Pedaali ry
Hallituksen kokous 20.04.2021 klo 12
Zoom-sovellus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Paikalla:
Poissa:
Josefiina Fagerlund
puh.joht.
Leeni Hämynen
Silja Ojala
siht.
Charlotta Kallio
Hilda Ivars
Aliisa Saarikoski (poistui kohdassa 8. Kopo-asiat, ajassa 13.00)
Anni Kuusikko (poistui kohdassa 8. Kopo-asiat, ajassa 13.00)
Asko Puhakka (saapui kohdassa 2. Kuulumiset, ajassa 12.11)
Olli Heikkinen
Tiina Nyyssönen
Veikka Holma
Veikko Hoffman
Johannes Siltanen (saapui kohdassa 9. Sool-asiat, ajassa 13.02)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Josefiina Fagerlund avasi kokouksen ajassa 12.07.
2. Kuulumiset
Kuulumiset käytiin läpi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohta 12.4 Hupparit. Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 4.5.2021 klo 14.
7. Talousasiat
7.1 Tilin ja käteiskassan saldot
Pedaalin tilillä on 2057,83€ ja käteiskassassa 531,45€.
8. KoPo-asiat
Ei KoPo-asioita.
9. SOOL-asiat
Soolin liittokokous oli 10.4.-11.4. Tiina Nyyssönen ja Silja Ojala edustivat Pedaalia liittokokouksessa. Liittokokous
oli etätoteutuksena puuduttava, mutta onnistunut.

10. Musiikkikampus
Ei musiikkikampusasioita.
11. Tapahtumat
11.1 Tulevat
11.1.1 Vappustriimi Triolin kanssa 28.4.
Vappustriimin toteutuksen suunnittelu etenee yhteistyössä Triolin edustajien kanssa.
Tapahtumassa on esiintyjähaun kautta viisi esiintyjää. Tapahtumaan suunnitellaan keikkojen
lisäksi myös muuta ohjelmaa.
11.1.2 Pedaalin vappu
Torstaina 29.4. järjestetään rastiseikkailu, johon osallistutaan 3-4 henkilön ryhmissä. Yhteislähtö
tapahtuu klo 18 ja rasteille suoritusaikaa on klo 21 asti. Tehtävärastit ja mahdolliset pikatehtävät
ovat suunnittelun alla ja niitä ei ole sidottu tiettyihin paikkoihin. Rasteista tehdään
koronaturvallisia ja suositellaan maskin käyttöä. Rastien suorittaminen tapahtuu lähettämällä
video tai kuva Whatsappin välityksellä järjestäjille.
Vappuaattona 30.4. perinteinen Sivarin vappukonsertti järjestetään striimikeikkana klo 13
alkaen. Klo 14-17 ohjelmassa on viskipiilo, joka toteutetaan huomioiden koronaturvallisuus
välttämällä liiallisia kokoontumisia ja huolehtimalla turvaväleistä.
Pedaalin vappugaala alkaa vappuaattona klo 19. Ohjelmassa on drinkkikoulu ja tapahtumaa
varten on kehitteillä Pedaalin oma drinkki. Lisäksi pyritään saamaan henkilökunnalta
tervehdys/ohjelmanumero. Näiden lisäksi kultakin vuosikurssilta on pyydetty ohjelmaa. Lopuksi
jaetaan titteleitä, joihin kerätään jäsenistöltä ehdotuksia. Mainostetaan vappuohjelmaa
somekanavissa.
Vapun kilpailuista ja peleistä jaetaan palkintoja. Lisäksi drinkkikoulun vetäjälle korvataan
aiheutuvat kulut. Todetaan, että on varaa panostaa enemmän palkintoihin, sillä tapahtumamenot
ovat olleet viime aikoina hyvin vähäisiä. Päätetään budjettikatoksi vapun palkinnoille 100 euroa.
12. META
12.1 EA-kurssi
Jäsenistöstä on tullut esiin ajatus, että olisi hyvä, jos myös musiikkikasvatuksen opiskelijoille kuuluisi
opintoihin ensiapukoulutusta. Silja Ojala lähtee selvittämään asiaa viimeistään lähempänä tulevaa syksyä.
Selvitellään ainakin opiskelijoiden kiinnostusta EA-koulutusta kohtaan ja sitä, miten Mutkun puolella
asiaan suhtaudutaan.
12.2 Valetut korvatulpat
Kartoitetaan jäsenistöltä kiinnostusta valettujen korvatulppien yhteistilaukseen. Edistetään asiaa syksyllä.
12.3 Harjoittelut
Selvitettiin tänä vuonna opetusharjoittelua tehneiltä, koetaanko tarvetta erilliselle harkkatutorille ja
tarvetta ei ole ilmennyt. Esiin on noussut kuitenkin erityisesti luoko-opiskelijoiden haasteet siinä, että
informaatiota ei aina ole selkeästi saatavilla. Informaation puute kuormittaa opiskelijoita myös yleisesti.
Veikka Holma vie asiaa eteenpäin. Pohdittiin, onko tarvetta Pedaalin omalle harkkapalautelomakkeelle,
jotta saadaan meidänkin ainejärjestön jäsenistön ääntä kuuluviin entistä paremmin.
12.4 Hupparit
Painatukseen lähetetyt logot eivät ole olleet oikeassa muodossa, joten se on tuottanut haasteita tilauksen
suhteen. Anni Kuusikko kysyy Meritta Pyykköseltä logosta toisenlaista tiedostomuotoa. Someen laitetaan
huomautus, että hupparit ovat tulossa.
13. Ilmoitusasiat
Josefiina Fagerlund on siistinyt Pedaalin jäsenlistaa. Pedaalissa on siistimisen myötä 64 jäsentä.
JYYn toiminta-avustusta on haettu.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.11.

Jyväskylässä 20.04.2021

___________________________________
Josefiina Fagerlund
Puheenjohtaja

___________________________________
Silja Ojala
Sihteeri

