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Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry 

Hallituksen kokous 

 

 

Aika: keskiviikkona 24.5.2022 kello 17.02–19.08 

Paikka: etäyhteys Zoomissa 

 

Läsnä: 

 

Hallituksen jäsenet 

Riikka Perämäki (os. Toiviainen) 

Sara Pelli 

Lotta Ellonen (poissa) 

Jenna Kärki 

Toimihenkilöt 

Jenni Saraniemi 

Piia Sipari 

 

Muut läsnäolijat 

 

 

Kokouksen asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 17.02. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä 

tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta ja vähintään seitsemän (7) 

vuorokautta ennen kokouspäivää. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3. Kokousjärjestelyt  

3.1 Sihteerin valitseminen  

Esitetään sihteeriksi Sara Pelliä. Päätetään esityksen mukaan. 

 

3.2 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisätään kohta 9. ”Työelämätiimin kuulumiset”. 

 

Muokataan työjärjestyksen kohdat uuteen oikeelliseen järjestykseen. 

Päätetään esityksen mukaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Esitetään hyväksyä pöytäkirja 4/22 näin ollen muutoksitta. Päätetään esityksen mukaan. 

 

5. Vastuualueiden ilmoitusasiat 

Sara: Toimarit esittäytyivät somessa viikolla 19. Vuosijuhlille on ilmoittautunut 58 henkeä, 

vuosijuhlista enemmän myöhemmin. Viestinnässä on Jennan kanssa tavattu ja koottu 

kulunutta kevättä ja tarkasteltu kesää ja syksyä. Kesälle tulossa kaksi julkaisua; podcast 

mainostus kesäkuuntelemiseksi, sekä onnittelu uusille opiskelijoille. Muuten viestintä 

hiljenee kesäksi. 

 

Riikka: Menee hyvin! Sukunimi on vaihtunut Perämäeksi. Mentorin fukseille on kirjoitettu 

Fuksien selviytymisoppaaseen tervehdys SKOLilta. Eilen Lastun Emman kanssa pidetty 

KAAOS ja Supersitsit -pikapalaveri. Tapahtumat 4.11.2022 yliopistolla. Lastu hoitaa 

tilavaraukset ja kontaktoi alumneja työelämätapahtuman puhujiksi. Tapahtuma 

samankaltainen kuin viime vuonna. SKOLille oma rasti aamupäivän ohjelmaan, voitaisiin 

kysyä alumnia pitämään. CV-klinikka tulossa Specian kanssa. Opiskelijavalokuvaaja tulee 

pitämään myös CV-kuvauksen. Maksaa 150 euroa. Lastu hoitaa Supersitsien järjestelyt ja 

mainostamisen kokonaan. SKOL-vastaavat toivovat enemmän keskinäisiä tapaamisia, 

mielellään kerran kuussa. Koitetaan sopia ensi syksylle näin. 
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Jenna: EPALEn laskutuksessa ollut vaikeuksia mutta laskutus on saatu kuntoon ja rahat 

saatu. 

 

Piia: Specia-vastaavien tapaamisessa ideoitu yhteistä tapahtumaa syksylle, ja ehdotettu 

SKOLin sivuille näkyväksi kaupunkien järjestämät webinaarit. Lisätään myös lista 

harjoittelupaikoista SKOLin sivuille. Jaettu ajatus vastaavien kesken se, että harjoittelu 

saataisiin pakolliseksi kandivaiheeseen ja olisi enemmän projektiluontoista työskentelyä ja 

työelämätaitojen kehittämistä. Specian Henriinan kanssa tavattu, työelämäapprot Helsingissä 

7.10.2022. Ideana kiertää kuusi työpaikkaa - varmistuneita Nuorten Akatemia ja Lasten ja 

nuorten liitto. Henriina kyselee muita paikkoja vielä - Piia hoitaa tapahtuman ja sen 

markkinoinnin. Kysytään jos Peduca tai AKK ottaisi koppia iltaohjelmasta, muutoin voidaan 

pitää rento iltama jossakin baarissa tapahtuman jälkeen. Henriina ja Piia tapaavat vielä 

kesäkuussa. Specia-julkaisuista ei ollut puhetta - Piia selvittää asiaa, koska tähän mennessä ei 

ole tehty vielä julkaisuja, kun niitä ei Specian päästä ole tullut. 

 

6. Talousasiat  

Tilin tämänhetkinen saldo on 8 698,62 euroa. 

 

6.1 Tilitapahtumien hyväksyminen  

Menot 

Päivämäärä 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

14.4.2022 

5.5.2022 

 

Summa 

50,00 € 

15,00 € 

60,00 € 

70,50 € 

80,00 € 

25,00 € 

15,00 € 

11,70 € 

13,71 € 

 

Kuvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Kulukorvaus 

Palvelumaksu 

 

Saaja 

Riikka Perämäki 

Riikka Perämäki 

Riikka Perämäki 

Riikka Perämäki 

Sara Pelli 

Sara Pelli 

Sara Pelli 

Jenna Kärki 

Osuuspankki 
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Tulot 

Päivämäärä 

19.4.2022 

13.5.2022 

13.5.2022 

 

Summa 

411,70 € 

600,00 € 

2 400,00 € 

 

Kuvaus 

Haalarimerkkihankinnat 

Aiemman EPALE-kauden maksu 

Nykyisen EPALE-kauden maksu 

 

Maksaja 

AKK ry 

Opetushallitus 

Opetushallitus 

 

Esitetään hyväksyä mainitut tilitapahtumat. Päätetään esityksen mukaan. 

 

6.2 Budjetoinnit 

Alkoholit haetaan joko laivalta tai tilataan Alkosta. Tallinkilta voidaan ennakkotilata ja 

maksaa kortilta etukäteen. Ulkomaalaiset verkkokaupat vähän epäilyttäviä, ja riskinä isot 

verotukset ja tullimaksut, miksi tuskin kannattavaa. Vuosijuhlien budjettiin laskettu, että 

alkoholeihin menisi kokonaisuudessaan 550–650 euroa. Mahdolliset laivamatkat 

omakustanteisesti. Lähtökohtaisesti hoidetaan alkoholien osto ja muutkin vuosijuhlien ostot 

SKOLin kortilla. 

 

Budjetoidaan 650 euroa kokouksessa vujujen alkoholihankintoihin. Päätetään esityksen 

mukaan. 

 

SKOLille voitaisiin hankkia toinen pankkikortti, jonka hinta olisi 2,75 euroa kuukaudessa. Ei 

suuri vuosittainen kuluerä mutta pankkikortin hankinnalle ei ole perusteita. Riikka kysyy 

OP:lta voiko korttia käyttää muu SKOLin henkilö vaikka kortissa Riikan nimi. Tehdään 

tämän vuoden hankinnat verkkomaksua käyttämällä. 

 

Esitetään budjetoida 15 euroa per toiminnantarkastaja eli 30 euroa. Päätetään esityksen 

mukaan. 

 

Kokoustauko ajassa 18.12–18.15 
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7. Talousohjesäännön päivitys 

Korjaten edelliseen kokoukseen; kommenttikierros elo-syyskuun aikana ja ylimääräinen 

kokous syyskuun loppupuolella. Asia keskusteltu kevätkokouksessa jäsenjärjestöjen kanssa. 

Riikka ja Sara katsovat myöhemmin kokousajankohtaa, ja Jenna käy läpi ohjesäännön 

muutokset loppuun. 

 

8. SKOLin 5. vuosijuhlat 

Vuosijuhlille ilmoittautui 58 henkeä, joista 28 jäsenjärjestöistä. Edustajat tulossa Specialta ja 

EPALElta. Avataan todennäköisesti vielä yleinen ilmoittautuminen. Ilmeisesti ainakin 

Emilestä vielä tulijoita. Sara kysyy Jennalta maksutiedot ja lähettää ilmojen jälkeen 

vahvistukset osallistujille. Olemme saaneet Scandicilta -10 % alennuskoodin majoittumiseen, 

jaetaan se osallistujille. Valokuvaajat tulossa tamperelaisesta opiskelijajärjestöstä, tarjous 

kahdesta valokuvaajasta 400 euroa. 

 

Jatkopaikka ja esiintyjä vielä etsinnässä. Emme järjestä sillistä, koska siihen ei ole resursseja 

eikä budjettia – sopivat tilat yllättävän kalliita.  

 

9. Työelämätiimin kuulumiset 

Pidettiin tapaaminen 16.5.2022 Jennin ja Piian kanssa. Keskusteltiin Piian saamista ideoista 

Specia-vastaavilta; lähdetään muokkaamaan nettisivuja. Jenni ja Sara kokoustavat kesällä ja 

selvittävät mahdollisuuksia saada mm. kalenteri nettisivuille. Piia luo tiedoston 

harjoittelupaikoille Driveen, ja tuodaan myös listaus kasvatustieteilijän harjoittelupaikoista 

nettiin. Jenni ja Sara ideoivat nettiin työelämäopasta kasvatustieteilijälle, vastaavaa on jo 

ideoitu SKOLilla vuonna 2020. 

 

Piialta ehdotus SKOLin LinkedIn-ryhmän muuttamisesta alumniverkostosta 

harjoittelupaikkaverkostoksi, missä opiskelijat ja yritykset voisivat kohdata. Jätetään asia 

hautumaan koska vastaava verkosto ”Kasvatustieteilijöiden alumniverkosto” on jo. 

Mentorointiohjelmaa olisi myös hyvä jatkojalostaa, sillä nykyisellään haastava konsepti 

ylläpitää. 
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KAAOS-työelämätapahtuman työpajoihin ajateltu käytännön työelämän caseja ratkottavaksi. 

Työelämätiimin kanssa ideoitiin teemaksi kasvatustieteilijän digitaitoja ja 

verkkopedagogiikkaa. Lastulla yhtenä pääaineena mediakasvatus – Emma Lastulta hoitaa 

puhujat, ehdotuksena Janne Väätäjä mediakasvatuksen tutkija. 

 

Tiimin kesken heräsi myös ajatus palautteen keräämisestä jäsenjärjestöiltä vuosittain. Riikka 

kiinnostunut lanseeraamaan kyselyn loppuvuodesta. Lisäksi tiimin kesken pohdittiin SKOLin 

brändäystä ja mahdollisen slogan-kilpailun pitämistä. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Aloitellaan SKOLin toiminta syksyllä elokuussa.  

 

Kasvismökkiä ei järjestetä siinä mallissa kuin aiemmin ajateltiin, koska sopivaa tilaa ei ole 

löytynyt. Suunnitellaan yhdessä hallituksen kesävirkistäytymistä. On mietitty myös yleisen 

SKOLin kesäpiknikin järjestämistä. Todetaan, että siihen aika korkea kynnys saapua, ja 

sopivan paikan löytäminen haastavaa. SKOL-vastaavia voisi kutsua hallituksen 

kesävirkistäytymiseen. 

 

Sara laittanut Doodlet virkistäytymisillasta, sekä syksyn kokousajoista. Vastauksia odotetaan 

mahdollisimman pian. 

 

10.1 SKOLin syksystä 

7.9. Rovaniemellä fuksien infotilaisuus klo 14, mihin SKOL haluttaisiin mukaan. 

25.8. Katkon kastajaiset, jonne voisi mennä pitämään rastia. 

 

Muita päivämääriä ei olla tähän mennessä saatu. 

 

Sara on valmis edustamaan Helsingissä tapahtumissa, ja Lotta Oulussa. Ei järjestetä 

fuksihaastetta tulevana syksynä sen huonon menestyksen takia. 
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13. Seuraavat kokoukset ja iltakoulut 

Seuraava kokousaika ilmoitetaan Telegram-ryhmässä, kun se tiedetään. Pidetään tarvittaessa 

iltakoulu ennen ensimmäistä kokousta. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.08.  

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

_____________________    _____________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Riikka Perämäki     Sara Pelli 


