PEDAGO RY PÖYTÄKIRJA

05/22

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 17.02.2022 klo 16.00
Paikka: Seminaarinkatu 15, Alkulähde BYP23.1
Läsnä: Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Inka Perokorpi saapui 16.21
Janetta Ottosson saapui 17.41
Atte Urama
Kerttu Häkkinen
Siru Kirkelä
Sara Kangassuo
Saara Kaarakainen
Paavo Lassila saapui 18.25
Jimi Rytkönen
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 16.02.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi
Kohtaan Talous 10.6 Kulukorvaukset
Kohtaan Liikunta 16.1 Kilometrit kasaan -haaste

Kohtaan Hupi 18.4 Time-sitsit, 9.3.
Kohtaan Hupi 18.5 Kostajaiset kakkosilta kolmosille, 29.3.
Kohtaan Hupi 18.6 Kostajaiset fukseilta kakkosille, 5.4.
Kohdaksi 22 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2021 esittely. Seuraavat kohdat
siirtyvät yhdellä eteenpäin.
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerttu Häkkinen ja Minea Nirhamo.

5.

Menneet tapahtumat
5.1.

Haluatko miljonääriksi?, Revolution & Zoom, 10.2.
Linkki palautelomakkeeseen on ollut sekä tapahtumassa heijastettuna
valkokankaalle että tapahtuman jälkeen Instagram-stoorissa. Palautteita tullut
tämän ansiosta kiitettävästi.
Saatu pääasiassa hyvää palautetta. Suurin osa osallistujista on antanut
tapahtumalle vitosen, muutama nelosen ja pari kolmosen. Lähitapahtuma
pitkästä aikaa oli lämmittänyt mieltä ja tapahtuman houstit Inka Perokorpi
sekä Janetta Ottosson saivat paljon kiitosta loistavasta heittäytymisestä ja
juonnoistaan. Negatiiviset palautteet koskivat lähinnä tilan näköesteitä ja
puhelimen käyttöä oljenkorsien aikana.

Tapahtumaa varten oli hankittu kuusi kappaletta 5 €:n lahjakortteja
McDonald’siin. Näistä käytettiin vain kaksi, muut jäivät säästöön myöhempää
käyttöä varten.
5.2.

Ystävänpäivän rusettiluistelu, Kampuksen kenttä, 14.2.
Peruttiin huonon sään vuoksi jo edeltävänä päivänä.
Ilmoittautuneita oli tässä kohtaa 12, perumisesta ilmoitettiin sähköpostilla sekä
sosiaalisen median viestintäkanavissa.

5.3.

Kirjakerho, Alkulähde, 15.2.
Yhdeksän osallistujaa. Hyvää keskustelua kirjasta sekä yleisesti kirjoista ja
lukemisesta.
Seuraava tapaaminen joko 14.3 tai 16.3, asiasta menossa parhaillaan äänestys
kirjakerhon Whatsapp-ryhmässä.

5.4.

Pedagon talviolympialaiset, X-rakennuksen edusta, 16.2.
Osallistujia noin 80. Ilmoittautuneita 100.
Seitsemän palautetta, arvosanoista suurin osa nelosia. Tapahtuma koettiin
hyväksi säästä huolimatta. Tykättiin siitä, että tapahtuma ei keskittynyt
juomiseen. Tapahtuma koettiin yhdenvertaisena ja turvallisena.
Yhdenvertaisuudesta saatiin kuitenkin pari kolmosta. Yksin tulleet kokivat
välihengailun aikana jääneensä yksin.
Turvahenkilöpassit aiotaan ottaa käyttöön seuraavassa tapahtumassa.

6.

Tulevat tapahtumat

6.1.

Helmikuun hengailuilta: Ompelua ja edunvalvontaa, Alkulähde, 21.2.
Yliopiston tiloissa ei ole enää koronarajoituksista aiheutuneita tilarajoituksia.
Atte Urama myy haalarimerkkejä ja jakaa pikkujouluristeilyn haalarimerkkejä.
Kysytään SOOLin aluetoimijaa Mea Saarista mukaan osallistumaan.

6.2.

Pedago ry:n kevätkokous, Lyhty & Zoom, 23.2.
Toinen sääntömääräisistä kokouksista. Toteutetaan hybriditotetuksena.
Kokouskutsu lähetetty 16.2.
Anna-Maria Pulkka toimii kokouksen puheenjohtajana. Muut kokouksen
avainroolit päätetty jo aiemmin.
Keskusteltiin jäsenmaksun suuruuden ehdottamisesta: jäsenmaksun
suuruudeksi ehdotettiin sekä korottamista kymmeneen euroon että
kahdeksassa eurossa pysymistä.
Aiotaan ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi kymmentä euroa.
Pedago tarjoaa kokouksessa kahvit ja jotain pientä syötävää, esimerkiksi
hedelmiä. Kahvi saadaan kirjakerhon tarjoiluista ylijääneestä kahvista ja
syömiset käy ostamassa talousvastaava Atte Urama.

6.3.

Kasvisten talviseikkailu, Kampusalue, 23.2.
Pedagolta osallistumassa yksi joukkue. Ilmoittautumisaikaa pidennetään
osallistujien toivossa.
Ensimmäisen lähdön ajan Pedagon rastia pyörittävät Janetta Ottosson ja Inka
Perokorpi. Toisen lähdön ajan pisteestä ovat vastuussa Saara Kaarakainen ja
Heidi Hakamäki.

Pedagon rastilla ideana etsiä kondomeja pallomerestä. Nopein joukkue voittaa.
Pallomeren alle ostettu pressu maksanut 17,95 €. Pallomereen tulevat
kondomit jääneet yli muun muassa Haluatko miljonääriksi? -tapahtumasta.
Pedago kustantaa sipsit ainejärjestöjen yhdessä kasaamaan herkkukoriin, joka
jaetaan voittajille.
6.4.

ABC-sitsit, Tilia 24.2.
Ennen kokousta tapahtumaan vapaana yhdeksän paikkaa.
Ruoat tapahtumaan tilataan Hesburgerista, Janetta Ottosson ja Inka Perokorpi
hakevat ruuat kesken tapahtuman.
Tapahtuman toastit: Eero Kokkarinen ja Sonja Holm
Eerolle ja Sonjalle lähetetty toustikirje ja Inka Perokorpi kokoustaa vielä
toustien kanssa maanantaina 21.2. Turvahenkilö tarkistaa toustien
ohjelmasuunnitelman. Näin turvahenkilö on perillä tapahtuman
yksityiskohdista ja voi jo etukäteen puuttua, jos ohjelmassa on jotain
ongelmallista.
Turvahenkilöt: Heidi Hakamäki ja Emma Kola

6.5.

Lajikokeilu: Padel, Buugi, 9.3.
Tapahtuma tulee ulos kokousta seuraavalla viikolla.
Opastus lajin pariin alkaa klo 14.45, varsinainen ohjelma alkaa klo 15.00.
JYYn liikunta-avustus haettavissa vain kolmeen tapahtumaan vuodessa ja sen
suuruus on maksimissaan 300e. Säästellään avustusta myöhempiin
tapahtumiin.
Lajikokeilu maksaa 6,25 € per osallistuja.

6.6.

SOOL/OAJ Järjestökurssi, Tampere, 12.-13.3.
Ollaan edelleen osallistumassa. Junalippujen hankinnassa ollut joitakin
ongelmia.

6.7.

Maaliskuun hengailuilta, Alkulähde, 23.3.
Luvassa yhdenvertaisuusvastaavien pitämä taiteilutuokio.
Kysyttiin, voidaanko tapahtumaa varten ostaa taiteilutarvikkeita esimerkiksi
Tigeristä. Ohjattiin ensin tarkistamaan Kasvistolta löytyvät tarvikkeet.
Turvahenkilö: Inka Perokorpi

6.8.

Pedagon excursio: Tallinna, 13.4.
Pedagon vappuristeily Viking Linellä. Laiva kulkee Helsingistä Tallinnaan ja
takaisin. Helsinkiin ja takaisin Jyväskylään pääsee Pedagon järjestämällä
bussikyydityksellä.
Ilmoittautuminen alkanut tunti ennen kokouksen alkua. Tähän mennessä tullut
55 ilmoittautumista. Tarkoituksena olisi kerätä kasaan vähintään 70-80
osallistujaa, jotta saadaan kaksi bussia täyteen. Mukaan mahtuu kaiken
kaikkiaan 99 osallistujaa. Jos osallistujia ei tule tarpeeksi, perutaan toinen
bussi.
Ilmoittautumisten sekaan tullut pari JAMKissa opiskelevaa vaihto-opiskelijaa.
Jatkossa kirjoitetaan tapahtumakuvaukseen tarkemmin: vain Pedagon jäsenille
tai vain luokanopettajaopiskelijoille riippuen tapahtumasta.

6.9.

SOOLin Talvipäivät, Joensuu, 22.–24.4.
Bussi-ilmoittautumiset uudestaan maaliskuun alussa.

OKA ry:n kanssa vaihdettu muutamia viestejä koskien Kuopion päivätansseja.
Apteekkari Kuopio mainittu mahdollisena päivätanssipaikkana.
Yksittäinen Emile ry:n opiskelija kysynyt, saako tulla Pedagon bussiin.
Vastattu, että bussi-ilmoittautumisen yhteydessä valitaan, minkä ainejärjestön
osallistujien kanssa haluaa matkustaa. Ainejärjestön ei tarvitse olla se, johon
itse kuuluu.
6.10.

Pedagon ja Aban vappusauna, Opinkiven sauna, 25.4.
Peruttu. Ei saatu varattua saunaa.
Torstaina 28.4. olisi kuitenkin tarkoitus järjestää perinteinen Pedago-Abakus
-futisturnaus Kampuksen kentällä. “Tuu kattoo ja kannustaa” -henkinen,
ilmainen tapahtuma. Liikuntavastaava Kerttu Häkkinen ottaa koppia
futisturnauksen järjestämisestä.

7.

Hallinto
Puheenjohtajisto kokoontunut ja todennut, että alkuvuosi on alkanut hyvin. Myös
helmikuun hallitushengailu saatu suunniteltua ja se pidetään perjantaina 25.2.

8.

Toimikuntien kuulumiset
8.1.

Pedagoginen toimikunta
Toimikunta kokoontunut kaksi kertaa edellisen kokouksen jälkeen, toimikunta
kokoontuu jokaisena tiistaina.
Kokoontuminen 8.2.:

Tapaamisessa keskusteltiin OPS-prosessin työstämisen aloittamisesta vuoden
2022 aikana syksyllä 2021 tehdyn kyselyn pohjalta. Kehitystyö jatkuu vuoden
2023 ajan ja lopputulos hyväksytään keväällä 2024.
Toimikunnan luonne tulee muuttumaan yliopiston rakennemuutosten vuoksi.
Käytiin läpi syksyn 2021 edunvalvontakyselyn kooste.
Kokoontuminen 15.2.:
Pohdittiin OKL:n tavoitteita ja merkitystä. Keskusteltiin muun muassa tieteen
ja käytännön suhteesta opinnoissa sekä kotiryhmien profiloitumisesta.
Ensi viikon torstaina 24.2. tulossa sparrauspäivä, johon opiskelijaedustajat
Atte Urama ja Minea Nirhamo osallistuvat. Sparrauspäivässä tarkoituksena
käsitellä pedagogisen toimikunnan tehtäviä, merkitystä ja tulevaisuutta.
8.2.

Kulttuurivaliokunta
Tiistaina 15.2. ollut kokoontuminen, johon kulttuurivastaava Heidi Hakamäki
osallistunut.
Kokoontumisessa valittiin uusi sihteeri ja keskusteltiin muun muassa JYYn
tapahtumakalenterista. Venuen elokuvat alkavat taas pyörimään.

9.

SOOL
Mea Saarinen ei päässyt osallistumaan kokoukseen.
SOOL-vastaavat kokoontuneet tiistaina 15.2. Kokoontumisessa sovittiin some-infosta
koskien työttömyyskassaa ja juteltiin kevään tapahtumista.
Tauko 17.00-17.15.

10.

Talous

Tilin saldo: 12 410,53 €
Jäsenmäärä: 335
Rahaliikenteen pääpiirteet: Kulukorvaukset ja hallitusmökin kilometrikorvaukset
maksettu. Kulukorvaukset koskeneet lähinnä tapahtumapalkintoja.
Tärkeitä summia:
Haluatko miljonääriksi? -tapahtuman palkinnot:
2 x 5 € McDonald’sin lahjakortti
Talviolympialaisten palkinnot:
1 x 5 € McDonald’sin lahjakortti
2 pullonavaajaa, yhteensä 2,40 €
5 suklaamitalia, yhteensä 5 €
Antishopin tuotteet, yhteensä 21 €
Talviolympialaisten menot yhteensä: 43,40 €. Tulot kattoivat menot.
JYYn talouskoulutus ensi viikon maanantaina klo 16.15 - 17.45.
Kide.appin kautta on ilmoittautunut ilmeisesti entisiä jäseniä ilmaisella “Olen jo
jäsen” -vaihtoehdolla jäseniksi, mutta aikaisemmasta jäsenmaksusta ei ole löydetty
tietoja.
10.1.

Sillis 2021
Ei mitään uutta edellisen kokouksen jälkeen.

10.2.

Kide.app
Katseltiin Kide.appin rahaliikennettä (tapahtumia, haalarimerkkejä). Myyntiä
on tapahtunut tasaisesti. Haalarimerkkimyynnin kanssa on ollut joitain
haasteita, kun osa ostajista on unohtanut lisätä tilaukseen postikulut.

Tsekataan tammikuun raportti (menot ja tulot Kide.appin välistävedon
jälkeen). Tämä auttaa jatkossa hinnoittelemaan Kide.appiin laitettavat liput ja
tuotteet paremmin, jotta ulos saadaan tarvittava summa.
Tapahtumavastaava Heidi Hakamäki hoitaa tapahtumavastaavien toimet
Kide.appin puolella.
Esteettömyyskysymys sekä yleinen kysymysboksi “huolia, murheita tms.”
lisätty ilmoittautumislomakkeeseen. Lisätty myös maininta 20 minuutin
ostoskorista. Esteettömyystietojen kirjaamisen kanssa ei ole kiirettä, kunhan
lipun vain saa napattua itselleen ostoskoriin.
Hallituksen iltakoulu Kide.appiin ja sen käyttöön liittyen suunnitteilla.
10.3.

Jäsenyys
Nykyiset jäsenyydet:
Varsinainen jäsen 8 € / lukuvuosi
Kannatusjäsen 40 € / kertamaksu
Ehdotus uusista jäsenyyksistä ja niiden hinnoista:
Varsinainen jäsen 10 € / lukuvuosi
Alumnijäsen 10 € / kalenterivuosi
Kannatusjäsen 10 € / kalenterivuosi
Varsinainen jäsenyys sisältäisi yhteistyökumppaneiden alennukset ja edut,
jäsenhintaiset tapahtumat sekä osallistumisoikeuden hallituksen kokouksiin,
kuten nykyäänkin.
Alumnijäsenyys sisältäisi alumnivastaavan järjestämänä 1-2 tapahtumaa
vuodessa tai yhden alumnitapahtuman ja oikeuden osallistua yhteen
ennaltamäärättyyn Pedagon tapahtumaan, mahdolliset yritysyhteistyöedut ja
Pedago-tarran sekä vuosijuhlakiintiön.

Keskustelua koskien kannatusjäsenyyttä:
Kannatusjäsenyyden hintana voisi olla vapaavalintainen summa, kuitenkin
vähintään 10 €.
Eri kannatusjäsenyydet yksityisille henkilöille ja yrityksille/yhdistyksille:
Kannatusjäsen 10 € / kalenterivuosi sisältäen vuosikirjeen ja nimen
nettisivuille.
Yritys- ja yhdistysjäsen 30 € / kalenterivuosi sisältäen vuosikirjeen, nimen
nettisivuille sekä mainostusedun esimerkiksi opelista.
Päädyttiin ehdottamaan näitä hintoja (10 / 10 / 10 / 30) kevätkokouksessa.
Jäsenyyksiin liittyvistä ehdoista keskustellaan vielä tarkemmin maanantain
21.1. iltakoulussa ennen kevätkokousta.
10.4.

Hankinnat
Tähän mennessä tehdyt hankinnat:
Uima-allas (29,95 €)
Pallot uima-altaaseen (182,49 €)
Pressu uima-altaan suojaksi (17,95 €)
Talviolympialaisten viinat (98,11 €)
Canva Pro, 1.3. alkaen (109,99 € / vuosi)
SumUp-kortinlukija (14,95 €)
Lähipäivien aikana hankitaan myös tietokone, jonka hankintaan varattu
budjetista 700 €.
Pedagolle haluttaisiin hankkia myös kaiutin, jonka yhteyteen saisi mikrofonin.
Perusteluina yhdenvertaisuus, turvahenkilöiden esittäytymisen selkeyttäminen
sekä yleinen tapahtumien kulun selkeytyminen. Seuraavaan kokoukseen
tuodaan esiteltäväksi useampi vaihtoehto, joista äänestetään.
Keskusteltiin Pedagon tuotoista ja menoista. Pedago ei ole voittoa
tavoittelematon vaan yleishyödyllinen yhdistys. Pedago voi siis tehdä voittoa,
kunhan se käytetään jäsenistön hyväksi.

Keskusteltiin uusien isojen hankintojen (pallomeri, kaiutin) myötä tavaroiden
säilyttämisestä ja niiden turvaamisesta. Esille nousi mahdollisuus saada
SOOLilta turvaa tavaroiden häviämisen varalle.
10.5.

Merkkimyynti
Myyntiä tullut tasaiseen tahtiin.
Merkkien postitus perjantaisin. Asiasta ilmoitettu Kide.appissa. Kide.appissa
postituskulut on lisättävä erikseen mukaan tilaukseen. Jos tätä ei muista tehdä,
maksu palautetaan ja pyydetään sähköpostitse tekemään uusi tilaus.
Pedägö-merkki saatavilla alennettuun hintaan, 1,50 €.
Nettisivujen verkkokauppa säilytetään ainakin kesään asti.
Haalarimerkkikilpailu tulossa.

10.6.

Kulukorvaukset
Viime vuoden tulostuskulut:
Tiia Hallamaa hakee kulukorvauksia yhteensä 24,42 €
Minea Nirhamo hakee kulukorvauksia yhteensä 15,61 €
Hallitusmökin kilometrikorvaukset:
Saara Kaarakainen hakee kilometrikorvauksia 20 €
Siru Kirkelä hakee kilometrikorvauksia 22 €
Atte Urama hakee kilometrikorvauksia 19,30 €
Muut kulukorvaukset (lähinnä tapahtumapalkintoja):
Inka Perokorpi hakee kulukorvauksia yhteensä 27,28 €
Janetta Ottosson hakee kulukorvauksia yhteensä 65,50 €

Tauko 18.10-18.20.

11.

Tutor
Tutorhakua mainostettu sosiaalisen median kanavissa. Hausta muistutetaan vielä
tarvittaessa 27.2. Haku loppuu 28.2.
Tutor-/fuksimökiksi kaavailtu Eräkolkka todettiin liian kalliiksi (yksi yö 900 € +
loppusiivous 50-100 €), katsotaan muita vaihtoehtoja.
Asiaan palataan seuraavan viikon iltakoulussa 21.2.

12.

Edunvalvonta
Pedago järjestää 15.3. Alkulähteellä psyka-ja kasvismiitissä olleiden ainejärjestöjen
kopojen, sopojen ja yhdenvertaisuusvastaavien yhteismiitin.
Pedagolta osallistuvat edunvalvoja Emma Kola, edunvalvoja ja
yhdenvertaisuusvastaava Minea Nirhamo sekä yhdenvertaisuusvastaavat Atte Urama
ja Siru Kirkelä.

13.

Kansainvälisyys
Vaihtohaku lv. 2022-2023 päättyy 20.2.

14.

Alumnitoiminta
Ei kummempia.

15.

Ympäristö
Ei kummempia.

16.

Liikunta
Villasukkajumppa -kotitreenivideo ei tullutkaan ulos tiistaina. Video on työn alla ja
tulee ulos lähiaikoina.

Liikuntavuorot olisivat saaneet jatkua jo tällä viikolla, mutta liikuntavuoroja jatketaan
vasta viikolla 10. Nykyinen aika ei käy liikuntavastaavalle Kertulle, joten uudeksi
ajaksi aiotaan ehdottaa keskiviikkoisen ajan aikaistamista tunnilla tai ajan siirtämistä
maanantaille tai tiistaille.
16.1.

Kilometrit kasaan -haaste
Pedagolla kuusi osallistujaa. Aikaa osallistua sunnuntaihin 20.2. saakka. Tästä
tehdään vielä julkaisu Instagram-stoorin puolelle, jossa muistutellaan siitä, että
kilometrejä voi merkitä myös takautuvasti.

17.

Kulttuuri
Hiihtoloman jälkeen selvitellään mahdollisuutta museovierailuun.
17.1.

Kirjakerho
Välipalautteeseen tuli kuusi vastausta. Kirjakerhosta ollaan tykätty ja se on
koettu matalan kynnyksen tapahtumana, jossa on rento ja avoin ilmapiiri.
Osallistuneista on ollut mukavaa tutustua uusiin ihmisiin sekä kirjoihin, joihin
ei muuten tulisi tartuttua. Myös kirjan valintatapa on koettu toimivaksi.
Tapaamisissa on käyty kiinnostavia keskusteluja ja Alkulähde on koettu
toimivaksi paikaksi tapaamisille.
Jyväskylän kaupunginkirjaston järjestämä kirjavinkkaus suunnitteilla
maalis-huhtikuulle. Suunnitteilla myös kirjakerhon henkeä ylläpitävää
kesäohjelmaa.

18.

Hupi
18.1.

Tulevien tapahtumien suunnittelukalenteri

Google-kalenterin osioon Tapahtumat 2022 on värikoodattu suunnitteilla
olevat tapahtumat violetilla värillä. Varmat tapahtumat merkitään myös
Pedagon yleiseen kalenteriin ja ne värikoodataan punaisella värillä.
18.2.

Pedagon vappubileet, 29.4
Alustavana päivämääränä perjantai 29.4. Nuorisoseurantalo Keljon Tapiolan
vuokraajaan on oltu yhteydessä. Paikalle tultaisiin omilla kyydeillä.
Hinta: 350 €, ajalle 29.4. klo 14 - 30.4. klo 10. Loppusiivous 35 € per tunti.
Kannettavan äänentoiston vuokra 30 €. Mietittiin myös paljun sekä saunan
mahdollisuutta, mitään ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon. Alustavan
varauksen tehdäkseen Pedagon tulee maksaa 150 euron varausmaksu. Varaus
on sitova, mutta sitä voidaan tarvittaessa siirtää toiseen ajankohtaan. Päätettiin
varata tila.
Tilaan mahtuu maksimissaan 200 henkeä. Tapahtuma järjestettäisiin
maksimissaan 150 hengelle, sisältäen järjestäjät ja avecit.
Mietittiin myös tapahtuman ruokailuja. Pedagon puolesta ruokaa ei ole
tarjolla, mutta yhdeksi ratkaisuksi nostettiin jonkinlainen foodtruck-järjestely.
Pedago ei ottaisi tästä maksua välistä vaan ruoan tarjoaja saisi kaikki tuotot
itselleen.
Ensimmäisenä oma ilmoittautuminen pedagolaisille, sitten avec-ilmo ja
mahdollinen alumnikiintiö. Aveceille tehtävä selväksi Pedagon ehtojen (muun
muassa turvallisemman tilan periaatteet) noudattaminen.

18.3.

Haalarimerkit
Tapahtumamerkkien tilaukset tulee hyväksyttää kokouksessa. Määrät ja
summat saatava pöytäkirjaan.

18.4.

Timesitsit, 9.3.

Alustavana teemana julkkis-sitsit. Tila varattuna 9.3. klo 18 alkaen.
Yritettiin aluksi varata tilaa seuraavalle päivälle 10.3., koska 9.3. on myös
padel-lajikokeilu, mutta tila ei ollut vapaana.
Tapahtuman toastit: Emma Heikkinen ja Aino Ylipiessa
Turvahenkilöt: Minea Nirhamo ja Ella Hulanmäki
18.5.

Kostajaiset kakkosilta kolmosille, 29.3.
Tiistaina 22.2. klo 18 tapaaminen asian tiimoilta. Kaikki kakkoset kutsuttu
paikalle suunnittelemaan tapahtumaa.
Turvahenkilöt päätetään myöhemmin. 2-6 turvahenkilöä riippuen
tapahtuma-alueesta ja sen laajuudesta.

18.6.

Kostajaiset fukseilta kakkosille, 5.4.
Kokousta seuraavalla viikolla laitetaan asiasta viestiä fuksien
Whatsapp-ryhmään.
Aiotaan tehdä info: mikä on kostajaiset?

19.

Viestintä
Selkiytettiin eroa Hallituksen pöhinöiden ja Pedagon Google Kalenterin välillä.
19.1.

Kohti omatoimisuutta
Viestintävastaava Janetta Ottosson ei enää julkaise kaikkea Pedagon
viestintäkanaviin menevää informaatiota. Janetta tekee Canvaan pohjan, mutta
se, ketä asia koskee postaa julkaisun itse.

20.

Yhteistyö

Kokouksessa päästiin sovittelemaan ja näkemään testikappaleita tulevan
vaatetilauksen tuotteista. Päädyttiin alustavasti tilaamaan kangaskasseja, pipoja,
huppareita, collegepaitoja sekä kalastajahattuja.
20.1.

Yhteistyösopimukset
Heidi’s Bier Barin kanssa sovittu tapaaminen tiistaille 22.2.
Revolutionille laitetaan viestiä yhteistyösopimuksen tiimoilta.
Kuntokeskus Positiven kanssa palaillaan syksyllä, koska kuuden kuukauden
kokeilujakso on hankala pian alkavan kesäloman vuoksi.

21.

Yhdenvertaisuus
Turvallisemman tilan periaatteet tiedotettu jäsenistölle ja julkaistu nettisivulle.
Nettisivuille julkaistu myös turvahenkilön ohjeet.
Yhdenvertaisuusvastaavat tehneet checklistin tapahtumien esteettömyydestä
tapahtumakuvaukseen liitettäväksi. Yhdenvertaisuusvastaavat eivät enää jatkossa
tarkasta tapahtumakuvauksia.
Tapahtumakuvauksen “mitä, missä, milloin“ -osion viimeiseksi kohdaksi lisätään
kohta “esteettömyys”, johon tulee tiivistys tapahtuman esteettömyystiedoista.
Englanninkieliseen tapahtumakuvaukseen kansainvälisille opiskelijoille lisätään lyhyt
esteettömyyskuvaus ja pyyntö ottaa yhteyttä, mikäli heillä on kysyttävää
esteettömyyteen liittyen.

22.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 esittely
Edellisen kauden varapuheenjohtaja Paavo Lassila esitteli vuoden 2021
toimintakertomuksen edellisen kauden puheenjohtajan Sanni Takalan ollessa estynyt.

Edellisen kauden talousvastaavana puheenjohtaja Tiia Hallamaa esitteli vuoden 2021
tilikauden tilinpäätöksen.
23.

META
Hallituksen hengailuilta pidetään 25.2., ohjelmassa on hauskoja Powerpoint-esityksiä
ja vapaata hengailua.
Vuoden 2021 fuksimerkit saapuneet perille. Saara Kaarakainen ottaa koppia
fuksimerkkien jaosta.
Parin viikon reipas: Minea Nirhamo
Ella Hulanmäki laittaa kokouskuulumiset Instagramiin.

24.

Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Kevätkokous pidetään 23.02. klo 16.00.
Seuraava kokous pidetään 10.3. klo 16.00.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 20.02.
Jyväskylässä 17.02.2022

Tiia Hallamaa

Siru Kirkelä

Puheenjohtaja

Sihteeri

Minea Nirhamo

Kerttu Häkkinen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

