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Paikka   Ylä-Ruthin kabinetti 
 
Läsnä  Johanna Hollström  puheenjohtaja 
  Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava 

Terhi Aalto   sihteeri 
  Annika Partanen tiedotus- ja yhteistyövastaava 
  Juho Vehkakoski opinto- ja tiedevastaava 
  Tanja Kalinainen opinto- ja tiedevastaava 
  Marjut Nupponen talousvastaava 
  Heli Solla  sopo- ja ympäristövastaava 
  Paula Halme  tapahtuma- ja kulttuurivastaava 
  Leena Leikas  tapahtuma- ja liikuntavastaava 
  Maiju Lehikoinen tapahtuma- ja liikuntavastaava (16.11) 
 
Poissa  Sanna Tuunila kv-vastaava 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Johanna Hollström avasi kokouksen klo 17.36. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Hollström, sihteeriksi 
Terhi Aalto ja pöytäkirjantarkastajiksi Leena Leikas sekä Iisa 
Lehtiniemi. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
4. Kokouksen asialistan hyväskyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Asialistan kohta 2. siirrettiin kohdaksi 3. ja kohta 3. siirrettiin kohdaksi 
2.  
Asialistaan lisättiin kohdat: 10h) Pörssin Rinneriehalippujen tilaaminen 
Emilen kautta, 10i) Valituskahvien järjestäminen ja kustantaminen, sekä 
10j) 12 ylimääräisen Kolmiobile-lipun myynti 
 
Asialista hyväksyttiin muutoksineen kokouksen viralliseksi 
työjärjestykseksi. 



 
 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto. 

 
6. Päätetään tilinpäätöksen varmistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 

Heli Solla valittiin puheenjohtajaksi kohdan 6. ajaksi. Päätettiin 
tilinpäätöksen varmistamisesta ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille. 

 
7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 17.01.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

 
8. Talousasiat 

 
Talousvastaava Marjut Nupponen kertoi, että Kevätkauden avajaisten 
lipputulot ovat tulossa Emilen tilille. Nupponen mainitsi myös, ettei 
viime hallituksen kiitos-ruokailua ole vielä korvattu. Lisäksi 
kasvishallitusten saunaillasta saatiin lasku, joka oli 20€. Nupponen 
kertoi myös, että Emilen VMP:n arpajaisissa voittama 500 euroa on nyt 
maksettu Emilen tilille. Nupponen ilmoitti, että emileläisten liittymisestä 
Speciaan syyskauden aikana, korvaa Specia Emilelle rekrykorvauksen. 
Varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava Lehtiniemi jatkaa, että helmikuun 
alussa järjestetyn CV-klinikan Specia-edustaja ei ota Emilen tarjoamaa 
matkakorvausta, joten sitä ei makseta. 

 
9. Vastuualueiden kuulumiset 

 
 

Opinto- ja tiedevastaava Tanja Kalinainen kertoi, että koulutuksen 
operatiivisen kehittämisen kokouksessa nousi esiin kysymys uuden 
opetussuunnitelman siirtymäajasta, eli miten kauan vanhaa 
opetussuunnitelmaa voi vielä jatkaa. Kokouksessa osallistujilla oli 
erilaisia käsityksiä siirtymäajasta, esille tuli heinäkuun tai joulukuun 
2014 loppu, mutta kokouksessa päätettiin, että asia selvitetään. Emile 
pitää tärkeänä, että siirtymisaika olisi mahdollisimman pitkä, jottei eri 
opintovaiheiden opiskelijoita asetettaisi eriarvoiseen asemaan, vaan että 
siirtymä olisi kaikille opiskelijoille mielekäs. Emile puoltaa siis 
vähintään vuoden 2014 loppuun asti voimassa olevaa siirtymää. 
Kalinainen jatkoi opetussuunnitelmauudistuksesta, että Eija Sevonin 
kanssa oli ollut puhe uuden opetussuunnitelman infotilaisuuden 
järjestämisestä opiskelijoille huhtikuuun lopulla. Opinto- ja 
tiedevastaava Juho Vehkakoski kertoi uuden opetussuunnitelman 
työelämä opintojen muuttuvan; uuden ops:n mukaan järjestetään 
työelämäseminaareja, toinen ensimmäisen opiskeluvuoden keväälle ja 
toinen ennen maisteriopintoja. Myös perusopintokursseista yhdellä 



käsiteltäisiin työelämää. Työelämäopintoja siis hieman lisätään ja 
hajautetaan opintoihin. Vehkakoski jatkoi, että Emilen työelämäpäivä 
olisi jatkossa kerran vuodessa ja se järjestettäsiiin osana 
työelämäseminaaria, ja opiskelijoiden toivottaisiin osallistuvan 
työelämäpäivän järjestämiseen, josta voisi saada opintopisteitä. 
Vehkakoski kertoi myös, että e-tentin suoritusaika on lyhentynyt neljästä 
tunnista kahteen tuntiin, jonka toivotaan helpottavan e-tentin varaamista. 
Lisäaikaa on kuitenkin mahdollista hakea, jos sitä kokee tarvitsevansa. 
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksesta Vehkakoski mainitsi myös, että 
JYY on tapaamassa tiedekunnan johtoa, joten jos on asioita, joits 
johdolle haluaa kertoa, voi niistä ilmoittaa JYY:lle. 
 
Sosiaalipoliittinen vastaava Heli Solla kertoi, että YTHS:n 
matkailuneuvontapalvelu on muuttunut sähköiseksi. YTHS pyrkii 
parantaan palvelujaan etäkonsultaation avulla. Solla huomautti myös, 
että Ylioppilaskylä on savuton, eli huoneistojen parvekkeillakaan ei saa 
enää polttaa tupakkaa. Ympäristövaliokunnan kokouksessa oltiin 
keskusteltu perinteisestä ympäristökisasta ja päätetty, että tänä vuonna 
kiinnitetään kisassa huomiota erityisesti aineettomiin ympäristötekoihin, 
eikä rahalla saavutettaviin. Solla kertoi myös, että ympäristövaliokunnan 
kirpputori on 19.4. ja seuraava vaihtotori järjestetään maalis-huhtikuun 
vaihteessa, 2.4 alustavasti. Kevään pyöränhuoltotapahtuma järjestetään 
12.4. ja tänä vuonna tapahtuma on L- rakennuksen edessä. Solla jatkoi, 
että viikko 20 on pyöräilyviikko, jolle suunnitellaan urheiluväline ja –
vaatekirpputoria. Solla mainitsi lisäksi, että keväällä järjestettävän 
ympäristöviikon suunnitteluun haetaan koordinaattoria.  
 
Tapahtumavastaavat Paula Halme sekä Maiju Lehikoinen olivat olleet 
kulttuurivaliokunnan kokouksessa. Halme kertoi, että tämän vapun 
Amazing Racessa (30.4.) Emilellä on yksi rasti ja yksi ihminen tarvitaan 
ARJ:n suunnittelukokoukseen. Kulttuurivaliokunnan kokous järjestetään 
8.3. Ilokiven yläkerrassa. Halme jatkoi myös, että 29.3. on Jyyn 80v. 
vuosijuhlat, ja samaisella vuosijuhlaviikolla järjestetään paljon 
tapahtumia, kuten sitsit sekä historialuentoja. Halme mainitsi myös 
Poronkusema-tapahtumasta Rovanniemellä. Tapahtuma- ja 
liikuntavastaava Leena Leikas kertoi, että Olympialaisteemalla 
järjestettäville sitseille on ilmoittautunut 55 henkilöä. Leikas mainitsi 
myös, että Snowday järjestetään 13.3. Leikas jatkoi, että maanantaisin 
on ollut lumifutista ja Emilen liikuntavuoron sähly on edelleen suosittua, 
ja jatkuu samaan malliin. Tapahtuma- ja liikuntavastaava Lehikoinen 
kertoi, että Emilen 100 kolmiobilelippua myytiin loppuun kahdessa 
päivässä, 12 niistä meni hallitukselle, jonka vuoksi pyydettiin 12 
extralippua lisää, jolloin Emile tienaisi 300€ lippujen myymisestä. 
Tapahtuma- ja liikuntavaastaava Lehikoinen on suunnittelemassa 
mahdollisesti mäenlaskutapahtumaa Emilelle. Lehikoinen jatkoi, että 
Pörssin rinneriehaan olisi ilmoittautunut 34 osallistujaa Emilestä.  
 
Puheenjohtaja Johanna Hollström kertoi, että ensi syksynä järjestettävät 
kasvatustieteelliset supersitsit järjestetään Joensuussa. Hollström jatkoi, 
että kevään kasvisristeilyä suunnitellaan alustavasti 17.-18.3. 



Kasvisristeilyn järjestää tänä vuonna Tampere. Hollström kertoi, että eri 
yliopistojen kasvatustieteilijähallitukset haluaisivat lisää yhteistyötä 
kaupunkien välillä ja esimerkiksi mökkireissu, jossa eri kaupunkien 
hallitusten olisi mahdollisuus ryhmäytyä, voisi olla hyvä keino tähän. 
Jyväskylää ehdotettiin mökkeilyn järjestäjäksi keskeisen sijaintimme 
vuoksi.  
 
Varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava Iisa Lehtiniemi kertoi, että Emilen 
veriryhmäpäivässä (3.2.) oli yksi verenluovuttaja. 4.2. järjestetty Emilen 
CV-klinikka meni hyvin, osallistujia oli 13. Lehtiniemi kertoi myös, että 
Helsingissä järjestetyssä Specia-koulutuksessa 7.2. keskusteltiin muun 
muassa työllistymisestä sekä yhteistyön lisäämisestä kasvishallitusten ja 
Specian kanssa. Lehtiniemi kertoi, että suunnitellaan SKOOL-järjestöä, 
joka olisi kattojärjestö Suomen kasvatustieteiden ainejärjestöille. Jos 
päätetään osallistua mahdolliseen SKOOL-toimintaan, voitaisiin 
perustaa hallitukseen myös SKOOL-vastaava. Kasvisristeilyllä voidaan 
Lehtiniemen mukaan jatkaa keskustelua SKOOLin perustamisesta.  
 
Tiedotus- ja yhteistyövastaava Annika Partanen kertoi olleensa 
yhteydessä JYYn Noora Lukkaan, joka ei päässyt valitettavasti 
kokoukseen, annetaan hänelle tiedot seuraavan Emilen kokouksen 
ajankohdasta. Partanen ilmoitti, että hallitusesittelyt sekä kuvat ovat nyt 
Emilen nettisivuilla. 
 

10. Päätösasiat 
 
a) Sääntömuutos Patentti- ja rekisterihallitukselle: nimenkirjoitusoikeudet 

puheenjohtajalle ja talousvastaavalle yksinään sekä sihteerille ja 
varapuheenjohtajalle yhdessä 
 

Päätettiin sääntömuutoksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.   
 

b) Sihteerin ja talousvastaavan kokouspöytäkirjoihin ja muihin järjestötoimintoihin 
2014 käytetyn tulostuskulujen korvaaminen vuoden 2014 lopussa 

 
Päätettiin korvata tulostuskulut vuoden lopussa. 
 

c) Tulostuskorvausten nostaminen 5 sentistä 7 senttiin 
 
Päätettiin nostaa tulostuskorvaukset seitsemään senttiin arkilta.  
 

d) Elokuvalippujen hyvityksen lisääminen kulttuurisponsorointiin.  
 

Päätettiin lisätä elokuvalippujen hyvitykset Emilen 
kulttuurisponsorointiin.  

 
e) Olympia-sitsejen järjestäminen ja kuluihin osallistuminen 

 
Päätettiin järjestää Olympia-sitsit sekä osallistua kuluihin.  

 



f) Sitsien järjestäminen maaliskuussa viikolla 9 tai 10 ja kuluihin osallistuminen 
 

Päätettiin järjestää sitsit alustavasti 6.3. sekä osallistua kuluihin.  
 

g) Yrityssuhdevastaavan tehtävien liittäminen varapuheenjohtajalle ja tiedotus- ja 
yhteistyövastaavalle 

 
Päätettiin liittää yrityssuhdevastaavan tehtävät VPJ:lle sekä tiedotus- ja 
yhteistyövastaavalle.  

 
h) Pörssin Rinneriehan ennakkolippujen tilaaminen Emilen kautta 

 
Päätettiin tilata Pörssin Rinneriehan ennakkolippuja Emilen kautta. 

 
i) Valituskahvien järjestäminen ja kustantaminen 

 
Päätettiin järjestää valituskahvit viikolla 11 sekä kustantaa ne max. 
20€lla. 

 
j)  12 ylimääräisen Kolmiobile-lipun myynti 
 

Päätettiin myydä 12 ylimääräisetä Kolmiobile-lippua. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 
 

Henkilö, joka ei kuulu Emileen haluaisi vuokrata Emilen nauhuria. 
Pohditaan nauhurin vuokraamista. 

 
12.  Seuraava kokous 

Seuraava iltakoulu järjestetään ti 11.3. kello 18. Seuraava kokous ma 
24.3. klo 16.  

 
13. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Johanna Hollström päätti kokouksen klo 19.12. 

  



Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
________________________________  __________________________ 
Johanna Hollström pvm  Terhi Aalto  
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Leena Leikas    Iisa Lehtiniemi 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja  
 

 
 


