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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Johanna Hollström avasi kokouksen klo 18.08. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 
koska kokouskutsu oli lähetetty viikkoa ennen kokousta.  

 
3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 
Sihteeriksi valittiin Sanna Tuunila. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Annika Partanen ja Leena Leikas. 

 
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Asialista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 24.3.2014 pidetyn kokouksen 
pöytäkirja. 

 



 
 

6. Talousasiat 
 
Talousvastaava Marjut Nupponen kertoi, että Emilen tilillä on 
tällä hetkellä 3268,28€.  

 
7. Vastuualueiden kuulumiset 

 
Tapahtuma- ja liikuntavastaava Leena Leikas kertoi, että 
liikuntavuorot pyörivät hyvin. Leikas kertoi myös, että edellisiin 
Kolmio-bileisiin Emile myi 33 lippua, joista Emile tienasi 99 €. 
Kolmio-tiimi oli tehnyt päätöksen, että ovelta myydyt liput jaetaan 
ainejärjestöjen kesken tasan. Emile järjestää Escapessa 14.4.2014 
Kesäbileet, joihin on jo tehty julisteet ja Emile hoitaa 
lipunmyynnin. Emilen peli-ilta pidettiin sunnuntaina 13.4 ja 
paikalla oli 7 henkilöä. Tapahtuma- ja liikuntavastaava Maiju 
Lehikoinen oli käynyt JYY:n järjestämässä järjestöiltamassa, jossa 
annettiin mm. vinkkejä siihen, miten uudet fuksit saadaan mukaan 
ainejärjestön toimintaan. Fukseja tulisi informoida 
mahdollisimman pian, esim. tutor-kirjeen yhteydessä ainejärjestön 
olemassaolosta ja sen facebook -sivuista, jonne fuksit voivat heti 
liittyä. Ainejärjestön puheenjohtaja tulisi tehdä tutuksi fukseille 
opintojen alettua. Myös muut hallituksen jäsenet ja vanhemmat 
opiskelijat olisi hyvä tutustuttaa fukseihin opintojen 
alkuvaiheessa. Vanhemmat opiskelijat voisivat 
vapaamuotoisemmin viettää aikaa fuksien kanssa ja neuvoa 
kursseihin liittyvissä asioissa. Emilen hallitus esittäytyy fukseille 
ainakin syyssaunan yhteydessä pidetyssä syyskokouksessa. 
 
Tiedotus- ja yhteistyövastaava Annika Partanen kertoi nettisivujen 
olevan pystyssä ja niitä päivitetään säännöllisesti. Partanen kertoi 
Elisa-rahoituksen kampanjoimasta Lyyra-opiskelijatarrasta, jolla 
voi maksaa alle 25 euron ostoksia esimerkiksi 
opiskelijaravintoiloissa ja joissakin kaupoissa. Kampanjan aikana 
tarra on ilmainen ja siihen saa 5 euroa käyttörahaa. Myöhemmin 
tarralle voi itse ladata lisää rahaa ja käyttää sitä maksuvälineenä. 
Partanen on käynyt sosiaalivaliokunnan kokouksessa, jossa 
käsiteltiin mm. asumiseen liittyviä asioita ja sukupuolineutraalia 
avioliittoehdotusta ja kerrottiin Ilokiven korjauksesta ensi vuonna. 
Hämeenkadun uusista kerrostaloista kaksi tulee olemaan KOAS:in 
omistamia ja asunnot on opiskelija-asuntoja.  
 
Koulutuspolitiikkavastaavat Juho Vehkakoski sekä Tanja 
Kalinainen ilmoittivat, että Emilen vappukahvit järjestetään 9.5. 
klo 11–13. Vehkakoski kertoi metodiworkshopista, jonka 
tarkoituksena on kehittää tiedekunnan 
tutkimusmenetelmäkursseja. Suurin muutos on tulossa 
aineopintojen laadullisten tutkimusmenetelmien kurssiin. 
Suunnitelman mukaan kurssilla olisi jatkossa vain demo-



ryhmäopetusta ja yhteiset luennot jäisivät pois. Määrällisten 
tutkimusmenetelmien kurssi jatkuu samalla kaavalla, mutta eri 
viestintämenetelmiä olisi tarkoitus hyödyntää enemmän. Seuraava 
metodiworkshop on 8.5. Emilen järjestämään OPS-infoon 
osallistui 3 opiskelijaa. Suunnitteilla on tutkimusviestinnän kurssi, 
jonka tarkoitus on tukea gradun kirjoitusta. Uuden 
opetussuunnitelman mukaiselle työelämäkurssille on suunniteltu, 
että kurssin opiskelijat järjestävät Emilen Specia-vastaavan kanssa 
työelämäpäivät. Kalinainen ja Vehkakoski olivat käyneet JYY:n 
opinto- ja tiede- sekä sosiaalivaliokuntien yhteisessä kokouksessa, 
jossa käsiteltiin hallituksen kehysriihen päätöksiä. Ulkomaisella 
tutkinnolla suomalaista tutkintoa suorittamaan hakeville 
opiskelijoille on kaavailtu hakijakohtainen n. 100 euron maksu. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa lisätä hakijasuman 
purkamiseksi korkeakoulujen aloituspaikkoja vuosina 2014–2015. 
Yliopistojen tulee esittää ehdotuksensa koulutuslisäyksistä ja 
rahoitustarpeistaan 2.5. mennessä - Jyväskylän yliopisto ilmeisesti 
esittänyt alle 10 paikan lisäämistä kasvatustieteisiin (OKL). 
Yliopisto kerää rahoituksia ulkoisilta tahoilta ja valtio 
kolminkertaistaa sen. Uusia sosiaalipoliittisia päätöksiä on tehty. 
Uuden päätöksen mukaan toiseen samantasoiseen 
koulutustutkintoon ei myönnetä lisää opintotukikuukausia. 
1.8.2014 alkaen uudet opiskelijat saavat suuremman opintotuen, 
mutta opintotukikuukausien määrä vähenee 55:stä 50:en. 
Opintotuki on päätetty sitoa indeksiin, mutta indeksi 
todennäköisesti jäädytetään korotuksen jälkeen. YTHS on kiinni 
heinäkuun ajan. Valtion vuokratuki YTHS:lle poistuu, jolloin 
opiskelijat joutuvat maksamaan YTHS:n palveluista nykyistä 
enemmän. Todennäköisesti lukukausimaksuja korotetaan tämän 
vuoksi. Jyväskylän joukkoliikenne uudistuu ja siitä voi antaa 
palautetta. Suunnitteilla on uusi e-tentti sovellus ja e-tenttitiloja on 
mahdollisesti tulossa lisää. Kalinainen kertoi, että Emilelle on 
tilattu ilmainen opiskelijakykypaketti, josta on tulossa lisää tietoa 
syksyllä.  
 
Varapuheenjohtaja ja SPECIA-vastaava Iisa Lehtiniemi kertoi, 
että Emilen seuraava verenluovutuspäivä on 6.5. Specian 
haalarimerkkikilpailu on päättynyt. Specia järjestää Linkedln-
koulutuksen ja Specia on lupautunut tulemaan syksyllä 
järjestettävään työelämäpäivään. Lehtiniemi oli käynyt yritys- ja 
yhteistyövastaavien tapaamisessa, jossa oltiin innoissaan 
jäsentarroista. Jäsentarroilla ainejärjestön jäsenet saavat mm. 
alennuksia yhteistyökumppaneiden tuotteista tai palveluista. 
Tapaamisessa keskusteltiin, miten saada yrityksiä sponsoroimaan 
ainejärjestöjä ja mitä ainejärjestöillä on antaa vastineeksi 
yrityksille. Lehtiniemi ehdotti, että Emile voisi järjestää 
jäsenilleen enemmän koulutuksia, jotka lisäisivät jäsenien 
työelämävalmiuksia ja -tietoja. Emileläisiä voisi myös infota 
paremmin Specian tapahtumia ja koulutuksista. Myös ekskursioita 
erilaisiin yrityksiin voisi tehdä.  



 
Talousvastaava Marjut Nupponen kertoi tilin saldon olevan 
3268,28€. Lipputuloja Kolmioista on vielä tilittämättä, joten rahaa 
tilille pitäisi tulla lisää lähiaikoina. 
 
Puheenjohtaja Johanna Hollström on ottanut patentti- ja 
rekisterihallitukselta selvää, miten jäsenyyden kestoa voisi 
hyväksyttävällä tavalla rajoittaa. Jäsenyyskohtaan voi tehdä 
muutoksen, että Emile ry on tarkoitettu kasvatus- ja 
aikuiskasvatustieteen kandidaatin ja maisterivaiheen opiskelijoille, 
jolloin jäsenyys loppuisi valmistumisen jälkeen. Hollström kertoi, 
että järjestöklinikka järjestetään kevään viimeisen kerran 7.5. klo 
15-16. Hollström kertoi kasvisristeilyllä muiden yliopistojen 
kasvatustieteilijöiden kanssa pidetystä kokouksesta. Suunnitteilla 
on mökkiviikonloppu eri yliopistojen kasvatustieteen 
ainejärjestöjen hallituksen jäsenille. Mökkiviikonloppu on 
kaavailtu järjestettäväksi elo-syyskuulle. Jyväskylä on lupautunut 
ottamaan vastuun mökkiviikonlopun järjestelyistä.  

 
8. Päätösasiat 

 
a) Emilen jäsentarrojen hankinta 

 
Päätettiin hankkia jäsentarrat syksyksi.  
 

b) Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtyjen sääntömuutosten 
korjauskehotusten uudelleen ohjeistus 
 

Päätettiin hyväksyä korjauskehotus.  
 

c) Vuosisopimuksen jatkaminen Restamax Oy:n kanssa 
 
Päätettiin jatkaa sopimusta.  
 

d) Vappukahvien järjestäminen ja kustannuksiin osallistuminen 
 

Päätettiin järjestää vappukahvit ja osallistua kustannuksiin max. 
15 eurolla. 
 

e) Hymy diplomin ja Hyvä opettaja -palkintojen kehysten kustannukset 
 

Päätettiin kustantaa palkintojen kehykset max. 30 euron edestä.  
 

f) Emilen oman rahalippaan hankkiminen lipunmyyntiä varten 
 

Päätettiin hankkia rahalipas, tehdään selvitystä lippaiden 
hinnoista. 

 
g) 14.5. järjestettävien Kesäbileiden mahdollisten hankintojen kustantaminen 

 



Päätettiin kustantaa hankintoja 5 euron edestä. 
 

h) Syksyn työelämäpäivien järjestäminen  
 

Päätetään järjestää työelämäpäivät yhteistyössä työelämäkurssin 
kanssa. 

 
9. Muut esille tulevat asiat 

 
Opiskelijoiden keskuudessa on noussut huoli Tapio Puolimatkan 
omilla nettisuvuillaan julkaisemasta asiantuntijalausunnosta 
sukupuolineutraalia avioliittolakia sekä vihreiden ehdokkaan 
blogitekstin aiheuttama kohu. Hollstöm on lupautunut 
ainejärjestön edustajana viedä asiaa eteenpäin laitoksen 
henkilökunnalle ilmaisten joidenkin opiskelijoiden huolen 
aiheutuneesta kohusta ja mitä se aiheuttaa tiedekuntamme 
maineelle.  
 

10.  Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 17.9.2014 Emilen 
syyssaunan yhteydessä. Iltakoulun ajankohdasta syyskuun 
alkupuolella päätetään syksymmällä. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Johanna Hollström päätti kokouksen klo 20.12. 
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