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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 10.03.2022 klo 16.00
Paikka: Lyhty (P302)
Läsnä: Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Inka Perokorpi
Janetta Ottosson
Atte Urama
Kerttu Häkkinen
Siru Kirkelä
Sara Kangassuo
Saara Kaarakainen
Jimi Rytkönen poistui 17.01, saapui 18.02, poistui 18.30
Elina Rönni poistui 17.01, saapui 18.02
Juulia Kytömäki poistui 17.01
Veera Mäntymäki poistui 17.01
Riina Pentikäinen poistui 17.01, saapui 18.02
Lotta Miettinen poistui 17.01, saapui 18.02
Miia Salo poistui 17.01
Camilla Latvala poistui 17.01
Friida Vallin poistui 17.01
Otto Heikkola poistui 16.34
Jaakko Kyllönen poistui 16.34
Karri Långsjö poistui 16.34
Olivia Haataja poistui 17.01
Veera Hynninen poistui 17.01
Ella Pajari poistui 17.01
Eero Kokkarinen poistui 17.01, saapui 18.03, poistui 18.30
Vilma Komulainen saapui 16.10, poistui 17.01

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 16.05.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi
Kohtaan 8.3. Kirjakerho, Alkulähde, 16.3.
Kohtaan 8.4. Tapahtumatyöryhmän kokous, Kahvila Miriam’s, 21.3.
Kohtaan 8.7. Kostajaiset 2.vuosikurssille, Kampusalue, 5.4.
Muutos kohtaan 10.3.: Muutetaan opintoasiaintoimikunta muotoon
opintoasiatoimikunta.
Kohtaan 10.4. Koulutuspoliittinen valiokunta
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emma Kola ja Inka Perokorpi.
5. Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Emma Kola ja Inka Perokorpi.

6. Tutor-esitykset lukuvuodelle 2022-2023
6.1. Hakijoiden esittäytyminen
Tutorhakijat esittäytyvät lyhyillä puheenvuoroilla hallitukselle paikan päällä, Zoomin
puolella sekä videoiden välityksellä.
6.2. Hakemusten käsittely
Hakemusten käsittelyn ja äänestyksen ajaksi kaikki muut paitsi hallitus poistuivat
rakennuksesta ja Zoomista.
Annettiin anonyymeille hakemuksilla nimet ja äänestettiin. Verrattiin anonyymien
hakemusten perusteella edeltävänä iltana annettuja ääniä sekä nyt esittelyjen jälkeen
annettuja ääniä. Seitsemän hakijaa olivat ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen
selviä, lopuista kahdesta paikasta äänestettiin, sillä hakijat olivat niin tasaväkisiä
keskenään.
6.3. Hallituksen esitys
Hallitus esittää tutoreiksi:
Friida Vallin
Vilma Komulainen
Otto Heikkola
Juulia Kytömäki
Veera Mäntymäki
Ella Pajari
Miia Salo
Karri Långsjö
Veera Hynninen
7. Menneet tapahtumat
7.1. Helmikuun hengailuilta: Ompelua ja edunvalvontaa, Alkulähde, 21.2.

Tapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Rento ja hyvä tunnelma sekä keskustelua
edunvalvonnan teemoista.
SOOLin aluetoimija Mea Saarinen oli paikalla ja toi herkkuja sekä haalarimerkkejä.
Sovittiin yhteistyökuvioista.
7.2. Pedago ry:n kevätkokous, Lyhty & Zoom, 23.2.
Vastuuvapaus myönnettiin ja tarvittavat dokumentit esiteltiin. Tarkemmat tiedot
löytyvät edeltävästä pöytäkirjasta 6/22 Kevätkokous.
7.3. Kasvisten talviseikkailu, Kampusalue, 23.2.
Tapahtumassa paikalla yhdeksän kasvis- ja opejärjestöä sekä SOOL. Pedagolta oli
ilmoittautunut yksi joukkue. Pedagon pallomerirastista tykättiin.
Hankittiin reilulla kahdeksalla eurolla neljä sipsipussia palkintokoreihin.
7.4. ABC-sitsit, Tilia, 24.2
Tapahtumaan osallistui 45 henkilöä. Ruokaa jäi yli, mutta se saatiin menemään.
Palautetta suhteellisen vähän (5), sanallinen palaute oli neutraalia ja
yleisarvosanajakauma tosi hyvä.
Menot 252,60 €
Tulot 389,49 €
Toteuma +136,89 €
7.5. Lajikokeilu: Padel, Buugi, 9.3.
Kuusi osallistujaa, edeltävänä päivänä peruttiin kolme rataa vähäisen
osallistujamäärän vuoksi.

Keskusteltiin lajikokeilun ajankohdasta ja päätettiin järjestää seuraava lajikokeilu
myöhempään kellonaikaan.
7.6. Julkkis-sitsit, Freetime, 9.3.
Tapahtumaan osallistui 43 henkilöä, sisältäen toastit.
Instagram-stooreihin laitettiin asukuvia ja videoita tapahtumasta.
Merkit eivät ehtineet tulla, ne jaetaan myöhemmin.
Palautteessa toastit saivat kehuja ja tapahtuman kerrottiin olleen rento ja viihtyisä.
Turvahenkilöiden mainittiin olleen helposti tavoitettavissa. Tapahtumassa
turvahenkilöillä oli ensimmäistä kertaa käytössään kaulanauhassa olevat
turvahenkilöpassit.
Tousteilta merilevä 3 €
Timestä rankkupullo 30 €
Kulukorvaukset toimitetaan myöhemmin.
Time laskuttaa meiltä 654 €, Inka kuitannut laskun.
8. Tulevat tapahtumat
8.1. SOOL/OAJ Järjestökurssi, Tampere, 12.-13.3.
Tiia Hallamaa, Minea Nirhamo, Emma Kola ja Atte Urama osallistuvat.
8.2. Herkkuapprot, Jyväskylän keskusta, 15.3.
Tapahtumassa mukana 11-12 eri yritystä.
Tapahtuman haalarimerkkejä ei ole vielä saatu. Toivotaan, että ehtivät perille
tapahtumaan mennessä.
Tapahtuman tulostuskulut noin 75 €, joten keskusteltiin kulukorvauksista koskien
tulostamista. Jatkossa isoja määriä tulostettaessa tiedostot laitetaan jonoon ja

maksetaan suoraan Pedagon tililtä. Tällöin tulostajan ei tarvitse odottaa
kulukorvausten maksamista.
Menot 427,00 €
Tulot 922,53 €
Toteuma +495,53 €
8.3. Kirjakerho, Alkulähde, 16.3.
Talousvastaava Atte Urama täydentää tarjoilukassia suoraan Pedagon tililtä.
Seuraavan kirjan valintaprosessi meneillään kirjakerhon Facebook-ryhmässä.
8.4. Maaliskuun hengailuilta, Alkulähde, 23.3.
Hengailuillan teemana yhdessä taiteilu ja yhdenvertaisuudesta puhuminen.
Kokousta seuraavana päivänä yhdenvertaisuusvastaavat käyvät katsomassa Kasviston
taideväline-/askartelutarvikevarastot ja ostavat tarvittaessa esimerkiksi maaleja,
siveltimiä sekä kartonkia.
Turvahenkilö: Inka Perokorpi
8.5. Tapahtumatyöryhmän kokous, Kahvila Miriam’s, 21.3.
Päivä ja aika doodletettu, ⅞ pääsee. Tapaamisen kahvila Miriam’s:ssa, josta varattu
pöytä alkaen klo 18.00.
Tapahtumatiimistä tulossa Instagramiin mainostusta sekä linkki tapahtumatiimin
Whatsapp-ryhmään. Nämä tallennetaan Ajankohtaista-kohokohtaan.
Ei osallistumismahdollisuutta Zoomin välityksellä.
8.6. Beerbong-turnaus, Boombox, 24.3.

Tapahtuma tullut ulos kokouksen kanssa samana päivänä, ilmoittautuminen
tapahtumaan alkaa maanantaina 14.3.
Tällä tietoa tapahtumaan ei ole tulossa hankintoja, sillä palkinnot ovat jo valmiina.
Tapahtuman haalarimerkit tilattu.
Turvahenkilöt: Heidi Hakamäki ja Sara Kangassuo
8.7. Kirjavinkkaus: Vähemmistöt, Jyväskylän kaupunginkirjaston pääkirjasto, 28.3.
Maksuton tapahtuma, kestää noin tunnin ajan.
Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Ennakkoilmoittautuminen.
Korostetaan, että tapahtuma on avoin kaikille, ei vain kirjakerholaisille.
8.8. Kostajaiset 3.vuosikurssille, Seminaarinmäen kampusalue, 29.3.
Tapahtuman suunnittelun tiimoilta kokoustettu kaksi kertaa, tapahtuma on toteutusta
ja hankintoja vaille valmis. Tapahtuman hankintoihin myönnettiin budjetiksi 20-30 €.
Turvahenkilöt: Siru Kirkelä ja Sara Kangassuo. Tarvitaan vielä kaksi, hankitaan
hallituksen ulkopuolelta.
8.9. Avec-sitsit, Heidi’s Bier Bar, 1.4.
Sitsien teemana Match made in heaven.
Tapahtuma on jo ulkona ja ilmoittautuminen sinne aukeaa tapahtumaa edeltävällä
viikolla, maanantaina 21.3. Pedagolainen ilmoittaa sekä itsensä että avecinsa samalla
lomakkeella.
Tapahtuman jatkot Freetimessä.
Toastit: Vesa Pieskä ja Fanni Jääskeläinen

Turvahenkilöt: Tiia Hallamaa ja Kerttu Häkkinen
8.10.

Kostajaiset 2.vuosikurssille, Kampusalue, 5.4.

Tapahtuman teema päätetty kokouspäivänä, viestintä tapahtunut toistaiseksi
Whatsappissa.
Tapahtuman hankintoihin myönnettiin budjetiksi 20-30 €.
Turvahenkilöt: Saara Kaarakainen, Heidi Hakamäki, Ella Hulanmäki ja Inka
Perokorpi
8.11.

Pedagon excursio: Tallinna, 13.4.

Matkustajaluettelo toimitettu Viking Linelle.
Tarkempi lähtöaika päätetään ja ilmoitetaan lähtijöille sähköpostilla.
Kaikki kulkevat samassa bussissa.
8.12.

SOOLin liittokokous, Helsinki, 9.-10.4.

Liittokokouksessa valitaan SOOLin uusi hallitus.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa, varapuheenjohtaja Ella Hulanmäki ja SOOL-vastaava
Emma Kola osallistuvat.
8.13.

SOOLin Talvipäivät, Joensuu, 22.–24.4.

Bussi-ilmoittautuminen menee kiinni sunnuntaina 13.3. Ilmoittautuneita tällä hetkellä
370. Edellisessä ilmoittautumisessa ilmoittautuneita oli 520, viestitään asiasta lisää.
Päivätanssit yhdessä OKA ry:n kanssa Kuopion Apteekkarilla on sovittu, Inka
Perokorpi on hoitanut yhteydenpidon Tampereen ja Jyväskylän osalta. Saatu hyvät
tarjoukset ja keskustellaan muun muassa mahdollisesta haalarimerkistä.

Keskusteltiin päivätanssien haalarimerkin hinnan lisäämisestä bussilipun yhteyteen.
OKA ry:ltä oli tullut toivetta näiden kahden lipun yhdistämisestä, mutta ehdotetaan
lippujen pitämistä erillään. Perusteluna tälle se, että kaikki bussilipun ostaneet eivät
välttämättä osallistu päivätansseille.
9. Hallinto
Sihteeri Siru Kirkelä on esittänyt idean, että pöytäkirjoihin alettaisiin merkkaamaan
nykyisen mallin sijaan kokoukseen saapuneet ja poistuneet käsiteltävien asioiden
väliin. Tällä tavalla etenkin päätöksiä tehtäessä tiedettäisiin paremmin, ketkä ovat
olleet mukana milloinkin, jolloin toiminnan läpinäkyvyys paranee.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa ja varapuheenjohtaja Ella Hulanmäki osallistuivat 22.2.
kevään toiseen PJ-foorumiin Ilokivellä sekä livenä että Zoomin kautta. Koulutuksen
aiheena oli kokouskäytänteet eri kokousmuodoissa.
10. Toimikuntien kuulumiset
Myös JYYn valiokunnista tehdään esittelyt Instagramiin. Aiotaan korostaa sitä, että
kuka vain opiskelija voi osallistua JYYn valiokuntien kokouksiin.
Keskusteltiin toimikuntaesittelyjen lisäämisestä nettisivuille. Tähän yhteyteen
lisättäisiin tieto siitä, ketkä ovat Pedagon opiskelija-edustajat eri toimikunnissa.
10.1.

Pedagoginen toimikunta

Opiskelijaedustaja Minea Nirhamo osallistui pedagogisen toimikunnan järjestämään
kehittämispäivään 24.2. Toinen opiskelijaedustjista, Atte Urama, oli estynyt.
Kehittämispäivässä pohdittiin OKL:n arvoja (työyhteisönä sekä
opettajankoulutuslaitoksena) ja keskusteltiin POM-opinnoista sekä kasvatustieteen
perusopinnoista ja näiden asemasta opinnoissamme. Keskusteltiin myös kotiryhmien
profiloitumisesta ja roolista opinnoissamme.

Lisäksi kehittämispäivänä keskusteltiin siitä, miten alati muuttuva yhteiskunta näkyy
opinnoissamme sekä OPSissa. Tässä yhteydessä pohdittiin alkavaa OPSin
päivitysprosessia ja sen vaiheita. Pedagoginen toimikunta järjestää OKL:ssä tiistaina
22.3. klo 8.30-11 Ruusupuistolla Yhteisöllisen kehittämisen työpajan. Työpajassa
aloitellaan OPS-työtä arvioimalla nykyistä opetussuunnitelmaamme ja
koulutustamme. Työpajassa toimitaan pienryhmissä ja näihin onkin toivottu useita
opiskelijaedustajia mukaan arviointiin ja pohdintaan koskien eri
opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta.
10.2.

JYYn hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunnan toinen tapaaminen oli 24.2. Edunvalvoja ja
yhdenvertaisuusvastaava Minea Nirhamo sekä yhdenvertaisuusvastaava Siru Kirkelä
osallistuivat.
Tapaamisen alussa oli pienimuotoinen yhdenvertaisuuskoulutus, jossa käsiteltiin
muun muassa yhdenvertaisuusvastaavan roolia ja tehtäviä, JYYn
yhdenvertaisuuskyselyn tekemistä sekä JYYn ja yliopiston henkilöstön tarjoamaa
tukea.
Varsinaisessa kokouksessa keskusteltiin pääasiassa Jyväskylän YTHS-tilanteesta.
Jyväskylässä palveluntarve on 3-4 kertaistunut vuodesta 2019. Saatavuusongelmat
johtuvat muun muassa rahoituksesta tai sen puutteesta, sekä rekrytointiongelmista.
Myös pandemiatilanne on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen. Palveluita on myös
laajennettu: nettiterapiaa, ryhmäterapiaa ja ennaltaehkäiseviä toimia.
YTHS järjestää yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilökunnalle mielenterveyden
ensiapu (MTEA) -koulutuksia.
Seuraava hyvinvointivaliokunnan kokous järjestetään torstaina 31.3. klo 16.15-18,
sekä Ilokivellä että Zoomissa. Kokouksen teemana JYYn turvallisemman tilan
periaatteet ja niiden hyväksyttäminen.
10.3.

Opintoasiatoimikunta

Opiskelijaedustajat Emma Kola ja Saara Kaarakainen osallistuivat
opintoasiatoimikunnan kokoukseen tiistaina 8.3. Kokouksessa pohdittiin
opiskelijoiden jaksamista sekä tarvetta yliopiston hyvinvointipalveluiden lisäämiselle
poikkeuksellisen kriisitilanteen vuoksi. Kokouksessa käytiin läpi myös kesäopetuksen
2022 tiedottamisesta ja tarjonnan riittävyydestä, OKL:n tarjottavista valinnaisista
opinnoista lukuvuodelle 2022-23, sekä näihin liittyvää ohjeistusta.
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty.
10.4.

Koulutuspoliittinen valiokunta

Edunvalvoja Emma Kola osallistui koulutuspoliittisen valiokunnan kokoukseen 22.2.
Kokouksessa käytiin läpi lähiopetuskyselyn tuloksia. Vastauksia tuli ennätysmäärä ja
tästä syytä esitelty data edustaa vain pientä otosta kaikista vastauksista. Vastaukset
ovat vahvasti jakautuneet kumpaankin äärilaitaan eikä yhtä konsensusta ole vielä
saatavissa. Lopullista julkaisupäivämäärää datalle ei osattu antaa.
Terhi Skaniakos esitteli valiokunnan jäsenille OPS-uudistusta ja koulutuspalveluiden
muuttunutta organisaatiorakennetta, joka on ollut voimassa vuoden 2022 alusta.
Keskustelua käytiin esimerkiksi opiskelijaedustajien vaikuttamisen paikoista sekä
keinoista. Keskustelussa oli esimerkiksi henkilöstön rakenne, ketkä toimivat
koulutuksen johtamisen tehtävissä ja mitkä teemat tulevat näkymään tulevassa
OPS-työskentelyssä.
11. SOOL
Tulevat SOOLin järjestämät tapahtumat:
10.3. tapaaminen Ruusupuistolla sekä pubivisa klo 19
16.3. Valmistuvien info klo 17-19
23.3. Webinaari aiheesta Kielitietoiset toimintatavat ja S2-oppijoiden tukeminen
Jatkossa SOOLin järjestämät tapahtumat käsitellään erikseen SOOL-kohdassa, ei
tulevissa tapahtumissa.

SOOLin yhdenvertaisuuskysely ainejärjestöille toteutetaan hallituksen iltakoulussa
14.3.
12. Viestintä
Ehdotettiin, että turvahenkilölle lisättäisiin toimenkuvaan valokuvien ottaminen
tapahtumissa nettisivuja varten. Jäsenistöltä kysymällä kuvia ei saada tarpeeksi ja
viestinnän käyttöön halutaan uusia kuvia. Muutama kuva riittää.
Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä jokainen hyväksyy sen, että tapahtumissa saa
valokuvata.
13. Yhteistyö
13.1.

Yhteistyösopimukset

Sopimus Cafe Europan kanssa uusittu samoilla spekseillä kuin edellisvuonna.
Sopimus Freetimen kanssa uusittu ja sopimukseen on nyt liitetty myös Revolution
Jyväskylä. Yritysyhteistyövastaava Saara Kaarakainen tekee uuden sopimuksen, sillä
siihen tuli jonkin verran muutoksia. Uuteen sopimukseen tulee muun muassa maininta
seitsemästä tapahtumasta aiemman viiden sijaan.
Heidi’s Bier Barin kanssa ollaan tekemässä sopimusta.
13.2.

Vaatetilaus

Kevään vaatetilaus auki keskiviikkoon 23.3. asti. Sovitukset alkavat kokousta
seuraavana päivänä, perjantaina 11.3. Vaatteiden toimituksessa menee noin kuukausi.
14. Yhdenvertaisuus
Maanantaina 14.3. yhdenvertaisuusvastaavat järjestävät hallituksen iltakoulun, jossa
keskustellaan yhdenvertaisuuteen liittyvistä käytänteistä sekä selvennetään
yhdenvertaisuuteen liittyviä toimia.

Yhdenvertaisuustyöryhmän kevään tapaamispäivät on lyöty lukkoon: keskiviikko
30.3. klo 18 sekä keskiviikko 4.5. klo 18. Asiasta viestitään jäsenisöä, sillä jäsenistön
ääni halutaan kuuluviin yhdenvertaisuusohjelmaa päivitettäessä.
14.1.

JYYn yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuusvastaavat esittelivät yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia. Diaesitys
sisälsi taulukoita, sitaatteja sekä yhdenvertaisuusvastaavien omia ajatuksia kyselyn
tuloksista.
Yksi esille nousseista teemoista oli Pedagon hallituksen toiminnan läpinäkyvyys sekä
se, miten rivijäsen ja hallituslainen katsovat tapahtumia hyvin eri näkökulmista.
Nettisivuille aiotaan niiden päivittämisen yhteydessä lisätä enemmän tietoa
hallituksen ja sen jäsenten eri tehtävistä, toimikunnista sekä ylipäätään Pedagon ja sen
hallituksen toiminnasta. Aiotaan myös yhä enemmän osallistaa jäsenistöä ja tiedottaa
heitä heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa ja osallistua. Esimerkkinä
tapahtumatyöryhmä, josta tulossa Instagram-feediin postaus. Ehdotettiin myös
edeltävän kokouksen pöytäkirjan liittämistä kokouskutsun yhteyteen.
Toinen useassa kohtaa esille noussut teema oli sosiaalinen ja psyykkinen
esteettömyys. Koetaan, että Pedagon sisällä on “kuppikuntia”, joiden ulkopuolelle osa
jää. Hallitus pyrkii helpottamaan tapahtumiin osallistumista esimerkiksi arvotuilla
joukkueilla ja istumajärjestyksillä. Näin tapahtumiin voi osallistua myös yksin ja
tutustua samalla uusiin ihmisiin. Nostettiin myös esille #pedagoperhe -hashtagin
käyttö ja sen aiheuttama sosiaalinen paine. Viestintä aikoo poistaa #pedagoperhe
-hashtagin Pedagon Instagramin biosta.
Syrjintään liittyvässä kysymyksessä positiivista oli se, miten monessa kohtaa
tapauksia ei ollut laisinkaan (muun muassa seksuaalinen identiteetti). Asema
ainejärjestössä ja sosiaalinen status -kohtiin tuli kuitenkin useampia vastauksia.
Sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden yhteydessä nousi esille myös
alkoholittomuus. Juomattomuutta kommentoidaan ikävään sävyyn. Tutorit ja hallitus
edistävät omalla toiminnallaan ja tapahtumasuunnitelmillaan sallivampaa kulttuuria
alkoholittomuuteen liittyen.

Keskusteltiin kyselyssä esiin nousseesta seksuaalisesta häirinnästä Pedagon
keskuudessa. Häirintä sijoittuu etenkin alkoholillisten tapahtumien jatkoille. Pedago ei
sulje silmiään asialta vaan selvittää mahdollisuutta täsmäkoulutukselle
yhdenvertaisuus- ja edunvalvontakeissien hoitamiseen ja niistä viestimiseen. Toiveena
ja tavoitteena konkreettisemmat ja selkeämmät toimintatavat sekä hallitukselle että
jäsenistölle. Tässä yhteydessä nostettiin esille myös yksi esimerkkitapaus, jossa
häirintätapauksen todistaneet opiskelijat olivat tulleet kysymään hallituslaiselta
syyttävään sävyyn Pedagon toimintatavoista ja reagoinnista asian suhteen.
Keskusteltiin myös Pedagon rajoista koskien tapahtumasta poistamista häiritsevän
käytöksen vuoksi. Mikä on sellainen tilanne, jossa osallistuja voidaan poistaa
tapahtumasta? Tähän liittyy eettinen kysymys: toisen kokemusta ei voida vähätellä.
Emme voi sanoa, että juuri tämä tietty tapaus tai toiminta on liikaa. Tultiin
lopputulokseen, että yleisenä ohjenuorana on noudattaa Pedagon turvallisemman tilan
periaatteita ja niiden toteutumista. Korostettiin JYYn häirintäyhdyshenkilöiden tukea
ja apua. Nostettiin esille myös kysymys toimintatavoista, mikäli häiriköijä on
luottamushenkilö. Asiasta ei ole ennakkotapausta.
Saatiin myös palautetta englanninkielisen viestinnän puutteesta. Toimintatapanamme
on ohjata kansainväliset opiskelijat kansainvälisyysvastaavalle Sara Kangassuolle
lyhyissä englanninkielisissä tapahtumakuvauksissa.
Nostettiin vielä kyselyn käsittelyn loppuun esille kommentti siitä, miten ainejärjestön
tekemä työ nähdään merkityksettömänä järjestöpöhinänä. Myös kokouksiin
tulemiseen koetaan olevan suuri kynnys. Mietittiin keinoja tuoda toimintaamme ja
päätöksiämme lähemmäs jäsenistöä. Ehdotettiin esimerkiksi Pedagon Instagramiin
tehtävästä kokouslivestä. Tässä ongelmaksi nousee se, että kokouksiin saavat
osallistua vain Pedagon jäsenet. Jätettiin asia mietintään.
15. Talous
Tilin saldo: 11 715,37 €
Jäsenmäärä: 335

Rahaliikenteen pääpiirteet: Kulukorvaukset, merkkimyynti.
Tärkeitä summia:
Kulukorvauksia maksettu Inka Perokorvelle 16,49 € ja Janetta Ottossonille 242,60 €
(ABC-sitsien Hesburger-tilaus).
Vappubileiden tilanvarausmaksu 350 € maksetaan kerralla, ei varausmaksua (150 €)
erikseen.
Kaiuttimen hankintaa ei ole selvitelty, asiaan palataan myöhemmin.
15.1.

Sillis 2021

Ei kummempia.
16. Tutor
Fuksimökki Eräkolkan hintaa koitettu tinkiä 900 eurosta 500 euroon/yö, eivät ole
vielä vastanneet. Aletaan etsiä myös muita mahdollisia paikkoja, jotta saadaan mökki
varattua. Ensimmäinen fuksimökki järjestetään jo toukokuun alussa.
17. Edunvalvonta
Maanantaina 14.3. kokoustetaan muiden ainejärjestöjen sopojen, kopojen ja
yhdenvertaisuusvastaavien kesken.
18. Kansainvälisyys
Kv-tutorhaku auki 27.3. asti. Laitetaan linkki ja JYYn Instagram-postaus aiheesta
Instagram-stooriin.
19. Alumnitoiminta
Alumnivastaava Inka Perokorpi tavannut Matti Rautiaisen kanssa, laitos todella
innoissaan lähdössä tekemään yhteistä toimintaa. Sovittu yhteisestä

alumnitapahtumasta, joka mahdollisesti alumnijäsenille tarkoitettu
(Ruusupuisto-kierros syksylle). Laitos aikoo muutenkin käynnistää toimintaa
valmistuneille ja haluavat ottaa Pedagon mukaan siihen.
20. Ympäristö
Ei kummempia.
21. Liikunta
Pedagon liikuntavuoron ajankohta muuttuu. Uusi ajankohta on tiistaisin 18-19.
Villasukkajumppa-kotitreenin video tulossa Instagramiin.
15.3. liikuntavuoro peruttu herkkuapprojen vuoksi.
Abakus-Pedago -vappufutisturnaus on tulossa, kenttä varattu.
21.1.

Kilometrit kasaan -haaste

Pedago lahjoittaa 20 € Abakukselle, sillä Abakus voitti haasteen.
22. Kulttuuri
Stimulus järjestämässä leffaillan Venuella keskiviikkona 20.4. Hinta 1,5 € - 4 €
osallistujamäärästä riippuen, elokuvalisenssi ja popparit kuuluvat hintaan.
Ehdotetaan Pedagolle varattavaksi 20 lippua. Elokuvailta on samaan aikaan kuin
kirjakerho, mutta kohderyhmä voi olla eri.
23. Hupi
23.1.

Vujutiimin tapaaminen 7.3.

Paikalla 7 hallituksen jäsentä, ei ketään jäsenistöstä. Jäsenistö kokenut vujutiimin
mainostuksen huonoksi, joten viestintää asian tiimoilta lisätään.
Ideoitiin paikkoja ja sovittiin ajankohdaksi 7.-8.10. Kaksi ehdotusta vujupaikaksi,
Priimus ja Savutuvan apaja. Savutuvan apaja on alustavasti varattu 7.10. Sinne
mahtuu reilu 120 ihmistä.
Myös sillispaikka päätettiin ja sinne on oltu yhteyksissä, tilan vuokra maksaa 500 €.
23.2.

Varkaiden vuosijuhlat, 1.4.

Avec-sitsit samana päivänä. Emme pääse osallistumaan.
23.3.

Pedaalin vuosijuhlat, 9.4

Inka Perokorpi ja Janetta Ottosson lähtevät edustamaan Pedagoa. Samana päivänä
myös Lööpin vuosijuhlat. Ei päätetty vielä, kumman ainejärjestön vuosijuhlille Inka ja
Janetta osallistuvat.
23.4.

Hoplop-rieha, 27.4.

Hoplopin tiloihin mahtuu kerrallaan noin 500 asiakasta. Aikaa n.1,5 tuntia. Aiotaan
järjestää jotain strukturoitua ohjelmaa, vielä ei sen suurempaa suunnitelmaa
ohjelmasta.
Tapahtuman kulku olisi: etkot - Hoplop - jatkot, sillä Hoplopin tiloissa ei saa nauttia
alkoholia, sillä tilassa ei ole anniskeluoikeuksia.
Kasvismiitissä infottu asiasta ja muut kasvikset olleet kiinnostuneita.
23.5.

Pedagon vappubileet, 29.4.

Roll’s:n ruokakojulle oltu yhteydessä ja paljuja katseltu.

Tila varattu, hinta 350€. Maksetaan kerralla. Tapahtuma 18-23, tämän jälkeen jatkot
esimerkiksi Freetimessä.
Turvahenkilöt: Siru Kirkelä + ainakin kolme Sirun lisäksi
Tässä kohtaa heräsi keskustelua ulkopuolisen järjestyksenvalvojan palkkaamisesta.
Suuri tapahtuma, joten kyseessä turvallisuuskysymys.
24. META
Pedago Excun turvahenkilö: Inka Perokorpi
Turvahenkilöpassit säilytetään lukollisessa kaapissa Kasvistolla.
Parin viikon reipas: Emma Kola
Emma Kola laittaa kokouskuulumiset Instagramiin.
25. Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Seuraava kokous pidetään 23.03. klo 09.00.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 20.09.
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