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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 04.04.2022 klo 16.15
Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti (Vaasankatu 21)
Läsnä: Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Inka Perokorpi
Janetta Ottosson saapui 16.30
Atte Urama
Kerttu Häkkinen
Siru Kirkelä
Sara Kangassuo
Saara Kaarakainen
Jimi Rytkönen
Eero Kokkarinen saapui 16.37
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 16.17.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi
Kohtaan Tulevat tapahtumat 7.12. Etkot, Hoplop ja jatkot, Hoplop, 27.4.
Kohtaan Tulevat tapahtumat 7.16. Pedagon vappu, Ylä-Ruth, 30.4.

Kohtaan Talous 16.2. Talvipäiväbussit
Kohtaan Viestintä 18.1. Yhdistysavain
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Hakamäki ja Kerttu Häkkinen.
5. SOOL
5.1. Valmistautuminen liittokokoukseen
Ennen hallituksen kokousta liittokokouksen edustajat osallistuivat
liittarikoulutukseen, joka järjestettiin Teamsin välityksellä.
Juna- ja bussiliput varattu. Valtakirja koskien äänioikeutta on tulostettu ja Emma
Kola, Ella Hulanmäki sekä Tiia Hallamaa ovat allekirjoittaneet sen. Minea Nirhamo
osallistuu Jano ry:n kautta.
Seuraaviin tiedostoihin tutustuttu koko hallituksen toimesta ennen hallituksen
kokousta: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, julkilausuma ja sääntömuutosta
koskevat tiedostot. Kokouksessa ei herännyt keskustelua liittokokouksen
muutosehdotuksista. Selkeästi merkityt ja hyvät ehdotukset.
Minea Nirhamo ehdotti pitäisikö Pedagon hallituksen omaksua kohdasta:
“Jäsenyhdistysten äänivaltaisten liittokokousedustajien lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus
liittokokouksessa on Liiton hallituksella ja Liiton henkilöjäsenillä, sekä sihteereillä ja
liiton toimihenkilöillä. Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden
harkintansa mukaan muillekin paikalla oleville henkilöille." jotain Pedagon

sääntöihin. Käsitellään tätä kohdassa Hallinto 8.1. Sääntömääräinen yhdistyksen
ylimääräinen kokous.
6. Menneet tapahtumat
6.1. Maaliskuun hengailuilta, Alkulähde, 23.3.
Paikalla enimmillään noin 25 osallistujaa.
Saatiin kuusi palautetta. Palautteessa kehuttiin rentoa ilmapiiriä sekä sitä, että sai
tehdä omaan tahtiin ja sitä mitä halusi. Saimme myös palautetta Zoom-osallistujien
osallistamisesta tapahtuman aikana. Koettiin, että Zoomin välityksellä osallistuessa ei
juurikaan päässyt kontaktiin muiden osallistujien kanssa.
Keskusteltiin tapahtumien linjauksista Zoomin-yhteyden suhteen. Mietittiin,
laitetaanko jatkossa esimerkiksi hengailuiltoihin enää mahdollisuutta osallistua
Zoomin välityksellä. Mietittiin asiaa niin käytännön kuin yhdenvertaisuudenkin
näkökulmista.
6.2. Beerbong-turnaus, Boombox, 24.3.
Tapahtuma koettiin hyvänä ja yhteisöllisyyttä nostattavana. Aikataulutus pelien
suhteen onnistui hyvin. Moni antoi kehuja jo paikan päällä, mutta palautetta saatiin
vain kaksi kappaletta. Nämäkin palautteet kehuivat tapahtumaa hyväksi.
Voittoa tehtiin budjettitaulukon mukaan 106 €.
Tapahtuman hankinnat: haalarimerkit ja lisää pelivälineitä. Näistä tarkemmat summat
kohdassa Talous.
6.3. Kirjavinkkaus: Vähemmistöt, Jyväskylän kaupunginkirjaston pääkirjasto, 28.3.
Ilmoittautuneita 16/20, paikalla oli 14 osallistujaa. Osallistujille on laitettu
sähköpostilla linkki vinkattujen kirjojen listaan.

Saatiin kolme palautetta. Toteutusta kehuttiin selkeäksi ja kestoltaan hyväksi.
Toisaalta tapahtuma koettiin hieman yksipuolisena. Yleisön aktivointia ja pientä
taukoa jäätiin kaipaamaan.
Janetta Ottosson saapui 16.30.
6.4. Kostajaiset 3. vuosikurssille, Seminaarinmäen kampusalue, 29.3.
Ilmoittautuneita 36. Alunperin joukkueissa 6 henkeä, nyt 4-5 hengen joukkueita.
Palautteiden keskiarvo 4. Uudet ja erilaiset tapahtumat saivat kiitosta, mutta myös
paljon palautetta etenkin kylmästä kelistä. Palautteessa nousi esille hyvä pointti:
tapahtuman olisi voinut päättää lämpimässä sisätilassa Tilialla.
6.5. Avec-sitsit, Heidi’s Bier Bar, 1.4.
Ilmoittautuneita 120. Seuraavalla kerralla pyydetään baarista etukäteen pöytäkartat,
jotta istumajärjestyksen voi suunnitella valmiiksi.
12 palautetta laidasta laitaan: osa tykkäsi ja viihtyi kun taas osan mielestä oli niin
huono toteutus kuin ilmapiirikin. Saatiin paljon palautetta muiden osallistujien
toiminnasta ja yleisestä tunnelmasta. Ollut muun muassa huutelua, johon
turvahenkilöt puuttuneet. Ehdotettiin erillisten käytäntöjen ja sääntöjen tekemistä
isoille sitseille (+50 henkilöä).
Keskusteltiin Heidi’s Bier Barista sitsauspaikkana. Jatkossa lippujen tsekkaaminen
heti ovella: tapahtuman jonossa ollut sekava henkilö, joka päässyt läpi narikasta.
Henkilö saatiin poistettua tapahtumasta rauhallisesti. Heidi’s ei ollut muutenkaan
tarkkana ulkopuolisista: myös tapahtuman lopussa tilaan päässyt ulkopuolisia
henkilöitä. Isossa tilassa toastien ääni ei ole kuulunut kunnolla kaikille osallistuneille.
Huomattiin, että Pedagon sisällä on epäselvyyttä sitsien käytänteistä ja esimerkiksi
rankuista: ennen rankkujen aikaan on buuattu, nykyään taputetaan. Tällä koitetaan

madaltaa kynnystä osallistua toimintaan. Tästä lisäys myös toastikirjeeseen:
korostetaan tapahtunutta muutosta sääntöjä kerratessa. Ehdotettiin myös uusille
nettisivuille sitsisanaston ja -etiketin avaamista.
Eero Kokkarinen saapui 16.37 kesken Avec-sitsit -kohdan käsittelyn.
7. Tulevat tapahtumat
7.1. Kostajaiset 2. vuosikurssille, Lounaispuisto, 5.4.
Ilmoittautuneita 39, sää saattaa verottaa osallistujamäärää.
Tapahtuman hankinnat: palkinnot, 11,85 €.
Tapahtuman turvahenkilöt: Ella Hulanmäki, Petrus Heikkilä, Inka Perokorpi, Saara
Kaarakainen
7.2. Hyvinvointivohvelit: Opiskelijoiden mielenterveystempaus SOOLin kanssa,
Boombox, 6.4.
Vohveliraudat saatu. Budjettia vohveleiden täytteille ei määritelty, oman harkinnan
mukaan.
Mietittiin vegaanista vaihtoehtoa vohvelitaikinalle, esimerkiksi kaupan valmiita
vohvelipohjat.
Edunvalvojat tapaavat samalla Jano ry:tä opetusharjoitteluun liittyvän kyselyn
tiimoilta.
Tapahtuman turvahenkilö: Minea Nirhamo
7.3. Pedagogaala, Cafe Europa, 7.4.
Kaikki liput menneet, tapahtumaan tulossa 90 osallistujaa.

Tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen osalta kaikki hyvällä mallilla. Ohjelmassa
palkintoja, yhteislaulua, esityksiä ja puheenjohtajan puhe. Jimi Rytkönen ja Eero
Kokkarinen juontavat tapahtuman.
Tapahtuma on ilmainen jäsenille, mutta kuluja tuottavat diplomit, niiden kehykset
sekä pokaalin kaiverrus.
Äänestyslomakkeen viimeinen kohta (yökyläilijä-palkinto) on herättänyt ihmetystä
jäsenistön keskuudessa. Asia on ymmärretty väärin ja asiaa avataan palkintojen jaon
yhteydessä. Molemmilta ehdolla olevilta henkilöiltä on kysytty lupa kyseistä
äänestystä koskien.
Tapahtuman turvahenkilöt: Emma Kola ja Inka Perokorpi
7.4. SOOLin liittokokous, Helsinki, 9.-10.4.
Käytännön asiat hoidettu. Tiia Hallamaa, Ella Hulanmäki, Emma Kola ja Minea
Nirhamo osallistuvat.
7.5. Pedago x Emile Dildobingo, Teerenpeli, 11.4.
Ilmainen tapahtuma. Pedagon kiintiön liput on loppuunmyyty.
Tapahtuman hankinnat: palkinnot 25 €. Talousvastaaville laitettu lasku.
7.6. Pedagon excursio: Tallinna 13.4.
36 matkalle lähtijää. Viking Lineltä saatiin yksi ilmainen hytti esimerkiksi
matkatavaroiden säilytykseen. Tästä ilmoitetaan bussissa.
Lasku risteilystä tullut ja talousvastaavat ovat maksaneet sen tänään. Laskun suuruus
960 €, bussit erikseen. Bussien osalta tehdään hieman tappiota, mutta tämä kurottu

kasaan muilla tapahtumilla. Eilen tullut vielä kolme halukasta ottamaan takaisin
tulobuffetin ja heille se hoidettu, mukana laskussa.
Tapahtuman turvahenkilö: Inka Perokorpi
7.7. Vappu Approt, Jyväskylän keskusta, 19.4.
Ei kummempia.
7.8. Kirjakerho, Alkulähde, 20.4.
Kevään viimeinen kirjan purku. Rennompi hengailu suunnitteilla vapun jälkeen.
7.9. Stimuluksen leffailta, Ilokivi Venue, 20.4.
Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 6.4. klo 12. Odotellaan Stimulus ry:ltä viestiä
mainostukseen liittyen.
7.10.

SOOLin Talvipäivät, Joensuu, 22.–24.4.

Bussit käsitellään tarkemmin kohdassa Talous 16.2 Talvipäiväbussit.
Bussit lähtevät perjantaina Ruusupuiston pihasta 9.45. Matkan varrella päivätanssit
Kuopion Apteekkarissa, ilmanen sisäänpääsy poislukien narikka. Alustavan
aikataulun mukaan OKA ry paikalla 12.00 ja Pedago ry paikalla 12.30 Pilkku tulee
14.30 ja bussit starttaavat uudestaan 15.00. Aikataulu käydään läpi ennen busseista
poistumista.
Paljon muistettavaa, joten tehdään bussivastaaville yhteinen kirje: mitä pitää muistaa
sanoa ja tehdä?
Jokaisessa bussissa kaikkien matkojen ajan turvahenkilö. Turvahenkilön tehtävänä
myös bussien nimenhuuto.
Bussien turvahenkilöt: Sara 1 vsk, Emma 2 vsk, Saara 3 vsk, Ella 4 vsk, Tiia 5 vsk

Turvahenkilöt vain bussissa: Apteekkarissa olon ajan osallistujista huolehtivat
järjestyksenvalvojat sekä Apteekkarin henkilökunta. Asiasta mainitaan ennen bussista
poistumista. Kolmannen osapuolen tapahtumissa tämä ollut toimintatapa.
7.11.

Huhtikuun hengailuilta, Alkulähde, 26.4.

Heidi Hakamäki ja Saara Kaarakainen suunnittelevat tapahtumaa kokousta seuraavana
päivänä ja se tulee ulos torstaina 7.4.
Tapahtuman turvahenkilö: Saara Kaarakainen
7.12.

Etkot, Hoplop ja jatkot, Hoplop, 27.4.

Lippuja tulee myyntiin 220 kappaletta, lipun hinta 12,50 €.
Venniä kontaktoitu etkoista, vastausta ei ole vielä saatu.
Hoplopissa ollaan 20-21:30. Hoplopissa ohjelmana haastepassi.
Jatkot Heidi’s Bier Barissa, jonne ilmainen sisäänpääsy 23:30 asti.
Tapahtumamerkit tilattu ja niiden pitäisi saapua ajoissa.
Kasvisainejärjestöille sekä Ikaros ry:lle tarjottu lippukiintiöitä. Jos näiden jälkeen jää
lippuja jäljelle, tulee yleinen lipunmyynti muutamaa päivää myöhemmin.
Tapahtumaan tulossa osallistujia useista eri ainejärjestöistä, joten tehdään selväksi,
että kyseessä Pedagon tapahtuma ja jokaisen osallistujan tulee noudattaa Pedagon
turvallisemman tilan periaatteita.
Tapahtuman hankinnat: järjestyksenvalvojat n. 150 € / 1,5 h (2 järkkäriä, 1 / 100
henkilöä), Hoplopin tilavuokra vähän alle 1600 €, haalarimerkit vähän alle 200 €,
haastepassien tulostus n. 33 €.
Tapahtuman turvahenkilöt: Emma Kola ja Minea Nirhamo
Turvahenkilöt auttavat passien tarkastamisessa tapahtuman aikana.

7.13.

Pedago vs. Abakus futisturnaus, Kampuksen kenttä, 28.4.

Tapahtuma tulee ulos sunnuntaina 10.4., pelaajien ilmoittautuminen alkaa seuraavana
maanantaina 11.4. Katsojien ei tarvitse ilmoittautua. Ilmoittautuminen yhteinen,
sisältää kohdan, jossa ilmoitetaan oma ainejärjestö. Ilmoittautuminen auki viikon ajan,
18.4. saakka. Tämän jälkeen päätetään tarkempi toteutus.
Tapahtuma alkaa klo 17.00.
Tapahtumavastaavat ehdottivat buffan järjestämistä. Tarjolla olisi herkkuja ja
juomista. Ylijäävät herkut viedään tarjoiltaviksi seuraavan päivän vappubileisiin.
Alkoholia ei myydä.
Tapahtuman turvahenkilöt: Inka Perokorpi ja Janetta Ottosson
7.14.

Pedagon vappubrunssi, Revolution, 29.4.

Revolutionista ei ole vielä vastattu. Inka Perokorpi laittanut sähköpostia ja soittaa
ravintolapäällikölle kokousta seuraavana päivänä. Tapahtuma-aika 11.00-13.30 ja
hinta 13-15 €.
Tapahtumaan on ilmoittautuminen, jotta Revolutionissa osataan valmistaa sopiva
määrä ruokaa ilmoittautumisten perusteella. Ruoka tarjoillaan buffetpöytänä.
Painotetaan Revolutionille kasvisvaihtoehtojen tärkeyttä.
Mietittiin tapahtuman laskutusta: maksaako Pedago laskun ja laskuttaa sitten
jäsenistöä vai miten toimitaan?
Tapahtuman turvahenkilöt: Inka Perokorpi ja Heidi Hakamäki
7.15.

Pedagon vappubileet, Keljon Tapiola, 29.4.

Tapahtumaan myydään yhteensä 150 lippua. Päätetty myydä ensin 20 lippua
alumneille (Facebookin kautta) ja 130 lippua pedagolaisille, jonka jälkeen jäljelle

jääneet liput aukeavat myyntiin mahdollisille aveceille. Aveceille ja alumneille
tiedotetaan selkeästi Pedagon tapahtumien pelisäännöistä, kuten turvallisemman tilan
periaatteiden noudattamisesta.
Tapahtuman hankinnat: pomppulinnan vuokraus JYYltä 160 €. Loppuja hankintoja
kartoitetaan vielä.
Tapahtumassa ei suuren osallistujamäärän vuoksi ole turvahenkilöitä vaan
järjestyksenvalvojat.
7.16.

Pedagon vappu, Ylä-Ruth, 30.4.

Ravintola Ylä-Ruthin kanssa sovittu klo 12-13 tunnin mittaisesta keittoaamiaisesta,
jonka aikana luvassa vapputarjouksia.
Keittoaamiaisen turvahenkilöt: Inka Perokorpi ja Janetta Ottosson
Leikkiäiset: leikkien vetäjät ok.
Leikkiäisten turvahenkilöt: Janetta Ottosson ja Atte Urama
Neuvottelut Vibesin päiväkaraokea koskien kesken.
Päiväkaraoken turvahenkilöt: Saara Kaarakainen ja Siru Kirkelä
Tapahtumavastaavat toastaavat puistositsit. Tapahtumaan hankitaan tai vuokrataan
mikillinen kaiutin.
Puistositsien turvahenkilöt: Kerttu Häkkinen ja Sara Kangassuo
Keskusteltiin kaiuttimen hankinnasta koskien puistositsejä. Kaiuttimen tulee toimia
akulla ja siihen tulee saada liitettyä mikrofoni. Kaiutinta ei osteta vielä, sillä JYY ei
ole tarjonnut varmaa säilytystilaa, vaan selvittelee asiaa. Keskusteltiin kaiuttimen
vuokraamisesta, se on noin 50 € / kerta. Ei pidemmän aikavälin ratkaisu, mutta
mahdollisesti tähän tapahtumaan, jos säilytyksestä ei ole selvyyttä. Selvitellään asiaa.
Tauko 17.30-17.45
8. Hallinto

Keskustelutuokiot puheenjohtajiston kanssa pyörähtäneet käyntiin.
8.1. Sääntömääräinen ylimääräinen yhdistyksen kokous 5.5.
Hallitus kokoontunut sääntömuutosten tiimoilta 28.3.
Tiia Hallamaa hankkii puheenjohtajan, muut avainroolit on päätetty jo.
Sihteeri: Siru Kirkelä
Pöytäkirjantarkastajat: Minea Nirhamo ja Saara Kaarakainen
Ääntenlaskijat: Minea Nirhamo ja Saara Kaarakainen
Edellä mainittujen ehdottaja: Heidi Hakamäki
Sääntöjen lukija: Tiia Hallamaa
Sääntömuutosten esittelijä: Ella Hulanmäki
Käytiin läpi 28.3. tehdyt sääntömuutokset, jotka aiotaan hyväksyttää ylimääräisessä
kokouksessa.
Sääntömuutos 1 koskien toimihenkilöitä:
Onko toimihenkilöillä äänestysoikeutta? Toimivalta sisältää äänioikeuden hallituksen
kokouksessa. Toimihenkilöiden äänestysoikeus ei kuitenkaan vaikuttaisi
päätösvaltaisuuteen: hallituksen jäsenistä puolet tulee olla paikalla, toimihenkilöiden
ääni vain plussaa.
Ainakin tapahtuma-saralla kysyntää toimihenkilöille. Innokkaita olisi paljon, mutta
eivät ole halukkaita tulemaan hallitukseen, koska siinä niin paljon muutakin.
Hallituksen tapahtumavastaavat toimisivat linkkinä tapahtumien toimihenkilöiden ja
hallituksen välillä.
Haetaanko spesifisti yhteen hommaan esimerkiksi tapahtumatoimihenkilöksi vai
yleisesti toimariksi kuten hallitukseenkin haetaan?
Sääntömuutos 2 koskien kokouksen vetäjää:
Ei keskustelua.

Sääntömuutos 3 koskien jäsenyyksiä:
Mitä alumnilta vaaditaan, jotta hän voi olla Pedagon alumnijäsen? Mietittiin
määritelmää “alumnijäsenenä voi olla Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksesta luokanopettajaksi valmistunut
henkilö tai entinen Pedago ry:n jäsen” ja todettiin sen olevan hyvä.
Näytetään sääntömuutokset myös JYYlle ja SOOLille ja tehdään tarvittaessa
muutoksia.
Sääntömuutokset hyväksytetään myös syyskokouksessa.
9. Toimikuntien kuulumiset
Uusi toimikunta: yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta. Matti Rautiainen
ollut yhteydessä Inka Perokorpeen asian tiimoilta. Pedagolla ei vielä
opiskelijaedustajaa kyseisessä toimikunnassa. Mennään paikalle tarvittaessa, jos
eslissä meitä koskevia asioita. Alumnivastaava Inka Perokorpi on menossa
toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen 11.4. klo 14-16, sillä kokouksessa käsitellään
alumniasioita. Ella Hulanmäki kiinnostunut toimikunnasta. Palataan asiaan.
9.1. Pedagoginen toimikunta
Kumpikaan osallistujaedustaja ei päässyt edelliseen kokoukseen.
Kokousta seuraavana päivänä 5.4. pedagogiset tutkimuskahvit klo 8.30-11.
Opiskelijaedustajat Atte Urama ja Minea Nirhamo osallistuvat.
9.2. JYYn hyvinvointivaliokunta
Yhdenvertaisuusvastaavat Minea Nirhamo, Atte Urama ja Minea Nirhamo sekä yksi
jäsenistön jäsen osallistuivat hyvinvointivaliokunnan kokoukseen etäyhteydellä
torstaina 31.3.

Kokouksessa käytiin läpi JYYn turvallisemman tilan periaatteet, jotka herättivät
paljon keskustelua muun muassa rajaviivojen vetämisestä.
Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa nostettiin esille hyvinvointi-työpajat
ainejärjestöille: työpajaan sisältyy kaksi tapaamista, toinen keväällä ja toinen syksyllä.
Kevään tapaamisen ajankohdaksi toivottu maanantaita 2.5.
Työpajojen tarkoituksena olisi tuoda Student Life lähemmäksi opiskelijoita. Tähän
liittyen piti täyttää “Kuinka hyvin tunnet seuraavat Student Lifen toiminnot/palvelut?”
-kysely, jonka yhdenvertaisuusvastaavat täyttivät.
Myös Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen kysely välitetty
liikuntavastaava Kerttu Häkkiselle, joka täytti kyselyn.
JYYn YTHS-mielenilmaus keskiviikkona 13.4. klo 15-16 Aren aukiolla.
Yhdenvertaisuusvastaavat osallistuvat mielenilmaukseen.
Seuraava hyvinvointivaliokunnan kokous maanantaina 25.4. klo 16.15 Halonen,
Ilokivi.
9.3. JYYn ympäristövaliokunta
Opiskelijaedustaja Sara Kangassuo osallistui ympäristövaliokunnan kokoukseen
maanantaina 28.3. Kokouksessa tutkijatohtorit Anna Lehtonen ja Niina Mykrä
esittelivät ecf4clim-hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda kuvaus
kestävyysosaamisesta (Sustainability Competences), jollaista kaikki eurooppalaiset
tarvitsevat.
Samat tutkijatohtorit haluavat järjestää ympäristövaliokunnan kanssa "Unelma
kestävästä yliopistosta"-työpajan. Työpajan ajankohdaksi päätettiin keskiviikko 4.5.
klo 16-18. Tila ilmoitetaan myöhemmin.
Työpajoihin saa osallistua kuka vain, joten työpajasta ilmoitetaan Pedagon
viestintäkanavissa.
Edeltävässä kokouksessa, johon opiskelijaedustaja Sara Kangassuo oli estynyt
osallistumaan, oli päätetty poikkitieteellisen kirpputoritapahtuman järjestämisestä.

Alustavana päivämääränä tälle tiistai 26.4. klo 11-15. Kirpputori olisi
ulkoilmatapahtuma, joko C-rakennuksen ympäristössä tai X-rakennuksen pihassa.
Edeltävässä kokouksessa nostettiin esille myös Ilokiven kehy-lounaat. JYYn
valitsemaa kehitysyhteistyöhanketta tukevan kehy- eli kehitysyhteistyö-lounaan voi
ostaa Ilokiven kassalta. Kehy-lounas maksaa 10 senttiä enemmän.
10. Alumnitoiminta
Matti Rautiaiselta saatu viestiä Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunnasta.
Sinne kaivattaisiin opiskelijaedustajaa Pedgolta. Paikalle voi mennä esityslistasta
riippuen mielestämme tärkeään kokoukseen.
20 alumnin alumnikiintiö vappubileisiin, linkki ilmoittautumiseen laitetaan alumnien
Facebook-ryhmään.
11. Edunvalvonta
Edunvalvojat järjestävät hyvinvointivohvelit keskiviikkona 6.4. Siellä jutellaan Jano
ry:n puheenjohtajan ja sopon kanssa opetusharjoitteluihin liittyvän yhteisen kyselyn
tekemisestä kevään aikana.
Seuraava hallituksen iltakoulu maanantaina 25.4. klo 18. Tärkeää asiaa yhteistyöstä
SOOLin kanssa, Pedagon edunvalvonnasta sekä halloped vaikuttamisesta
(tiedekuntaneuvosto + yliopiston kollegio).
Mietittiin hallituksen virkistystoiminta -budjetista käytettäväksi rahaa tämän
iltakoulun yhteydessä.
12. Hupi
12.1.

Vujutiimin tapaaminen, Ylä-Ruth, 28.3.

Noin kymmenen osallistujaa, myös jäseniä. Telegrammiin myös liittynyt porukkaa.
Tiimejä ja vastaavia jaettu. Hommat hyvällä mallilla.
Keskiviikkona 20.4. klo 16-18 seuraava tapaaminen, sama paikka.
12.2.

Pedaali ry:n vuosijuhlat, Aalto-sali, 9.4.

Janetta Ottosson ja Inka Perokorpi menevät edustamaan Pedagoa.
Lahja hankittu: 30 € Punaisen ristin katastrofikassaan. Inka askartelee kortin lahjan
yhteyteen annettavaksi.
13. Kansainvälisyys
Kide.appin haalarimerkkien ostamisen ohje käännetään englannin kielelle.
14. Kulttuuri
Ei kummempia.
15. Liikunta
Ensimmäinen liikuntavuoro takana. 11 osallistujaa, pelattiin salibandya.
Kokousta seuraavana päivänä ei ole liikuntavuoroa. Liikuntavuorot jatkuvat taas
pääsiäisloman jälkeen.
16. Talous
Tili: 10 702,49 €
Jäsenet: 335
Rahaliikenteen pääpiirteet: tapahtumakuluja maksetta Pedagon kortilla,
merkkimyynti.

Maksettuja summia:
Kulukorvauksena:
Inka Perokorvelle beerpong-tarvikkeet 20,00 €
Saara Kaarakaiselle kevätkokouksen tarjoilut 15,93 €
Heidi Hakamäelle kirjakerhon täydennyksestä 5,06 €
Muita maksuja:
Kilometri-haasteesta Nyyti ry:lle 20,00 € (Abakuksen kohde)
Silliksen maksu hyvityksineen 758,50 €
Punaisen ristin katastrofikassaan 30 € vujulahjana Pedaali ry:lle
Excun haalarimerkit 111,38 €
Excun laivamaksut 961 €
Merkkitilauksia tapahtumista 704,76 €
Maksukortti:
Kostajaiset 3.vuosikurssille -tapahtumaan Coca-Cola 6-pack pallomerirastille 4,55 €
Postimerkkirulla 185 €
Lounasliput Tiia Nikkolalle 27 €
16.1.

Sillis 2021

Lasku saatu laskutusfirman kautta. Laskut välitetty talousvastaaville ja maksettu.
Laskuja ei ole vielä veloitettu jäsenistöltä. Silliksen maksuseurannassa on 99
osallistujaa.
Osallistumismaksua on laskettu ensin paljujen yms puuttumisen jälkeen 13 euroon,
nyt aiotaan pyytää 10 € laskujen myöhästymisen vuoksi. Ei aiheuta suurta tappiota.
Päätettiin pidentää maksuaikaa seuraavien tukien saapumiseen saakka, jotta
jäsenistölle ei tule yllättäviä kuluja kesken kuukauden. Maksuajaksi annettu
normaalin kahden viikon sijaan kuukausi. Laskutus hoidetaan Kide.appin sijaan
sähköpostilaskulla.

16.2.

Talvipäivien bussit

Lähtijöitä Pedagon järjestämissä busseissa yhteensä 475.
Bussiliput lähetetty Kide.appissa kokousta edeltävän viikon tiistaina 29.3. Kaikille on
lähetetty sähköposti joka sisältää oikean bussin lippulinkin, osa ilmoitetuista
sähköposteista oli vääriä. Osa lipuista hukkunut matkalla: sähköpostiosoite oikein,
mutta lippua ei ole missään.
Lippuja ei ole enempää. Kokonaisuudessaan kolme istumapaikkaa / lippua jaettu
jälkikäteen. Nyt ei enää mahdollisuutta, istumapaikkoja ei ole enää. Bussilippunsa
lunastaneet voivat myydä ja lähettää Kide.appin kautta keskiviikkoon 20.4. asti.
Tullut paljon kyselyä muiden ainejärjestöjen osallistujilta. Viestintä Talvipäivien
bussikuljetuksista ei ole ollut ilmeisesti riittävää. Ensimmäiseen ilmoittautumiseen
ilmoittautuneet eivät ole saaneet tietoa uudesta ilmoittautumisesta tai ensimmäisten
ilmoittautumisten mitätöinnistä.
Tullut paljon kyselyä bussien hinnasta. Annetaan valmis vastaus bussivastaaville ja
bussien turvahenkilöille / jokin muu selkeä tiedotus: läpinäkyvyys ja yhteinen linja
vastauksissa.
Taloussähköpostiin ja talousvastaava Kerttu Häkkisen omaan sähköpostiin tullut
ikävään sävyyn viestiä koskien busseja ja niihin jakautumista. Ohjataan palautteet
palautteen antajan omalle ainejärjestölle, sillä asiasta tiedottaminen ollut heidän
vastuullaan. Palautetta tullut myös bussien jakamisista ja paikkatoiveista.
Bussitestamenttiin kirjataan bussiyhtiöiden kilpailuttamisesta, Kide.app-lipuista sekä
viestinnästä. Helpottaa järjestämistä esimerkiksi muiden ainejärjestöjen toimesta.
17. Tutor
Tutoreiden ensimmäisessä tapaamisessa keskiviikkona 30.3. käytiin läpi tutorin
tehtävää, koulutuksien aikatauluja, vuosikelloa sekä tutoreiden kotiryhmät. Edellisen

kauden tutorvastaava Ella Hulanmäki oli mukana tapaamisessa ja on mukana
mahdollisuuksien mukaan jatkossakin.
Tapaamisessa tehtiin myös Telegram-ryhmä ja Pedagon Driveen on luotu
Tutor-kansio "TUTORIT 2022", joka on jaettu tutoreille. Hallituksen ja tutoreiden
yhteinen Telegram-ryhmä luodaan kevään aikana.
Seuraava tapaaminen on perjantaina 8.4. klo 18.
17.1.

Fuksimökki 2. vsk

Tiia Hallamaa laittanut ennen kokousta viestiä koskien fuksimökkiä ja keskustelussa
nostettu viikko 19 esille mahdolliseksi ajankohdaksi. Ehdotettu arkipäivää ja
esimerkiksi yhteinen meno ja sauna -yhdistelmää. Vastauksia tullut kuusi, kaikki
kiireisiä eivätkä sitoutuneet auttamaan järjestelyissä.
Emma Kolan 2. vuosikurssilaisille lähettämään Forms-kyselyyn tullut 48 vastausta.
Kyselyyn vastanneista 44 olisi pääsemässä paikalle. Myös 2. vuosikurssilaisten
keskuudessa arki-illat saaneet kannatusta. 32 vastanneista haluaisi ehdottomasti
fuksimökin. Vain muutama vastanneista olisi valmis auttamaan järjestelyissä.
Oletettavasti noin 40 henkilöä olisi siis tulossa. Tiia kyselee Petäjäveden mökkiä
viikonlopulle 13.-14.5. Pedago kustantaa mökin, mutta matkat ja ruoat maksetaan itse.
Vielä ei päätetty, otetaanko bussi vai mennäänkö omin kyydein.
18. Viestintä
Vapun ohjelma kokonaisuudessaan tulossa ulos kokousta seuraavana päivänä.
Torstaista 7.4. eteenpäin yksi tapahtuma ulos per päivä tarkempien kuvausten ja
tietojen kera.
Viestintävastaava pyysi lupaa julkaista yhden tapahtuman lauantaina, jottei tulisi
tyhjää päivää julkaisujen välillä. Ehdotus hyväksyttiin.
Keskusteltiin toimikuntakuulumisista ja niiden julkaisemisesta.

Opiskelijaedustajat toimittavat tiedot toimikunnista viestintävastaavalle ennen
toimikuntakuulumisten julkaisua.
Keskusteltiin tässä yhteydessä siitä, kuinka usein kuulumisia julkaistaisiin.
Ehdotettiin kerran kuussa tehtävää isompaa katsausta eri toimikuntien päätöksiin ja
toimiin. Tämän toimintamallin kohdalla monia huolestutti jäsenistön reagoinnin
mahdollisuus. Esimerkkinä pedagoginen toimikunta, jolla viikottaiset kokoukset.
Kuukaudessa ehditään tehdä monia päätöksiä ja jäsenistö saattaa jäädä pimentoon
toimikunnan toimista. Tultiin lopputulokseen, että jos pedagogisessa toimikunnassa
tulee jotain suuria päätöksiä tai tarvetta jäsenten reagointiin, tehdään oma erillinen
julkaisu, “Terveisiä pedagogisesta toimikunnasta: päätökset ja käsitellyt asiat.”
Muutoin kerran kuussa julkaistava kuulumiskooste on riittävä.
Nettisivuille tehdään uudistuksen yhteydessä laajempi kooste toimikunnista. Ohjataan
jatkossa etsimään tietoa nettisivuilta toimikuntakuulumisten yhteydessä.
Jaetaan myös kuulumisia JYYn valiokunnista, mikäli niissä on tehty jäsenistöämme
koskevia tai muutoin tärkeitä päätöksiä.
18.1. Yhdistysavain
Tiia Hallamaa testaillut kotisivujen tekemistä uudella nettisivupohjalla ja todennut,
että maksullisen versio tarpeellinen. Syynä muun muassa rajaton määrä sivuja ja
osioita. Aloitetaan halvimmalla starttiversiolla, joka maksaa 15,36 € kuukaudessa.
Nettisivujen päivityksen myötä halutaan ottaa nettisivut aktiivisempaan käyttöön ja
selkeyttää niiden avulla muuta viestintää.
Viestintävastaava luonnostelee tarkemman nettisivupohjan seuraavaan kokoukseen.
Toukokuussa järjestetään iltakoulu koskien nettisivuja. Iltakouluun mennessä
kirjoitellaan nettisivuille kaikki omasta mielestä tarpeellinen. Iltakoulussa päätetään
yhdessä julkaisemisesta. Sovittiin iltakoulu torstaille 12.5. klo 16.
Tauko 19.20-19.35

19. Yhdenvertaisuus
JYYn yhdenvertaisuuskyselyn tulokset on julkaistu opelistalla ja Instagramissa.
Kyselyn tuloksiin liittyen kyselimme täsmäkoulutusta JYYltä ja SOOLilta. JYYltä
vastattiin ja totesimme tarvitsemamme spesifimpää ja kohdennetumpaa koulutusta
kuin yleiset koulutukset aiheeseen liittyen. Toivotaan, että saataisiin sovittua JYYn
sopon kanssa keskustelutuokio jo toukokuulle.
Keskusteltiin erillisten sähköpostitilien tekemisestä yhdenvertaisuus- ja
edunvalvonta-asioille, samaan tapaan kuin talousvastaavien sähköposti. Tämä
helpottaisi ja selkeyttäisi esimerkiksi tapausten dokumentointia, vähentäisi Pedagon
yleisen sähköpostin ruuhkaa sekä toisi pientä yksityisyydensuojaa ja luotettavuutta
kertoa asioita, kun kaikilla ei olisi pääsyä lukemaan yhteydenottoja.
Keskusteltiin myös sähköpostien muodosta. Ehdotettiin Gmailin maksullista päätettä
@pedago.fi, mutta todettiin sen olevan liian kallis usealle sähköpostille otettaessa.
Kuvataan Instagram-stooriin video esteettömyys checklististä: mikä se on, mistä sen
löytää, miten se toimii.
Lisättiin Kide.appista löytyvään tapahtumakuvaukseen suora linkki turvallisemman
tilan periaatteisiin turvahenkilöstä tiedottamisen yhteyteen sekä lisättiin tekstiä
koskien tapahtuman turvahenkilön roolia. Tarve tälle heräsi keskiviikon
yhdenvertaisuusohjelman päivittämistä koskevassa tapaamisessa käytyjen
keskustelujen perusteella.
19.1.

Yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen alkaa - tapaaminen, Väite (Lähde), 30.3.

Tapaamisessa oli kahdeksan osallistujaa. Saatiin aikaa hyvää keskustelua, väkeä oli
fuksista vanhempaan jäsenistöön.
Käytiin yhdessä läpi seuraavat dokumentit: yhdenvertaisuusohjelma, turvahenkilön
ohjeet, turvallisemman tilan periaatteet, esteettömyys checklist sekä edellisen kyselyn
kooste. Suunniteltiin yhdessä seuraavaa kyselyä joka julkaistiin maanantaina 4.4.

Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 4.5. klo 18.
Mietittiin seuraavaan tapaamiseen jonkinlaista herkkutarjoilua. Kahvi saadaan
kirjakerholta, muutoin budjetti ja hankinnat oman harkinnan mukaan.
20. Yhteistyö
20.1.

Vaatetilaus

Kevään vaatetilaus päättynyt 27.3., tilausmäärä tuplaantui ke-su välillä. Kannatti siis
pidentää aukioloaikaa ja laittaa lisäinfoa.
Hatuissa ja pipoissa oli minimitilausmäärä 25 kpl, joten Pedago ry ostaa hattuja 12 kpl
ja pipoja 22 kpl myytäväksi, yht. 327,8 € + 190,8 € = 518,60 €. Lasku tästä suoraan
taloussähköpostiin.
Etenkin hattuja pyritään myymään vielä keväällä ennen vappua, esimerkiksi
hengailuillassa. Pipoja ja hattuja myyntiin myös Abakus-Pedago -futisturnaukseen,
mikäli mahdollista.
21. Ympäristö
Ei kummempia.
22. META
Seppo Toikka (entinen pedagolainen) oli laittanut viikko ennen kokousta sähköpostia
ja pyytänyt halukkaita opiskelijoita vierailemaan Luovaa Oppimista - podcastissa.
Kukaan kokouksesta olleista ei ollut halukas lähtemään mukaan.
Keskusteltiin sponsoriteltan hankinnasta. Tapahtumien budjettitaulukoiden mukaan
tapahtumista tulee Hoplopin jälkeen noin 800-900 € voittoa. Tätä ennen ollaan noin
400 € voitolla. Teltta maksaisi 590 € painatuksineen ja painoineen. Teltta voitaisiin
siis hankkia myös ilman sponsoreita. Tässä kohtaa nostettiin esille toiminnan
läpinäkyvyys: jäsenistölle tulisi selvittää, mistä varat isoihin hankintoihin tulevat.

Teltta tulisi tarvittaessa nopealla aikataululla, tarvittaessa alle viikossa. Nostettiin
esille nopea aikataulu ja mahdolliset viiveet viestinnässä yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Mietittiin myös teltan säilytystilaa sekä kuljetusta. Teltta menee suhteellisen pieneen
tilaan ja se mahtuisi esimerkiksi Kasvistolle. Kaikille ei kuitenkaan ole autoa, tavarat
mukaan lukien teltta painavia. Asiaan palataan.
Keskusteltiin myös Kostajaiset 3.vsk -tapahtumassa hajonneen pallomeren
paikkauksesta sekä pumpun hankkimisesta pallomeren täyttämistä varten. Asiaan
palataan.
Kokouskuulumiset laittaa Atte Urama.
Parin viikon reipas: Ella Hulanmäki
23. Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Seuraava kokous pidetään 27.04. klo 09.00.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 20.09.
Jyväskylässä 04.04.2022
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