
PEDAGO RY PÖYTÄKIRJA 02/23

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 11.11.2023 klo 17.15

Paikka: Lyhty P302

Läsnä:  Minea Nirhamo

Emma Kola

Atte Urama

Janetta Ottosson

Siru Kirkelä

Saku Virtanen

Jussi Tikanmäki

Saaga Rissanen

Veera Hynninen

Friida Vallin

Lotta Seppänen

Anni Hakala

Ella Hulanmäki

Tiia Hallamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minea Nirhamo avasi kokouksen klo 17.21.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan esitettiin lisättäväksi

Kohtaan 8.1. Kirjakerho, Alkulähde, 18.1.

Kohtaan 8.6. Työelämäpäivä



Kohta 14 SOOL

Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saku Virtanen ja Jussi Tikanmäki.

5. Hallinto

5.1. Pedagon nimenkirjoittajat

Puheenjohtaja Minea Nirhamo ehdotti nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Minea

Nirhamoa, sihteeri Siru Kirkelää ja yritysyhteistyövastaava Saaga Rissasta.

Nimenkirjoittaja voi allekirjoittaa Pedagon virallisia asiakirjoja.

5.2. Toimikuntien opiskelijaedustajat

Ennen kokousta osaan hallituksen jäsenistä on oltu yhteyksissä asian tiimoilta.

Toimikuntien opiskelijaedustajat kirjataan seuraavaan pöytäkirjaan.

5.3. Hallitusmökki 14.–15.1.

Luvassa ryhmäytymistä, kouluttautumista ja tulevan vuoden suunnittelua.

Keskusteltiin mökkiin liittyvistä käytänteistä, kuten liinavaatteista, autokyydeistä ja

aikatauluista.

Mökki maksoi 525 €. Hintaan lisätään myöhemmin kulukorvauksina maksettavat

bensat. Pedago kustantaa myös lounaan ja illallisen.



5.4. Tunnustukset

Janetta Ottosson esitteli uudelle hallitukselle edellisen hallituksen kanssa käsitellyn

diashown.

Hallitusmitalin saa jokainen hallituksessa toiminut. Rajataan niin, että hallitusmitalin

voi saada vain kerran.

Päätettiin, ettei tule puheenjohtajiston mitalia.

Ansiopinssissä ei ole omaa nauhaa vaan se laitetaan vuosijuhlaruusukkeen päälle. Sen

voi saada kuka tahansa jäsenistöstä. Pinssin myöntäminen pohjautuu kirjallisiin

perusteluihin, joita ei ole vielä määritelty. Otetaan mallia muilta ainejärjestöiltä ja

laaditaan tunnustussäännökset nettisivuille julkaistavaksi. Hallituksen edut käydään

läpi kevätkokouksessa ja jäsenistö saa vaikuttaa niihin kokouksen aikana. Myös

tunnustussäännökset hyväksytetään jäsenistöllä kevätkokouksessa. Tavoitteena siis

saada ne valmiiksi kevätkokoukseen mennessä.

Tarkennetaan vuoden aikana myös mitalien ulkonäkö.

Palataan edellisen kauden hallituslaisten hallitusmitalien jakotapaan myöhemmin.

6. Talous

Keskusteltiin vuosijuhlien laskuista ja niiden lähettämisestä.

30.1. on iltakoulu talouteen liittyen. Iltakoulussa tehdään muun muassa tarkempi

budjettitaulukko talousarvion rinnalle.

Tilin saldo: 4 424,69 €

Jäsenmäärä: 362

Taloustiimin terkut:



Avustuksia kilahtanut tilille:

JYYn ainejärjestöjen toiminta-avustusraha 277,98 €

JYYn Kulttuuriavustus 300 €

Maksettuja summia:

14.12.2022

Revolution

197,10 €

Hallituksen virkistysillallinen

15.12.2022

Clas Ohlson

79,96 €

Laatikot Kasviston hyllyyn

15.12.2022

SUOMEN KEIKKALASKU

300,00 €

Aava Ensemble palkkio joululaulajaisesiintymisestä

16.12.2022

VERSO JYVASKYLA

46,00 €

Toimikuntakokouksen aamupalamaksu

16.12.2022

JUURIKKA CATERING OY

3 656,00 €

Tilintyhjentäjäisten catering lasku

19.12.2022

FOKUS RY

29,10 €



Pyjamabilesitsien voittojako

19.12.2022

MH SERVICE OY

475,54 €

Tilintyhjentäjäisten järjestyksenvalvonta

22.12.2022

POMPPUDIILI

140,00 €

Popkornikone tilintyhjentäjäisiin

23.12.2022

JKLN TYÖVÄENYHDISTYS RY

1 316,88 €

Aaltosalin tilavuokra tilintyhjentäjäisiin

31.12.2022

NINJOU OY / ROPO LASKUTUSPALVELU

300,00 €

Tilintyhjentäjäisten DJ-maksu

6.1. Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeudet poistetaan henkilöiltä Suikkanen

Juho Eemeli ja Hallamaa Tiia Elisa.

Verkkopankkitunnukset avataan Minea Elisabeth Johanna Nirhamolle ja annetaan

Pedagon tilin käyttöoikeus sekä verkkopankin tilinkäyttöoikeus.

Tilinkäyttöoikeudet pysyvät ennallaan henkilöllä Atte Matias Urama.

Tilin pankkikortti Pedagon tilille (FI95 4600 0010 5458 18) säilyy Atte Uramalla.

7. Viestintä



Viestintävastaava Janetta Ottosson kyseli, onko muilla hallituslaisilla jotakin mitä

tulisi julkaista Pedagon somessa ennen hallitusmökkiä. Ei ollut muuta kuin ilmoitus

vallanvaihdosta.

Tammikuun Save the date julkaistaan vasta hallitusmökin jälkeen, sillä

tapahtumavastaavat eivät ole vielä suunnittelleet tapahtumia Minigamesin lisäksi.

7.2. seksuaalikasvatustapahtumaa mainostetaan ainakin Pedagon pöhinöissä.

7.1. Kriisiviestintäsuunnitelma

Käsitellään tarkemmin hallitusmökillä ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

8. Tulevat pöhinät

Puheenjohtajisto pohtinut Tulevat tapahtumien muuttamista Tulevat pöhinät

-muotoon. Kohdassa oli tällöin mukana tapahtumavastaavien järjestämien

tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi edunvalvontaan liittyviä tapahtumia.

JYYn järjestöseminaari koskee vain hallituslaisia, joten pohdittiin onko hallituslaisille

olevien asioiden olennaista olla tulevissa pöhinöissä vaan tulisiko niiden olla

esimerkiksi kohdan Hallinto alla.

8.1. Kirjakerho

Heidi Hakamäki jatkaa kirjakerhon vetämistä vaikka ei kuulukaan enää hallitukseen.

8.2.JYYn järjestöseminaari, Agora, 20.–21.1.

Puheenjohtajisto varmisti, että kaikki hallituslaiset ovat ilmoittautuneet seminaarin

sillä ilmoittautuminen loppuu tänään.

Kaikki olivat ilmoittautuneet, ensi viikolla kouluttaudutaan.



8.3. Minigames, Heidi’s Bier Bar, 25.1.

Kaikki ok Heidi´sin kanssa, tapahtumaan liittyvät kuviot sovittiin jo syksyllä.

8.4. Educa-messut, Messukeskus, 27.–28.1.

Tiia Hallamaa ja Kaisa Tapanainen olisivat kiinnostuneita lähtemään messuille, jos

Pedago ilmoittaa heidät SOOLille ja he voivat hakea SOOLin matkakorvausta. Koska

kiinnostuneita on vain kaksi, matkat korvattaisiin kokonaisuudessaan.

8.5. SOOLin Talvipäivät, Oulu, 24.–26.2.

Atte Urama ja Janetta Ottosson ovat luvanneet jo edellisenä vuonna hoitaa

Talvipäivien bussit. Myös uudet tapahtumavastaavat osallistuvat bussikyytien

hoitamiseen.

Alustava aikataulu bussipaikkojen varaamiselle on 31.1.-3.2. Paikkoja saavat varata

kaikki Jyväskylän yliopiston SOOLin alaisiin ainejärjestöihin kuuluvat opiskelijat.

Keskusteltiin Jyväskylän pre-talvipäivien tapahtumista. Tapahtumavastaavia

kannustettiin tekemään yhteistyötä muiden kasvisten kanssa.

8.6. Työelämäpäivä

Minea Nirhamo ja Emma Kola järjestävät pedagolaisille ja opettajankoulutuslaitoksen

opiskelijoille työelämäpäivän tiistaina 21.3. Myös edunvalvontaan painottuva

hallitustiimi on vahvasti mukana.

Tauko 17.55-18.10

9. Edunvalvonta

9.1. Yhdenvertaisuus



Yhdenvertaisuus siirrettiin alakohdaksi Edunvalvonnan alle.

Vuoden 2022 yhdenvertaisuusvastaavat kokoontuneet kokousta edeltävänä päivänä ja

päivittäneet yhdenvertaisuuteen liittyviä dokumentteja sekä lisänneet ne uuden

yhdenvertaisuusohjelman mukaisesti Pedagon nettisivuille.

9.2. Jäsenkysely syksy 2022

Vuoden 2022 edunvalvojat Minea Nirhamo ja Emma Kola esittelivät syksyn 2022

jäsenkyselyn tulokset.

Vastauksia saatiin 12 kappaletta.

Yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden koettiin toteutuneen, mutta tutorvalinta herätti

keskustelua. Nostettiin esille muun muassa subjektiivisten kokemusten vaikutus

valintaprosessiin. Palataan asiaan ja mietitään kevään mittaan sekä toimihenkilö- että

tutorhakujen toteutusta.

Tapahtumatoiminta sai isoa kiitosta.

Viestintään liittyen toivottiin, että opintoihin liittyviä asioita ja teemoja voisi tuoda

enemmän esille Pedagon somessa.

Ilmapiirin parantamiseksi toivottiin enemmän tutustumista myös vanhempiin

vuosikursseihin jo heti fuksiviikoille.

Kooste on jaettu nettisivuille eikä sitä nosteta esille muissa viestintäkanavissa

vähäisen vastaajamäärän vuoksi.

10. Keke

Ehdotettiin kohdan nimeksi selkeyden vuoksi jatkossa Kestävä kehitys.



Kestävyysosaaminen ja OPS -seminaari 24.1. Agora Auditorio 1 klo 14-16.

Puheenvuoroja ja paneelikeskustelu sekä ilmoittautuneille kahvia ja pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen menee kiinni 20.1. Paikalle toivottiin varapuheenjohtajaa tai

keke-vastaavaa, mutta voi halutessaan mennä myös joku muu.

11. Hupi

11.1. Kirjakerho

Käsiteltiin jo aiemmin kohdassa 8.1.

11.2. Liikuntavuoro

Edellisen vuoden ja uusi liikuntavastaava eivät ole vielä tavanneet liikuntavuoron

tiimoilta.

Kemian opiskelijat ovat kiinnostuneita yhteisestä liikuntavuorosta. Molemmilla ollut

ongelmia vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

11.3. Tammikuun hengailuilta

Tammikuun hengailuiltaa ei ole vielä suunniteltu.

Hengailuiltojen järjestäminen on syksyllä tutoreiden ja keväällä hallituslaisten

vastuulla. Vastuu ei ole yksin tapahtumavastaavilla vaan on pyritty siihen, että

keväällä olisi esimerkiksi yhdenvertaisuusvastaavien järjestämä hengailuilta.

Palataan asiaan hallitusmökillä.

Jatketaan hengailuapprokonseptia, sillä haalarimerkkejä on vielä jäljellä.

11.4. Fuksimökki vuosikurssille -21

Valmiit tiedostot löytyvät Drivestä.



Järjestämisvastuu on vuoden 2021 tutoreilla ja ainakin Jimi Rytkönen on ilmaissut

kiinnostuksensa mökin järjestämiseksi.

Fuksimökkiä ei ole merkitty toimintasuunnitelmaan, joten sitä ei ole pakko järjestää.

Fuksimökin ei myöskään ole pakko olla juuri mökki vaan tilalla voidaan järjestää

esimerkiksi sitsit tai jokin muu tapahtuma.

12. Kansainvälisyys ja tutor

Tutorvastaava Veera Hynninen on ilmoittanut kokousta edeltävänä päivänä Tiina

Nyyssöselle, että tutorvastaava on vaihtunut.

Kevään vaihtohakujen päivämääriä selvitellään ja niistä infotaan tulevissa

kokouksissa kevään mittaan.

13. Yritysyhteistyö

Kokousta edeltävänä päivänä 10.1. osa hallituslaisista on käynyt Café Europassa

palaveeraamassa tulevan vuoden yhteistyökuvioiden tiimoilta. Sovittiin päivämäärät

kolmelle tapahtumalle, kaksi keväälle ja yksi alkusyksylle sekä suunniteltiin jo

alustavasti, millaisia tapahtumat voisivat olla. Tehtiin yhteinen whatsapp-ryhmä

viestinnän helpottamiseksi.

13.1. Yhteistyösopimukset

Sopimus Boogin kanssa on päättynyt 31.12. Sopimus on jäissä siihen asti, että se

uusitaan ja sponsori-merkintä poistetaan nettisivuilta toistaiseksi.

Hallitusmökin jälkeen palataan yhteistyökuvioiden pariin tarkemmin.

14. SOOL

Kevään järkkäkurssi on 11.-12.2. Kutsu koskee erityisesti uusia toimijoita.



Kurssin keskiössä ovat edunvalvonta, yhdenvertaisuus, viestintä sekä talous.

Mukaan pääsee kolme hallituksen jäsentä. Järkkäkurssille lähtijät päätetään

hallitusmökillä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.1.

Ensi viikolla suunnitteilla ollut SOOLin EA-koulutus on peruttu.

15. META

Kokouskuulumiset: Emma Kola

Vuoden 2022 hallituslaiset, jotka haluavat opintopisteitä ainejärjestötoiminnasta

toimittavat vapaamuotoiset raportit Tiia Hallamaalle 31.1. mennessä. Ohje raportin

tekemiseen löytyy Telegram-ryhmästä.

Pyydettiin myös vuoden 2022 hallituslaisia tsekkaamaan vuoden 2022

toimintakertomus ja korjaamaan mahdollisia virheitä.

Vuoden ensimmäinen laitosjohdon ja hallituksen tapaaminen aamupalan merkeissä on

2.2. klo 8.15-10. Tapaamisella suunnitellaan tulevan vuoden kuvioita.

Hallituskuvia koskien on kontaktoitu valokuvaajaa. Hallituskuvat sovittiin alustavasti

otettavaksi 31.1. klo 12 eteenpäin.

Kokouskaljat Sohwissa.

16. Seuraava kokous ja kokouksen päätös

Seuraava kokous pidetään 23.01. klo 17.00.

Puheenjohtajisto ehdotti kokousajan muuttamista kiinteäksi. Idea ei saanut juurikaan

kannatusta.

Vastaehdotus: sovitaan kerralla useampi, esimerkiksi viisi seuraavaa kokousta.



Palataan kokousten ajankohtiin hallitusmökillä.

Puheenjohtaja Minea Nirhamo päätti kokouksen klo 18.46.

Jyväskylässä 11.01.2023

Allekirjoitukset löytyvät seuraavalta sivulta. Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa.



Liite 1

Tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeudet poistetaan henkilöiltä Suikkanen

Juho Eemeli ja Hallamaa Tiia Elisa.

Verkkopankkitunnukset avataan Minea Elisabeth Johanna Nirhamolle ja annetaan

Pedagon tilin käyttöoikeus sekä verkkopankin tilinkäyttöoikeus.

Tilinkäyttöoikeudet pysyvät ennallaan henkilöllä Atte Matias Urama.

Tilin pankkikortti Pedagon tilille (FI95 4600 0010 5458 18) säilyy Atte Uramalla.


