Pedaali ry
Hallituksen kokous 9.9.2021 klo 18
F105 ja Zoom

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Paikalla:
Josefiina Fagerlund
puh.joht.
Silja Ojala
siht.
Asko Puhakka
Aliisa Saarikoski
Olli Heikkinen
Veikka Holma
Veikko Hoffman (poistui ajassa 19.42 kohdassa 10 Musiikkikampus)
Leeni Hämynen
Tiina Nyyssönen
Jenni Lappi (SOOL) (poistui ajassa 20.06 kohdassa 11.1.2 Pedaalin pesäpallomatinea)
Charlotta Kallio(etänä, poistui ajassa 20.55 kohdassa 12.5 Kehy-keräys)
Anni Kuusikko (etänä, poistui ajassa 20.53 kohdassa 12.5 Kehy-keräys)
Hilda Ivars (etänä, poistui 20.55 kohdassa 12.5 Kehy-keräys)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Josefiina Fagerlund avasi kokouksen ajassa 18.05.
2. Kuulumiset
Kuulumiset käytiin läpi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 28.9.2021 klo 8.00. Paikka päätetään myöhemmin.
7. Talousasiat
7.1 Tilin ja käteiskassan saldot
Pedaalin tilillä on 2292,46€ ja käteiskassassa 541,45 €.
Talousarvion mukaisesti ollaan edetty. Koska tapahtumia ei ole voinut järjestää paljoa, pohdittiin niistä
ylijääneiden varojen käyttötarkoituksia: esimerkiksi tapahtumat, kuten isommat vuosijuhlat, lahjoittaminen
ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tai PA-vuokrausidean edistäminen. Olli Heikkinen ja Asko Puhakka
selvittelevät PA:n hankintaa vuokrausta ajatellen
7.2 MobilePay
Josefiina Fagerlund ja Charlotta Kallio allekirjoittavat sopimuksen MobilePaylle sen käyttöönottamiseksi.
8. KoPo-asiat
Laitoksen henkilökunnan kiinnisaaminen on ollut haastavaa
Ops-muutoksesta johtuvia haasteita opinnoissa selvitellään.

8.1. Tilojen käyttö
Yliopiston tilat ovat jälleen opiskelijoiden käytettävissä vanhaan malliin. Viime kevään tilanvarausjärjestelmää ei
tarvitse enää käyttää.
Kulkukorttien toimimattomuutta selvitellään. Ensi viikon aikana kulkulätkien pitäisi toimia.
9. SOOL-asiat
SOOLin järjestötoimijakurssi 13.-14.11. Katsotaan myöhemmin kuka pääsee osallistumaan.
Aluetoimijoiden kerran kuukaudessa järjestämä Pubi-visa alkaa 27.9. etänä, myöhemmin se tullaan järjestämään lähinä.
Maailman opettajien päivä on 5.10.
Aluetoimijoiden Halloween järjestetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä.
Työttömyyskassainfo tulossa.
9.1 Aluetoimija Jennin turinat
SOOLin aluetoimija Jenni Lappi esittäytyy hallitukselle.
Fukseille pidettiin SOOL-info
SOOLin toimijat olisivat halukkaita osallistumaan myös rennommalla tavalla, kuten fuksiaisten rasti tms.
SOOLin jäsenainejärjestöjen välille olisi tarkoitus järjestää jotain pientä toimintaa, kuten joukkuekilpailuita.
Aluetoimija kyseli harkkakokemuksia ja voiko SOOL jotenkin auttaa harkkalaisia.
Syyskuun aikana tulee vanhoille SOOLin jäsenille sähköpostia jäsenmaksusta. Kannattaa odottaa sähköpostia
ennen jäsenmaksun maksamista.
Jäsenrekisteri uudistuu, infoa tulossa omien tietojen päivittämisestä.
10. Musiikkikampus
Musiikkikampuksen johtotiimin kokous on 13.10. Olli Heikkinen toteuttaa Forms-lomakkeen, johon opiskelijat voivat
ilmaista mielipiteensä musiikkikampuksen toimintaan liittyen.
23.11. järjestetään Suomalainen musiikkikampus 20v -tapahtuma. Tilaisuuden laadusta ei tietoa.

11. Tapahtumat
11.1 Tulevat
11.1.1 Fuksiaiset
Fuksiaisten päivämäärä on päätetty ja suunnittelu etenee. SOOLilta tulee rasti.
11.1.2 Pedaalin pesäpallomatinea 14.9.
Facebook-tapahtuma on tehty. Välineet on hoidossa. Mainostetaan somessa.
11.1.3 Sitsit Jammauksen kanssa
Jammaukselta tuli yhteydenotto yhteissitsien järjestämisestä. Asiaa aletaan edistää.
11.2 Menneet
11.2.1 Yllätysilta
Tapahtuma oli menestys. Voittajille hankitaan pieni palkinto.
11.2.2 Pedaali-Abakus futispeli
Hävittiin, mutta muuten oli onnistunut tapahtuma. Jonkinlainen revanssi otetaan.
11.2.3 Fuksisauna
Oli kivaa ja meni hyvin. Porukkaa oli paikalla paljon. Häirintäyhdyshenkilön valinta unohtui, mutta
tällaiset käytänteet ovat unohtuneet tapahtumien vähyyden vuoksi. Astiavastaava ja pullovastaava
puuttui, mutta siivous onnistui kuitenkin. Jatkossa nakitetaan siivoustiimi.
12. META
12.1 Haalarimerkkikilpailu
Haalarimerkkikilpailu on käynnistynyt. Rummutetaan lisää vuosikurssivastaavien kautta ja somessa.

12.2 Tiedonkulku
Korona vaikeuttaa hiljaisen tiedon siirtymistä vuosikurssien välillä.
Kootaan nettisivuille esimerkiksi Opiskelijalle-välilehti, jonka kautta jäsenistö voisi löytää informaatiota helposti.
Aktiivisesti pyritään ottamaan esiin aiempia käytänteitä, jotta koronan vaikutuksia saadaan vähennettyä.
Kootaan tarvittavaa tietoa myös hallituslaisille helposti saataville.
Asko Puhakka infoaa SOOLia uusista nettisivuista, jotta sitä kautta saadaan ohjaus uusille nettisivuille vanhojen
sijaan.
12.3 Tapahtumarekisteri ja sen vastaava
Nettisivuille päivitetään tapahtumarekisterin vastaavaksi Aliisa Saarikoski.
12.4 Tapahtumien ajankohdat viikolla
Pyritään järjestämään Pedaalin tapahtumia pääosin tiistaisin.
12.5 Kehy-keräys
Leeni Hämynen kerää keräyskohde-ehdotuksia, joista äänestetään hallituksen Facebook-ryhmässä. Keräyksen
ajankohta valitaan myöhemmin.
12.6 Maailmanparannus-haalarimerkki
Ympäristövastaavien kesken oli tullut idea haalarimerkistä, jonka tuotot lahjoitetaan jollekin kohteelle. Lähdetään
mukaan.
12.7 Hallitustestamentti
Hallituslaisten päivitettävä omaa hallitustestamenttiaan seuraavia varten. Järjestetään hallituksen kesken
testamentti-iltamat syksyn aikana, jotta saadaan testamentit kuntoon seuraaville.
12.8 Korkeakoululiikuntatapaaminen
Meiltä on kysytty kehitysideoita ja toiveita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Veikka Holma osallistuu
etätapaamiseen. Myös liikuntavastaava Miska Paanasen kiinnostusta osallistumiseen kysellään.
12.9 Fuksitaulun päivitys
Silja Ojala päivittää fuksitaulun infoja.
13. Ilmoitusasiat
Kissanpäivät on peruttu.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 21.09.

Jyväskylässä 17.09.2021

___________________________________
Josefiina Fagerlund
Puheenjohtaja

___________________________________
Silja Ojala
Sihteeri

