PEDAGO RY PÖYTÄKIRJA

08/22

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 23.03.2022 klo 09.00
Paikka: RUU E308 Aino
Läsnä: Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Janetta Ottosson
Atte Urama
Kerttu Häkkinen saapui 9.49
Siru Kirkelä poistui 11.25
Sara Kangassuo poistui 10.41
Saara Kaarakainen
Lotta Miettinen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 09.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi
Kohtaan 8.3. Koulutuspoliittinen valiokunta
Kohtaan 20.1. Vuosijuhlatiimin tapaaminen, Ravintola Ylä-Ruth, 28.3.
Kohtaan 20.2. Ikaroksen vuosijuhla, 8.4.

Kohtaan 20.4. Huhtikuun hengailuilta, 26.4.
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Atte Urama ja Sara Kangassuo.
5. Menneet tapahtumat
5.1. SOOL/OAJ Järjestökurssi, Tampere, 12.-13.3.
Kurssilla oli paljon jo ennestään tuttua asiaa.
Edunvalvontaan liittyen tuli uusia oivalluksia ja ne käydään läpi edunvalvontaan
keskittyvässä hallituksen iltakoulussa.
5.2. Herkkuapprot, Jyväskylän keskusta, 15.3.
Tapahtumassa oli 250 osallistujaa.
Palaute oli hyvää ja kehitysideat seuraavia herkkuapproja ajatellen oli annettu
rakentavaan sävyyn. Eniten palautetta tuli tutkintojen suoritusten vähäisyydestä sekä
läheisyydestä toisiinsa nähden. Tuli myös palautetta ristiriidasta tapahtuman
järjestäjien ja appropaikkojen ohjeissa: kaikkialta ei ollutkaan saanut merkintää mistä
vain ostoksesta. Kehuja tuli paikkojen monipuolisuudesta.
Merkit ovat tulleet perille, joten niitä päästään jakamaan.
Alustavissa suunnitelmissa tapahtuma olisi tarkoitus järjestää uudelleen syksyllä.
Tulos: voittoa 481 €

5.3. Kirjakerho, Alkulähde, 16.3.
Osallistujia oli yhdeksän. Keskustelua kirjasta ja rentoa hengailua.
5.4. Tapahtumatiimin kokous, kahvila Miriam’s, 21.3.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia tapahtumia:
1. Pedagogaala: äänestyskierros ja esitykset
2. Vappubileet: sisältöideointia
3. Pedagon vappu: leikkiäisten vetäjät, sisältöideointia
6. Tulevat tapahtumat
6.1. Maaliskuun hengailuilta, Alkulähde, 23.3.
Hengailuillassa taiteillaan, taiteilutarvikkeet hankittu Pedagon toimesta. Saa tuoda
myös omia välineitä.
Hankinnat: tulevat kohdassa 14. Talous.
Tapahtumaan oli ilmoittautunut yksi JAMK-opiskelija. Hänen osallistumisensa
poistettiin ja hänelle laitettiin asiasta sähköpostiviesti.
6.2. Beerbong-turnaus, Boombox, 24.3.
Loppuunmyyty, osallistujia 55 sisältäen tapahtumanjärjestäjät ja turvahenkilöt.
Merkit ovat saapuneet ajallaan ja ne jaetaan tapahtumassa.
Palkintoja ei tarvinnut hankkia erikseen. Hankintoja tehdään mahdollisesti mukien ja
pallojen osalta, niille varattu budjetista osuus.
6.3. Kirjavinkkaus: Vähemmistöt, Jyväskylän kaupunginkirjaston pääkirjasto, 28.3.

Ennen kokousta ilmoittautuneita oli 11/20. Ollaan tyytyväisiä osallistujamäärään.
6.4. Kostajaiset 3. vuosikurssille, Seminaarinmäen kampusalue, 29.3.
Ilmoittautumislomake menee kiinni perjantaina 25.3.
Turvahenkilöt: Siru Kirkelä, Sara Kangassuo, Heta Vaattovaara, Jenni Kaartinen
Turvahenkilöiden heijastinliivit ovat Kasvistolla. Turvahenkilöille myös
turvahenkilökaulanauhat.
Hankinnat eritelty tarkemmin kohdassa 14. Talous.
6.5. Avec-sitsit, Heidi’s Bier Bar, 1.4.
Loppuunmyyty, tulossa noin 120 osallistujaa. Heidi's Bier Baria kontaktoitu
käytännön asioista.
Suunnitelmissa oli pitää haalarittomat sitsit, koska kaikkien aveceilla ei välttämättä
ole haalareita. Ne ovat kuitenkin sallittu asu. Jatkot Freetimessä.
Vesa Pieskä on estynyt, tilalle Fanni Jääskeläisen kanssa toastamaan tulee Artturi
Vehmer.
Turvahenkilöt: Tiia Hallamaa ja Kerttu Häkkinen
6.6. Vohvelihetki: Mielenterveystempaus SOOLin kanssa, Boombox, 6.4.
Nyyti ry:n mielenterveysviikkoon kuuluva tapahtuma.
Nimi muutettu Hyvinvointivohveleiksi.

Tapahtuma järjestetään Boomboxilla 14-16.30. Ei Kide.app-ilmoittautumista.
Kyseessä matalan kynnyksen tapahtuma, johon saa tulla vain piipahtamaan hetkeksi.
Tehdään Facebook-tapahtuma ja mainostetaan Instagram-stooreissa.
Vohveliraudat saadaan lainaan hallituslaisilta. SOOL tuo muut tarvikkeet.
6.7. Pedagogaala, Cafe Europa, 7.4.
Ilmainen tapahtuma. Tilaa 90 osallistujalle, jotta kaikille riittää istumapaikka. Ei
virallisia jatkoja, halutessaan jatkot poikkareiden merkeissä.
Ensimmäinen diplomien äänestyskierros aukeaa kokouksen jälkeen. Kokousta
seuraavalla viikolla pidetään toinen äänestyskierros.
Keskusteltiin palkinnoista. Annetaan diplomit, joihin mietittiin laminointia sekä
kehystämistä. Keskusteltiin myös kiertopalkinnosta: sellainen on ja se pitää etsiä
edellisiltä Vuoden Pedagolaisilta. Pokaaliin pitää tehdä kaiverrukset myös edeltävältä
kahdelta vuodelta.
Lotta Miettinen luvannut ottaa vastuun fuksien ohjelmasta. Tatu Lappeteläinen ja
Ville Minkkinen soittavat mies ja kitara -hengessä omia ja yhteislauluja. Eero
Kokkarinen ja Jimi Rytkönen juontavat.
Kysellään, olisiko lisää halukkaita esiintyjiä.
6.8. SOOLin liittokokous, Helsinki, 9.-10.4.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa, varapuheenjohtaja Ella Hulanmäki ja SOOL-vastaava
Emma Kola lähtevät edustamaan Pedagoa.
Tarjottu mahdollisuus yhteen lisäpaikkaan Sporticukselta, mutta se ehti mennä jo.
Koko hallitus tutustuu ennakkomateriaaleihin, mahdollisesti iltakoulun muodossa.

6.9. Peli-ilta feat. Emile, Teerenpeli, 11.4.
Emile ehdotti yhteistapahtumaa eikä Pedagolle ole opetuksettomalla viikon vuoksi
mitään omaa ohjelmaa. Emile järjestää tapahtuman, Pedagon tapahtumavastaavat
eivät pääse osallistumaan tapahtumaan.
Ohjelmassa dildobingo, jonka jälkeen pelailua ja hengailua Teerenpelissä.
Palkintobudjetti 25 €/ainejärjestö, yhteensä viisi palkintoa.
6.10.

Pedagon excursio: Tallinna, 13.4.

Tapahtuman haalarimerkit tilattu ja niiden pitäisi ehtiä ajoissa.
Turvahenkilö: Inka Perokorpi
6.11.

Vappuapprot, Keskusta, 19.4.

80 lipun kiintiö pedagolaisille meni myyntiin tiistaina, kaikki myytiin alle minuutissa.
6.12.

Kirjakerho, Alkulähde, 20.4.

Käsittelyssä fantasiakirja TJ Klunen kirja Talo taivaansinisellä merellä.
Viimeinen kirjan käsittely tälle keväälle, toukokuun alussa vielä rento,
vapaamuotoisempi hengailu. Ideoitu esimerkiksi oman lempikirjan esittelyä.
Kesälle ideoitu esimerkiksi lukubingon järjestämistä.
6.13.

Stimuluksen leffailta, Ilokivi Venue, 20.4.

Pedagolle varattu 20 lippua. Ilmoittautuminen Stimulus ry:n nettisivujen kautta
aukeaa 6.4. Stimulus ry laskuttaa Pedagoa ja jakaa osallistujien tiedot, jotta voimme
laskuttaa sitten heitä.

Elokuva valittu, mutta sitä ei saa mainostaa tekijänoikeussyistä. Tapahtuman
mainostamiseksi jaetaan Stimulus ry:n somesta julkaisuja asiasta.
Kirjakerhon kanssa samana päivänä, infotaan tästä mainostuksen yhteydessä.
6.14.

SOOLin Talvipäivät, Joensuu, 22.–24.4.

Ilmoittautuminen busseihin mennyt kiinni, yhteensä 474 osallistujaa. Ilmoittautuneita
noin 50 vähemmän kuin alkuperäisessä ilmoittautumisessa. Pedagolta lähtee neljä
bussia. Bussijaot ja lippujen lähetys tehdään perjantaihin mennessä. Bussit jaetaan
vuosikursseittain, koska jakoa oli toivottu tehtäväksi niin: fuksit, 2. vsk, 3. vsk sekä
4-5. vsk.
Kuljetus noin 30 € per osallistuja. Bussien hinnat nousseet 1 000 eurolla,
tapahtumavastaavat selvittelevät asiaa parhaillaan.
Päivätanssien sisäänpääsy on ilmainen. Pedago ei ota haalarimerkkiä.
Turvahenkilöt: Sara Kangassuo (fuksit), Ella Hulanmäki (2. vsk), Saara Kaarakainen
(3. vsk), Tiia Hallamaa (4-5. vsk), Emma Kola (vara)
Meno-paluu samat turvahenkilöt.
Tauko: 9.42 - 9.54
Kerttu Häkkinen saapui 9.49.
6.15.

Pedago vs. Abakus futisturnaus, Kampuksen kenttä, 28.4.

Turnaus pelataan vuosikursseittain tai yleisesti Pedago vastaan Abakus. Laitetaan
ilmoittautuminen ja tarkennetaan ohjelmaa osallistujamäärän perusteella.
6.16.

Pedagon vappubrunssi, Revolution, 29.4.

Freetimen ja Revolutionin yhteistyötapaamisessa Revolution Jyväskylän
ravintolapäällikön kanssa juteltu asiasta. Ollaan yhteyksissä asian tiimoilta kokousta
seuraavalla viikolla.
Kyselty mitä saa noin 12 €/henkilö. Aika olisi aamupäivällä noin klo 11-13.
6.17.

Pedagon vappubileet, Keljon Tapiola, 29.4.

Tila varattu (350 €) ja laskutustiedot lähetetty. Tila varattuna 29.4. klo 14.00 - 30.4.
klo 10. Sisältää loppusiivouksen, joka maksaa 30 €/tunti. Pomppulinna varattu
JYYltä, se maksetaan noudettaessa (160 €).
Harkitaan ja kysellään ulkopuolisia järjestyksenvalvojia turvahenkilöiden sijaan.
7. Hallinto
Puheenjohtajisto ehdotti kokousyhteenvedon käyttöönottoa. Käytännössä tämä
tarkoittaisi sitä, että kokouksen aikana yksi nimetty henkilö kirjaa ylös oleellisimmat
päätökset ja tehtäviin määritellyt vastuuhenkilöt. Tämä lista julkaistaisiin heti
kokouksen jälkeen hallituksen Telegram-ryhmässä. Näin pysytään paremmin perillä
uusimmista päätöksistä ennen pöytäkirjan julkaisua.
Asiasta keskusteltiin ja alkuun otetaan erikseen kokouskuulumiset, jonne kerätään
uusimmat päätökset sekä vastuuhenkilöiden poiminta ja niiden laittaminen
Telegramiin.
PJ-foorumin koulutuksesta inspiroituneena uudeksi käytännöiksi ehdotettiin
hallituksen iltakouluista jäsenistölle tiedottamista. Jäsenet olisivat tervetulleita
käymään hallituksen iltakouluissa ja kyselemään hallituslaisilta mielessä olevia
asioita. Iltakouluissa voisi myös jakaa esimerkiksi jäsentarroja ja haalarimerkkejä. Ei
siis myytäisi haalarimerkkejä, vaan jaettaisiin esimerkiksi fuksi- tai
tapahtumamerkkejä.
Tämä aiotaan viestiä jäsenistölle hallituksen päivystysaikana. “Tule piipahtamaan, jos
on jotain mielen päällä” -tyyppinen matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa.

Ehdotettiin myös, että iltakouluja voisi pitää Kasvistolla, koska se on Pedagon
ainejärjestötila. Asiaan palataan.
Puheenjohtajisto tavannut sunnuntaina. Kävivät läpi kevättä sekä
toimintasuunnitelmaa, hallitusta on muistuteltu muun muassa omien pestien
testamenttien päivittämisestä. Keskusteluajat puheenjohtajiston kanssa varattavissa
Doodlessa.
Haalarimerkkikilpailuun ei ole toistaiseksi tullut yhtään osallistujaa. Toivotaan, että
viime hetkellä tulee ehdokkaita. Mainostetaan lisää ja toivotaan, että saataisiin väkeä
osallistumaan.
8. Toimikuntien kuulumiset
8.1. Pedagoginen toimikunta
Pedagoginen toimikunta kokoontui 15.3. Opiskelijaedustajien Atte Urama ja Minea
Nirhamo osallistuivat.
Keskusteltiin muun muassa edellisestä yhteisöllisen kehittämisen työpajasta,
opettajien omista kokemuksista sekä opettajan työstä ja sen haasteista, muun muassa
kysymyksestä: “Miksi ihmiset tekee tätä työtä sen raskaudesta ja haasteista
huolimatta?”. Opiskelijaedustajat kokivat olleensa enemmän kuunteluoppilaita.
Käytiin läpi myös loppukevään aikatauluja. Monenlaisia juttuja tulossa, esimerkiksi
OKL:n kevätkonferenssi ja pedagogiset tutkimuskahvit.
8.2. OPS-työryhmä
Pedagogisen toimikunnan 22.3. järjestämään Yhteisöllisen kehittämisen työpajaan
osallistui kolme pedagolaista: Atte Urama, Minea Nirhamo sekä Emma Kola.
Etukäteen ilmoitettiin edeltävässä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella, että
meitä olisi tulossa seitsemän.

Paikalla Zoomissa oli lähes koko OKL:n opetushenkilökunta. Porukka jaettiin
pienryhmiin aihealueittain ja koulutuslinjan mukaan (LUOKO ja AIKO). Oltaisiin
kaivattu opiskelijoiden ääntä lisää, sillä opiskelijan kokemus ei muuten tule opettajille
esiin. Keskusteluun pystyi osallistumaan matalalla kynnyksellä.
Seuraava yhteisöllisen kehittämisen työpaja järjestetään 3.5. klo 08.30-11.00. Aiotaan
laittaa asiasta viestiä opelistalle, Facebookiin sekä mahdollisesti vuosikurssien
Whatsapp-ryhmiin.
8.3. Koulutuspoliittinen valiokunta
JYYn koulutuspoliittinen valiokunta kokoontui 22.3. Edunvalvoja Emma Kola
osallistui.
Käytiin läpi yleispoliittisen linjapaperin kommentointituloksia sekä tiedoksiantoa
Ukrainan tilanteeseen liittyvistä yliopiston linjauksista. Valiokunnassa syntyi paljon
keskustelua valintakoeasioita ja niihin liittyvät muutoksista sekä kampuskuulumisia
liittyen OPS-työhön.
9. Kansainvälisyys
Kv-tutorhaku käynnissä 27.3. asti. JYYn postaus hausta jaettu Instagram-stooriin
muistutuksena asiasta.
10. Edunvalvonta
Tällä viikolla edunvalvojat Emma Kola ja Minea Nirhamo laittavat Jano ry:lle viestiä
koskien opetusharjoitusten toteuttamista.
Edunvalvoja Minea Nirhamo kertoo tulevassa edunvalvontaan keskittyvässä
iltakoulussa opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksista ja hallopedien (hallinnon
opiskelijaedustajien) tekemästä vaikutustyöstä.

Palautelaatikkoon oli tullut palautetta eri vuosikurssien ryhmäytymiseen liittyen,
jonka otamme huomioon seuraavia tapahtumia suunnitellessa. Ehdotettiin esimerkiksi
sitsipöytiin lappuja, joissa olisi vain vuosikurssi. Paikalle saisi istua kuka tahansa
kyseisen vuosikurssin edustaja.
Kerrotaan myös Kide.app-lipussa, miksi Talvipäivä-bussit on jaettu vuosikursseittain.
11. Tutor
Tutorit on valittu ja viestitty jäsenistölle. Keskiviikkona 30.3. ensimmäinen
tapaaminen uusien tutorien kanssa.
11.1.

Fuksimökki 2.vsk

Laitettu alulle 11.3. luomalla Whatsapp-ryhmä v. 2020 hallitukselle ja tutoreille.
Päivämäärä tulisi päättää, jotta järjestäjät tietävät, ovatko käytettävissä vai ei.
Kysellään toukokuun kahta ensimmäistä viikkoa. Otetaan huomioon myös arki-illat.
Eräkolkalle tekemäämme 500 euron tarjoukseen ei ole vastattu. Etsitään uutta mökkiä.
Mietittiin myös mökkiä korvaamaan Pedagon kustantamaa saunailtaa. Mietittiin muun
muassa Ilokiveä ja Kankaan saunaa.
12. SOOL
SOOL-vastaava Emma Kola haluaa pitää SOOL-aiheisen iltakoulun. Aiotaan yhdistää
edunvalvontaa ja SOOLia koskevat iltakoulut yhdeksi iltakouluksi.
13. Ympäristö
Maanantaina 28.3. ympäristövaliokunnan kokous, johon Sara Kangassuo osallistuu.
14. Talous

Tilin saldo: 12 556, 86 €
Jäsenmäärä: 335
Rahaliikenteen pääpiirteet: Tapahtumakuluja maksettu Pedagon kortilla.
Tärkeitä summia:
Kostajaiset 3.vsk:
Palkinnot 11 €
kahdeksan lei-kaulanauhaa
yksi kruunu
Askartelutarvikkeet lisätty Maaliskuun hengailuillan budjettiin
Maaliskuun hengailuilta:
Yhteensä 25,99 €
Askartelutarvikkeita hankittu Tigerista
Paletti (2x2 €)
Akryylivärit (2x 2 €)
Siveltimiä (4 €)
Akvarellipaperi (5 €)
Vesivärit (3 €)
Askartelupaperi (5,99 €)
Kirjakerhon kahvitarvikkeet:
Yhteensä 6,15 €
Kahvimaitoa (3x2 dl = 3,27 €)
Keksipussi (2,88 €)
Tulostussaldoa Janetta Ottossonille Herkkuapprojen tulostuksia varten 80 €.
14.1.

Sillis 2021

Tiia Hallamaa, Sanni Takala, Juho Suikkanen ja Paavo Lassila tavanneet 16.3.

Kasattiin Sillistä koskevat infot (puhelinsoitot, sähköpostit, pöytäkirjamerkinnät)
samaan tiedostoon. Soitettiin uudestaan Survo rentin yhteyshenkilölle, joka kertoi
puhelimessa olleensa ulkomailla ja tulleensa takaisin sieltä eilen. Ei ollut kuulemma
päässyt sieltä aikaisemmin pois. Sanoi tekevänsä hyvityslaskun ensi yönä, jotta
meidän ei tarvitse enää soitella hänelle. Äänite puhelusta olemassa. Nyt odotetaan
laskua. Jos sitä ei ensi viikkoon mennessä kuulu, otetaan yhteyttä
kuluttaja-asiamieheen.
Kohta rupeaa olemaan täynnä puolen vuoden aikaraja osallistujien tietojen
säilyttämisen osalta.
14.2.

Talvipäivien Myyntikylä

Talvipäivillä 2022 järjestetään perinteiseen tapaan myyntikylä, jossa ainejärjestöillä ja
paikallisilla myyjillä on mahdollisuus myydä tuotteitaan. Myyntikylä järjestetään
lauantaina 23.4. klo 13–17.
Hallitus keskusteli osallistumisesta myyntikylään ja päätti, ettei Pedago ry osallistu.
15. Alumnitoiminta
OKL:stä valmistuvien Peda.net -sivulle mainostus sekä linkki alumnien Facebook
-ryhmään.
16. Viestintä
Nostettiin esille Instagram-biosta löytyvä Linktree ja sen nostaminen enemmän
näkyviin. Sinne on helppoa laittaa kaikki tärkeät linkit.
Viestintävastaava Janetta Ottosson ehdotti lauantain siirtämistä viestintäpäiväksi.
Pedagon Instagram ja viestintäkalenteri ovat välillä todella täysiä.
Ehdotus ei saanut suurta kannatusta. Nettisivujen päivityksen yhteydessä ja osan
tiedosta siirtyessä sinne viestinnän oletetaan tasaantuvan.

Ratkaisuksi ehdotettiin muun muassa SOOL-vastaavan opelistalle lähettämää
viikkokirjettä, jossa ilmoitettaisiin muun muassa SOOLin webinaarit. Tultiin
kuitenkin lopputulokseen, että Instagram on totuttu alusta, joka saavuttaa hyvin.
Keskusteltiin nettisivuille tehtävistä ohjeista, joissa kerrottaisiin selkeästi, mistä
minkäkin tiedon löytää. Tämän avulla voitaisiin jakaa tiedottamista eri paikkoihin.
Toistaiseksi viestintä keskitetään kuitenkin Instagramiin.
Siirrytään käsittelemään seuraavaa kohtaa ennen lauantai-viestinnästä päättämistä.
Sara Kangassuo poistui 10.41.
16.1.

Pedagon tapahtumat -Instagram-tili

Viestintävastaava Janetta Ottosson ehdotti Pedagon tapahtumat -Facebook-sivun
käytön lopettamista ja julkaisujen siirtämistä omalle Instagram-tililleen. Facebook ei
ole enää suuressa roolissa tapahtumien viestinnässä Kide.appin tultua käyttöön.
Esimerkiksi Instagram-stoorien linkit ohjaavat suoraan Kide.appiin.
Instagramissa viestintä toimisi seuraavasti: feediin kuva tapahtumasta ja kuvatekstiin
tapahtumakuvaus. Yleinen tapahtumahaippi tulisi stooreihin. Tällä saataisiin heti
paljon ruuhkaa pois etenkin Pedagon virallisen tilin Instagram-stooreista. Perusteluna
tälle se, että tapahtumien jakaminen eri tilille helpottaisi myös tiedon löytämistä sekä
selkeyttäisi Pedagon virallisen tilin yleistä ilmettä ja viestintää.
Pedago ry:llä yli 900 seuraajaa, kun jäseniä Pedagolla on vain reilu 300. Tapahtumien
oma Instagram-tili löytäisi paremmin kohdeyleisönsä. Pedagon tapahtumat -tili
saattaisi olla myös helpommin lähestyttävä kuin virallinen Pedago ry.
Ehdotettiin myös tapahtumien siirtämisestä nettisivuille, mutta keskustelussa
päädyttiin sosiaalisen median olevan saavuttavampaa: nettisivuille pitää mennä itse,
sosiaalisessa mediassa postaukset tulevat vastaan. Nostettiin myös esille eri
näkökulmat: hallituksen jäsenet saattavat nähdä Instagram-postaukset ja -stoorit
muistutuksena järjestöhommista, jäsenistölle se on muistutus huvista ja tapahtumista.

Asian käsittelyn yhteydessä toivottiin yleistä viestinnän selkeyttämistä hallituksen
sisällä: mitä julkaisen feedissä, mitä opelistalla, mitä stoorissa. Keskusteltiin myös
siitä, menevätkö Instagram-tilit sekaisin, jos on useita tilejä. Seuraako lopulta osa vain
Pedagoa ja osa vain Pedagon tapahtumia?
Siirryttiin keskustelemaan orientaatioviikkojen viestinnästä. Jos Facebookista
luovuttaisiin, mitä viestintäkanavaa orientaatioviikoilla käytettäisiin? Ehdotettiin
muun muassa fuksikirjeeseen tulevaa linkkiä Telegram-ryhmään tai yksityiseen
Instagram-tiliin. Aiotaan kysyä mielipidettä myös tutoreilta: mikä on heille helpoin
tapa viestiä?
Tultiin seuraaviin päätöksiin: Jatketaan pohdintaa fuksien orientaatioviikon alustasta
ja edistetään nettisivujen päivittämistä. Tutorvastaava Saara Kaarakainen tapaa tutorit
ja kyselee heidän mielipidettään asiaan. Pedagon tapahtumat -Instagram-tili otetaan
pilottikäyttöön huhtikuusta alkaen ja Pedagon tapahtumat -sivu poistetaan
Facebookista. Pedagon pääkäyttäjällä aiotaan alkaa laittamaan enemmän kuvia feedin
puolelle.
Keskusteltiin myös muista Facebook-sivuista. Pedago liikkuu ja Pedagon alumnit
aiotaan ainakin toistaiseksi pitää Facebookissa.
Janetta Ottosson ottaa kopin Pedagon tapahtumat -tilin päivittämisestä. Vastuu
pääkäyttäjän päivittämisestä jaetaan viestintävastaavan ja muun hallituksen kesken:
Janetta tekee Canvassa julkaisupohjat, mutta julkaisut julkaistaan itse.
16.2.

Pedagon Vappu -Instagram-tili

Vapun tapahtumista viestitään Pedagon Tapahtumat -Instagram-tilillä.
Tauko: 11.08 - 11.23 (noin 15 min)
Sihteeri Siru Kirkelä joutuu poistumaan klo 11.25. Loppukokouksen ajan kokouksen
sihteerinä toimii edeltävän vuoden sihteeri Minea Nirhamo.

17. Liikunta
Liikuntavuorot alkavat kokousta seuraavan viikon tiistaina 29.3. Samana päivänä
kostajaiset, kuten sitäkin seuraavalla viikolla. Toivottavasti tulee silti porukkaa.
Liikuntavastaava Kerttu Häkkinen tarvitsee sijaisen tiistain 5.4. liikuntavuorolle, sillä
on itse kostajaisissa. Sijaiseksi käy liikuntavuoron kävijä, jolle annetaan avaimet
Vivecalle sekä vastuu liikuntavuorosta.
18. Kulttuuri
Ei yleistä.
19. Yhteistyö
19.1.

Yhteistyösopimukset

Käytiin läpi Freetimen ja Heidi’s Bier Barin yhteistyösopimukset.
Freetime: Sopimus on tehty, mutta odotetaan viinipullotarjousta, joten sopimusta ei
ole vielä allekirjoitettu. Sopimuksessa on samoja kohtia, mitä ollut Freetimen ja Bran
kanssa olleessa sopimuksessa.
Suurimmat muutokset:
Sovitaan vip-korteista.
Tarjouksiin lisättiin Revolution Jyväskylän tarjoukset. Tarjoushinnat voivat
muuttua sopimuskauden aikana vallitsevan tilanteen vuoksi.
Toivoivat lisää tapahtumia, keväälle kolme ja syksylle neljä. Jatkoja ei lasketa
tapahtumiksi. Tällä hetkellä kevään tapahtumat tulevat toteutumaan. Syksylle
suunniteltu sitsejä ja haalarikastajaiset. Tarkennus: Pedagon järjestämät
Syksyn kasvisavajaiset lasketaan tapahtumaksi.
Saunatilanne:
Ennen on ollut hallituksen saunaillat, niitä ei ole enää käytettävissä, tähän
tilalle Revolutionilta mahdollisuuksien mukaan virkistysilta.

Heidi’s Bier Bar: Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Ehdotettiin kaksi tapahtumaa
ja kolmet jatkot, sopimuksessa nyt 3-6 opiskelijatapahtumaa.
Tapahtumien edut:
Opiskelijatarjoukset meidän tapahtumissa.
Heidi’s Bier Bar tarjoutui auttamaan tapahtumien suunnittelussa ja
markkinoinnissa.
Mainostus:
Julkaistaan yhteistyö nettisivuilla ja Instagramissa. Heidi’s Bier Bar sponsoroi
ensi syksyn haalareita 250 € sääreen tai pohkeeseen.
Edut:
Jäsenille Nyx-jäsenyys, omat edut tulevat appiin. Hallituslaisille Best Friend
-kortit. Järjestelmä ei toimi, joten kortit viivästyvät. Täksi aikaa myös
hallitukselle Nyx-kortit. Selvitellään sovelluksen käyttöä ennen kun
mainostetaan.
Sopimus on joustava, muutoksista voidaan keskustella ja sopimusta voidaan muuttaa
yhdessä tuumin.
Keskusteltiin vielä Heidi’sin tarjouksista jäsenistölle ja hallituksen jäsenille.
19.2.

Vaatetilaus

Tilauksia tullut 19 kappaletta, vähäinen määrä.
Yritysyhteistyövastaava Saara Kaarakainen on ollut yhteydessä vaatetilauksen
toimittajaan ja keskustellut siitä, miten ollaan markkinoitu ja miksi on tullut vähäinen
määrä tilauksia. Verkkokaupan aukioloa pidennettiin sunnuntaihin asti, mainostetaan
asiaa Instagramissa ja opelistalle heti kokouksen jälkeen.
19.3.

Sponsoriteltta

Ehdotettiin tapahtumatelttan hankkimista sponsorirahoituksella. Toimisi Pedagon
tukikohtana erilaisissa tapahtumissa. Kaikki rahat saataisiin sponsoreilta (esim 100 € /
logo) yhteistyössä yritysyhteistyövastaavan kanssa. Hintataso noin 700 €.
Keskusteltiin teltan säilytyksestä. JYYllä on lukollinen paikka, asiasta otetaan selvää.

Jos saadaan sponsorit ja säilytyspaikka, niin hankitaan. Summat tulee saattaa
hallituksen tietoon ennen kuin teltta hankitaan.
20. Hupi
Kostajaiset vuosikurssille -20 järjestetään tiistaina 5.4. Lounaispuistolla. Kokousta
seuraavana päivänä viimeinen tapaaminen fuksien kesken.
Turvahenkilöt: Ella Hulanmäki, Heidi Hakamäki, Inka Perokorpi ja Saara
Kaarakainen
Toukokuun hengailuillassa 11.5. Emma Kola järjestää etämeininkejä Discordissa.
20.1.

Vuosijuhlatiimin tapaaminen, Ravintola Ylä-Ruth, 28.3.

Vujutiimiä mainostettu jäsenille. Toivotaan, että tämän myötä myös jäsenistöä tulisi
paikalle.
Savutuvan apajalla ja Gradian Priimuksella varaus vujuille. Gradialta tullut menut ja
ruuan hinta olisi noin 38€. Kuudelta tunnilta tilavuokra sisältyy ruuan hintaan,
ylimenevästä ajasta laskutetaan 120€ / ylimennyt tunti. Savutuvan apajalle mennään
torstaina 24.3. klo 12 käymään ja keskustelemaan hinnasta, lopullinen vujupaikka
päätetään maanantaina 28.3. vujutiimin kokouksessa.
Alustavalle jatkobändille laitettu viestiä ja he laittoivat tarjousta takaisin.
Hinta määräytyy seuraavasti:
Muusikon palkka kahdesta setistä 200€ x 6
Matkakulut, tarvikekulut, roudaaminen, soundcheck 300€
Hintaan kuuluu 1-2 toivebiisiä.
Loppusumma olisi arviolta noin 1 500 euroa.
Sillispaikka varattu.
20.2.

Ikaroksen vuosijuhla, 8.4.

Juhla järjestetään Scandic Laajavuoressa. Kutsu on neljälle henkilölle. Illalliskortin
hinta 100 € / 95 € (holillinen/holiton).
Ainakin Janetta Ottosson olisi lähdössä. Ilmoittautuminen päättyy 25.3.
Lähtijät päätetään kokouksen ulkopuolella.
20.3.

Pedaalin vuosijuhlat, 9.4.

Janetta Ottosson ja Inka Perokorpi lähtevät edustamaan Pedagoa.
Talousvastaavat tekevät lahjoituksen, Ukrainaan lahjoitetaan 30 €.
20.4.

Huhtikuun hengailuilta, 26.4.

Paikkana Alkulähde. Heidi Hakamäki ja Saara Kaarakainen järjestävät.
Ohjelma jollain tavalla vapputeemaan sopivaa, muut yksityiskohdat vielä auki.
Turvahenkilö: Saara Kaarakainen
20.5.

Hoplop-rieha, 27.4.

Jatkot toivottavasti Freetimessä. Etkoista ei vielä varmuutta, onko ollenkaan.
Jos jatkot Freetimessä eivät onnistu, siirretään jatkot mahdollisesti Heidi’s Bier
Bariin.
Hoploppiin on oltu yhteydessä hinnasta, vastausta ei ole tullut.
Turvahenkilöt: Emma Kola ja Minea Nirhamo
20.6.

Pedagon vappu

Ohjelmassa lauantaina:

1. Keittoaamiainen Ruthissa
Ilmoitetaan tulostamme ja pyydetään tarjouksia, mutta ei “varata paikkaa
meille”. Alustavasti klo 12 eteenpäin noin 1-1,5 tuntia.
2. Leikkiäiset Lounaispuistossa
Vetäjinä Heidi Hakamäki, Lotta Miettinen, Miia Salo, Eero Kokkarinen ja Atte
Urama (sekä muut, jotka haluavat paikan päällä heittäytyä).
3. Päiväkaraoke
Karaoke Bar Vibes meille yksityiskäyttöön noin klo 14-15.30.
Tauko
4. Puistositsit
Tapahtumavastaavat toastaavat. Rennolla meiningillä. Alustavasti klo 19.
20.7.

Yhteissitsit Fokuksen kanssa

Hallituslaiset ovat kommentoineet omia ajatuksia Docsiin.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa vastasi Fokuksen puheenjohtajalle, että palataan asiaan
syksyllä ja otetaan mahdollisesti kolmas ainejärjestö mukaan.
21. Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen aloitetaan huhtikuussa. Työryhmän
tapaamiset ovat keskiviikkoisin, 30.3. ja 4.5. Tapaamisille on tehty
Facebook-tapahtuma sekä Instagramin feediin postaus. Koitetaan pitää matalan
kynnyksen tapaamisina, jotta saataisiin mahdollisimman paljon jäsenistöä
osallistumaan.
Kokousta seuraavana päivänä 24.3. yhdenvertaisuuvastaavat vastaavat
Instagram-stooreissa tänä päivänä laitettavan kysymysboksin kysymyksiin.
JYYn yhdenvertaisuuskyselyn tulokset julkaistaan kokousta seuraavalla viikolla.

Hyvinvointivaliokunnan kokous torstaina 31.3. klo 16.15-18, Ilokivellä ja Zoomissa.
Kokouksen teemana JYYn turvallisemman tilan periaatteet ja niiden hyväksyminen.
Yhdenvertaisuutta koskevassa hallituksen iltakoulussa nostettiin esille
turvahenkilöiden tietoisuus tapahtumien tarkasta kulusta sekä tapahtuman järjestäjien
korvattavuus heidän estyessä. Ehdotettiin tapahtuman ohjelmaa kirjoitettavaksi
erilliseen Docs-tiedostoon, jonka voisi jakaa eteenpäin muun muassa turvahenkilöille.
Tapahtumavastaavien kanssa keskusteltaessa päädyttiin kuitenkin siihen, että
tapahtumavastaavilla ei ole resursseja kirjoittaa tapahtuman ohjelmaa auki erilliseen
Docsiin ja tapahtuman ohjelma/suunnitelma lähetetään turvahenkilöille viestin
välityksellä. Turvahenkilöt pyytävät tarvittaessa lisätietoja tapahtuman järjestäjältä
koskien tapahtuman ohjelmaa.
22. META
JYYlle ja SOOLille laitettiin sähköpostia täsmäkoulutuksia koskien. JYY vastasi,
sovittiin alustavasti tapaaminen toukokuulle JYYn sopon kanssa. SOOLilta ei ole
vielä tullut vastausta.
Kauitinasiaa edistetään. Budjetti kaiuttimelle noin 250 €. Katsellaan muun muassa
Powerista ja Gigantista.
Keväälle on tulossa ylimääräinen yhdistyksen kokous sääntömuutosehdotusten
hyväksymistä varten. Lähdetään suunnittelemaan kokouksen sisältöä ja tarkentemaan
sääntömuutosehdotusten sisältöä.
Parin viikon reipas: Saara Kaarakainen
Minea Nirhamo laittaa kokouskuulumiset Instagramiin.
23. Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Seuraava kokous pidetään 04.04. klo 16.15.

Puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 12.26.
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