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Emile ry:n hallitus vuonna 2018 
Puheenjohtaja Emilia Tilli 
Varapuheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen vastaava Saimi Valtamäki 
Sihteeri, työelämä- ja Specia-vastaava Simo Partanen 
SKOL-vastaava Simo Partanen 28.2. alkaen 
Talousvastaava Maija Berner 
Opinto- ja tiedevastaava Heidi Lindberg 
Opinto- ja tiedevastaava Eeva Leskinen 9.8. asti 
Opinto- ja tiedevastaava Emmi Rauhamäki 12.9. alkaen 
Tiedotus- ja viestintävastaava Elina Ajakainen 
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava Sanni Vatanen 
Tapahtuma- ja liikuntavastaava Anni Nurmi 
Kansainvälisyysvastaava Joonas Mannonen 
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava Henri Ilkko 
 
Yleistä 
 

“Ainejärjestön tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä ja 
aikauiskasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevien etujärjestönä, edustaa jäseniään yliopiston 
piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua ja erityisesti perehdyttää uudet 
jäsenensä opiskeluoloihin, tukea ja tutustuttaa jäsenensä työelämän mahdollisuuksiin, avartaa 
opiskelijoiden yhteiskunnallista näkemystä, edistää opiskelijoidensa oikeusturvaa opiskeluun 
liittyvissä kysymyksissä ja harjoittaa korkeakoulu – ja tiedepoliittista toimintaa sekä pitää yhteyttä 
muihin vastaavanlaisiin yhdistyksiin. Ainejärjestö järjestää opintoneuvontaa (tutortoiminta), 
tutustumiskäyntejä, keskustelutilaisuuksia, pitää yhteyttä alan järjestöihin ja tarpeen vaatiessa liittyy 
niihin jäseneksi.” 

 
Emile toteutti yllä olevaa ainejärjestön tarkoitusta monipuolisesti eri sektoreilla, joita kuvataan 
erikseen alempana. Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. 
Yhdistyksen kokouksia järjestettiin sääntöjen mukaisesti kaksi, kevät- ja syyskokous. Hallitus lisäksi 
valmisteli kokouksia kuukausittaisilla “iltakouluilla” ja tarvittaessa järjesti erillisiä tapaamisia. Uusia 
jäseniä vuoden aikana liittyi 39, jäsenmäärän ollessa vuoden 2018 lopussa 327. Aktiivisten jäsenten 
määrän hahmottaminen “ikuisuusjäsenyys” -säännön puitteissa koettiin haastavaksi, joka oli yksi syy 
vuoden aikana aloitetulle sääntömuutosprosessille 
 
Emile ry toimi vuonna 2018 JYYn alaisena järjestönä osallistuen JYYn järjestämiin koulutuksiin ja 
tapahtumiin sekä viestimällä ylioppilaskunnan asioista myös jäsenistölle. Lisäksi Emile liittyi Suomen 
Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n (SKOL) jäsenyhdistykseksi liiton ensimmäisenä 
toimintavuotena. 
 
45. toimintavuosi piti sisällään hyväksi todettuja perinteitä sekä myös uudistuksia. Yhdistyksen 
toimintaa pyrittiin selkeyttämään mm. sääntöuudistusten valmistelulla. 45. vuosijuhlaa varten 
hankittiin esimerkiksi ainejärjestönauhaa, jota jäsenillä on oikeus käyttää akateemisissa juhlissa. 
 
Talous 
Vuonna 2018 uudeksi maksutavaksi käteisen rinnalle otettiin Mobilepay, josta saatiin paljon 
positiivista palautetta jäseniltä. Varainhankintaa tehtiin edellisvuosien tavoin myymällä 
haalarimerkkejä ja kangaskasseja mm. Merkkimarkkinoilla sekä 3MIOT-lipunmyyntien yhteydessä. 
Lisäksi tuloja kertyi 3MIOT-lipuista, haalareista sekä erinäisistä lipputuloista. Lisäksi kerättiin rahaa 



vuosijuhlia varten talkoilla Niilo Mäki Instituutin järjestämässä Hyvä Alku-tapahtumassa. 
Kokonaisuudessaan talous oli vuoden aikana hyvällä mallilla, tulojen tosin painottuessa enemmän 
syksyyn. Suurin taloudellinen panostus vuoden aikana oli 45. vuosijuhlat. 
 
 
Yritysyhteistyö 
Vuosisopimuksia ei vuoden 2018 aikana solmittu lisää. Sen sijaan nykyisiä sopimuksia uudistettiin 
Club Escapen ja Bar&Food Passionin kanssa ja niihin on oltu tyytyväisiä. Yhteistyötä bailataan.fi 
kanssa ei vielä vuoden aikana aloitettu, sillä nykyinen ilmoittautumisjärjestelmä omissa 
tapahtumissamme koettiin toimivaksi niin hallituksen kuin jäsenienkin puolesta. 

Tiedotus 
Vuonna 2018 viralliset viestintäkanavat olivat sähköposti, nettisivut, Facebook-sivu, Facebook-
ryhmä sekä Instagram, joista aktiivisimpana oli Facebookin jäsenryhmä. Snapchat-tilin käyttö 
lopetettiin toistaiseksi, sillä sitä ei koettu tarpeelliseksi viestintäkanavaksi yllämainittujen lisäksi. 
Viestintää kehitettiin johdonmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi laatimalla viestintästrategia, jossa 
jokaiselle aktiiviselle viestintäkanavalle suunniteltiin omat toimintaohjeistukset.   

Yhtenä uutena toimintatapana mainittakoon maanantaisin Facebook-ryhmässä julkaistu 
viikkokatsaus, jossa lueteltiin kaikki viikon tapahtumat ja avoinna olevat ilmoittautumiset. 
Viikkokatsauksen toivottiin selkiyttävän jäsenistöllemme kokonaiskuvaa kaikesta aktiivisesta 
toiminnastamme, ja siitä saatiinkin hyvää palautetta. Instagramia käytettiin aktiivisesti 
tapahtumiemme mainoskanavana, kuitenkin unohtamatta kanavan päätarkoitusta toimia 
tapahtumistamme ja tekemisistämme kuvina raportoivana alustana. Lisäksi Instagramissa otettiin 
käyttöön kohokohdat, jossa tarinoista pystyttiin jättämään esille merkityksellisimmät julkaisut, 
esimerkiksi hallitushaku ja Emilen 45. vuosijuhlat. Nettisivuilla jatkettiin tauolla olleen blogin ylläpitoa, 
jossa julkaistiin jäseniemme kirjoituksia muun muassa fuksivuodesta ja ainejärjestöyhteisön 
merkityksestä opintojen aikana. 

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 
Hallituksen opinto- ja tiedevastaavat osallistuivat aktiivisesti opinto- ja tiedevaliokunnan, laitoksen 
sekä opetuksen kehittämisen ryhmän kokouksiin. Lisäksi saimme mahdollisuuden osallistua myös 
oppiaineemme henkilökunnan kokoukseen, mistä hallitus oli todella tyytyväinen. Keväällä jäseniä 
osallistettiin opintojen työelämälähtöisyyteen liittyvällä kyselyllä sekä antamalla mahdollisuus 
osallistua opetuksen kehittämisen päivään.  Syksyllä järjestettiin kopotortut sekä pikkujoulukahvit, 
joissa oli mahdollisuus antaa palautetta opinnoista. Pikkujoulukahveilla oli mukavasti paikalla myös 
henkilökunnan edustajia. 

Vuonna 2018 teimme myös poikkeuksellisen paljon yhteistyötä muiden laitoksen koulutuspoliittisten 
vastaavien kanssa, sillä suunnittelimme yhdessä poikkitieteellistä työelämäpäivää publiikin 2019 
yhteyteen.  

Vuonna 2018 toteutimme jäsenistölle JYY:n yhdenvertaisuuskyselyn, jonka tulokset jaettiin myös 
jäsenistölle. Yhdenvertaisuus oli esillä JYYn kautta monesti vuoden aikana ja myös Emilen hallitus 
keskusteli teemaan liittyvistä kysymyksistä aktiivisesti. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
tulevaisuudessa Emilen oman yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Järjestimme myös 
Mindfulness-koulutuksen huhtikuussa yhdessä Stimulus ry:n kanssa ja syyslukukaudella olimme 
mukana mielenterveyspäivän seminaarissa. 

Työelämä ja alumnitoiminta 
Toukokuussa järjestettiin ekskursio Niilo Mäki Instituuttiin. Lokakuussa järjestettiin perinteinen 
työelämäpäivä, johon kutsuttiin myös Mentor ry Tampereelta. Työelämäpäivässä alumnit kertoivat 



uratarinoitaan ja jakoivat vinkkejä työelämään. Keväällä jäsenille järjestettiin koulutus kahden APO-
opiskelijan toimesta oman osaamisen tunnistamiseen liittyen, mikä oli mukava lisä toimintaan ja 
selvästi kaivattu osa myös Emilen omaan työelämäsektoriin liittyen. 
 
Vuonna 2018 jatkettiin yhteistyötä ammattijärjestömme Specia ry:n kanssa. Specia tuki Emileä muun 
muassa sponsoroimalla haalareita, mindfullness-koulutusta sekä pitämällä LinkedIn-koulutusta 
Emilen lokakuun työelämäpäivässä. Specia-vastaaville järjestettiin kaksi tapaamista vuoden 
aikana(helmikuu, elokuu), joihin molempiin Emilen edustaja osallistui. Syyskuussa uusille 
opiskelijoille järjestettiin Specia-info. Emile osallistui syksyn aikana myös Specian järjestämään 
fuksihaastekampanjaan.  
 
Vuonna 2018 aloitettiin yhteistyö vastaperustetun Suomen kasvatustieteilijöiden opiskelijoiden liiton 
kanssa. SKOL oli mukana muun muassa lokakuussa järjestetyssä työelämäpäivässä, jossa se piti 
yhtä työpajoista. SKOL myös järjesti ekskursion Opetushallitukseen lokakuussa, johon kaikilla 
Suomen kasvatustieteilijöillä oli mahdollisuus osallistua, Emile edusti ekskursiolla näkyvästi. SKOL-
vastaaville järjestettiin vuoden aikana kaksi tapaamista ja kaikilla vastaavilla oli myös mahdollisuus 
osallistua SKOLin hallituksen kokouksiin.  

Tapahtumat 
Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2018 järjestimme monipuolisesti erilaisia tapahtumia 
tarjoten vastapainoa ja vertaistukea opiskelun ohelle. Kaikki tarjoilut olivat saatavissa 
alkoholittomana ja alkoholillisena lisäksi järjestimme myös kokonaan alkoholittomia tapahtumia. 
Emile jatkoi 3MIOT-yhteistyötä edellisvuosien tapaan ja oransseja haalareita vilkkui mukavasti 
kuukausittaisissa bileissä. Järjestimme yhteensä kuudet sitsit, joista yhdet olivat tiedekunnan 
ainejärjestöjen yhteiset kansainväliset sitsit, yhdet Emilen omat ja loput yhteistyössä Jyväskylän 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä TTY:n rakentajakillan kanssa. Myös kuukausittaiset peli-illat 
Food&Bar Passionissa saivat jatkoa Emilen bingoisännän Aku Nordlingin johdolla. 
Vappuviikkoperinnettä jatkettiin muutaman edellisvuoden tapaan, ja erityisesti pubikierros sekä 
vappuaaton ”kotibileet” olivat menestyksiä. Lisäksi vappuna järjestettiin mm. kämppäappro, 
Vappuvilske Dumppi ry:n, Stimulus ry:n sekä Linkki ry:n kanssa sekä karaokeilta Katseessa yhdessä 
Pedago ry:n kanssa.  
 
Syksyn perinteisistä tapahtumista järjestettiin Kasvatustieteelliset syyskauden avajaiset, fuksisitsit 
Ynnä ry:n kanssa, syyssauna Opinkivellä sekä toisen vuosikurssin vastuulla olleet fuksiaiset. Lisäksi 
järjestimme jo toista kertaa  yhdessä Stimulus ry:n, JIO ry:n ja Varkaat ry:n kanssa poikkitieteellisen 
Herkkuappron. Vuoden lopuksi järjestimme pikkujoulut tällä kertaa perinteestä poiketen Club 
Escapessa.  
Vuoden kohokohtana juhlittiin 45. toimintavuotta koko viikon verran. Vuosijuhlaviikko sisälsi 
etikettikoulutusta, bingoa, kyykkää, iltajuhlan sekä silliaamiaisen. Vuosijuhlat keräsivät runsaasti 
hyvää palautetta ja koko viikko oli täynnä porkkanaperheen iloista yhteishenkeä.  
Kansallisista tapahtumista osallistuimme muiden Suomen kasvatustiedettä opiskelevien 
aineisjärjestöjen yhteiselle Kasvisristeilylle. Kasvatustieteen alojen Supersitsit osuivat Emilen 
vuosijuhlaviikolle, joten Emilen puolesta osallistujia ei ollut.  
Kevätkokous päätti jatkaa kulttuurisponsorointia, poistaen Finnkinon elokuvaliput korvattavien 
listalta. Kulttuuria koettiin keväällä JyväSpeksissä, jota Emile ry myös sponsoroi. Myös hetken aikaa 
tauolla ollut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisten ainejärjestöjen yhteinen Luova ilta järjestettiin 
marraskuussa Popparissa, ja se keräsi paikalle mukavasti porukkaa.  

Liikunta 
Vuoden alussa perustettiin uusi liikuntavuoro, johon kuuluvat Emile ry:n lisäksi myös Abakus ry ja 
Varkaat ry. Liikuntavuoroilla on vuorotellen pelattu koripalloa, futsalia sekä sählyä ja se on ollut 
onnistunut. Maaliskuussa järjestettiin lajikokeilu Trampolin Parkiin, mikä oli suosittu. Lisäksi 
osallistuimme jo perinteeksi muodostuneisiin tiedekunnan norsufutisturnauksiin sekä vappuna että 



syksyllä. Vappuna voitimme turnauksen, mutta syksyllä koimme finaalitappion.  Myös luontoretkiä 
järjestettiin sekä keväällä että syksyllä, kevään luontoretki Stimulus ry:n kanssa suuntautui 
Leivonmäen kansallispuistoon ja syksyllä kävimme tiedekunnan ainejärjestöjen yhteisellä retkellä 
Helvetinjärven kansallispuistossa. 

Kansainvälisyys 
Olimme mukana järjestämässä kahta kansainvälisyys-infoa (helmi- ja lokakuussa) yhdessä 
tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa. Tilaisuuksissa annettiin tietoa opiskelijavaihtoon, 
ulkomaan harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön ulkomailla lähtemisestä. Lisäksi syksyllä järjestettiin 
kansainväliset sitsit ja kansainvälinen saunailta, joiden toivottiin lisäävän vuorovaikutusta 
paikallisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä, edesauttavan kansainvälisten opiskelijoiden 
suomalaiseen opiskelijayhteisöön ja -kulttuuriin tutustumista, sekä edistävän paikallisten 
opiskelijoiden kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia. 

Syksyllä järjestimme uusille Master’s Degree Programme in Educational Sciences -ohjelman 
opiskelijoille ainejärjestö-infon, jonka aiheina olivat ainejärjestötoiminta yleisellä tasolla, sekä 
Emilen, IDESCO:n ja JYY:n toiminta. Tilaisuudessa painotettiin ohjelman koordinaattorin pyynnöstä 
etenkin edunvalvontanäkökulmaa ja annettiin mahdollisuus tilata haalarit. Tilaisuuden tavoitteena oli 
antaa kansainvälisille opiskelijoille tietoa ainejärjestötoiminnasta ja näin edesauttaa heidän 
osallisuuttaan paikallisessa opiskelijayhteisössä. 

Ympäristö ja kehitysyhteistyö 
Kehitysyhteistyön osalta jatkoimme WorldVisionin kummilapsemme tukemista kuukausittaisilla 
lahjoituksilla, sekä kehitysyhteistyömerkkien myymistä. Lisäksi jo perinteiseen tapaan osallistuimme 
ympäristökilpailuun. Reilun Kaupan kahvi ja tee sekä kestoastioiden käyttö olivat tärkeitä periaatteita 
toiminnassa. 
 
Lisäksi järjestimme kaksi verenluovutustapahtumaa sekä pyrimme aktivoimaan Emilen 
verenluovutusryhmää Facebookissa. 


