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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry
Aika: 20.5.2019 kello 17.00
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Alice Jäske, Suvi Poikela, Hanna Pullinen, Jemina Hirvilammi, Linnea Saari, Johanna
Ojama, Hannamari Salkola, Malva Envall ja Oona Hallasaari

Kokouksen asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Alice Jäske avasi kokouksen (Suomen) ajassa 17.22
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty viikkoa aiemmin
ja paikalla on enemmistö hallituksen jäsenistä.
3. Kokousjärjestelyt
3.1 Sihteerin valitseminen
Sihteeriksi päätettiin valita Oona Hallasaari.
3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään kohta 5.4. Tapahtumajärjestäjien osallistumismaksu. Työjärjestys päätettiin
hyväksyä.
4. Huhtikuun pöytäkirjan tarkastaminen
Päätettiin hyväksyä hallituksen huhtikuun pöytäkirja.
5. Talousasiat
5.1 Tilitapahtumien hyväksyminen
Rahastonhoitaja Hanna Pullinen jakoi tilitiedot livenä ja tilillä on rahaa 3025,21€.
Päätettiin hyväksyä tilitapahtumat.
5.2 Kulukorvausten hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä seuraavat kulukorvaukset:
Johanna Ojamalle Kasvismökin ruokakulut 102,80€ + 45,85€
Hanna Korhoselle SKOL-vastaavien tapahtuman matkakulut 52 €
5.3 Talousohjesäännön hyväksyminen
Edellisessä hallituksen kokouksessa tehdyt muutokset muutettu
talousohjesääntöön. Pitkämatkalaiset voivat hakea lisätukea, jos matkakulut
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ylittävät 50 €. Päätettiin hyväksyä etukäteen hallituksen jäsenille lähetetty
talousohjesääntö.
5.4. Tapahtumajärjestäjien osallistumismaksu
Päätettiin antaa tapahtumajärjestäjille tapahtumakohtaisesti alennus kyseiseen
tapahtumaan taloudenhoitajan päätöksellä. Tapahtumajärjestäjä on osallistunut
kyseisen tapahtuman toteuttamiseen ennen kyseistä tapahtumaa.
6. Vastuualueiden kuulumiset ja fiilikset keväästä
Kaupunkitiimin Suvi Poikelan mukaan viimeinen tapaaminen on ollut
toukokuussa vapun jälkeen, jossa on puhuttu SKOL-vastaavien roolista. Rooli
on kevään mittaan selkeytynyt, tulossa vastaavien perehdytysdokumentti, joka
on koottu SKOL-vastaavien kanssa. Supersitsit perjantaina 1.11. turussa,
samalla järjestetään päivätapahtuma työnimellä Työelämä-appro. SKOLin
arvo- ja periaateohjelma käyty vastaavien kanssa läpi. Ohjelma laitetaan vielä
jäsenjärjestöille nähtäväksi ja hyväksytään käyttöön syksyllä 2019.
Viestintätiimin Linnea Saaren mukaan viestintäpalaverissa on puhuttu
uudesta logosta SKOLille. Logon ja visuaalisen ilmeen muutos on niin iso,
että sitä suunnitellaan vielä paremmin ennen toteutusta. Viestintätiimi on jo
miettinyt SKOLin viestintä sisältöjä syksylle. Sovittu, että
työpaikkailmoitukset jatkossa linkitetään vain Linkediin.
Alumnitiimin Hannamari Salkolan mukaan tiimin palaverissa on keskusteltu
alumni verkoston perustamisesta ja syntyi idea, että Linkediniin luotaisiin
kasvatustieteilijöiden alumniverkosto/ryhmä. Tiimi on menossa Specialle
tapaamaan Specian Hanna-Maria, tekeillä työpaikka-Napakymppi alumneille
ja opiskelijoille.
Puheenjohtaja Alice Jäsken mukaan podcastin uutta tuotantokautta äänitetään
tällä hetkellä. Päätettiin ostaa S-ryhmän 50€ lahjakortti mökin lainasta
Kasvismökille Johannan perheelle.
7. SKOLin syksy
Puheenjohtaja Alice Jäsken mukaan alkusyksystä kootaan ohjeita kokemuksista
tiimeistä ja niiden vetämisestä. Syksyllä aloitetaan työt elokuun puolessa välissä,
kesäkuusta elokuun alkuun hallituksen jäsenet lomailevat SKOL-hommista.
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8. SKOLin arvo- ja periaateohjelma
Arvo- ja periaateohjelma hyväksyttiin sellaisenaan lähetettäväksi eteenpäin vastaaville
ja jäsenjärjestöjen hallituksille.
9. Palautekeskustelut
Järjestetään palautekeskustelut puheenjohtajien kanssa.
10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Alice Jäske päätti kokouksen kello 18.31

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________

_____________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

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

