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sihteeri ja kv-vastaava
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opinto- ja tiedevastaava
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sopo- ja ympäristövastaava
tapahtuma- ja liikuntavastaava
tapahtuma- ja kulttuurivastaava

Poissa

Sanni Leinonen
Iiris Latva-Koivisto
Iisa Lehtiniemi

tapahtuma- ja kulttuurivastaava
yritys- ja yhteistyösuhdevastaava
varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava

Muut läsnäolijat

Maiju Lehikoinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leena Leikas avasi kokouksen klo 18.36.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
kokouskutsu oli lähetetty viikkoa ennen kokousta.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Leikas ja sihteeriksi Anna Slunga.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Nurminen ja Emilia Trast.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen asialistaan lisättiin kohta h) Hyvä opettaja ja hymy
diplomien kulujen korvaaminen.

Asialista
hyväksyttiin
työjärjestykseksi.

muutoksineen

kokouksen

viralliseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen varmistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Päätettiin tilinpäätöksen varmistamisesta ja vastuunvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 16.3.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
8. Talousasiat
Talousvastaava kertoi Emile ry:n tilillä olevan noin 3000 euroa ja tämän
lisäksi vielä käteiskassa. Talousvastaava muistutti myös sitovan
ilmoittautumisen merkitsemisestä jokaiseen tapahtumaan.

9. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtaja Leikas kertoi yritys- ja yhteistyösuhdevastaava LatvaKoiviston kuulumiset. Latva-Koivisto oli ollut Marja Leena Böökin
kanssa yhteydessä ja he olivat suunnitelleet tapaamista viikolle 19.
Latva-Koivisto kertoi myös, että Tampereen kanssa yhteistyössä
järjestettävät työelämäpäivät järjestettäisiin Jyväskylässä. Tampere oli
saanut työelämäpäivien järjestämiseen Specialta 500 euron
sponsorirahan. Emile ry:n tehtäväksi jäisi näillä näkymin iltaohjelman
järjestäminen.
Opinto- ja tiedevastaava Vehkakoski kertoi Opiskelijoiden oikeus
koulutuksen olevan 15.5. Halukkaiden osallistujien tulee ilmoittautua
koulutukseen. Hallinnon opiskelijaedustajan eli hallopedin haku avautuu
kevään aikana. Ilokiven remontti alkaa kesällä ja JYY:n sihteerit ja
henkilökunta muuttavat Gummeruksenkadulle remontin ajaksi. Remontti
voi vaikuttaa myös ensi vuoden valiokuntien tiloihin. Vehkakoski kertoi
myös, että kurssipalautejärjestelmää pyritään vielä kehittämään
palautteen myötä. Järjestelmää pyritään kehittämään esimerkiksi
kurssikohtaisemmaksi.
Opinto- ja tiedevastaava Talvitie kertoi vapaan sivuaineoikeuden
astuvan voimaan 1.8.2015. Kaikki perus- ja aineopinto tasoiset tulevat
olemaan vapaasti valittavana ja ainoana poikkeutena ovat sivuaineet,
joihin on ollut aikaisemminkin valintaperusteet tai valintakokeet kuten
esimerkiksi APO-opintoihin. OPS-palautekysely aiheutti ristiriitaisia
tulkintoja henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. JYY:n koposihteeri on
ottanut yhteyttä henkilökuntaan ilmiölähtöisen opsin kehittämiseen

liittyen. Talvitie kertoi Vappukahvien olevan 5.5. klo 11.00 alkaen
Vivecan saunatilassa.
Sopo- ja ympäristövastaava Kalliokoski kertoi Sosiaalivaliokunnan
vappumunkkien olevan keskiviikkona 29.4. klo. 11.00–14.00.
Tapahtumassa kerrotaan sopofaktoja sekä jaetaan munkkeja ja simaa.
Kv-vastaava Slungalla ei ollut kv-asioita kerrottavana.
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava Trast kertoi, että Ynnä ry kysyi mukaan
2.9. poikkitieteellisiin syksynavajaisiin. Puhuimme siitä, että lähtisimme
mukaan. Kesäkaudenavajaiset järjestetään 14.5. Pohdimme myös
fuksiaisten ajankohtaa ja mietimme sopivaksi päiväksi 24.9. Trast kertoi
myös sitsien olevan ensi tiistaina. Ainejärjestöyhteistyöhön valittiin
Sanni Leinonen vastaavaksi. Trast muistutti, että hallitus eikä biletiimi
voi osallistua viimeisissä 3MIOT-bileissä viihdepaketin arvontaa.
Tapahtuma- ja liikuntavastaava Nurminen kertoi 15.9. syysauna
Opinkivellä varattu, jonka yhteydessä hallituksen kokous. Emilen
pikkujouluihin on varattu Opinkiven saunatila ja Escape 25.11.
Nurminen kertoi boulderointi liikuntakokeilussa olleen 7 ihmistä. JYY
myönsi avustuksen liikuntakokeiluun. Ruusupuiston tiloihin kävi
tutustumassa Tiia Nurminen, Anna Slunga ja Aku Nordling.
Keskustelimme myös uusien haalarimerkkien suunnittelusta ja
hankkimisesta. Merkki-ideoista voitaisiin järjestää hallituksen Facebookryhmässä äänestys ja merkit pyrittäisiin teettämään kesän aikana, jotta ne
saataisiin syksyllä myyntiin. Päätimme panostaa ensin kahteen merkkiin
ja myöhemmin suunnitella Emilelle uutta merkkiä porkkana-merkkien
tilalle. Merkki voisi olla yleinen ja kaikille sopiva. Myös kasvisristeilylle
osallistuneet haluaisivat haalarimerkin risteilystä.
Tiedotusvastaava Nordling kertoi liittyneensä kehy-postituslistalle. Tällä
hetkellä Emile ry:n kehy-toiminta on kummilapsen tukeminen 20 eurolla
kuukaudessa. Nordling kertoi Emilen peli-illan menneen hyvin ja
paikalla olleen noin 15 ihmistä.

10. Päätösasiat
a) Sopimuksen jatkaminen Suomen Ravintolatoimi Oy/ Club Escapen kanssa.
Päätettiin jatkaa sopimusta Suomen Ravintolatoimi Oy/ Club Escapen
kanssa.
b) Emilen vappukahvien järjestäminen ja kustantaminen 5.5.
Päätettiin järjestää ja osallistua kustannuksiin maksimissaan 20 eurolla
Emilen vappukahvit 5.5.
c) Kesäbileiden järjestäminen Escapessa 14.5.
Päätettiin järjestää Kesäbileet Escapessa 14.5.

d) Liikuntakokeilun järjestäminen
Päätettiin järjestää liikuntakokeilu.
e) Sitsien järjestäminen 28.4.
Päätettiin järjestää sitsit 28.4. yhdessä Dumpin, Tiltin ja Stimuluksen
kanssa.

f) Uuden haalarimerkin tilaaminen Emilelle.
Päätettiin tilata uusi haalarimerkki Emilelle. Budjettina merkkien
tilaamisessa 350 euroa.
g) Specian risteilyn sponsorointirahojen kierrätys Emilen tilillä
Päätettiin kierrättää Specian risteilyn sponsorointirahoja Emilen tilin
kautta.
h) Hyvä opettaja ja hymy diplomien kulujen korvaaminen
Päätettiin korvata Hyvä opettaja ja Hymy – diplomit maksimissaan 15
eurolla.
11. Muut esille tulevat asiat
Kulttuurisponsori käytäntö pidetään ennallaan eli hakijoiden on tultava
kokoukseen näyttämään kuitti.

12. Seuraava kokous
Seuraava iltakoulun ajankohta päätetään myöhemmin. Seuraava kokous
järjestetään ensi syksyllä.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Leena Leikas päätti kokouksen klo 20.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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