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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/18 
Aika ja paikka: 28.8.2018 klo 20.07-20.56, Skype 
Paikalla:  

Hallitus: Malva Envall, Oona Hallasaari, Alice Jäske (Poistui kohdassa 8) ja Johanna 
Ojama 
Muut: Annika Dahlqvist, Simo Partanen, Jenna Rantanen, Reetta Vuorinen (Poistui 
hetkeksi kohdassa 6), Erika Syväniemi 

 
1. Kokouksen avaus 

a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.07 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
a. Kokouksesta on ilmoitettu hallitusta ja muita osallistujia hyvissä ajoin. Kokouksessa on 

tarvittava määrä hallituksen jäseniä paikalla. 
 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
a. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Oona Hallasaari ja sihteerinä 

hallituksen sihteeri Johanna Ojama 
 
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

a. Muokataan kohdassa 7 a. kohta kahdeksi eri kohdaksi. 
b. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla. 

 
5. Talousasiat 

a. Specian Allin kanssa on keskusteltu 17.8. eikä Specailta saa matkakorvauksia tällä hetkellä 
mihinkään SKOLin toimintaan 

b. SKOLin toiminnan rahoittamiseksi ryhdytään hankkimaan sponsoreita 
c. Puheenjohtaja on saanut tiliotteen ja tilillä on sen mukaan 31.7. rahaa 65,25€ 

 
6. Vastuualueiden kuulumiset 

a. Specian Allin kanssa ollut tapaaminen 17.8.  
b. Somevastuualue: somesuunnitelma 

Materiaalit fukseille prioriteettina 
i. Fuksikirje, SKOL-slaidit, video tekeillä (Oona ja Alice) 

ii. Fuksikirje facebookryhmään ja instaversio (Johanna) 
iii. Aakkoset syyskuussa, pohditaan toteutustapaa vielä, ehdotettu, että stoorit ja 

esittelykuva, jossa linkki nettisivuille 
iv. Syyskuun lopulla/ hyvissä ajoin hallitusrekryt someen 
v. Ensimmäinen EPALE-teksti nostetaan someen 

vi. Podcastista nosto someen 
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7. Päätösasiat 

a. SKOLin jäsenhakemuslomakkeen luominen 
i. Jäsenhakemuslomake päätetään luoda ja jakaa jäsenjärjestöille, jotta 

voivat hakea SKOLin jäseniksi. Muodollinen toimenpide. 
b. Nettisivujen päivittäminen 

i. Nettisivuille pääteään päivittää blogisivusto, jonne Jennan blogiteksti 
ja Alicen EPALE- teksi, myöhemmin myös EPALEn journalistin 
tekemä juttu 

c. Pääsykoe-kyselyn toteuttaminen 
i. Tarkoituksena kysellä eri opiskelijajärjestöiltä 

pääsykoekäytäntäntöjä kyselyn avulla. Avataan samalla keskustelua 
pääsykoeuudistuksesta. Tehdään dokumentti asiasta, joka voidaan 
jakaa eri kaupunkien tiedekuntiin. Päätetään aloittaa 
kyselylomakkeen tekeminen syyskuussa. Jenna Rantanen tekee 
kandia aiheesta, joten kysely tehdään yhteistyössä. Erika myös 
kiinnostunut. Otetaan vielä yhteyttä vastaaviin, kun lomaketta 
aletaan tehdä. 

d. Rekrytoinnin aloittaminen tulevalle hallituskaudelle 
i. Rekrytointi uudelle kaudelle päätetään aloittaa syksyllä hyvissä ajoin 

ennen syyskokousta. 
e. Yhteistyön aloittaminen EPALEn kanssa 

i. Päätetään aloittaa EPALEn kanssa yhteistyö. 
f. Ekskursion järjestäminen Opetushallitukseen syksyllä 2018 

i. Päätetään järjestää syksyllä ekskursio OPH:n. Kaupungeilta on 
kysytty tietoja aikatauluista, jotta voidaan päättää eksursion 
ajankohta. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

a. Specian Allin tapaamisien kuulumiset: Alli ehdotti, että rohkeasti mentäisiin yrityksiin 
tutustumaan ja pyydettäisiin tästä sponsororia SKOLille. 

b. Go to meeting - kokousalusta, skypen tapainen alusta, hallitus testaa lähiaikoina 
c. AKK:n PJ:hin oltu yhteydessä ja Alice on menossa esittelemään SKOLia järjestölle 
d. SKOL-esittely Supersitsien yhteydessä olevien työelämäpäivien yhteydessä Oulussa 

lokakuussa. 
e. Alumni-podcasteja tulossa syksyllä. Kolmen viikon päästä äänitetään ensimmäinen jakso. 
f. Syyskokous järjestetään alustavasti marraskuun 19.-21. aikoihin 

 
9. Seuraava kokous 

a. Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen syyskuussa tai kun tarpeeksi 
päätosasioita 

 
10. Kokouksen päättäminen 

b. Päätetään kokous Suomen aikaan klo 20.56 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
 
Puheenjohtaja Oona Hallasaari  Sihteeri Johanna Ojama 
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