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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry  

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/18                                                                                        
Aika ja paikka: 31.10.2018 klo 18.12–19.16                                                                                       
Paikalla: Hallitus: Malva Envall, Oona Hallasaari, Alice Jäske ja Johanna Ojama Muut: Jemina 
Hirvilammi ja Reetta Vuorinen  

1. Kokouksen avaus 
a. Avataan kokous klo 18.12 Suomen aikaa 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  
a. Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Oona Hallasaari  
b. Sihteerinä toimii hallituksen sihteeri Johanna Ojama  

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
a. Poistetaan ensimmäinen kohta päätösasioista, sillä asian selvittely on kesken: 

Laskutetaan EPALE-kuluissa työnvälityspalkkiota x %  
b. Hyväksytään asialista näillä muutoksilla  

5. Talousasiat  
a. Alice ja Oona pohtivat EPALEn rahoituskuviota, sillä kävi ilmi, että EPALEn rahoja 

ei voitaisikaan maksaa suoraan SKOLin toiminnan rahoittamiseksi. SKOLin pitää 
laskuttaa OPHta ja maksaa siitä palkka kyseisille henkilöille, mutta tällöin tästä 
palkkiosta pitäisi maksaa veroa. Alice ja Oona selvittävät asiaa ja laittoivat tällä 
viikolla sähköpostia EPALE-kontaktille.  

b. Pankkiin on tehty Katso-tunnus, jotta laskutusta pystytään hoitamaan jatkossa.  
c. SKOL hakee Y-tunnusta, joka on ilmainen.  
d. Kasvismökki on maksettu.  
e. Tilillä rahaa tällä hetkellä n. 47€  

6. Vastuualueiden kuulumiset  
a. SKOLin ekskursio Opetushallitukseen oli 19.10. Sähköpostia lähtee osallistujille 

lähiaikoina, kun viimein on saatu diat kaikilta puhujilta. Palautetta tähän mennessä 7 
osallistujalta. Palaute on ollut hyvää ja eksku on vastannut osallistujien odotuksia. 
Yhden odotukset ylittyivät. Tiedotusta toivottiin myös sähköpostiin eikä vain 
Facebookkiin, jotta kaikki tavoitetaan paremmin. Jatkossa ilmoittautumisen 
yhteydessä kysytää, mihin kanavaan osallistuja haluaa informaation tapahtumasta. 
Palautelinkki lähetetään uudelleen vielä sähköpostin yhteydessä.  

b. Aikuiskasvatuksen killan ja SKOLin alumni -ilta on tulossa 23.11. Osallistujia ei 
vielä kovinkaan paljoa. Alumni-iltaa mainostetaan vielä lisää ja korostetaan, että 
myös muiden kaupunkien opiskelijat ovat tervetulleita. Vastaavat jakavat vielä 
tapahtumaa ja hallituslaiset kutsuvat omia kavereitaan. Pikkujouluja on osunut 
samalle päivälle ainakin Turussa ja Rovaniemellä.  

c. Pääsykoekysely on lähetetty kaupunkien hallituksille tällä viikolla ja vastauksia 
odotetaan.  
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d. Sähköpostilista-asia: Kysytään eri kaupunkien hallituksilta, että onko ok liittää 
hallitusten sähköpostiosoite listalle.  

e. Tietosuojarekisteri: Alice on työskennellyt rekisterin parissa. Hän katsoi mallia 
muiden järjestöjen rekisteristä ja katsoi, että EU-direktiivit täyttyvät.  

f. EPALE: Alicen MLL-juttu on julkaistu nyt ja Dare to Learn-juttu on vielä tulossa. 
Tämän jälkeen syksyn EPALE-julkaisut ovat paketissa.  

g. Podcast-suunnitelma tehty ja löytyy SKOLin drivesta: ensimmäinen tuotantokausi 
pitää sisällään 5 jaksoa. Ensimmäinen jakso on tehty ja editoidaan ensi viikolla. 
Myös toisen jakson nauhoituksen ajankohta on sovittu.  

h. Liiton vuosikokous on 19.11. Kokous etänä GoToMeeting alustalla. Kokousessa 
olisi hyvä olla henkilö, joka pitää huolta etäosallistujista ja katsoo, että tekniikka 
toimii. Tilintarkastusasiat ja vastuunvapaus päätetään keväällä risteilykokouksen 
yhteydessä.  

7. Kaupunkien kuulumiset  
a. Rovaniemi paikalla: Rekrymessut Rovaniemellä tällä viikolla ja tapahtuma oli hyvin 

onnistunut. Arctic Council kokoustaa Lapin yliopistolla niin ikään tällä viikolla. Ensi 
viikon keskiviikkona Oulussa työelämäpäivät ja Supersitsit ja pieni, mutta 
innostunut porukka on lähdössä. Lastu on tilannut Lastu-pipot. Hallitukseen 
toivotaan innostuneita. Pimeää on myös.  

b. Jyväskylä paikalla: Hyvin menee ja sielläkin hallitushakuja ja pestejä pohditaan.  
8. Päätösasiat 

a. Korvataan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle matkakuluja EPALE-infoista ja 
työelämätapahtumista Joensuuhun, Jyväskylään ja Ouluun, kun EPALEa ollaan 
saatu laskutettua.  

b. Hyväksytään maksettu kasvismökkilasku 84 euroa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 
ry:lle.  

c. Päätetään luoda tietosuojarekisteri SKOLille.  
9. Muut esille tulevat asiat  

a. Uuden hallituksen valinta vuosikokouksessa: 6 hakemusta tullut tähän mennessä. 
Kaikki hakemukset lähetetään eri kaupunkien hallituksille tällä viikolla. Tänään 
viimeinen päivä hakea.  

b. Perjantaina lähetetään myös sähköpostit ekskusta. 
c. 9.11. mennessä vuosikokouksen asialistalle lisättävät asiat.  
d. Vuosikokouksen asialistalle: jäsenmaksu, vastaavien roolista keskustelua, 

hallituksen koko ja valinta.  
10. Seuraava kokous  

a. Seuraava kokous on vuosikokous 19.11. klo 17 Specia Hubissa 11.  
11. Kokouksen päättäminen 

a. Kokous päätetään klo 19.16 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
 
Puheenjohtaja Oona Hallasaari  Sihteeri Johanna Ojama 
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