PEDAGO RY PÖYTÄKIRJA

06/22

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: 23.02.2022 klo 16.00
Paikka: Lyhty P302
Läsnä: Anna-Maria Pulkka
Sanni Takala
Petrus Heikkilä
Tuire Väärä
Juho Suikkanen saapui 16.09
Mirja Rinta-Valkama poistui 16.52
Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Atte Urama
Kerttu Häkkinen saapui 16.09
Siru Kirkelä
Sara Kangassuo
Saara Kaarakainen
Iina Pulkkinen
Lotta Kauhanen poistui 17.59
Jimi Rytkönen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen ajassa 16.02.
2. Kokouksen toteutus
Tiia Hallamaa kävi läpi kokouskäytänteitä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
Emma Kola ehdotti Anna-Maria Pulkkaa kokouksen puheenjohtajaksi, joka hyväksyi
ehdotuksen. Anna-Maria Pulkka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Ella Hulanmäki ehdotti kokouksen sihteeriksi Siru Kirkelää, joka hyväksyi
ehdotuksen, ja täten valittiin sihteeriksi.
Saara Kaarakainen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Minea Nirhamoa ja Sara
Kangassuota, jotka täten valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
Tiia Hallamaa ehdotti ääntenlaskijoiksi Heidi Hakamäkeä ja Sara Kangassuota, sillä
pöytäkirjantarkastaja Minea Nirhamo kuuluu edellisen vuoden hallitukseen ja saa
täten vastuuvapautuksen.
6. Yhdistyksen säännöt
Tiia Hallamaa esitteli yhdistyksen säännöt.
7. Toimintakertomus vuodelta 2021
Sanni Takala esitteli vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
Tauko 16.36 - 16.39.

8. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2021
Tiia Hallamaa ja Juho Suikkanen esittelivät vuoden 2021 hallituksen tilinpäätöksen.
Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.
Anna-Maria Pulkka esitteli toiminnantarkastajien lausunnot.
Lausunto on kuultu kokonaisuudessaan.
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuoden 2021 hallituksen jäsenet poistuivat tilasta ja etäyhteydellä osallistuneet
edellisen kauden hallituslaiset siirrettiin omaan breakout roomiin Zoomissa, eivätkä
he osallistuneet keskusteluun tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Heidi Hakamäki ehdotti vastuuvapauden myöntämistä. Ehdotus hyväksyttiin ja
paikallaolijat päättivät myöntää kauden 2021 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.
10. Jäsenmaksu lukuvuonna 2022-2023
Atte Urama esitteli Pedago ry:n vuoden 2022 hallituksen esityksen jäsenmaksun
suuruudesta.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu korotettaisiin aiemmasta kahdeksasta eurosta (8€)
kymmeneen euroon (10€) per lukuvuosi. Tämä sisältää samat edut kuin tähänkin asti:
yhteistyökumppaneiden

tarjoamat

osallistumisoikeuden hallituksen

edut,

kokouksiin

jäsenhintaiset

tapahtumat

sekä

ja yhdistyksen vuosikokouksiin.

Jäsenyys olisi ostettavissa vain Kide.appista.
Pyydettiin perusteluja jäsenmaksun nostamiselle ja asiaa perusteltiin muun muassa
Kide.appista syntyvillä kustannuksilla.
Asiasta äänestettiin Google Forms -lomakkeen kautta. Äänestysaika: 17.15-17.20.
Hallituksen esitys varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta hyväksyttiin.

Lisäksi vuoden 2022 hallitus ehdotti seuraavaa: Pedago ry ottaa käyttöön varsinaisen
jäsenyyden ohelle kolme muuta jäsenyysvaihtoehtoa, jotka ovat: alumnijäsenyys,
kannatusjäsenyys sekä yritys- tai yhdistysjäsenyys.
Alumnijäsenyys olisi voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan ja maksaisi
kymmenen euroa (10€) sisältäen seuraavat edut: alumnivastaavan järjestämänä 1-2
alumnitapahtumaa

vuodessa,

mahdolliset

yritysyhteistyön

edut

(yritysyhteistyövastaava neuvottelee erikseen), vuosijuhlakiintiön sekä Pedagotarran.
Tässä kohtaa heräsi keskustelua alumnijäsenyyden hinnan laskemisesta kahdeksaan
euroon (8€). Ehdotus alumnijäsenyyden hinnan laskemisesta kahdeksaan euroon
hyväksyttiin.
Keskusteltiin alumnitapahtumiin liittyen siitä, keillä on oikeus osallistua alumneille
suunnattuihin tapahtumiin ja
alumnijäsenyydestä

saataisiin

sekä

tapahtumien hinnasta.

kannattava.

Mietittiin

Mietittiin, miten

myös

alumni-

ja

kannatusjäsenyyksien yhdistämistä yhdeksi jäsenyydeksi. Siirryttiin tässä kohtaa
käsittelemään loput jäsenyydet ennen asian loppuunkäsittelyä.
Kannatusjäsenyys olisi voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan ja maksaisi
kymmenen euroa (10€) sekä vapaaehtoisen vapaavalintaisen lahjoituksen sisältäen
seuraavat edut: nimen nettisivuille sekä Pedagon vuosikirjeen.
Yritys- tai yhdistysjäsenyys olisi voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan ja
maksaisi 30 euroa (30€) sisältäen seuraavat edut: nimen nettisivuille, Pedagon
vuosikirjeen sekä rajatun mainostusoikeuden esimerkiksi Opelistalla.
Keskusteltiin yritys- ja yhdistysjäsenyyteen liittyvästä mainostusoikeudesta sekä
tutustuttiin muiden Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjen kannatusjäsenyyksiin. Tässä
yhteydessä keskusteltiin myös kannatusjäsenyyden tarkemmasta määrittelystä.
Yritys- ja yhdistysjäsenyyden mainostusoikeus päätettiin rajata neljään kertaan
kalenterivuodessa.

Tässä kohtaa huomautettiin Pedagon toimintaa ohjaavista säännöistä. Säännöissä on
maininta vain varsinaisesta jäsenyydestä ja kannatusjäsenyydestä. Selvitetään ja
tarkastetaan asia ennen kuin alumnijäsenyyttä sekä yritys- ja yhdistysjäsenyyttä
viedään

eteenpäin.

Otetaan

kevätkokouksen

äänestykseen

mukaan

vain

kannatusjäsenyys. Kirjataan alumnijäsenyys ja yritysjäsenyys testamenttiin ja/tai
toimintakertomukseen seuraavaa hallitusta ja kevätkokousta varten. Sääntömuutos
liittyen muihin jäsenyyksiin esitetään joko syyskokouksessa tai kutsutaan koolle
ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.
Kannatusjäsenyyden etuihin lisättiin vielä vuosijuhlakiintiö. Hallitus hyväksyy
edelleen erikseen jokaisen kannatusjäsenen ja pysyy näin perillä heidän määrästään.
Asiasta äänestettiin Google Forms -lomakkeen kautta. Äänestysaikaa oli 18.00-18.05,
mutta äänestystulos saatiin laskettua jo ajassa 18.00-18.02.
Hallituksen esitys kannatusjäsenyyden muutoksista hyväksyttiin.
11. Jäsenrekisteri lukuvuonna 2022-2023
Atte Urama esitteli jäsenrekisterin muutokset.
JYYn jäsenpalvelusihteeriltä Eetu Heiskalta on kysytty, pitääkö rekisteri- ja
tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset hyväksyttää yhdistyksen kokouksessa. Eetu
Heiskan vastaus oli: “Voitte hallituksena tehdä päivityksiä tietosuojaselosteeseen, ei
ole tarvetta hyväksyttää yhdistyksen kokouksessa.”
Toiminnan läpinäkyvyyden ja selkeyden kannalta päätimme vielä ilmoittaa asiasta
myös kevätkokouksessa.
Koska ensi vuonna Pedago ry:n varsinaisten jäsenten jäsenrekisteri siirtyy kokonaan
Kide.appiin, on rekisteri- ja tietosuojaselosteisiin tehty seuraavat muutokset:
Kohtaan 5 Rekisterin tietosisältö on lisätty rekisteriin tallennettavaksi tiedoksi
sähköpostiosoite henkilön nimen ja kotipaikkakunnan oheen.
Kohtaan 6 Säännönmukaiset tietolähteet on lisätty lauseen loppuun "tai Kide.appin
kautta.”

12. META
Tiia Hallamaa laittaa kokouskuulumiset.
13. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Anna-Maria Pulkka päätti kokouksen ajassa 18.05.
Jyväskylässä 23.02.2022.
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