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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 12.10.2021 klo 9.00
Paikka: AgC232.1
Läsnä: Sanni Takala
Paavo Lassila
Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Petrus Heikkilä
Enni Ritari
Mirja Rinta-Valkama
Tuire Väärä
Minea Nirhamo
Emma Kola
Juho Suikkanen
Saara Kaarakainen
Juho Suikkanen poistui 10.05
Emma Kola poistui 10.11
Enni Ritari poistui 12.03
Tuire Väärä poistui 12.04
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sanni Takala avasi kokouksen klo 9.00.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi

Lisätään kohta 5. Kokouksen puheenjohtajan valinta, täten kaikki seuraavat kohdat
siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin.
Siirretään kohta 6.1. tulevista tapahtumista menneisiin tapahtumiin eli kohdaksi
6.5.
Tuleviin tapahtumiin lisätään kohta 7.12 Kasvisten kirppis 26.10
Yhdenvertaisuuteen lisätään kohta 12.1 Yhdenvertaisuusilta
Viestintään lisätään kohta 13.1. Jäsenistön osallistaminen somessa
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Väärä ja Petrus Heikkilä.
5. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Ella Hulanmäki esittää kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Lassilaa. Ehdotus
hyväksytään. Kokouksen puheenjohtajana toimii Paavo Lassila.
6. Menneet tapahtumat
6.1. Syyskuun hengailuilta, Alban ranta 28.9.
Ohjelmassa oli mm. mölkkyä. Osallistujia oli noin 20. Tapahtuma oli mukava ja
onnistunut.
6.2. Kostajaiset vuosikurssille-18, 29.9.
Tapahtuma sujui hyvin, ja siitä annettiin paljon palautetta. Kiitosta saatiin tapahtuman
järjestämisestä, ja yhdenvertaisuusvastaavat koettiin helposti lähestyttäviksi.
Tapahtumassa koettiin epämukavaksi, että osa rastien vetäjistä kuvasi osallistujia

rasteilla. Jatkossa selkeytetään sitä, että missään tapahtumassa ei saa kuvata ketään
ilman lupaa. Laitetaan palautteesta tietoa myös kostajaisten järjestäjille.
6.3. Pedagon lajikokeilu: Melonta, 4.10.
Lajikokeilu sujui hyvin. Ilmoittautuneita oli 25 ja paikalle tuli 23 osallistujaa.
Tapahtumasta on laitettu palautekysely sen Facebook -tapahtumaan.
6.4. Maailman opettajien päivä MOP Jyväskylä, Ruusupuisto, 5.10.
Ohjelmassa oli mm. erilaisia puheenvuoroja sekä kahvittelua.
6.5. Pedagon kirjakerho:eka tapaaminen, Cafe Europa, 7.10.
Kirjakerhon ensimmäinen tapaaminen sujui hyvin. Ilmoittautuneita oli 18, joista 14
pääsi paikalle. Tapaamisessa tutustuttiin ja valittiin myös ensimmäinen kirja.
Seuraava tapaaminen on 10.11.
6.6. Pedagon luontoretki, Sippulanniemi, 11.10.
Luontoretki oli onnistunut. Ilmoittautuneita oli 18 ja paikalle saapui 13 osallistujaa.

7. Tulevat tapahtumat
7.1. PedagoLine-sitsit, Vellamo, 12.10.
Järjestelyt ovat lähes valmiit, nimilaput tulostetaan vielä ennen iltaa. Ilmoittautuneita
on 60. Tousteina toimivat Inka Perokorpi ja Netta Ahonen.
7.2. Murhamysteeri-sitsit, Café Europa, 13.10.
Valmistelut ovat hyvällä mallilla. Ilmoittautuneita on 55. Tousteina Mikaela Ranto ja
Heili Miettinen.

7.3. Syyskokous, Ilokivi, 25.10.
Syyskokouksesta on tiedotettu jäsenistöä. Tällä hetkellä toteutuksena on lähikokous
ilman että osallistumisoikeutta. Keskusteltiin tilanteesta, jossa joku jäsen on
esimerkiksi sairastumisen vuoksi estynyt pääsemään paikalle ja tulee ehdotetuksi
hallitukseen. Kokouksessa voisi siis olla mahdollisuus lähettää oma puheenvuoro
videona, jos ei pääse osallistumaan kokoukseen.
Viikko ennen syyskokousta tiedotetaan jäsenistölle vielä tarkemmin käytännön
asioista, miten toimitaan kun saavutaan paikalle ja miten toimitaan
sairastumistilanteessa.
Kokouksen tarjoilut hoitaa hallitus. Pedago kustantaa leipomukset, kahvit, mehut ja
myös kertakäyttöastiat. Kaikista hankinnoista tehdään kulukorvauslomakkeet.
Leipomuksista on vastuussa Mirja, Tuire, Ella ja Emma. Huomioidaan tarjoiluissa
erityisruokavaliot ja tehdään kortit, joissa kerrotaan ainesosat.
7.4. Pikkujouluristeily 11.-12.11.
Tällä hetkellä risteilyyn on noin kuukausi aikaa. Bussit on kilpailutettu ja Pohjolan
matkoilla oli paras tarjous. Bussi kustantaa noin 20€ per henkilö. Selvitetään
kustantaako Pedago bussikuskien yöpymisen Turussa, yleensä kuski on majoittunut
laivassa. Busseihin on tehty alustava varaus. Seuraavaksi aletaan etsimään
bussivastaavia. Risteilyn pukukoodi on torstaina pikkujouluteema ja perjantaina
haalarit.
7.5. Lokakuun hengailuilta, Alkulähde, 28.10.
Tutorit järjestävät lokakuun hengailuillan.

7.6. Haalarikastajaiset 4.11.
Haalarikastajaiset järjestetään Cafe Europassa. Suunnittelu on hyvässä vauhdissa.
Fuksit saavat passin, josta suoritetaan illan aikana erilaisia tehtäviä. Haalarivala on
myös työn alla.
7.7. Suomen vanhempainliiton koulutus: Kiusaaminen ja väkivalta - ilmiöstä ratkaisuihin,
18.11.
Koulutus järjestetään etätoteutuksena Zoomissa. Selkeytetään käytännön järjestelyjä
vielä.
7.8. Vuosijuhlat, Franseska 3.12.
Vujutiimi kokousti kaksi viikkoa sitten. Seuraava kokous on tämän viikon perjantaina,
jolloin päätetään mm. lopullinen vuosijuhlien osallistujamäärä. Ilmoittautuminen
vuosijuhliin tulee hyvissä ajoin, noin kuukausi ennen tapahtumaa. Pohdittavia asioita
on vielä mm. kutsuvieraat sekä kannaohistukset esimerkiksi viime vuoden
vujutiimille. Hallituslaiset sekä bändi pääsevät kannanohituksella. Jatkopaikka on
vielä varaamatta, soitetaan Escapeen asiasta.
7.9. Sillis 4.12
Edellisessä vujutiimin kokouksessa pohdittiin silliksen ohjelmaa. Keskusteltiin
pääseekö sillikselle osallistumaan vain vujuihin osallistuneet vai kaikki halukkaat.
Alustavasti kaikki halukkaat pääsevät.
7.10.

Soihtukulkue 6.12.

Soihtukulkuella on neljä tiiminvetäjää, muutama tarvitaan vielä lisää. Tilinhaltijan
vaihto on edistymässä. Laitetaan toiminta käyntiin fuksien Facebook ryhmässä, jotta
kaikki pääsevät osallistumaan.

7.11.

Kasvisten kirppis

Tapahtuma julkaistaan tänään, kirppis järjestetään kahden viikon päästä Agoralla
kahdessa tilassa. Maksut suoritetaan Mobilepaylla. Pedagon hallitukselle oma pöytä,
jonka tuotot laitetaan hyväntekeväisyyteen.
8. Toimikuntien kuulumiset
Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm. miten harjoittelut ovat lähteneet käyntiin sekä
liikunnan ja musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ulkomailla suoritettavaa harjoittelua.
Seuraava kokous on 2.11.
8.1. Opintoasiatoimikunta
LOP-toimikunta kokoontuu kerran viikossa ja on opiskelijoille tärkeä
opinto-ohjauksen kannalta. LOP tulee toivottavasti selkeyttämään henkilökohtaista
opinto-ohjausta. Halukkaat voivat tulla miettimään visuaalista ilmettä seuraavaan
kokoukseen.
8.2. Laajennettu johtoryhmä
Viime tapaamisessa mietittiin jokaisen toimikunnan tavoitteita.

9. Hallinto
9.1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Pedago ry:n hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman sisällön vuodelle 2022.
Tiia Hallamaa tekee tiedoston visuaaliset muutokset valmiiksi ennen syyskokousta.
9.2. Talousarvio vuodelle 2022
Pedago ry:n hallitus hyväksyy Talousarvion vuodelle 2022.

9.3. Hallituksen esitys hallituksen 2022 koosta
Hallitus esittää vuoden 2022 hallituksen kooksi: yksi puheenjohtaja, yksi
varapuheenjohtaja ja 10 hallituksen jäsentä.
10. Ympäristö
10.1.

Kirppis

Kasvisten kirppistelyt järjestetään 26.10. klo 16.20 Agoralla.
10.2.

Verenluovutus

Verenluovutuskampanja järjestetään marraskuun loppuun mennessä.
11. Yhteistyö
Yhteistyökysely jäsenistölle julkaistaan syysloman jälkeisellä viikolla.
11.1.

Vaatetilaus

Vaatesovitukset ovat käynnissä Kasvistolla viikolla 43 ja 44. Sovitusajat ovat ke 27.10
ja pe 29.10 sekä ma 1.11. ja ke 3.11. Sovitusta varten tehdään Facebook-tapahtuma ja
tilauslomake.
12. Yhdenvertaisuus
12.1.

Yhdenvertaisuustapahtuma

Järjestetään 3.11. Tapahtumalle ei ole vielä paikkaa. Tapahtumassa pohditaan
yhdenvertaisuutta ja keskustellaan Pedagon yhdenvertaisuusohjelmasta.

13. Viestintä
Muistetaan käyttää hallituksen pöhinät- ja someaikataulu- tiedostoja. Pyritään
suunnitelmallisuuteen, varataan päiviä tapahtumien julkaisemiseen ja muuhun
tiedottamiseen, sillä somet tulevat täyteen nopeasti varsinkin kun pestiesittelyt ovat
myös alkamassa.
13.1.

Jäsenistön osallistaminen somessa

Jäsenistön osallistamista varten on selkeytynyt kolme erilaista vaihtoehtoa:
1. Kela/reels instgramiin, tässä haasteena kuka tekee, milloin ja mistä sisällöstä
2. Kuukauden aikana laitetaan jäsenistön kuvia tarinoihin tai feediin, koonti instagramin
kohokohtiin tai julkaisu feediin
3. Aktivoidaan #pedagoperhe, tehdään #pedagoperhe oma kohokohta instagramissa ja
julkaistaan sinne tarinoita tapahtumista ja jäsenistöltä saatuja kuvia
Valittiin kolmas ehdotus ja aletaan työstämään #pedagoperhe kautta jäsenistön
osallistamista somessa.
Tämän lisäksi voidaan tehdä oma kohokohta erilaisesta opiskelua koskevasta infosta
koskien mm. sivuainehakua, vaihtohakua ja harjoitteluja. Jäsenistö voisi kertoa näiden
asioiden tiimoilta omista kokemuksistaan ja vinkeistään.
14. SOOL
SOOLin järjestökurssi järjestetään 13.-14.11. Kuopiossa. Keskusteltiin osallistujista,
ainakin Minea lähtee ja yksi tai kaksi muuta hallituslaista.
15. Liikunta
Tänään kampuksen kentän liikuntavuoro, jonne on tällä hetkellä 3 ilmoittautunutta.
Viime viikon kampuksen kentän liikuntavuorolle osallsitui 8 henkeä.

Perinteiset liikuntavuorot tulevat takaisin. Pedagon liikuntavuoron viikonpäivä ja
kellonaika eivät ole vielä tiedossa. Keskusteltiin tarvitseeko liikuntavuoroille tehdä
ilmoittautumiset ja sopia maksimi osallistujamäärät. Koska tällä hetkellä kaikkiin
tapahtumiin on ilmoittautumislomake, pidetään sama linja myös liikuntavuoroilla.
Tulossa on tankotanssin lajikokeilu 1.11. Hinnaksi tulee noin 13€ per osallistuja.
Lajikokeiluun mahtuu enintään 15 osallistujaa.
16. Tutor
Kaikki sujuu hyvin, tulevat hengailuillat ovat hyvällä mallilla.
17. Edunvalvonta
Opiskelijoilta on tullut yhteydenotto koskien yhtä opettajaa, ja asia laitetaan
käsittelyyn.
18. Talous
Tilin saldo: 13 819,45€
Jäsenmäärä: 296
Rahaliikenteen pääpiirteet: Jäsenmaksuja, haalarimerkkimyyntiä,
pikkujouluristeilymaksuja ja hankintoja syksyn tapahtumiin.
Taloustiimin terkut: PRJ:n laskut lähetetty jäsenistölle toissa viikolla ja niiden
eräpäivä on huomenna. Tästä syytä laittaa muistutus instaan. Melonnan laskut
lähetetty jäsenistölle viime viikolla. Tämän viikon sitsien laskut lähtee osallistujille
tänään. Eräpäivämuistutukset melonnasta ja sitseistä lisätty Pedagon pöhinät
-tiedostoon.
Jäsenistö on aktiivisesti kysellyt laskujen perään (etenkin fuksit ja kakkoset), joten
olisi ehkä syytä luoda yleinen ja ennen kaikkea julkinen käytänne
laskuttamisaikatauluun, jotta jäsenet tietäisivät milloin odottaa laskua, esim.
tapahtumapäivänä? tai päivä tapahtuman jälkeen?

Taloussektorille harmaita hiuksia on aiheuttanut ilmottautumislomakkeisiin eksyneet
väärät sähköpostit. Etenkin PJR:ää koskien on joutunut olemaan puolin ja toisin
yhteydessä, kun laskut eivät ole menneet perille.
Kulukorvauslomakkeita on jälleen saatavilla. Niitä saa Tiialta pyytämällä.
18.1.

Katsaus talouteen

Tarkasteltiin vuoden 2021 budjetin seurantaa.
19. Kansainvälisyys
Laitetaan instagramiin muistutus Euroopan ulkopuolisista vaihtokohteista.
20. Kulttuuri
Ei mitään uutta. Kirjakerho tapaa seuraavan kerran 10.11.
21. Alumnitoiminta
Ei mitään uutta.
22. Hupi
Loppuvuoden tapahtumia on suunniteltu alustavasti.
3.11. suunnitteilla on Pedagon karaokeilta, josta ollaan oltu Helmeen yhteydessä.
Helmestä ei kuitenkaan saa varattua yksityistiloja. Odotetaan vastausta
yhteydenottoon Vibes:sta.
Luova ilta uudelleen lanseerataan kasvisyhteistyönä. Tapahtuma on perinteisesti
järjestetty Popparissa. Päivänä oli alunperin 18.11, mutta samaan aikaan olisi silloin
Suomen vanhempainliiton koulutus, joten pohditaan toista päivää samalta viikolta.
Pohdittiin myös viinin/drinkkienmaistelu illan järjestämistä vuosijuhlaviikolla
esimerkiksi Cafe Europassa, Teerenpelissä tai Franseskassa.

23. META
Stimulus ry järjestää vuosijuhlat Peurungan areenalla, johon mahtuu jopa 500
henkilöä illallistamaan. Kirjataan pöytäkirjaan muistiin tulevien vuosien juhlia varten.
Pedagon sähköpostiin on tullut palautetta koskien Norssin GoPro kameroiden
varaamiseen liittyvistä ongelmista. Selvitetään mitä Pedago voi tehdä asialle ja
viedään asiaa eteenpäin.
Hallituksen pestiesittelyt kerätään instagramiin omaan kohokohtaan talteen.
Kokouskuulumiset laittaa Petrus Heikkilä.
Pörssin ja Pedagon yhteinen Himos-matka jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi,
sillä nykyisen hallituskauden aikana sitä ei todennäköisesti voida järjestää
olosuhteiden vuoksi.
Muistutus hallituslaisille, GDPR:n mukaan poistetaan säännöllisesti vanhojen
ilmoittautumislomakkeiden sisältö. Tämä koskee kaikkia sektoreita.

24. Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Syyskokous pidetään 25.10. klo 18.00.
Seuraava kokous pidetään 2.11. klo 9.00.
Puheenjohtaja Paavo Lassila päätti kokouksen klo 12.38.
Jyväskylässä 12.10.2021

Paavo Lassila

Minea Nirhamo

Puheenjohtaja

Sihteeri

Tuire Väärä

Petrus Heikkilä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

