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Suomen   kasvatustieteiden   opiskelijoiden   liitto   ry   
Aika:   4.9.2019   kello   18.00   
Paikka:   Skype-kokous   
Läsnä:   Suvi   Poikela,   Alice   Jäske,   Stiina   Holopainen,   Oona   Hallasaari   
Hannamari   Salkola,   Jenni   Pulska,   Johanna   Ojama,   Hanna   Pullinen   

  
1.   Kokouksen   avaus   

Puheenjohtaja   Alice   Jäske   avasi   kokouksen   kello   18.05   
2.   Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   

Kokous   todettiin   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi,   koska   kokouskutsu   on   lähetetty   
vähintään   viikkoa   aiemmin   ja   yli   puolet   hallituksen   jäsenistä   oli   läsnä.   

3.   Kokouksen   asialistan   hyväksyminen   kokouksen   työjärjestykseksi   
Kohtien   12.   ja   13.   väliin   lisätään   uudet   kohdat:   

13.   Mentorin   vujut   
14.   Lastun   ja   Emilen   työelämäpäivä   
15.   Dare   to   learn   

Asialista   hyväksyttiin   muutoksilla   kokouksen   työjärjestykseksi.   
4.   Edellisten   pöytäkirjojen   tarkastaminen   

Toukokuun   pöytäkirja   hyväksyttiin.   
5.   Talousasiat   

Taloudenhoitaja   Hanna   Pullinen   jakoi   livenä   tilitiedot,   tilillä   rahaa   2667,91   €.   Pullisen   
mukaan   SKOLin   pankkiasioissa   on   siirrytty   kokonaan   sähköiseen   asiointiin.   
Siirrytään   myös   sähköiseen   kulukorvauslomakkeeseen   pian.   
5.1.   SKOL-info   Oulun   yliopistolla   

Päätettiin   korvata   Suvi   Poikelalle   matkakuluja   Oulun   yliopiston   
Kasvatustieteiden   tiedekunnalle   pidettävään   SKOL-infoon.   

6.   Haalarimerkki   
Oli   puhe,   että   SKOLin   haalarimerkkiä   myydään   jäsenjärjestöille   tietyllä   hinnalla   
(esim   2   e),   ja   järjestöt   voivat   päättää   itse,   millä   hinnalla   merkkiä   myyvät.   Asiassa   
edetään   niin,   että   muutamaa   haalarimerkki-ideaa   esitellään   hallituksille   ja   päätetään   
myöhemmin   mikä/mitkä   valitaan.   

7.   SKOL-vastaavien   rooli   
Kaupunkivastaava   Suvi   Poikelan   mukaan   Malva   Envallin   kanssa   on   koottu   
dokumentti   vastaavien   roolista.   Dokumentin   tarkoituksena   on   selkeyttää   roolia   
vastaaville   ja   hallituksille.   Dokumentissa   on   lueteltu   seuraavat   kohtat,   jotka   rooli   
käsittää:   

1. Aktiivinen   toimija   (osallistuu   vastaavien   tapaamisiin)   
2. SKOL-vastaava   toimii   järjestönsä   edustajana   
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3. Toiminnan   kehittäjä   (osallistuu   mahdollisuuksien   mukaan   skolin   hallituksen   

kokouksen   vastaavien   varttiin,   tuo   esiin   kehitysehdotuksia   SKOLin   toiminnalle   
kokouksissa,   Kasvisylpeyden   levittäjä   (järjestää   ainakin   yksi   kasvisylpeys   tapahtuma,   
kehittää   omaa   osaamistaan   ja   kasvisylpeyttään)   

4. Viestinviejä   
5. Vegeconin   järjestäjiä   

8.   Vuoden   kasvatustieteilijä   kasvisseminaariin   14.11.   
Specia   valitsee   kerran   vuodessa   vuoden   kasvatustieteilijän   ja   Specialta   on   pyydetty,   
että   SKOL   tulisi   heidän   kanssaan   valitsemaan   ja   jakamaan   palkinnon   yhdelle   
valmistuneelle   kasvatustieteilijälle.   Päätettiin   osallistua   vuoden   kasvatustieteilijän   
valintaan   Specian   kanssa.   Vuoden   kasvatustieteilijäksi   jäsenistö   saa   ehdottaa   
haluamaansa   henkilöä   perustelujen   kanssa,   josta   SKOLin   hallitus   valitsee   palkinnon   
saajan.   ‘’Kriteereinä’’:    tehnyt   kasvatustiedettä   tunnetuksi,   on   tuonut   jotain   
uutta/vaikuttanut   kasvatustieteiden   kentälle   omalla   työllään   asiantuntijana.   Aktiivinen   
ja   innovatiivinen   toimija   kentällä.   Päätös   pitää   ilmoittaa   viimeistään   24.10.   Specialle.   
Viestintätiimi   hoitaa   ‘’hakuilmoituksen’’   SKOLin   kanaviin,   päätös   tehdään   lokakuun   
kokouksessa.   

9.   Vuosikokous   
Puheenjohtajisto   ehdottaa   jäsenjärjestöjen   puheenjohtajille   vuosikokouspäiviä,   joista   
valitaan   sopivin   mahdollisimman   pian.   

10.   Syksyn   hallituksen   kokoukset   
Tiistai   8.10.   klo   18   
Tiistai   5.11.   klo   17   
Torstai   5.12.   klo   17   (jonka   jälkeen   vuoden   karonkka)   

11.   Hallituksen   virkistäytyminen     
Syksyllä   pyritään   järjestämään   hallituksen   hyvinvointipäivä   (esim.   yhessä   ruokaa   ja   
alpakka-aktiviteetti).   Kyselyä   sopivaksi   viikonlopuksi,   esim.   Johannan   mökille.   
Karonkka   pidetään   5.12.   viimeisen   hallituksen   kokouksen   jälkeen.   

12.   Vastuualueiden   kuulumiset   
Alumnitiimin   Hannamari   Salkolan   mukaan   tiimi   on   kokoustanut   ja   suunnitellut   14.11.   
järjestettävää   Kasvissemmaa   yhteistyössä   Specian   kanssa.   SKOL   järjestää   kyseisessä   
tapahtumassa   Napakympin,   jossa   Opiskelija   x   arvuuttelee   alaansa   eri   alojen   
edustajista.   Aikuiskasvatuksen   killan   kanssa   on   alustavasti   puhuttu   
alumni-afterworkin   järjestämisestä.   Syksystä   eteenpäin   Perjantain   Skolauksessa   
vetovastuuseen   siirtyy   Suvi   Poikela.   
Kaupunkitiimin   Suvi   Poikelan   mukaan   SKOL-infoja   varten   on   lähetetty   diat   ja   
ohjeistus   SKOL-vastaaville.   

  
  

Viestintätiimin   mukaan   viestintäohjeet   on   tehty   ja   niitä   työstetään   vielä.   
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EPALE-vastaava   Vivianne   Ruohola   ei   päässyt   paikalle,   mutta   lähetti   terveisiä,   että   
lähtee   EPALE-matkalle   Varsovaan   Opetushallituksen   kanssa   ja   pitää   SKOLin   
hallitukselle   jossakin   syksyn   kokouksessa   EPALE-infon.   

  
13.   Mentorin   vuosijuhlat   16.11.   Tampereella   

Kutsuvieraaksi   SKOLin   edustajiksi   ilmoittautuu   Suvi   Poikela    ja   Johanna   Ojama,   
varalle   Oona   Hallasaari    ja   Stiina   Holopainen.   

14.   Lastun   ja   Emilen   työelämäpäivät   
SKOLia   on   pyydetty   järjestämään   työpajaa   Lastun   työelämäpäivään   11.10.   
Tiedustellan   pääseekö   Malva   Envall   paikalle   tai   mahdollisesti   Johanna   Ojama.   

  
SKOLia   on   pyydetty   myös   osallistumaan   Emilen   työelämäpäivään.   Mahdollisesti   
paikalle   Hanna   Pullinen   ja/tai   Oona   Hallasaari.   

15.   Dare   to   learn   
SKOL   on   saanut   yhden   (1)   kahden   päivän   vapaalipun   Dare   to   Learn-tapahtumaan,   
joka   järjestetään   19.-20.9.   Hallituksen   kesken   arvotaan   lippu   molemmille   päiville.   
Arvonta   tapahtuu   tällä   viikolla.   Voit   myös   ilmoittaa   puheenjohtajalle,   jos   olet   
kiinnostunut   tienaamaan   oman   lippusi   vapaaehtoistyöllä   stage   hostina   tai   workshop   
fasilitaattorina.   

13.   Muut   esille   tulevat   asiat   
Suvi   Poikela   kuvaa   Instagramiin   omaa   työpäiväänsä   ja   tekee   Vegetabiliksen   ideointia   
varten   Doodlen.   Jenni   Pulska   kirjoittaa   työnimellä   ‘’Ethän   saa   liian   vähän   palkkaa?’’   
kulkevaa   artikkelia.   

14.   Kokouksen   päättäminen   
Puheenjohtaja   Alice   Jäske   päätti   kokouksen   kello   19.58.   

  

  

Pöytäkirjan   vakuudeksi   

  

___________________ _____________________   

Puheenjohtaja Sihteeri   

Alice   Jäske Oona   Hallasaari   
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