavoitteena antaa arvokasta tietoa niin korkeakouluihin 

hakeville, kuin kasvatustieteilijöistä yhteistyökumppaneina tai työntekijöinä hyötyville tahoille.”  

Toimintasuunnitelmassa näitä tehtäviä on esitetty laajennettavaksi kolmannella painopisteellä, joka on 

liiton opiskelijoiden edunvalvonta. Muutos on hyvä ja toivottava, ja esitetty sääntömuutos loisi sille myös 

yhdistyksen toiminnan tarkoituksessa perustellut edellytykset. Mahdollisuus käyttää Suomen 

kasvatustieteiden opiskelijoiden ääntä lisäksi vahvistaisi SKOL:n vaikuttavuutta ja auttaisi sitä 

kehittymään kansallisella tasolla vakavasti otettavaksi katto- ja etujärjestöksi, minkä voidaan nähdä 

olevan linjassa toimintasuunnitelman tavoitteiden kanssa. Sikäli kun yhdistyksellä ei ole kovin selkeitä 

linjoja alaa koskeviin kysymyksiin tässä vaiheessa, olisi kannanotot ainakin toistaiseksi hyvä käyttää 

lausuttavana jäsenjärjestöillä epämiellyttävien yllätysten välttämiseksi. 

Kannatus: Kannatusta muutosesitykseen ei tullut. Mentiin alkuperäisellä pohjalla, ei äänestystä. 

 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma. 



 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Kokoustauko alkoi ajassa 19.16 

Kokous jatkui ajassa 19.26 

 

9. Tulo- ja menoarvio 2021 läpikäynti ja hyväksyminen 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Anna Veijolalle, joka esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2021. 

Hannamari Salkola kertoi EPALE-sopimuksesta ja vuoden 2021 muutoksista. 

 

Käytiin laajaa keskustelua hallituksen matkakulujen budjettiin, toimintasuunnitelman ja budjetin 

yhdenmukaisuuteen ja tiimien yhteisbudjettiin liittyen. 

 

Esitys: Hyväksytään talousarvio eli tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

10. Vuoden 2021 jäsenmaksun vahvistus 

Taimi Laurikainen poistui ajassa 19.46 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Hannamari Salkolalle.  

 

Esitys: Jäsenmaksu 50e per jäsenjärjestö. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

11. Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta 

Käytiin keskustelua esitettyjen kysymysten pohjalta sääntömääräisten jäsenten valintaan ja 

hallituksen roolien valintaan liittyen.  

 

Äänestysvalinnat toteutettiin Zoom-valintapalkin reaktioiden avulla avoimena äänestyksenä, 

koska suljettua äänestystä ei kukaan pyytänyt. 

 



 

Puheenjohtaja  

Ehdolla: Ehdolle oli asettunut Elina Tulkki. 

Äänestys: Kaikki jäsenjärjestöt kannattivat Elina Tulkin valintaa puheenjohtajaksi. 

Valinta: Elina Tulkki valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti. 

 

Varapuheenjohtaja 

Ehdolla: Ehdolle oli asettunut Riku Kallio. 

Äänestys: Kaikki jäsenjärjestöt kannattivat Riku Kallion valintaa varapuheenjohtajaksi. 

Valinta: Riku Kallio valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti.  

 

Sihteeri 

Ehdolla: Ehdolle oli asettunut Sara Pajunen. 

Äänestys: Kaikki jäsenjärjestöt kannattivat Sara Pajusen valintaa sihteeriksi. 

Valinta: Sara Pajunen valittiin sihteeriksi yksimielisesti. 

 

Lotta Ellonen saapui kokoukseen ajassa noin 20.25. 

 

Rahastonhoitaja 

Ehdolla: Ehdolla rahastonhoitajaksi ei ollut ketään. 

Jarkko Impolaa ehdottiin rahastonhoitajaksi. Jarkko Impola ilmoitti olevansa käytettävissä 

pestiin. 

Äänestys: Kaikki jäsenjärjestöt kannattavat Jarkko Impolan valintaa rahastonhoitajaksi. 

Valinta: Jarkko Impola valittiin rahastonhoitajaksi yksimielisesti. 

 

Hallituksen jäsenet 

Nea Hakala antoi puheenvuoron Hannamari Salkolalle, joka esitteli kaikki hallitukseen hakeneet: 

Riikka Toiviainen, Janna Karas, Sofia Saarinen, Lotta Ellonen, Sara Myllyoja ja Jasmin Seppälä.  

 

Iida Jääskeläinen poistui kokouksesta ajassa 20.34. 



 

 

Sofia Saarisen haku hallitukseen epävarmaa.  

Ehdotus: Ehdotettiin kuitenkin Sofian hakemuksen pitämistä mukana haussa niin kauan, kunnes 

toisin Sofia itse ilmoittaa.  

Päätös: Ehdotuksen mukaan.  

 

Vaihdetaan sihteeriä ajassa 20.57 

Sihteerinä jatkaa Johanna Ojama. 

 

Ehdotus: Ehdotettiin, että äänestetään kerralla kaikista hallitukseen valittavista.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Äänestys: Äänestetään henkilöiden Riikka Toiviainen, Janna Karas, Sofia Saarinen, Lotta 

Ellonen, Sara Myllyoja ja Jasmin Seppälä pääsystä SKOLn hallitukseen vuodelle 2021. 

Valinta: Valitaan Riikka Toiviainen, Janna Karas, Sofia Saarinen, Lotta Ellonen, Sara Myllyoja 

ja Jasmin Seppälä SKOLn hallitukseen vuodelle 2021.  

 

Vaihdetaan sihteeriä ajassa 21.01. Sihteerinä jatkaa Jasmin Seppälä. 

 

Kohta 11 avattiin uudelleen ajassa 21.10:  Sofia Saarinen ilmoitti, että ei ole enää ehdolla 

hallitukseen. 

Ehdotus: Sofia Saarinen on vetänyt hakemuksen hallitukseen pois. Valitaan kaikki muut 

hallitukseen ehdolla olleet alkuperäisen päätöksen mukaan.  

Päätös: Ehdotuksen mukaan yksimielisesti.  

Suljetaan kohta 11 ja siirrytään suoraan kohtaan 13. 

 

12. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien 2021 valinta 

Hannamari Salkola on käytettävissä toiminnantarkastajaksi. Johanna Ojamaa ja Anna Veijolaa 

ehdotetaan toiminnantarkastajiksi. Johanna ei ole käytettävissä. Anna on käytettävissä.  



 

 

Toiminnantarkastajat 

Esitys: Valitaan Hannamari Salkola ja Anna Veijola toiminnantarkastajiksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Varatoiminnantarkastajat 

Ehdolla: Emma Martela ja  Nea Hakala ovat käytettävissä varatoiminnantarkastajaksi.  

Esitys: Valitaan Emma Martela ja Nea Hakala varatoiminnantarkastajiksi. 

Päätös: Esityksen mukaan 

 

Avataan uudelleen kohta 11.  

 

13. Jäsenjärjestöjen kuulumiset 

Lastu Ry, Elina: Hyvää kuuluu, mutta hiljaista pandemian johdosta. Lastu Ry pystynyt sopeutumaan 

tilanteeseen niin hyvin kuin ollut mahdollista. Hallituksen pikkujoulut tulossa hybridimallilla.  

 

Mentor Ry, Emma: Erittäin hyvää, uusi hallitus juuri valittu. Vuosi mennyt poikkeusoloissa. Pikkujoulut 

tulossa. 

 

Katko Ry, Emma: Pandemia vaikuttanut tapahtumien perumiseen. Vujut tulossa, mutta ne siirtynee 

syksyyn. Tasapainoilua lähi- ja etätapahtumien välillä. Uusi hallitus jo valittu. Haasteena: miten pitää yllä 

yhteisöllisyyttä? 

 

Peduca Ry, Joonas: Samantyylistä kuin muillekin, poikkeusoloja. Vuosijuhlat siirtyy ensi vuodelle. 

Fuksitapahtumat pystyttiin järkkäämään, mutta paikallisesta tilanteesta johtuen lähitapahtumat jäi. Uusi 

hallitus jo valittu. 

 

Emile Ry, Riikka: Hyvin pyyhkii. Taloudelliset ja hallinnolliset asiat kunnossa. Uusi hallitus jo kasassa. 

Keväällä muutama tapahtuma, muuten hiljaiseloa. Fuksit saatiin toimintaan mukaan, mutta syksyllä 

myöhemmin yliopistolla laitettiin kaikki kiinni. Etänäkin saatu tapahtumia järkättyä. Pikkujoulut tulossa.  

 



 

Kassos Ry, Saima: Eipä juuri lisättävää muiden puheisiin, samoilla teemoilla menneet. Supersitsejä 

kovasti Joensuuhun odotettiin, harmi kun eivät toteutuneet. Fuksijutut meni ok, keväällä mentiin etänä ja 

syksyllä hybridimallilla. Uusi hallitus kasassa jo.  

 

AKK, Sofia: Yleisfiilis ok, samoja juttuja kuin muualla, eipä tarvitse toistaa. Joitakin ekskuja saatu 

pidettyä, mikä ollut kiva juttu. Uusi hallitus muodostettiin viime viikolla.  

 

Motiva ry, Varpu: Samanlaiset fiilikset kuin muuallakin, ensi vuotta odotellessa! 

 

Hannamari Salkola: Kiitos kaikille järjestöille tästä vuodesta. Pahoittelut pandemiasta johtuneesta 

hiljaiselosta, ensi vuoden hallitus ottanee hommasta kopin.  

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Vuonna 2019 annetut ponsiesitykset:  

Iiris Taubert tuonut esille ponnen uudesta äänestysmenetelmästä.  

Hannamari Salkola vastaa: Avoin äänestys kehittynyt verkkoalustojen myötä ja niitä on 

hyödynnetty äänetyksissä sekä äänestyskoppi.fi -malli on otettu käyttöön, joten ponteen on 

vastattu. 

 

Vuoden 2020 ponsiesitys 

Esittäjä: Varpu Suojalehto (Motiva ry)  

Ponsiesitys SKOL:n edunvalvonnallisten linjojen määrittämiseksi 

”SKOLin hallitus harkitsee poliittisen linjapaperin muotoilemista kasvatustieteilijöiden koulutusta ja 

työelämää koskevien näkemystensä pohjaksi toimikauden 2021 aikana. Linjapaperissa määritellään 

jäsenyhteisöjen yhteisesti hyväksymät edunvalvonnalliset linjat, joita noudattaen yhdistyksen hallituksen 

on mahdollista toimia jäsenjärjestöjen hyväksi sekä antaa lausuntoja linjapaperin puitteissa myös 

konsultoimatta jäsenjärjestöjä erikseen joka kerta. Linjapaperi tuodaan hyväksyttäväksi yhdistyksen 

syyskokoukselle, jossa se avataan vuosittain tarvittaessa.”  



 

Perustelut: Useilla opiskelijoiden kattojärjestöinä toimivilla organisaatioilla, kuten SOOL:lla, TEK:lla, 

ylioppilaskunnilla ja Suomen ylioppilaskuntien liitolla on muotoiltuna omat, kansalliset linjat heille 

tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, joka tarjoaa niille mahdollisuuden edustaa piiriinsä kuuluvia 

yhteisöjä ja opiskelijoita sekä käyttää niiden ääntä julkisessa keskustelussa. Linjapaperiin olisi 

mahdollista sisällyttää SKOL:n koulutus- ja työllisyyspoliittiset linjat yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan 

tarkoituksen puitteissa. Lisäksi sinne voitaisiin siirtää toimintasuunnitelmasta myös esimerkiksi SKOLin 

nykyiset arvot sekä yhdenvertaisuuslinjat itse toimintasuunnitelman lyhentämiseksi.  

Intressinä ei missään tapauksessa ole kaikkia valtionpolitiikan sektoreita kommentoiva dokumentti, kuten 

kansallisen tason opiskelijaliikkeessä, sillä tämä voisi herättää kritiikkiä ja vastustusta jäsenpohjassa. 

SKOLin tavoitteena olisi ajaa vain toimintansa perusajatuksen mukaisia, yhteisesti sovittuja tavoitteita. 

Linjapaperin voimassaoloaika ja päivityssykli olisivat sovittavissa ja se voitaisiin aina jäsenyhteisöjen 

pyynnöstä avata yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Esitys on ponsimuotoinen sen vuoksi, että se 

velvoittaa ensi vuoden hallituksen vastaamaan siihen, muttei pakota toimenpiteisiin, mikäli hallitus ei 

katso sitä aiheelliseksi tai ehdi toteuttaa aloitteessa kuvattuja toimenpiteitä. 

Kannatus: Ponsiesitys sai paljon kannatusta.  

Äänestetään: Hallitus otti ponnen nimiinsä.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Johanna Ojama kiittää kokouksen puheenjohtaja Nea Hakalaa. On ollut rankka ja erilainen vuosi, 

joten ihanaa kun on uusia innostuneita jatkamaan toimintaa. SKOL on hyvissä käsissä! 

 

Vaihdetaan puheenjohtaja ajassa 21.37.  Puheenjohtajana jatkaa Elina Tulkki.  

Elina kiittää kaikkia kokouksesta onnellisena. 

 

Päätetään kokous ajassa 21.37.  
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