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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry:n
yhdistyksen risteilykokous 2019
Aika: 3.4.2019 klo 14-16
Paikka: SpeciaHub
Läsnä:
Lotta Ellonen (Motiva ry)
Malva Enval (poistui kohdassa 6) (SKOLin hallitus)
Jemina Hirvilammi (SKOLin hallitus)
Stiina Holopainen (SKOLin hallitus)
Alice Jäske (SKOLin hallitus)
Janna Karas (Mentor ry)
Riku Kallio (Peduca ry)
Hanna Korhonen (Emile ry)
Juuso Kurttila (Peduca ry)
Meri Kärki (Katko ry)
Sophie Nyyssönen (Aikuiskasvatuksenkilta ry)
Johanna Ojama (SKOLin hallitus)
Vivianne Ruohola (SKOLin hallitus)
Joonas Rötkönen (Peduca ry)
Veera Särkkä (Katko ry)
Iiris Taubert (Mentor ry)
Etänä:
Sanni Jalonen (Lastu ry)
Anna Ruohola (Lastu ry)
Petra Simonen (Kassos ry)

Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14.05

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valitseminen
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Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Alice Jäske. Jääviyssyistä kohtien 5-7 ajaksi
puheenjohtajaksi valitaan Sophie Nyyssönen. Sihteeriksi valitaan Johanna Ojama.
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valitaan Lotta Ellonen ja Iiris Taubert.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen kokousta ja kaikki jäsenjärjestöt ovat
edustettuna.

4. Kokousjärjestelyt
4.1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksytään sellaisenaan.

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen, vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä
toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Puheenjohtajaksi vaihtunut Sophie Nyyssönen avaa kohdan viisi.
Toimintakertomuksen vuodelta 2018 esittelee vuoden 2018 hallituksen
varapuheenjohtaja Alice Jäske. Alice esittelee toimintakertomuksen pääpiirteittän ja
se on jaettuna näytöllä etäosallistujille. SKOL on perustettu keväällä 2018 ja
ensimmäisenä vuonna rahaliikennettä ei ollut vielä kovinkaan paljoa. Kasvisristeilyn
yhteydessä SKOL-vastaavat tapasivat Turussa. Elokuussa solmittiin yhteistyö
Opetushallituksen EPALE-ohjelman kanssa ja syksyllä EPALEa ja SKOLia esiteltiin
kaikkien jäsenjärjestökaupunkien opiskelijoille, paitsi turkulaisille. Syksyllä alkoi
myös alumnipodcastien nauhoitus. Tässä kokouksessa ei hyväksytä vastuuvapautusta,
vaan esitellään toiminnantarkastuksen materiaalit. Näin toimitaan sillä SKOLin
säännöissä lukee, että vastuuvapaus myönnetään vuosikokouksessa.
Toiminnantarkastusdokumentteja käydään kuitenkin jo nyt läpi, jotta vuosikokous

Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry
Pietari Kalmin katu 1A 059
00560 Helsinki
skol.hallitus@gmail.com

3/9

kevenisi. Vuoden 2018 rahastonhoitaja Malva Envall esittelee tilinpäätöksen sekä
toiminnantarkastajan lausunnon. SKOLin tili on perustettu toukokuussa 2018.

Pysyvää pääomaa ei ole. Ylijäämää vuoden lopussa oli 32,64€. Netta Metsäaho on
toiminut toiminnantarkastajana vuodelle 2018. Toiminnantarkastaja esittää
vastuuvapauden myöntämistä. Tämä kuitenkin tapahtuu vasta syksyllä
vuosikokouksessa, sillä yhdistyksen säännöt näin määräävät.

6. Vuoden 2019 tarkentuneen toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Puheenjohtajana toimiva Sophie Nyyssönen avaa kohdan 6. Alice Jäske esittelee
SKOLin tarkentunutta toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. Ensin hän kertoo
SKOLin arvopohjasta. Juuso Kurttila ehdottaa, että arvopohjasta tehtäisiin oma
julkinen dokumenttinsa ja Johanna Ojama vastaa, että tällainen on ollut suunnitteilla
ja on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian. Tämän jälkeen suunnitelmassa kerrotaan
SKOLin tavoitteista ja siitä miten tavoitteet on suunniteltu saavutettavan. SKOLin
toiminta perustuu eri tiimien toimintaan. Tiimit koostuvat hallituksen jäsenistä.
Lisäksi tärkeä osa SKOLin toimintaa on jäsenjärjestöjen SKOL-vastaavat, joista on
vastuussa kaupunkitiimi. Muita tiimejä ovat viestintätiimi, alumnitiimi, koulutustiimi
ja tapahtumatiimi. Lisäksi SKOLissa toimii EPALE-vastaava, jonka tehtävänä on
esitellä EPALEa opiskelijoille ja tuottaa sisältöä EPALE-foorumiin. SKOLin rahoitus
perustuu jäsenjärjestöjen jäsenmaksuihin sekä Specian ja EPALEn
yhteistyösponsorointeihin. Vuoden 2019 alussa SKOLille myönnettiin myös 500€
Linko-stipendi. SKOL jatkaa podcast-toimintaa vuonna 2019. Syksyllä on tarkoitus
aloittaa Kärpäsenä katossa -projekti, jonka tarkoitus on helpottaa opiskelijoiden
työnhakua. SKOL pitää tärkeänä vastuullisuutta ja esimerkiksi ympäristö- ja
esteettömyysasioihin keskitytään erityisesti SKOLin toiminnassa. Lisäksi
yhdenvertaisuus korostuu SKOLin toiminnassa. Seuraavaksi äänestetään siitä, että
hyväksytäänkö vuoden 2019 tarkentunut toimintasuunnitelma. Tarkentunut
toimintasuunnitelma hyväksytään yksimielisesti.
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7. Vuoden 2019 tarkentuneen talousarvion esittely ja hyväksyminen

Puheenjohtajana toimiva Sophie Nyyssönen avaa kohdan 7. 2019 vuoden
tarkentuneen talousarvion esittelee Alice Jäske. Alice esittelee budjetin kohtakohdalta
ja selittää lyhyesti SKOLin hallituksen rahan menoa. Talousarvion mukaan vuonna
2019 menoja tulee olemaan 3186€ ja tuloja 4898€. Tarkoituksena on jäädä vuoden
lopussa positiivisen puolelle, sillä siten saataisiin SKOLille hieman puskuria
seuraavalle toimintavuodelle. Lotta Ellonen huomauttaa, että matkakustannuksiin
käytettävä raha on melko suuri, mutta täysin perusteltu, sillä Suomessa
matkustaminen on kallista. Sophie Nyyssönen huomauttaa budjetista puuttuvan
vuoden 2018 vuoden hallitukselle maksetut kasvismökin peruutuksesta koituneet
kustannukset (21€x4). Tämä lisätään talousarvioon. Iiris Taubert avaa keskustelun
hallituksen virkistäytymisbudjetoinnista, joka ilmeisesti vaihtelee kaupungeittain
valtavasti (40€–useampaan 100€). Myös muut kaupunkien toimintatavat eroavat
jonkin verran. Myös rahamäärä, joka järjestöjen toiminnassa pyörii, vaihtelee
järjestöittäin valtavasti. Yleisesti koetaan keskustelun päätteeksi, että SKOLin
budjetointi virkistäytymiseen on perusteltua, sillä SKOL tekee niin paljon etätyötä.
Myös haalarimerkkien myyntikäytännöistä käytiin keskustelua ja asiasta tullaan
puhumaan myöhemmin lisää kaupunkien kanssa. Tarkennettu talousarvio
hyväksytään yksimielisesti ja siihen lisätään 21€x4 hallistulaisille maksettu maksu
ennen kuin kokouksen pöytäkirja voidaan hyväksyä.

8. SKOLin linjaukset kannanotoissa

Alice Jäske jatkaa puheenjohtajana ja kertoo, että SKOL on allekirjoittanut
Ilmastoveivi-vetoomuksen. Nyt myös koulutukseen liittyviä vetoomuksia on esillä
vaalien alla ja SKOLin hallitus on miettinyt yhdistyksen kantaa näihin
poliittissävytteisiin kannanottoihin. Juuso Kurttila ehdottaa, että SKOLin
periaateohjelmaan (samassa ohjelmassa tulisivat ilmi SKOLin arvot) voitaisiin
kirjasta asiat, joista SKOL voi yhdistyksenä ottaa kantaa. Periaateohjelma
hyväksyttäisiin vuosikokouksissa. Ehdotetaan, että SKOL-vastaat pohtisivat
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periaateohjelman sisältöä liittyen SKOLin kantaan erilaisia vetoomuksia ja
kannanottoja kohtaan. Puheenjohtaja kysyy, että voidaanko lähteä kannattamaan
KoulutustaPRKL-kampanjaa ja jäsenjärjestöjen valtuutetut kannattavat, että
kampanjaa voidaan lähteä tukemaan. Päätetään lähteä kannattamaan kampanjaa.

9. Jäsenjärjestöjen kuulumiset

○ Lastulla odotellaan alumniwebinaaria ja kasvismökkiä ja syksyn
työelämätapahtumaa. Katseet on siirretty kohti vappua.
○ Kassoksella suunnitellaan vappua. Syksyn työelämäpäiväjuttuja valmistellaan
innolla. Lisäksi tori on valmis ja torisitsit on tulossa vappuna!
○ Peducalla oli eeppiset vujut ja Helsingin kampuksella on perustettu
tilatyöryhmä, joka on pohtinut hyviksi todettujen oppimistilojen poistamista.
Risteilyä odotellaan innolla!
○ AKK:lle kuuluu hyvää ja Munabileet on tulossa. Sophie kiittelee Mentoria
aamupäivän yhteistyöpäivästä. Hän myös kutsuu Helsinkiin yhteistyötä
tekemään kaikkia järjestöjä. AKK-valmennus on avannut toimintansa ja
ehdottaa, että järjestöt saavat jakaa tietoa tästä toiminnasta.
○ Katkolle kuuluu hyvää, mutta kiirettä pitää. Turussa on keskitytty
mainostamaan kasvatustieteitä somessa ja se on pitänyt hallituksen kiireisenä.
Supersitsien teema on päätetty ja tapahtuman suunnittelut etenevät.
○ Motivan edustaja Lotta kertoo, että Oulussa on lunta.
RolloOulu-työelämätapahtumaa odotellaan innolla ja normiarkea elellään.
○ Emilellä on tehty paljon koulutuspoliittista yhteistyötä tiedekunnan kanssa ja
sekä video kasvatustieteilijöistä. Kv-opiskelijat ovat hieman haastaneet Emilen
hallitusta, mutta kovasti tehdään työtä tämänkin aspektin edistämisen eteen.
Tapahtumavastaavat ovat tehneet hyvää duunia ja vappua on paljon
suunniteltu. Tapahtumia Emilellä riittää. Lisäksi iso ponnistus tulee olemaan
yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen. Alice ehdottaa, joska SKOL voisi
jakaa aiemmin mainitun videon.
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○ Mentorilla on ihasteltu Jyväskylän videota. Tampereella on ollut yliopistojen
yhdistymisiä, joka on aiheuttanut keskustelua. Kasvatustieteiden tiedekunta
muuttaa nimeä, vaikka mikään muu ei muutu. Uusi nimi on Kasvatuksen ja
kulttuurin tiedekunta. Ansiomerkit ja vujunauhat ovat tulossa.
Aloituspaikkojen vähenemistä Tampereella avattiin keskustelua myös
Facebookissa, mutta 45 aloituspaikkaa säilyy. Mentor teki paljon työtä
kannanoton eteen, mutta keskustelu asiasta loppuikin ennen kun opiskelijat
saivat mitään sanottua.

10. Kasvisristeilyn ja supersitsien järjestäjien valitseminen

Alice on tehnyt listauksen supersitsien ja kasvisristeilyn järjestäjistä. Vuonna 2020
olisi Lastun vuoro pitää Supersitsit. Lastu yrittää järjestämistä, mutta he ovat
puhuneet hallituksessa, että ovat melko kiireisiä ja toimijoita on vähän. Lisäksi
maantieteellinen sijainti ja sitsitilojen vähyys huolettaa mahdollisia järjestäjiä.
Yhteisbusseja, joilla voisi tulla useammasta kaupungista osallistujia, ehdotetaan.
Lastu keskustelee asiasta hallituksen kesken, mutta Kassosta ehdotetaan
varakaupungiksi. Kaikki järjestöt sitoutuvat buustaamaan tapahtumaa ja SKOL lupaa
tukea myös ja mahdollisesti olisi mukana järjestämässä kuljetuksia. SKOL-vastaavilla
on 11.4. tapaaminen, jolloin asia varmistuu.

Seuraavaksi puhutaan Kasvisristeilyn järjestämisestä. Lastu ja Motiva eivät ole
innoissaan risteilyn järjestämisestä maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kassoksessa
epäillään, että sielläkään ei olla järjestetty risteilyä aikaisemmin, eikä
maantieteellisistä syistä haluttaisikaan. Kasvisristeilyn järjestäjiksi 2020 valitaan
AKK ja Peduca.
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Alice avaa keskustelun Supersitsien yhteyteen järjestettävästä suuremmasta
tapahtumasta. Ehdotetaan työelämäekskua sekä yhteistä aamupalaa. Majoituksen
järjestämistä pohditaan, jos olisikin kahden yön tapahtuma. Katko on miettinyt
päivällä tapahtuvaa työelämätapahtumaa, jotta tapahtuma kestäisi vain yhden yön.
Ehdotetaan myös vapaavalintaista kaupunkisuunnistusta aamulla. Rovaniemi on
pohtinut jouluaihetta Supersitseille ja mahdollista vierailua joulupukin luona.

11. Yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa

Tällä hetkellä SKOLin kaupunkitoiminta on ollut SKOL-vastaavien kautta toimivaa.
Lisäksi puheenjohtajille on järjestetty myös puhissparraus. Tulevaisuudessa
yhteistyökuvioita mietitään bilebussiin liittyen, jos Lastu pitää Supersitsit.

Oulussa on järjestetty ensiapukoulutus, mutta projektiavustusta ei enää saakaan, joten
sinne toivottaisi keväälle jotakin työpajatoimintaa yhteistyössä SKOLin kanssa.

Emile toivoo yhteistyötä työelämäpäivän yhteyteen ja SKOL voisi mennä silloin
pitämään SKOL-esittelyä ja työpajaa. SKOL-esittely ilman muuta agendaa tuntuisi
irralliselta.

Peduca ja AKK on puhunut, että marraskuussa työelämäkuukauden yhteyteen voisi
tulla pitämään SKOL- ja EPALE-infoa

Mentorilla voisi syksyllä olla aikaa SKOL-esittelylle.

Katko on miettinyt Helsingissä pidettävää ekskua ja pohtii yhteistyötä Helsingin
järjestöjen kanssa.

Emilellä on pohdittu ekskua Ouluun tai Rovaniemelle, mutta asiasta ei ole vielä ollut
keskustelua.
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Tuli ehdotus, että Supersitsien yhteydessä voisi olla myös SKOLin
kokous/kaupunkien tapaaminen, jossa on luontevampaa tehdä yhteistyökuvioita.
Tapahtuma voisi olla rennompi ilman kokouksia ja olla enemmän tutustumista.

Rovaniemellä RolloOulu-työelämäpäivän yhteydessä myös SKOL voisi tulla
käymään luultavasti marraskuussa.

Kassoksella syksyllä työelämäpäivä, johon SKOL voisi tulla Specian kanssa yhdessä
esittäytymään.

Vivianne Ruohola, SKOLin EPALE-vastaava, julkaisee EPALEn foorumille
tapahtumia julkaisuja. Vivin saa lisätä Facebookissa, ja olla muutenkin yhteydessä,
jotta Vivi voi bongailla tapahtumia, blogeja ja uutisia, joita hän voi julkaista EPALEn
sivuilla. Kaikki aikuiskasvatukseen liittyvä käy.

12. Muut esille tulevat asiat

Risteilyä ennen pidetty kokous koetaan toimivan hyvin verrattuna aiempina vuosina
risteilyllä pidettyyn ‘’darrakokoukseen’’.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16.01
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Alice Jäske

Johanna Ojama

____________________

_____________________

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Iiris Taubert

Lotta Ellonen
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