
Emile ry    Pöytäkirja 

    16.3.2015 
 

 

Emile ry:n kokous 

 

Aika  16.03.2015 klo 16.00 

 

Paikka   Ylä-Ruthin kabinetti 

 

Läsnä  Leena Leikas  puheenjohtaja 

  Anna Slunga  sihteeri ja kv-vastaava 

Marjut Nupponen talousvastaava 

  Aku Nordling tiedotusvastavaa 

  Juho Vehkakoski opinto- ja tiedevastaava 

  Tanja- Tuulia Talvitie opinto- ja tiedevastaava 

  Joonas Kalliokoski sopo- ja ympäristövastaava 

  Sanni Leinonen tapahtuma- ja kulttuurivastaava 

  Tiia Nurminen tapahtuma- ja liikuntavastaava 

  Emilia Trast  tapahtuma- ja kulttuurivastaava 

  Iiris Latva-Koivisto yritys- ja yhteistyösuhdevastaava (Skype) 

 

Poissa  Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava 

  

 

  

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Leena Leikas avasi kokouksen klo16.07 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska 

kokouskutsu oli lähetetty viikkoa ennen kokousta. 

 

 

3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Leinonen ja Juho Vehkakoski. 

 

 

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

 

Asialistaan lisättiin kohta c) Työelämävierailuun kustannuksiin 

osallistuminen. 

 



Asialista hyväksyttiin muutoksineen kokouksen viralliseksi 

työjärjestykseksi. 

 

 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 18.2.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

 

6. Talousasiat 

 

Talousvastaava Nupponen ei kertonut Emile ry:n rahatilannetta.   

 

 

7. Vastuualueiden kuulumiset 

 

Puheenjohtaja Leikas kertoi, että Jyväskylän yhteiskuntatieteilijöiden 

Speksi ry oli kysynyt meitä mukaan tukemaan toimintaansa.  

Keskustelimme myös Jyy:n yleisavustushakemuksesta ja päätimme, että 

jokainen laittaa oman vastuualueensa tiedot talousvastaava Nupposelle, 

joka lähettää hakemuksen. Puheenjohtaja Leikas kertoi myös pedagogisen 

johtajan Eija Sevónin sekä amanuenssin Helena Koivunen-Klemmtin 

kanssa käydystä palaverista. Palaverissa oli keskusteltu tulevasta 

Ruusupuistosta, graduseminaarin muutoksista sekä graduinfosta, jonka 

mainostamiseen myös Emile ry osallistuu. 

 

Opinto- ja tiedevastaava Talvitie kertoi tulevista opetussuunnitelmien 

muutoksista. KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät-kurssin kuvaus 

muuttuu niin, että jatkossa suorituksessa voidaan edellyttää esim. 

nonparametristen ja parametristen metodien käyttöä ja tulkintaa. 

Tieteellisen viestinnän kurssi muuttuu kaikille pakolliseksi 

maisterivaiheessa. Syy muutokseen on se, että kaikki halukkaat eivät ole 

tällä hetkellä päässeet kyseiselle kurssilla ja tällä muutokselle 

mahdollistetaan kaikkien opiskelijoiden pääsy kurssille. Talvitie kertoi 

myös, että vaatimus vähintään hyvästä keskiarvosta ollaan poistamassa 

käytöstä ja tällä pyritään poistamaan opiskelun esteitä. Avoimen 

yliopiston edustajaa huolestutti, näkyykö muutos opiskeluvalmiuksissa, 

kun opiskelija-aines ei ole yhtä valikoitunutta kuin tiedekunnan sisällä. 

OPS-kyselyyn ei ollut tullut paljoa vastauksia, jonka vuoksi ei voitu tehdä 

suuria linjauksia. Kyselyssä tuli kuitenkin ilmi, että ohjauksen tarve on 

kasvanut opiskelijoilla. 

 

Opinto- ja tiedevastaava Vehkakoski kertoi Valituskahvien olevan 17.3. 

 

Tapahtuma- ja liikuntavastaava Nurminen kertoi, että Valituskahveilla 

jaetaan Rinneriehan lippuja kuittia vastaan. Nurminen kertoi myös 

laittaneen tarjouspyynnön kasviristeilyn bussikuljetuksesta ja halvin 

tarjous oli tällä hetkellä 1300 euroa. Jyväskylän osuus bussikuljetuksen 

maksusta tulisi olemaan yhteensä 957 euroa ja noin 35 euroa per lähtijä. 

Tampereelta ja Jyväskylästä on lähdössä yhteensä noin 53 henkeä. 



Päätimme vielä kilpailuttaa lisää bussikyytejä. Nurminen myös ehdotti, 

että tulevilla Sitseillä maksukuitti laitettaisiin etukäteen sähköpostiin tai 

WhatsApp:ssa. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi toimintaa Sitseillä. 

Nurminen kertoi myös, että viime Sitsien jatkoilla oli vähän osallistujia. 

Nurminen kertoi, että boulderointi vei voiton lajikokeilu äänestyksessä. 

 

Tapahtuma- ja kulttuurivastaava Trast kertoi Luovanillan olevan 

seuraavana iltana eli 17.3 Popparissa. Trast kertoi myös, että 

kasvisristeilyyn tarvitaan kaksi ryhmänvastaavaa, jotka hakevat tuntia 

ennen risteilyä hytti- ja aamiaiskortit. Ryhmävastaavat saavat ilmaisen 

risteilyn, aamiaisen, illallisen ja kyyditykset. Sovimme myös siitä, että 

ryhmävastaavat olisivat vastuussa ohjelman vetämisestä risteilyn aikana. 

Specia sponsoroi risteilyä 500 eurolla. Päätimme myös laittaa 

tarjouspyynnön risteilymerkeistä. Kasvisristeilylle on lähdössä tällä 

hetkellä 80 henkilöä. Risteilyn lopullinen hinta on yhteensä 

kokonaisuudessaan 1700 euroa, josta vähennetään Specian osuus. 

Risteilyn hinta on 21,20€/henkilö ja viimeinen eräpäivä on 23.3. Trast 

kertoi seuraavien 3MIOT-bileiden olevan 19.3.2015. 

 

Yritys- ja yhteistyösuhdevastaava Latva-Koivisto kertoi, keskiviikkona 

18.3 järjestettävästä työelämävierailusta Humappiin. Latva-Koivisto 

kertoi tekevänsä työelämävierailusta palautelomakkeen, jonka 

työelämävierailulle osallistuvat täyttävät. Tällä pyritään kartoittamaan 

opiskelijoiden mielenkiinnon kohteita työelämässä. Latva-Koivisto kertoi 

Tampereen kartoittavan myös opiskelijoidensa mielenkiinnon kohteita 

työelämässä. Näiden avulla haetaan opiskelijoita kiinnostavia puhujia 

syksyn yhteisiin työelämäpäiviin. Latva-Koivisto kertoi myös Merianna 

Rossin olleen yhteydessä Dumpin yhteistyösuhdevastaavan kanssa ja 

kyselleen vinkkejä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Ehdotuksena 

olivat esimerkiksi urheilutapahtumat, joissa eri yrityksiä voisivat olla 

mukana, sekä case-tapaukset, joissa opiskelijat voisivat antaa 

ratkaisuehdotuksia yrityksen ongelmatapauksiin. Latva-Koivisto painotti 

myös opiskelijoiden ja laitoksen välisen yhteistyön tärkeyttä. 

Keskustelimme myös ensi syksyn pienimuotoisista työelämäpäivistä, 

joiden kustannuksiin myös laitos mahdollisesti osallistuisi. 

 

Sopo- ja ympäristövastaava Kalliokoski kertoi ympäristökilpailusta, 

johon voi osallistua ensi marraskuussa. Kalliokoski kertoi myös 9.5- 17.5 

ajalla järjestettävästä pyöräilyviikosta, jonka päätapahtumana on pyörän 

huoltoa pääkadulla. Ympäristövaliokunnan kirpputori järjestetään 11.4 

Ilokivellä. 5.5. järjestetään Sotkuton päivä-tapahtuma, johon 

ilmoittautumisaikaa on huhtikuun loppuun. 

 

Tiedotusvastaava Nordling kertoi, että Tindo-mobiilisovelluksesta on 

tulossa vielä kysely, jonka avulla pyritään selvittämään opiskelijoiden 

toiveita ja kokemuksia.   Keskustelimme siitä kuinka Tindo-sovelluksen 

käyttö opetetaan ensi syksynä uusille fukseille. Tindo-sovelluksen saa 

käyttöön silti jo tämän vuoden huhtikuussa. Sovellukseen voi kuka 

tahansa rekisteröity joko anonyymisti tai liittämällä Facebook-tilinsä 

sovellukseen. Jos Tindo-sovellus muuttuu maksulliseksi, pidetään tästä 



vielä yhteinen palaveri sovelluksen kehittäjien kanssa. Nordling kertoi 

myös Lastu ry pyytäneen vuosijuhliin 11.4. Rovaniemelle ja illalliskortti 

juhliin maksaa 40 euroa. Ilmoittautuminen vuosijuhliin on 30.3 mennessä. 

 

Kv-vastaava Slungalla ei ollut kerrottavana kv-kuulumisia tällä kertaa. 

 

 

8. Päätösasiat 

 

a) Linja-autokyydin järjestäminen Turkuun ja takaisin kasvatustieteilijöiden 

valtakunnalliselle risteilylle 8.-9.4. ja kyydityksen sponsorointi tietyllä summalla. 

 

Päätettiin järjestää linja-autokyyti Turkuun yhteistyössä Mentor ry:n 

kanssa ja kyydin maksut kierrätetään Emilen tilin kautta.  Päätettiin myös 

sponsoroida korkeintaan summalla 10 euroa per lähtijä. 

 

b) Kulttuurisponsoroinnin jatkaminen 
 

Päätettiin jatkaa kulttuurisponsorointia viidellä eurolla per 

henkilö/hallitusvuosi, joka kattaa Kampuskinon, Seisomapaikan ja 

Ilokiven keikat, kaupungin teatterin viimetippaliput sekä Finnkinon 

elokuvaliput. Avustuksen saa tuomalla kuitin henkilökohtaisesti 

hallituksen kokoukseen. Kulttuurisponsorointi jaetaan maksimissaan 100 

henkilölle. 

 

c) Työelämävierailun kustannuksiin osallistuminen 
  

Päätettiin osallistua työelämävierailun kustannuksiin maksimissaan 12 

eurolla. 

 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

          Päätettiin järjestää huhtikuussa ylimääräinen sääntömääräinen kokous.
  

 

10.  Seuraava kokous 

Seuraava iltakoulu järjestetään 7.4. klo 17.00. Seuraava kokous 

järjestetään 22.4. klo 18.30. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Leena Leikas päätti kokouksen klo 17.45. 

 



Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Leena Leikas    Anna Slunga 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Juho Vehkakoski   Sanni Leinonen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja  

 


