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Suomen   kasvatustieteiden   opiskelijoiden   liitto   ry   vuosikokous   

Sääntömääräinen   vuosikokous   19.11.2018   kello   17-19   paikassa   SpeciaHUB   
  

1. Avataan   kokous   klo   17.14   
  

2. Kokouksessa   mukana:   Oona   Hallasaari,   Alice   Jäske,   Malva   Envall,   Johanna   Ojama,   Suvi   Poikela,   Jenna   
Rantanen,   Jenni   Pulska,   Juuso   Kurttila,   Maija   Berner,   Hanna   Pullinen,   Essi   Tammisto,   Lotta   Ellonen,   
Annika   Dahlqvist,   Salla   Veijonaho,   Hannamari   Salkola,   Linnea   Saari,   Jemina   Hirvilammi.   Vivianne   
Ruohola   saapui   paikalle   klo   18.   Kokous   on   todettu   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi,     

  
3. Puheenjohtajaksi   valittu   Oona   Hallasaari,   sihteeriksi   Alice   Jäske   sekä   pöytäkirjan   tarkastajiksi   Lotta   

Ellonen   ja   Maija   Berner.   Ääntenlaskijoiksi   valittiin   Juuso   Kurttila   ja   Salla   Veijonaho.   
  

4. Kokouksen   asialistan   hyväksyminen   kokouksen   työjärjestykseksi:   Lisätään   kohta   6   (Jäseneksi   
hakeneiden   järjestöjen   hyväksyminen)   sekä   talousasioiden   päätösasioihin   alakohta:   ostetaan   
vuosikokoukseen   tarjoiluja   ja   laskutetaan   Speciaa   enintään   50   eurolla.    Hyväksytään.   

  
5. Kuluneen   toimintavuoden   läpikäynti   

  
Ensimmäinen   vuosi   takana   toimintaa:   SKOL   on   perustettu   virallisesti   vuoden   2018   helmikuussa.   Keväällä   
hallitus   tapasi   SKOL-vastaavia   Turussa   ennen   kasvisristeilyä.   Kevään   kasvismökki   kuitenkin   peruuntui   
huonon   ajankohdan   takia.   SKOL   julkaisi   nettisivunsa   aikataulussa   ennen   kuin   opiskelijavalinnat   
julkistettiin.   Lisäksi   EPALE-yhteistyö   Opetushallituksen   kanssa   aloitettiin   elokuussa   ja   se   on   mennyt   hyvin.   
Opetushallitukseen   järjestettiin   SKOLin   ensimmäinen   ekskursio,   johon   osallistui   opiskelijoita   kaikista   
jäsenjärjestöistä.   Tapahtuma   meni   heti   täyteen   ja   siitä   tuli   paljon   hyvää   palautetta.     

  
Pääsykoekyselyn   läpikäyminen:   
Läpikäynti   tehdään   myöhemmin   mahdollisesti   risteilykokouksessa,   koska   kaikki   eivät   ole   vielä   vastanneet   
siihen.   Podcastien   ajateltiin   olevan   tuore   ja   ajankohtainen   tapa   lähestyä   opiskelijoita.   Nyt   on   äänitettynä   
kaksi   jaksoa   viidestä   ajatellusta.   Podcasteissa   on   hyvin   opiskelijanäkökulma   esillä   haastattelijoiden   
kautta.   Podcasteja   on   päästy   jakso.fi:lle   tekemään   ilmaiseksi    ja    he   julkaisevat   valmiit   podcastit   heidän   
alustansa   kautta.     

  
Kaupunkivierailut:     
SKOL   on   vieraillut   syksyn   aikana   myös   useammassa   kaupungissa.   SKOL   on   käynyt   kaupunkien   
työelämäpäivillä   ja   juhlissa   edustamassa.   Näitä   tapahtumia   ovat   Emilen   ja   Mentorin   yhteinen   
työelämäpäivä,   Joensuussa   Kassoksen   työelämäpäivä,   Oulun   ja   Rovaniemen   työelämäpäivät,   Emile   ry:n   
vuosijuhlat   sekä   Oulun   supersitsit.   SKOL   järjestää   pian   Killan   kanssa   alumni-ilta   ja   keväällä   olisi   tarkoitus   
mennä   käymään   lopuissa   kaupungeissa.     

  
Vuoden   2018   talous:     
SKOLilla   on   OP:lta   tili.   Tuloja   on   tänä   vuonna   saatu   Specialta,   EPALE-rahat   saadaan   myöhemmin.   
Maksuja:   kasvismökkimaksu   ja   tarvikkeet   vastaavien   päivään   hallituslaisten   omasta   pussista,   pankki-   ja   
nettimaksut   kustansi   Specia.     
  

6. Hyväksytään   kaikki   jäseneksi   hakeneet   järjestöt,   eli   Lastu   ry,   Motiva   ry,   Emile   ry,   Kassos   ry,   Mentor   ry,   
Katko   ry,   Aikuiskasvatuksen   Kilta   ry   ja   Peduca   ry,   Suomen   Kasvatustieteiden   Opiskelijoiden   Liitto   ry:n   
jäsenjärjestöiksi.   
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7. Alustava   toimintasuunnitelma   
  

Alustavan   toimintasuunnitelman   mukaan   SKOL   hakee   vuoden   alussa   Allianssin   jäseneksi.   Lisäksi   SKOL   
pyrkii   tekemään   podcasteja   sekä   järjestämään   ensi   vuoden   aikana   kasvismökin,   ekskursioita,   koulutuksia   
ja   kokouksen   kasvisristeilyn   yhteyteen.   Specialta   haetaan   sponsoria   peruskuluihin,   kuten   pankki-   ja   
nettisivukuluihin.   EPALE-raha   selviää   vasta   alkuvuodesta,   sillä   silloin   kirjoitetaan   uusi   sopimus.   Lisäksi   
SKOL   pyrkii   hakemaan   tapahtumakohtaista   rahoitusta.   Tarkkaa   budjettia   ei   voitu   esittää,   sillä   
vertailukohdetta   ei   ole,   eikä   varmaa   budjettia   ole   jäsenmaksujen   lisäksi.   Budjetista   olisi   kuitenkin   tarkoitus   
maksaa   tapahtuma-   ja   tarjoilukuluja   ja   matkakorvauksia   osallistujille.   Myös   hallituksen   matkakulut   muihin   
kaupunkeihin   katettaisiin   näistä   kuluista.     

  
Hallitus   esitti   ehdotuksensa   jäsenmaksun   suuruudeksi   50e/vuosi.   Kaikki   jäsenjärjestöt   kannattivat   tätä     
summaa.   Peduca   toivoo   SKOLin   lisäävän   SKOL-vastaavien   osallistamista   ja   vastuuta.   Lisäksi   he   
kannattavat   vetoamista   yritysaktivismiin   esimerkiksi   sponsorien   etsimisessä.   Aikuiskasvatuksen   Kilta   
tuo   esiin   kysymyksen   tapahtumien   kohdistamisesta   jäsenjärjestöjen   jäsenille.   Päätetään,   että   SKOL   
lähettää   jäsenjärjestökohtaiset   osallistujalistat   jäsenjärjestöjen   tietosuojavaltuutettujen   tarkistettavaksi.   
SKOL   tulee   tuottamaan   kaikkia   kasviksia   hyödyttävää   materiaalia,   mutta   myös   järjestämään   toimintaa,   
josta   nimenomaan   jäsenjärjestöt   hyötyvät.   Ei-jäsenet   voivat   esimerkiksi   maksaa   enemmän   
tapahtumaan   osallistumisesta.     

  
  

8. Valitaan   hallituksen   2019   puheenjohtaja,   varapuheenjohtaja,   sihteeri,   rahastonhoitaja   ja   muut   jäsenet    
  

Puheenjohtajaksi   valitaan   hallituksen   valinnan   ajaksi   Maija   Berner.   Puheenjohtajaksi   valittu   Alice   Jäske   
(Aikuiskasvatuksen   Kilta   ja   Peduca).   Varapuheenjohtajaksi   valittu   Johanna   Ojama   (Katko).   Sihteeri   
valitaan   järjestäytymiskokouksessa.   Rahastonhoitajaksi   valittu   Hanna   Pullinen   (Emile).   Valitaan   9   
hallituksen   jäsentä:   Hannamari   Salkola   (Peduca),   Linnea   Saari   (Emile),   Jemina   Hirvilammi   (Emile),   Jenni   
Pulska   (Lastu),   Vivianne   Ruohola    (Aikuiskasvatuksen   Kilta   ja   Peduca),   Malva   Envall   (Lastu),   Suvi   Poikela   
(Motiva).     

  
9. Valitaan   yksi   tai   kaksi   toiminnantarkastajaa   ja   heille   varatoiminnantarkastajat    

  
Puheenjohtajaksi   palautuu   Oona   Hallasaari.   Vuoden   2019   toiminnantarkastajaksi   valitaan   Jenna   
Rantanen   ja   varatoiminnantarkastajana   Maija   Berner.   

  
10. Talousasiat   

  
Tilillä   on   38,40e.     

  
11. Päätösasiat   

  
Hallitus   on   päättänyt,   että   tarjoiluja   vuosikokoukseen   ostetaan   ja   laskutetaan   Speciaa   noin   50   eurolla.   

    
12. Jäsenjärjestöjen   puheenvuorot   

  
Peduca   ry:lle   valitaan   paraikaa   hallitusta.   45.   vuosijuhlat   tulossa.   Juuso   toimii   mielellään   jatkossa   

SKOL-vastaavana.   Hän   haluaisi   SKOL-vastaavien   roolin   olevan   suurempi.   Esimerkiksi   
päätösasioita   voitaisiin   käydä   läpi   vastaavien   kanssa.   Hallitus   miettii   tätä   ja   vastaavien   roolia   ensi   
vuonna.   

  
Emile   ry:llä   oli   viime   vuonna   45.   vuosijuhlat.   He   järjestävät   kasvisristeilyä   ensi   vuonna   4.-5.4.   Päätetään   

ensi   vuonna,   miten   SKOL   tulee   olemaan   mukaan   kasvisristeilyssä.   Hanna   voi   toimia   
yhteyshenkilönä,   sillä   hän   on   risteilytiimissä   ja   nyt   SKOLin   hallituksessa.   Toivotaan,   että   koko   
hallituksen   on   helppo   olla   yhteydessä   SKOLiin   SKOL-vastaavan   lisäksi.   Emilellä   on   syyskokous   
ensi   tiistaina.     
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Kassos   ry:n   vuosijuhlat   onnistuivat   hyvin.   Kassokseen   valittu   uusi   kuuden   henkilön   hallitus.   Heistä   on   ollut   

kiva   seurata   SKOLin   toimintaa.   
  
  
  

Lastu   ry:hyn   valitaan   ensi   perjantaina   uusi   hallitus.   SKOLin   toiminta   on   lähtenyt   hyvin   käyntiin   heidän   
näkökulmasta.     

  
Motiva   ry   järjesti   supersitsit   vasta   ja   sitsit   menivät   tosi   hyvin.   Toivotaan   palautetta   supersitseiltä.   

Syyskokous   on   tämän   kuun   lopussa.   Hallitus   on   odottavaisin   mielin   yhteistyöstä   SKOLin   kanssa.   
Ouluun   perustetaan   kattokilta   kasvatustieteille.   SKOL-vastaavat   ovat   pitäneet   pestistään   ja   
kiittävät   työelämäpäivästä.   

  
Katko   ry   järjestää   supersitsit   ensi   vuonna.   Syyskokous   oli   jo   ja   uusi   hallitus   valittu.   Kiitos   vuodesta!   
  

AKK:lla   tulossa   Kiltagaala   joulukuussa.   Syyskokous   ensi   viikon   keskiviikkona.   
  

Mentorissa   valittu   viime   viikolla   uusi   hallitus   ja   myös   uusi   SKOL-vastaava   valittu.   Mentorilla   45.   
vuosijuhlat   tulossa   syksyllä.     

  
13. Muut   esille   tulevat   asiat   

  
SKOL-vastaavien   roolista   ja   tehtävistä:   SKOL-vastaavat   kutsuttu   tähän   mennessä   aina   kokoukseen.   

SKOL-vastaavat   ovat   kuitenkin   kokeneet,   että   he   eivät   ole   osanneet   ottaa   kantaa   asioihin,   sillä   
he   eivät   tiedä   niin   hyvin   hallituksen   toiminnasta.   Toivotaan   vähemmän   formaaleja   toiminnan   
kehittämispalavereita   SKOL-vastaavien   kanssa,   jotta   suuntaviivat   saadaan   jäsenjärjestöiltä.   
Jäsenjärjestöt   toivovat   myös,   että   SKOL   antaa   aikaa   hallituksille   reagoida,   asiasta   riippuen.   
Esimerkiksi   jäsenmaksusta   päättäminen   oli   liian   nopeasti   ilmoitettu.   Asialistan   täytyy   olla   tarkka,   
jotta   edustaja   osaavat   puhua   järjestönsä   puolesta.   Äänioikeutetun   ei   ole   pakko   olla   vastaava,   
minkä   tämän   takia   täytyy   olla   ekstra   tarkkana   asialistassa   ja   ohjeistuksessa.     

  
Kassokselta   heräsi   myös   kysymys   siitä,   miksi   äänioikeutetun   pitää   olla   fyysisesti   paikalla.   SKOL   yrittää   

saada   etäyhteydet   niin   toimiviksi,   ettei   tarvitse   olla   fyysisesti   paikalla.   Anonymiteetti   on   kuitenkin   
vaikeampaa   etänä.   Kahoot   voisi   olla   vaihtoehto   tähän,   mutta   silloin   pitää   miettiä   miten   näyttö   
jaetaan.   Palautelinkki   kokouksesta   laitetaan   osallistujille.     

  
14. Seuraava   kokous   

  
Uusi   hallitus   päättää   sopivan   ajankohdan   järjestäytymiskokoukselle     

  
15. Kokous   päätetään   klo   19.14.     

  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat   ovat   hyväksyneet   tämän   pöytäkirjan:   
  
  
  
  
  
  

___________________   ________________________   
  

Lotta   Ellonen Maija   Berner   
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja   
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