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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 27.04.2022 klo 09.00
Paikka: L142, Keskussairaalantie 4
Läsnä: Tiia Hallamaa
Ella Hulanmäki
Heidi Hakamäki
Minea Nirhamo
Emma Kola
Inka Perokorpi
Atte Urama
Janetta Ottosson saapui 9.12
Kerttu Häkkinen saapui 10.00
Siru Kirkelä poistui 11.34
Saara Kaarakainen
Jimi Rytkönen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 09.03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan esitettiin lisättäväksi
Siirretään kohta 7 Hallinto kohdaksi 5.
Kohtaan Toimikuntakuulumiset 8.3 Yhteistyötoimikunta

Kohtaan Toimikuntakuulumiset 8.4 YVV, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
toimikunta
Kohtaan Toimikuntakuulumiset 8.5 JYYn hyvinvointivaliokunta
Kohtaan Hupi 11.3 Apukäsien palkkiot
Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ella Hulanmäki ja Inka Perokorpi.
Pöytäkirjantarkastajat kirjaavat kokouksen aikana myös “nakkilistaa”. Siihen kirjataan
aina kun päätetään, että “joku” tekee jotain.
5. Hallinto
Puheenjohtajisto kokoontunut ja jutellut keväästä sekä sopinut alustavia päivämääriä
syksylle.
Hakemus JYYn toiminta-avustuksesta tehty.
Tapaamiset puheenjohtajiston ja hallitusten jäsenten kesken pidetty. Keskusteluissa
noussut esille tarve avoimempaan viestintään sekä vapaampaan hengailuun
hallituksen kesken.
5.1. Sääntömääräinen ylimääräinen yhdistyksen kokous, Lyhty, 5.5.
Kokouksen puheenjohtajaksi tulossa Petro Pitkänen.
Käytiin läpi Petro Pitkäsen muutosehdotukset sääntömuutosehdotuksia koskien:

“Toimihenkilöllä on puhe- ja äänestysoikeus hallituksen kokouksissa.”
Muutetaan sana äänestysoikeus muotoon äänioikeus.
“Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.”
Keskusteltiin kohdasta “vähintään puolet”. Pysymme alkuperäisessä ehdotuksessa.
“Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä kerätään rekisteriselosteessa määritellyt tiedot
liittymisen yhteydessä. Jäsenyys kestää lukuvuoden.”
Määritellään jäsenkausi tarkemmin: "Jäsenyyskausi on 1.9.-31.8. välinen aika.”
Janetta saapui 9.12
Keskusteltiin kokouseväistä. Hallituksen jäsenet leipovat kokouseväät,
leivontamateriaaleista maksetaan kulukorvaukset.
6. Menneet tapahtumat
6.1. Kostajaiset 2. vuosikurssille, Lounaispuisto, 5.4.
Vaikka keli verottikin osallistujamäärää, saatiin aikaiseksi useampi 4-5 hengen
joukkue.
Saatiin kolme palautetta: tapahtuma oli koettu pääosin hyvänä. Tapahtumaa oltiin
kelin takia tiivistetty, mistä olikin tullut palautetta: oltiin toivottu enemmän rasteja.
Palautteissa nostettiin esille myös parin rastin esteettömyys: kahdella rastilla tehtävät
eivät olleet fyysisesti esteettömiä ja toisella näistä rasteista rangaistuksena oli
alkoholia.
Vastaisuudessa ollaan tarkempia tapahtumien suunnitelmien tarkastuksen suhteen:
turvahenkilöiden tulee tarkastaa ohjelma ja olla rohkeasti yhteydessä niissä
mahdollisesti ilmenevistä ongelmakohdista.

6.2. Hyvinvointivohvelit: Opiskelijoiden mielenterveystempaus SOOLin kanssa,
Boombox, 6.4.
Noin 55 osallistujaa, oli onnistunut tempaus. Kesti kaikkiaan noin kolme tuntia ja
porukkaa riitti koko ajan. Boombox sijaintina koettiin hyväksi.
Välissä haettiin kaupasta lisää tarvikkeita uuteen taikinaan. SOOL kustansi
vohvelitarvikkeet.
Toivottiin järjestettäväksi uudestaan syksyllä. Keskusteltiin samankaltaisten rentojen
hengailuhetkien järjestämisestä säännöllisemmin. Heitettiin ilmoille idea Pedagon
iltapäiväkerho -tyyppisestä hengailuhetkestä, jonne voisi tulla viettämään aikaa ja
juttelemaan muiden pedagolaisten kanssa. Järjestettäisiin iltapäivällä, jolloin
tapahtumaan olisi matala kynnys lähteä yhdessä vaikkapa suoraan demolta.
6.3. Pedagogaala, Café Europa, 7.4.
Seitsemän palautetta: tykättiin tapahtumasta, tunnelmasta, paikasta ja esityksistä.
Annettiin myös parannusehdotus koskien diplomeja: niissä voisi olla perusteluita
siitä, miksi juuri kyseinen henkilö palkittiin. Tässä kuitenkin ongelmana se, että
kaikkiin ei ollut perusteluita ehdolle asettamisen myötä annettu. Jatkossa voitaisiin
korostaa perustelujen tärkeyttä ja antaa mahdollisuus perusteluihin myös toisella
äänestyskierroksella.
6.4. SOOLin liittokokous, Helsinki, 9.-10.4.
Emma Kola, Ella Hulanmäki ja Tiia Hallamaa osallistuivat. Minea Nirhamo oli
mukana Janon edustajana.
6.5. Pedago x Emile Dildobingo, Teerenpeli, 11.4.
Pedagon kiintiö tapahtumaan myytiin loppuun.

Emile ry keräsi tapahtumapalautetta omissa kanavissaan.
Talousvastaaville tullut lasku ja se on maksettu.
6.6. Pedagon excursio, Tallinna, 13.4.
Kuusi palautetta: tapahtumasta oltiin pidetty, vaikka se koettiinkin vähän rapsakkana.
Alkoholittomana tapahtumalle oli annettu arvosanaksi 3. Bussimatkalla oli ollut rento
meininki, ei mitään riehumista.
Instagram-stooreissa pidettiin kysely, jossa kyseltiin olisiko jäsenistöllä innostusta
syksyllä järjestettävään vastaavaan risteilyyn. Idea oli saanut kannatusta.
Nostettiin esille syksyn aikataulut pikkujouluristeilyn suhteen. Vastaava risteily
aiotaan ottaa tavaksi ainakin keväälle. Syksyllä risteily tulisi järjestää heti
alkusyksystä. Keskusteltiin syksylle myös muun reissun kuin risteilyexcun
järjestämisestä, esimerkiksi nostettiin reissu Rukalle.
6.7. Vappu Approt, Jyväskylän keskusta, 19.4.
Ei kummempia.
6.8. Kirjakerho, Alkulähde, 20.4.
Viisi osallistujaa, mukava tunnelma kuten ennenkin.
6.9. Stimuluksen leffailta, Ilokivi Venue, 20.4.
Kannasta oli ilmoittautunut yksi, ei tietoa osallistuiko. Loput liput vapautettiin muille
kannoille.
6.10.

SOOLin Talvipäivät, Joensuu, 22.–24.4.

Palaute kerättiin spesifisti bussimatkoista, koska tapahtuma ei meidän järjestämä.
Kahdeksan palautetta: ei sanomista pullorallista. Palaute ylipäätään hyvää.
Bussiradio oli mennyt matkustajilta pitkälti ohi, koska se oli jouduttu toistamaan
mikrofonin avulla. Aux-liitännät eivät olleet toimineet tai niitä ei ollut bussien
varusteluissa ollenkaan. Radion teossa auttanut Artturi Vehmer sai ilmaisen lipun
vappubileisiin palkintona avusta.
6.11.

Huhtikuun hengailuilta, Alkulähde, 26.4.

Paikalla oli reilu 40 osallistujaa. Hyvä tunnelma.
Seitsemän palautetta: vitosta ja nelosta. Kehuttiin etenkin tunnelmaa ja Kahootia.
Tituleerattiin jopa parhaaksi hengailuillaksi koskaan.
Hankinnat: 42,99 €. Simaa (jäi 2 pulloa), munkkeja, serpentiiniä ja kertismukeja (jäi yli).
Ylijäämät mukaan vapun muihin tapahtumiin.
7. Tulevat tapahtumat
7.1. Etkot, HopLop & Jatkot, VENN/HopLop/Heidi’s, 27.4.
HopLop- ja vappuhaalarimerkkejä ei ole vielä toimitettu.
Ehdotettiin HopLopin haastepassin muuttamista sähköiseen muotoon: tulostettaisiin
QR-koodeja, joista haastepassin saisi avattua itselleen puhelimeen. Täten tulisi
vähemmän tulostamista ja paperihävikkiä.
Keskusteltiin siitä, saako haalarimerkin ilman haasteen suorittamista vai
ilmoitetaanko merkkien saapumisesta vain haasteen suorittaneille sähköpostitse.
Päädyttiin muuttamaan haastepassi vapaaehtoiseksi valokuvaustempaukseksi, sillä
haalarimerkkejä on tilattu osallistujamäärän mukaan.

Kide.app-lippu näytetään mutta ei käytetä ovella, vaan näytetään ja käytetään
lipunnoudon yhteydessä.
Tapahtuman turvahenkilöt: Emma Kola ja Minea Nirhamo (vain Hoplop-osuuden
ajan)
7.2. Pedago vs. Abakus futisturnaus, Kampuksen kenttä, 28.4.
Luvattu lunta, joten kioski ja snacksien myynti perutaan.
Äänentoisto on vielä toistaiseksi kysymysmerkki. Haluttaisiin parempi äänentoisto
kuin megafoni, mutta sillä mennään jos ei ole muuta.
Abakus muodostaa yhden joukkueen, pedagolaiset muodostavat kolme joukkuetta.
Siirretään käsiteltäväksi loppuun kohdassa 22 META, sillä liikuntavastaava Kerttu
Häkkinen ei ole vielä paikalla.
Tapahtuman turvahenkilöt: Inka Perokorpi ja Janetta Ottosson
7.3. Pedagon vappubrunssi, Café Europa, 29.4.
Ilmoittautuneita 44.
Skumpat vaihtuneet Café Europan ehdotuksesta mimosoiksi.
Tapahtuman turvahenkilöt: Inka Perokorpi ja Heidi Hakamäki
Turvahenkilölaput saadaan TP-bussien turvahenkilöiltä. Syksyn tapahtumiin
jokaiselle hallituksen jäsenelle aiotaan tehdä oma turvahenkilölappu.
7.4. Pedagon vappubileet, Keljon Tapiola, 29.4.

DJ ja valot tulossa muualta, niiden osalta kaikki ok. Pakettiauto tavaroiden
roudaamiseen varattu, kuskit ja suunnitelma tämän osalta kunnossa. Ruokahankinnat
vielä tekemättä. Jatkopaikan eli Freetimen kanssa kaikki ok, osallistujat pääsevät
jonon ohi klo 00 asti näyttämällä Kide.app-lippuaan.
Pakettiauto, jolla tavarat siirretään Keljoon ja sieltä pois maksoi 121 €. Vuokraajan
tarjoamat vakuutukset otettu. Janetta Ottosson ja Minea Nirhamo toimivat kuskeina.
JYYltä vuokrattu pomppulinna sekä pallomeri saadaan Tiia Hallamaan kodin
läheiseen varastoon.
Tapahtumamerkit voi hakea Hoplop-merkkien kanssa samaan aikaan. Jaetaan keväällä
kaikkina mahdollisina ajankohtina ja jatketaan merkkien jakamista vielä syksyllä.
Tapahtumassa ei turvahenkilöitä, vaan ulkopuoliset järjestyksenvalvojat.
7.5. Pedagon vappu, Ylä-Ruth/Lounaispuisto/Vibes/, 30.4.
Päivän aikataulu:
12-13 Ylä-Ruth: keittoaamiainen, ei ohjelmaa.
13-15 Lounaispuisto: leikkiäiset. Leikinvetäjät selvillä, leikit ei. Ollaan yhteyksissä
tämän osalta.
15-17 Karaoke Vibes: päiväkaraoke.
18-20 Lounaispuisto: puistositsit. Tapahtumavastaavat toimivat toast mastereina,
ohjelma ei vielä selvillä.
Tapahtuman turvahenkilöt:
Keittoaamiainen: Janetta Ottosson ja Inka Perokorpi
Leikkiäiset: Janetta Ottosson ja Atte Urama
Päiväkaraoke: Saara Kaarakainen ja Siru Kirkelä
Puistositsit: Kerttu Häkkinen ja Sara Kangassuo
Kerttu Häkkinen saapui 10.00.
7.6. Kirjakerho, Alkulähde, 3.5.

Kevään viimeinen tapaamiskerta. Julkistetaan kesäbingo ja vinkataan kirjoja.
7.7. Toukokuun hengailuilta, Discord, 12.5.
Emma Kola houstaa kevään viimeisen hengailuillan. Tarkoituksena pelata Pedagon
Discordissa matalalla kynnyksellä. Tapahtuma tulee ulos vapun jälkeen 2.5. ja se
pidetään torstaina 12.5. klo 18.
Tapahtuman turvahenkilö: Emma Kola
7.8. Fuksiton mökkisauna, Opinkiven sauna, 16.5.
Tapahtuma julkaistu Kide.appissä ja Instagramissa. Ilmoittautuminen auki 2.5. asti.
Kokousta edeltävänä päivänä ilmoittautuneita 20 toisen vuosikurssin opiskelijaa sekä
neljä järjestäjää. Mainostetaan vielä uudestaan.
Tapahtumassa on ohjattua ohjelmaa, ruokailua ja klo 19 eteenpäin vain rentoa
hengailua.
Tapahtuman turvahenkilöt: Tiia Hallamaa ja Netta Ahonen
Tauko 10.08–10.25.
8. Toimikuntien kuulumiset
Sovittiin kevään viimeisistä toimikuntakuulumisista Instagram-stooreista.
8.1. Pedagoginen toimikunta
Kokoustettu kahteen kertaan, 12.4. ja 19.4. Opiskelijaedustajat Minea Nirhamo ja
Atte Urama olleet paikalla molemmissa kokouksissa.

Suunniteltu OKL:n kevätkonferenssia 17.5. Konferenssin teemoina muun muassa
yhteisö ja OKL:n tarkoitus. Opiskelijaedustajat Minea Nirhamo ja Atte Urama
osallistuvat.
Yhteisöllisen kehittämisen työpaja Zoomissa tiistaina 3.5. klo 8.30-11.
8.2. Opintoasiatoimikunta
Keskusteltiin aloittavien ensimmäisistä viikoista sekä kotiryhmien selkeyttämisestä
tutoreilta tulleen palautteen pohjalta. Etenkin PRO-kotiryhmän orientoituminen nousi
esille keskustelussa.
Kevään opintoinfot eri vuosikursseille pidetty ja tallenteet näistä löytyvät
Moniviestimestä.
8.3. Yhteistyötoimikunta
Kokoustettu 12.4. ja opiskelijaedustajat Inka Perokorpi ja Sara Kangassuo olleet
paikalla.
Käytiin läpi, miten harjoitteluista saatu palaute koostetaan ja tullaan esittelemään.
Käytiin läpi kuulumisia harjoitteluiden osalta. Harjoittelut ihan hyvällä mallilla,
palautetta saatu ja kehitettävää on.
Seuraava tapaaminen 19.5. 14.30-16.
8.4. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta
Kokoustettu 11.4. ja Inka Perokorpi ollut paikalla.
Suunniteltu kestäviin elämäntapoihin liittyvää yhteistapahtumaa Pedagolle, laitokselle
ja Janolle Ruusupuistossa. Ympäristövastaava Sara Kangassuo ottaa koppia tästä.

Ella Hulanmäki ja Inka Perokorpi menossa seuraavaan tapaamiseen, jossa käsitellään
muun muassa alumniasioita 12.5. klo 8.30.
8.5. JYYn hyvinvointivaliokunta
Kokoustettu 25.4. ja Atte Urama, Minea Nirhamo, Kerttu Häkkinen sekä Siru Kirkelä
osallistuivat.
JYYn mielenilmaus mielenterveyspalveluiden resurssien lisäämiseksi oli
valtakunnallisesti onnistunut.
Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa nostettiin esille kansalaisaloite koskien
opintopsykologeja ja -kuraattoreita. Kansalaisaloitteella toistaiseksi vain noin 700
allekirjoitusta. Jaetaan Nyytin Instagram-postaus aiheesta.
Koulutussuunnittelija Heidi Nissinen laitokselta oli esittäytymässä ja kertomassa
muun muassa omasta työnkuvastaan ja opiskelijoiden vertaisryhmistä. Syksyn
vertaisryhmistä laitetaan viestiä viestintäkanavissa. Mainitaan, että saa tehdä myös
kaverin kanssa. Tehdään valmis konsepti, esimerkiksi iltapäivähengailu: tuu tekee
kouluhommia.
JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Anna Jäntti esitteli häirintäyhdyshenkilöiden
toimintaa ja erityisesti restoratiivista sovittelua.
Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa puhuttiin myös muun muassa hallituksen
hyvinvoinnin edistämisestä ja sen edistämisestä.
9. Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuusvastaavat aloittavat kokouksen jälkeen koosteen tekemisen
edellisestä, Pedagon omasta yhdenvertaisuuskyselystä.

Toinen Yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen alkaa -tapaaminen on viikon päästä,
keskiviikkona 4.5. Tapaamisella on luvassa pientä syötävää ja juotavaa. Ruokien
hankkimiselle on myönnetty vapaa budjetti.
Nostettiin esille Kostajaiset vuosikurssille -20 -tapahtuman palautteet
esteettömyydestä. Muistutettiin, että hallituksen ulkopuolisten henkilöiden tekemän
tapahtumaohjelman tarkistaminen ja siinä mahdollisiin ongelmakohtiin puuttuminen
on turvahenkilöiden tehtävä. Päätettiin myös, että jatkossa tapahtumaohjelmat
vaaditaan viikkoa ennen tapahtumaa niin ei tule kiire, jos on tehtävä muutoksia.
Nostettiin myös esille Avec-sitsien palaute. Yhdenvertaisuusvastaavat nostivat
palautteesta seuraavia pointteja: vastanneet eivät haluaisi tulla uudestaan, noin puolet
ei kokenut oloaan turvalliseksi eikä kokenut tapahtumaa yhdenvertaisena,
alkoholittomien kielteiset kokemukset tapahtumasta, tietyt pöytäryhmät riehuvat ja
vievät tunnelman kaikilta muilta.
Oltiin kommentoitu, että ihmiset eivät halua osallistua tapahtumiin, koska niihin on
suuri kynnys tulla pienten piirien takia. Jatkossa aiotaan sekoittaa porukkaa enemmän:
näin ei pääse syntymään riehuvia kaveriporukoita, joiden jalkoihin muut jäävät.
Yksi sitsikirjan lauluista, Lammaslaulu, nostettiin myös esille palautteessa. Sen
laulamista pidettiin epäsopivana.
Keskusteltiin myös palautelomakkeen viimeisestä kohdasta, jossa kysytään jäsenistöä
mukaan tekemään tapahtumia. Toistaiseksi jokainen on vastannut, ettei halua
ainakaan vielä. Mietittiin, miksi kaikki vastaavat kieltävästi. Onko kyse siitä, ettei
jäsenistö yksinkertaisesti halua osallistua tapahtumien tekemiseen vai siitä, että
kysymys ei palautelomakkeen lopussa saavuta kohdeyleisöään?
Ehdotettiin säännöllisesti Instagram-stooreihin laitettavaa kysymysboksia sekä
tapahtumatiimin tarkempaa selvitystä: kerrottaisiin konkreettisesti, millaisia hommia
tapahtumatiimiläiset tekevät. Tämän huomattiin auttaneen ainakin vujutiimin
kohdalla.

Ehdotettiin tarkempien rajausten tekemistä niin tuleville toimihenkilöille kuin
nykyisille tapahtumatiimiläisillekin: tietyt kuukaudet, tietyt tapahtumat ja tietyt
tehtävät olisivat vain tiettyjen ihmisten vastuulla.
Mietittiin myös yhdenvertaisuuskyselyn yhteydessä tehtävää hallituksen ulostuloa
aiheesta: hei, olethan tietoinen, että tällainen mahdollisuus osallistua on. Kannustetaan
tässä yhteydessä ottamaan koska vain matalalla kynnyksellä yhteyttä ja ohjataan
liittymään tapahtumatiimin Whatsapp-ryhmään Instagram-bion Link.treen kautta.
Toimihenkilöt lisäävät läpinäkyvyyttä: kuka vaan saa tulla mukaan. Ei ole vain oman
kaveripiirin kesken tekemistä.
10. Edunvalvonta
Edunvalvojat ovat olleet yhteydessä JYYn häirintäyhdyshenkilöön ja asian käsittely
on vielä kesken.
Maanantaina 2.5. iltakoulu, teemana edunvalvonta ja SOOL.
Pedagon, Abakuksen ja Janon yhteinen kysely koskien opetusharjoitteluja tulee ulos
maanantaina 2.5.
Pedagon jäsenkysely tulossa ulos 9.5. Vastanneiden kesken aiotaan arpoa
herkkukoreja.
Tauko 11.08–11.14.
11. Hupi
11.1.

Pedaali ry:n vuosijuhlat, 9.4.

Inka Perokorpi ja Janetta Ottosson olivat edustamassa Pedagoa.
Esitykset olivat olleet hienoja ja Pedaalin lipusta inspiroiduttiin.

11.2.

Vujutiimin tapaaminen, Ylä-Ruth, 20.4.

Tiimi kasvanut, tällä hetkellä vujutiimissä reilu 20 henkeä.
Vuju- ja sillispaikat lyöty lukkoon. Jatkot Timessä.
Vujutiimi jaettu pienempiin työskentelytiimeihin.
Seuraava tapaaminen tiistaina 10.5. klo 16 Kasvistolla.
11.3.

Apukäsien palkkiot

Ehdotettiin apukäsille ilmaista sisäänpääsyä niihin tapahtumiin, joissa he auttavat sekä
kiitoksena avusta jonon ohitusoikeutta vapaavalintaiseen tapahtumaan.
Huonona puolena tässä se, että kalliimmissa tapahtumissa tulee suuri tappio tai
muiden hinnat nousevat.
Toisena ehdotuksena apukäsille sisäänpääsy tapahtumaan puoleen hintaan sekä jonon
ohitusoikeus haluamaansa tapahtumaan.
Päätettiin, että alle 10 € tapahtumiin tarjotaan ilmainen sisäänpääsy ja yli 10 €
tapahtumiin tarjotaan sisäänpääsy puoleen hintaan. Näiden lisäksi kannan
ohitusoikeus haluamaansa tapahtumaan. Palkkiot tulevat voimaan syksyllä.
Kide.appiin oma lippukanta, joka jaetaan apukäsille. Tehdään selväksi, että apukäden
myydessä velvollisuus apuna toimimisesta siirtyy lipun ostajalle.
Keskusteltiin myös, että kalliiden tapahtumien kohdalla voitaisiin ottaa vain
hallituslaiset auttamaan. Tällöin ei tulisi niin paljoa ylimääräisiä kuluja.
12. Kansainvälisyys
12.1.

Ukraina-lahjoitus

Pedagolla budjetoituna 300 € yhteisvastuulahjoitus.
Äänestettiin ja päätettiin lahjoittaa koko summa (300 €) kerralla tähän.
Päädyttiin lahjoittamaan 300 € Lääkärit ilman rajoja -järjestölle.
Tehdään asiasta postaus Instagramiin ja Facebookiin. Perustellaan, miten päädyttiin
lahjoittamaan juuri tälle järjestölle sekä, että rahat tulevat Pedagon yhteisvastuu
budjetista, joka käytetään kokonaan Ukrainan lahjoitukseen.
Siru Kirkelä poistui ajassa 11.34.
Sihteerinä loppukokouksen ajan toimii Minea Nirhamo.
13. Kulttuuri
13.1.

Kirjakerho

Keskusteltiin kirjakerhon haalarimerkistä. Sen tulisi olla maksuton osallistujille ja se
pitäisi ansaita jotenkin, esimerkiksi suorittamalla nyt kesäbingon ja syksystä eteenpäin
käymällä parissa tapaamisessa. Kesäbingossa helppoja, matalan kynnyksen tehtäviä.
Päätettiin, että tilataan jo keväällä 50 kappaletta. Heta Vaattovaara suunnittelee.
Merkistä tulee 64 mm. Hinta 1,72 € / kpl, josta alennusta 10% = yhden merkin
hinnaksi tulee 1,55 € / kpl, kun tilataan 50 kpl.
14. Liikunta
Liikuntavuoro peruuntui viime viikolta ja ensi viikolta, koska ilmoittautuneita liian
vähän. Keväällä pidetty siis yksi liikuntavuoro.
Pohdittiin, miten liikuntavuoroa voisi monipuolistaa ja lajikirjoa laajentaa,
esimerkkinä kaupunkisota sekä muut pelit ja leikit. Liikuntavastaava Kerttu Häkkinen
selvittää, mitä välineitä varastosta voidaan käyttää.

Keskusteltiin mahdollisesta lajikokeilusta, menee todennäköisesti syksylle.
15. SOOL
Maanantain 2.5. iltakoulussa käsitellään SOOLia.
OAJ antanut lakkovaroitukset, jotka koskevat myös SOOLin jäseniä.
Valmistuvien infot luokanopettajaksi valmistuville tulossa.
Pubivisa tulossa.
16. Talous
Janetta Ottosson ja Inka Perokorpi ehdottivat tilintyhjentäjäistapahtuman
järjestämistä. Isot ja vapaat cocktailjuhlat, jonne mahtuisi paljon osallistujia. Liput
pidettäisiin kohtuuhintaisina.
Tapahtumat plussalla noin 1000 €. Säästettäisiin tapahtuma loppusyksylle ja
mahdollistettaisiin se tällä rahalla, jota on jo kertynyt.
Keskusteltiin siitä, onko kaikille selvää, mihin tapahtumista kerätyt rahat ylipäätään
menevät.
Tilin saldo: 12 271,93 €
Jäsenmäärä: 341
Rahaliikenteen pääpiirteet: tapahtumamerkkejä (viikonlopun aikana 63, sillä Pedagon
merkkejä mainostettu Facebookin merkkimyyntitorilla)
Talvipäiväbussien lipuista kuusi jäi lunastamatta, heille lähetetään lasku.
Pankkikortin maksu- ja nostorajaa on korotettu 2000 € asti.
Tärkeitä summia:

Maksetut laskut:
Yhdistysavain 131,02 €
Vuoden käyttölisenssi Plus -tilaukseen.
PalkintoPaja Oy 30,00 €
Pokaalin kaiverrus Vuoden Pedagolainen -palkintoon.
Julkkissitsien lasku 665,00 €
Tuli maksumuistutus, oli ilmeisesti epähuomiossa siirretty säpo maksettujen kansioon,
ennen kuin maksu oli vahvistettu.
Emile ry 25,00 €
Maanantaina 11.4. järjestettävän peli-illan (Dildobingo) Antishop palkinnot maksoivat
yhteensä 50€, joista meidän osuus oli puolet eli 25€.
Jyväskylän seudun nuorisoseura ry 350,00 €
Vapun kotibileet.
Pohjolan matka 1000,00 €
Tallinna-excursion bussimaksu.
Heidi’s Bier Bar 2390,00 €
Avec-sitsien lasku.
24Rent 121,00 €
Vuokrattiin pakettiauto ajalle 29.4. - 30.4.
Maksukorttien maksut:
Alko:
38,00€ / 22.4.
38,00€ / 25.4.
Tokmanni:

15,95€ / 22.4.: pahvimukeja 250 kpl, Jaffaa neljä 1,5 l pulloa
6,25€ / 25.4.: Jaffaa neljä 1,5 l pulloa
Kulukorvaukset:
Ei ole maksettu viimeisen kokouksen jälkeen. Maksetaan tämän kokouksen jälkeen ja
ne merkataan seuraavassa kokouksessa.
Hyväksyttäviä:
Masi Hautalammelle 16 €
Bussiohjelman tarvikkeita: glow sticks, lippalakki, mitali, pilailulasit, asu x 2.
16.1.

Hallituksen palkkiot

Ehdotettiin, että hallitukselle varattaisiin jokaiseen tapahtumaan ilmainen sisäänpääsy.
Perusteluna tälle se, että tapahtumat ovat konkreettinen tuotos hallituksen toiminnasta.
Jokainen hallituksessa osallistuu tapahtumien järjestämiseen eri tavoin.
Talousvastaavien mielestä hallituslaisilla on näin oikeus päästä tapahtumiin, joita
hallitus on yhdessä ollut järjestämässä.
Tapahtumaan täytyisi lunastaa oma lippu viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa,
jonka jälkeen liput vapautettaisiin yleiseen myyntiin. Hallituksen lippua ei voisi
myydä eteenpäin.
Talouden puolesta tämä ei olisi lähtökohtaisesti ongelma. Kevään aikana on tehty
hyvin voittoa. Jos lisättäisiin esimerkiksi 1,5 € per osallistujien liput, saataisiin
kustannettua hallituslaisten osallistumismaksut. Kaikki hallituksen jäsenet eivät
osallistu jokaiseen tapahtumaan ja vaikka osallistuisivatkin, ei tapahtumien
kustannukset nouse tarpeettoman korkeiksi.
Verrattiin tapahtumatiimin jäsenten lippuihin: tapahtumatiimin jäsenille yli 10€
maksavat tapahtumat puoleen hintaan. Lippua ei voi myydä, ellei saa uutta apukättä
itsensä tilalle.

Keskustelua aiheesta:
Keskusteltiin siitä, voidaanko jäseniltä veloittaa korkeampi hinta, jotta hallituslaiset
pääsisivät ilmaiseksi.
Ajatus hallituksen kiintiöstä tapahtumiin sai kannatusta.
Keskusteltiin myös hallituksen jäsenten toimimisesta apukäsinä. Tällöin tapahtuman
saisi ilmaiseksi tai puoleen hintaan, kuten tapahtumatiiminkin jäsenet.
Jos kaikki tapahtumat olisivat ilmaisia hallituslaisille, tulisi siitä iso kuluerä.
Poikkeuksena ilmaisista tapahtumista sitsit, talouden näkökulmasta. Sitsien
hinta nousisi jäsenille liikaa, jos jokaisen hallituslaisen ilmaisen sitsit lisättäisiin
sitsien hintaan jäsenille.
Ehdotettiin yhtä ilmaista tapahtumaa sekä keväälle että syksylle tai samaa etua kuin
apukäsillä (alle 10 € ilmaiseksi ja loput 50%).
Kannatetaan hallituksen kiintiötä kaikkiin tapahtumiin.
Osallistetaan jäseniä apukäsinä, ei aina hallituslaisia apukäsinä rahan takia. Jos
hallituslaisille, jotka toimivat apukäsinä, tarjottaisiin ilmainen tapahtuma,
tapahtumista tulisi kalliimpia. Ehdotuksena siis, että tapahtumissa tulisi mieluummin
osallistaa jäsenistöä ja apukäsille tarjottaisiin heille sovitut edut apukäsinä
toimimisesta.
Keskusteltiin siitä, onko ilmainen tapahtuma riittävä korvaus tapahtumassa
auttamisesta, sillä kaikki hallituslaiset tekevät töitä myös omilla sektoreillaan.
Tällä hetkellä tapahtumien hintaan on lisätty pieni summa, esimerkiksi 1 €, jotta
voidaan kattaa kulut, jos tuleekin vähän osallistujia tai muita yllätyksiä. Keskusteltiin
siitä, halutaanko antaa raha takaisin jäsenistölle vai jakaa sitä “palkkioksi”
hallituslaisille. Perusteltiin asiaa sillä, että hallituslaisten tekemää työtä tulisi palkita
jotenkin.

Jos tarjotaan tapahtuma ilmaiseksi, niin ei kerätä rahoja tapahtumien hinnasta vaan
esimerkiksi merkkimyynnistä, jotta tapahtumien hinnat eivät nousisi liian korkeiksi.
Keskustelussa nousi esille myös, että onko reilua jos jäsenet “kustantavat”
hallituslaisten ilmaiset tapahtumat.
Päätettiin, että hallituslaisille tulee oma kiintiö kaikkiin tapahtumiin.
Mietittiin sitä, miltä hallituslaisten pääseminen ilmaiseksi kaikkiin tapahtumiin
näyttäisi jäsenistön silmin.
Ehdotettiin vujuihin pääsemistä ilmaiseksi sekä kiintiötä. Tällöin muut tapahtumat
olisivat maksullisia. Ehdotuksena myös, että hallituslainen voi valita vuosijuhlien
sijasta jonkun toisen ilmaisen tapahtuman.
Tapahtumavastaavat saavat ilmaiseksi tapahtumat, koska “ovat töissä” koko
tapahtuman ajan. Pohdittiin, ketkä kaikki työskentelevät suoraan tapahtumien kanssa
ja näin saavat kyseisen tapahtuman ilmaiseksi. Kaikki hallituslaiset kuitenkin
lähtökohtaisesti työskentelevät omalla sektorilla, eivätkä välttämättä järjestä ollenkaan
tapahtumia hallituskauden aikana. Silti heidän työpanostaan tulisi myös palkita.
Päätettiin tarjota hallituslaisille kannanohitus jokaiseen tapahtumaan.
Loput edut mietitään seuraavassa kokouksessa.
17. Tutor
Edellisellä tapaamisella aloitettu orientaatioviikon suunnittelu.
Fuksimökin ajankohta 3.-4.9.2022. Eräkolkkaan otettu yhteyttä, ei ole tullut vastausta.
Tutoreiden ja hallituksen tapaaminen tiistaina 2.5. klo 18-20. Tapaamisen aiheena
hallituksen ja tutorien välinen yhteistyö, tapahtumien järjestäminen sekä
yhdenvertaisuus- ja talousasiat. Luodaan heti alkuun yhteiset pelisäännöt.

18. Viestintä
Viestintävastaava Janetta Ottosson muistutteli kaikkia täyttämään Google-kalenteria,
palautelomakkeet muun muassa puuttuu koko vappuviikolta.
19. Yhteistyö
Sopimus Laajiksen kanssa on uusittu, muutoksena Pedagon edut eivät ole voimassa
hiihtolomaviikoilla 8 ja 9.
19.1.

Vaatetilaus

Kloffalta tullut lasku pipoista ja hatuista, välitetty taloussähköpostiin.
Vaatetilauksen paketti on tulossa, sovitaan päivystysajat kun paketti tulee. Tehdään
Docs-tiedosto, johon laitetaan päivät ja kuka pääsee. Otetaan tarvittaessa vaatteet
mukaan vapun tapahtumiin.
Uusi vaatetilaus: hallituspaidat, jotka jäisivät hallitukselle omaksi.
Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa, tavoitteena saada nämä orientaatioviikoille.
20. Ympäristö
Ei kummempia.
21. Alumnitoiminta
Vappubileisiin myytiin kolme alumnilippua.
22. META
Liikuntavastaava Kerttu Häkkiseltä tiedot futisturnauksesta: ei tule grilliä/kioskia, keli
on epävarma.

SKY (Snellman korkeakoulun ylioppilaskunta) on kutsunut puheenjohtaja Tiia
Hallamaan vujuille 20.5. Helsingissä. Tiia ei ole menossa tällä hetkellä, kutsu
osoitettu yhdelle.
Merkkikilpailun merkkitilaus pitäisi tehdä. 38 ilmoittanut haluavansa merkin, tilataan
50. Kerätään postitustiedot Kide.appissa merkin maksun yhteydessä. Kide.appin
maksukustannukset maksaa Pedago, tilauksella ei ole kiire.
Laitetaan sillismerkistä vielä yksi somepostaus.
Tilataan samalla myös muita merkkejä, kuten hengailumerkit ja kirjakerhomerkit.
Talousvastaava Atte Uramalle soiteltu talvipäiväbusseista, vaikka puhelinnumerot ei
ole julkisia. Jos soitellaan toimistoaikojen ulkopuolella, ei ole velvollisuutta vastata.
Kestävän kehityksen työpaja 8.4., Emma Kola, Minea Nirhamo ja Atte Urama
osallistuvat. Aiheena kestävät elämäntavat koulutuksessa. Luvassa työpaja ja
puheenvuoroja: miten Ruusupuistoa ja OKL:ää voitaisiin kehittää kestävämmäksi?
Käytiin läpi kokouksen nakkilista.
Kahden viikon reipas: Tiia Hallamaa
Kerttu Häkkinen laittaa kokouskuulumiset.
23. Seuraava kokous ja kokouksen päätös
Seuraava kokous pidetään 05.05. Yhdistyksen ylimääräinen kokous klo 16.15.
Puheenjohtaja Tiia Hallamaa päätti kokouksen klo 12.37.
Jyväskylässä 27.04.2022
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