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Aika  24.3.2014 klo 16.08-17.43 
 
Paikka   Kasvisto 
 
Läsnä  Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava 

Terhi Aalto   sihteeri   
Juho Vehkakoski opinto- ja tiedevastaava 

  Tanja Kalinainen opinto- ja tiedevastaava 
  Marjut Nupponen talousvastaava 
  Leena Leikas  tapahtuma- ja liikuntavastaava 
  Maiju Lehikoinen tapahtuma- ja liikuntavastaava 
  Annika Partanen tiedotus- ja yhteistyövastaava (17.12) 
 
Poissa  Johanna Hollström  puheenjohtaja 

Sanna Tuunila kv-vastaava 
Heli Solla  sopo- ja ympäristövastaava 
Paula Halme  tapahtuma- ja kulttuurivastaava 
 

Muut läsnäolijat Noora Luukka JYY-kummi 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Varapuheenjohtaja Iisa Lehtiniemi avasi kokouksen klo 16.08. 
 

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 Juho Vehkakoski ja Tanja Kalinainen.  

 
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Asialista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 13.02.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 



6. Talousasiat 
 
Talousvastaava Marjut Nupponen kertoi, että Emilen tilillä on tällä 
hetkellä 4046,80€. 

 
7. Vastuualueiden kuulumiset 

 
Opinto- ja tiedevastaavat Juho Vehkakoski sekä Tanja Kalinainen olivat 
valmistelleet kirjallisen kannanoton tiedekuntamme uuteen 
opintosuunnitelmaan kaavaillusta siirtymäajasta, joka alustavasti kestäisi 
vain heinäkuun 2014 loppuun asti, jonka jälkeen vanhan 
opintosuunnitelman mukaisia kursseja ei voisi enää suorittaa. Emile 
ehdottaakin kannanotossa, että siirtymäaikaa jatkettaisiin joulukuun 
2014 loppuun. Pohdittiin kokouksessa, että lähtisikö muita 
kasvatustieteiden ainejärjestöjä mukaan kannanottoon ja sovittiin, että 
asiaa selvitetään pikaisesti. Vehkakoski kertoi, että opinto- ja 
tiedevaliokunnan kokouksessa tuli esille, että yliopiston yhteinen 
kurssipalautejärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan ensi vuonna. 
Vehkakoski mainitsi myös, että kokouksessa keskusteltiin yliopiston 
korjaustöistä; seminaarinmäelle on tulossa uusia rakennustyömaita, jotka  
voivat mahdollisesti vaikeuttaa kulkua yliopiston alueella. Opinto- ja 
tiedevaliokunnan kokouksessa oltiin myös keskusteltu siitä, että KELA 
tulee seuraamaan kesäopintojen suorittamista entistä tarkemmin vuoden 
2015 kesästä lähtien. Vehkakoski kertoi lisäksi, että tiedekunnassamme 
on käynnissä erilaisia laaduntarkkailuarviointeja. Kalinainen kertoi 
olleensa Student Lifen ja Jyyn järjestämässä Tenhoseminaarissa, jossa 
esiteltiin kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille avoin kurssi 
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä (2op), 
jonka tavoitteena on mm. lisätä opiskelijoiden opiskelukykyä ja antaa 
perusvalmiudet omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti 1. vuoden opiskelijoille ja jokainen laitos linjaa 
itse, onko kurssi pakollinen. 

 
Tapahtuma- ja liikuntavastaava Lehikoinen kertoi, että Kolmiobileiden 
lippuja oltiin myyty 45kpl ja niistä Emile saa 135€. Järjestetyiltä 
Sarjakuvasitseiltä saatiin lipputuloja 33,50€, kuluja oli 36,50€, josta 
lipunmyynnissä olleet ainejärjestöt jakavat kulut (3€), maksaen 1€ per 
ainejärjestö. Lehikoinen kertoi, että uuden hallituksen palkitsemisilta on 
mahdollisesti 24.4. Escapessa ja Escape on varattu myös 14.5. 
järjestettävään kevään lopettajais/kesän aloittajaisbileisiin. Lehikoinen 
kertoi myös, että ensi syksylle on varattu Opinkiven sauna ja Escape 
Emilen syyssaunaan 17.9.2014 sekä Emilen pikkujouluihin 26.11.2014. 
Tämän lisäksi Escape on varattu 24.9. Emilen fuksiaisten jatkopaikaksi.  
 
Tapahtuma- ja liikuntavastaava Leena Leikas kertoi puolestaan, että 
Emilen maanantain sisäliikuntavuoro jatkuu entiseen malliin kevään 
loppuun saakka. Lisäksi aloitetaan yhteinen ulkoliikuntavuoro Pedagon, 
Varkaiden sekä Abakuksen kanssa joka tiistai kello 17-18. 
Ulkoliikuntavuoro järjestetään U-rakennuksen edessä olevalla 
hiekkakentällä ja vuoro jatkuu toukokuun loppuun asti. 



 
Varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava Iisa Lehtiniemi kertoi olleensa 
edellisellä viikolla kasvis pj:den kokouksessa sekä Sikariklubilla. 
Lehtiniemen mukaan keskiviikkoisin 9.4. lähtien tullaan järjestämään 
ainejärjestöklinikka, jossa voi saada neuvoja ja apua 
ainejärjestötoimintaan liittyen. Lehtiniemi mainitsi myös, että viikolla 14 
on Specia-vastaavien tapaaminen Helsingissä, johon Lehtiniemi 
osallistuu.  

 
8. Päätösasiat 

 
a) Linja-autokyydin järjestäminen Turkuun ja takaisin kasvatustieteilijöiden 

valtakunnalliselle risteilylle 10-11.4. ja kyydityksen sponsorointi. 
 

Päätettiin sponsoroida risteilyyn osallistujien linja-autokyytiä 240€:lla.  
 

b) Joulukuisen kiitos-illallisen juomapuolen kustannukset edelliselle tilivastaavalle.   
 

Päätettiin kustantaa Iiris Latva-Koivistolle 40€ joulukuisen kiitos-
illallisen juomapuolesta.  
 

c) Peli-illan järjestäminen Lillukassa ja mahdollisiin kuluihin osallistuminen. 
 
Päätettiin järjestää Lillukassa illanvietto sekä osallistua sen 
kustannuksiin. 
 

 
9. Muut esille tulevat asiat 

 
JYY:n hallituksen jäsen sekä Emilen JYY-kummi Noora Luukka 
esittäytyi hallitykselle sekä ilmoitti, että häneen voi olla yhteydessä, jos 
on jotain ainejärjestötoimintaan tai omaan sektoriin liittyviä kysymyksiä, 
myös muihin JYY:n sihteereihin voi ottaa yhteyttä.  
 
Escapen kanssa on tulossa yhteistyön sopimusneuvottelut, pohdimme 
myös yhteistyömahdollisuuksia muiden Restamaxin ravintoloiden 
kanssa. 

 
10.  Seuraava kokous 

 
Seuraavan iltakoulun ja hallituksen kokouksen ajankohdista päätämme 
sovimme internetin välityksellä. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Varapuheenjohtaja Iisa Lehtiniemi päätti kokouksen 17.43. 

  



Pöytäkirjan vakuudeksi 
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Johanna Hollström päivämäärä  Terhi Aalto  
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Juho Vehkakoski   Tanja Kalinainen 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja  
 

 


