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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/18 
Aika ja paikka: 1.10.2018 klo 19.32-20.56, Skype 
Paikalla: 

Hallitus: Malva Envall, Oona Hallasaari, Alice Jäske (Liittyi kohdassa 3) ja Johanna 
Ojama 
Muut: Annika Dahlqvist, Jemina Hirvilammi, Simo Partanen Jenna Rantanen, Tiina 
Tanhua, Reetta Vuorinen  
 

1. Kokouksen avaus 
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.32 Suomen aikaa 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
a. Kohdan 6a sanamuotoja muokattu  
b. Hyväksytään työjärjestys näillä muutoksilla 

 
4. Talousasiat 

a. EPALE maksaa ensi vuonna korvauksen suoraan SKOLille, mikäli yhteistyö 
jatkuu. Summa 3000€. Tällä hetkellä korvaus maksetaan vain suoraan henkilöille, 
jotka on nimetty EPALE-lähettiläiksi eli Alice Jäskelle. Matkakulut korvataan 
EPALEn edustamisesta sekä Alice Jäskelle että Oona Hallasaarelle. Sopimus 
muuttuu ensi vuonna ja sen jälkeen maksaminen suoraan SKOLille mahdollistuu. 

b. Specialla vielä SKOLille budjettia 100€ ja se käytetään mahdollisesti 
vuosikokouksen tilakustannuksiin, jos tila on maksullinen.  

 
5. Vastuualueiden kuulumiset 

a. Alice ja Oona ovat käyneet tapaamassa Olli Sulopuistoa Toimitus nimisestä firmasta, 
joka tuottaa podcasteja ja hänen avullaan saadaan alumnipodcastit aluilleen 
lähiaikoina. Alumnikontakteja on jo useampina ja ensimmäisen tuotantokauden 
vieraat ovat lähes hankittuna. 

b. Malva on alkanut valmistella pääsykoekyselyä ja kysely jaetaan myös vastaaville. 
Muokkauksen deadline 14.10. Viikolla 42 kyselyn julkaisu. 

 
6. Päätösasiat 

a. Päätetään luoda viitenumero EPALE-kustannuksia varten ja välittää korvauksia 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle EPALE-kuluista 

b. Päätetään järjestää sääntömääräinen vuosikokous 19.11.2018 kello 17.00-20.00 
SpeciaHubissa 

c. Päätetään luoda sähköpostilista 
a. Tietosuoja-asiat tulee olla hoidettuna ennen sähköpostilistan tekoa 

d. Päätetään valita tilintarkastajaksi vuodelle 2018 Netta Metsäaho 
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7. Muut esille tulevat asiat 
a. Hallitusrekry: Malva ja Johanna tekevät vaihdossa videot, jossa korostuu, että 

SKOL-tehtäviä voi hoitaa joustavasti mistä vaan, julkaistaan Instastoriesissa 
b. Äänestyskäytännöt vuosikokouksessa: ehdotuksena, että hallitukseen lähetetään 

etukäteen hakemus, hakemuksessa korostetaan matalaa kynnystä ja innostusta 
järjestökokemuksen sijasta 

c. Ekskursio Opetushallitukseen 19.10.: osallistujia todella paljon ja vaikka 
lisäpaikkoja saatiin, silti noin 20 henkilöä karsiutui pois. Ekskun jälkeen afterit 
suunnitteilla Helsingin keskustaan. Ennen ekskua tarvitaan apua, kun Oona ja Alice 
menevät järjestelemään paikkoja. Ekskulla tarjolla on välipalaa ja kahvit sekä 
osallistujat saavat tuotekassit. 

d. Alice ja Oona tapaavat 17.10. SOOLin pääsihteerin Susanna Jokimiehen ja 
keskustelevat liiton tulevaisuudesta ja haalivat vinkkejä. 

e. Oona lähdössä Jyväskylään 3.10. esittelemään EPALEa ja SKOLia Emileläisille ja 
Mentorlaisille. Suunnitteilla vahvuuskarttatyöpaja ja jaetaan ilmaista OPH-tavaraa. 

f. Oona lähdössä Joensuuhun 11.10. myös esittelemään ja ohjelma samankaltainen 
g. Alice lähdössä Ouluun esittelemään SKOLia ja EPALEa Supersitsien yhteydessä 

8.11. 
h. Myös Turun kanssa ollut puhetta esittelystä, mutta päivämäärä ei olla vielä saatu 

sovittua. 
i. Helsinkiin suunnitteilla sitsit ja alumni-ilta 23.11. mahdollisesti yhteistyössä 

SKOLin kanssa. 
j. Suomen partiolaisten hallintopäälliköltä yhteistyöpyyntö. Heillä on meneillään 

projekti, johon liittyy järjestötehtävistä saatava osaaminen. Yhteistyötä pohditaan. 
 

8. Seuraava kokous 
a. Seuraava kokous pidetään viikolla 43. Puheenjohtaja ilmoittaa asiasta lähempänä 

ajankohtaa. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
a. Kokous päätetään klo 20.56 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
 
Puheenjohtaja Oona Hallasaari  Sihteeri Johanna Ojama 
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