
 Emile ry:n hallituksen kokous 07/2019                               Pöytäkirja 16.10.2019 

  

Aika:                             Keskiviikko 16.10.2019 klo 17:00 

  

Paikka                          L206B, Liikunnan rakennus, Jyväskylän yliopisto 

  

  

Läsnä olevat hallituksen jäsenet: 

Puheenjohtaja: Simo Partanen 

Talousvastaava: Santtu Peltomäki 

Sihteeri ja viestintävastaava: Sanni Vatanen 

Koulutuspoliittinen vastaava: Juho-Pekka Maunula 

Sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Pullinen 

Tapahtuma- ja 3miot-vastaava: Jemina Mänty 

Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Markus Parkkola 

Skol- ja Specia-vastaava: Hanna Korhonen 

Kansainvälisyysvastaava: Mari Mikola 

  

Estyneet hallituksen jäsenet: 

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Helene Metsi 

Koulutuspoliittinenvastaava: Emmi Rauhamäki 

        Liikuntavastaava: Tiia Karjalainen 

        Varapuheenjohtaja ja työelämävastaava: Henri Ilkko 

  

  

 



1. Kokouksen avaus 

 
● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:03. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
● Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouskutsu on 

lähetetty viikkoa ennen kokousta jäsenistön sähköpostilistalle ja 
yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla. 

  

  

3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 
● Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Pullinen ja Juho-Pekka 

Maunula 

  

4.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
● Esityslistalle lisättiin kohta 7w): Napapiiriexcursiolla 

10.-12.10.2019 Joulupukin kanssa otetun valokuvan 
maksaminen 30€. 

● Esityslistalle lisättiin kohta 7x): Haalarimerkin postituksesta 
aiheutuva 1,60€ postimaksun maksaminen. 

● Esityslistalle lisättiin kohta 7y): Syyskirppiksen järjestäminen 
28.10.2019 yhdessä Pedago ry:n, Abakus ry:n ja Pedaali ry:n 
kanssa. 

● Muutettiin esityslistan kohtaa 7s): Maksupäätteellä tehdyistä 
ostoista 1,95% tuotteen hinnasta menee maksupääteyritykselle. 

● Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  

  

5.  Talousasiat 

● Emile ry:n tilillä rahaa on rahaa 4472,80€. Taloustilanne on hyvä. Rahaa on 
tulossa tapahtumien osallistumismaksuista sekä yhteistyökumppaneilta. 

  

 



6.  Vastuualueiden kuulumiset  

 Sosiaalipolitiikka: 

● Yhdenvertaisuus suunnitelma on pian valmis ja se lähetetään JYY:lle 
hyväksyttäväksi. 

● Tietoa opiskelijabileiden alkoholinkäytöstä välitetään jäsenistölle sosiaalisen 
median kautta. 

  

Skol-ja Specia: 

● Specian järjestämä CV-koulutus on 6.11.2019 Boomboxilla ja sen yhteydessä 
järjestetään hallitushakuinfo. 

● Vegecon-tapahtuma 1.11.2019 Turussa, jonne Emile ry:n jäsenistöä 
osallistuu. 

  

Kansainvälisyys: 

● Vaihtoinfoja vaihto-opiskelusta tulossa. 
● KV-saunailta tulossa. 
● KV-viestintää suunniteltu parannettavan Emilen nettisivuilla. 

  

Tapahtumat: 

● Seuraava peli-ilta Tilialla 23.10.2019 
● Luova-ilta 12.11.2019 Popparissa 
● Sillis 30.11.2019 Majakoskella, jonne kutsumme kaksi kutsuvierasta. 

Sillikselle tarkoitus hankkia koristeita ja pientä syötävää. 
● Vujusitsit 14.11.2019 Ilokivellä. 
● Pikkujoulut 28.11.2019 Opinkiven saunalla. 
● Herkkuapprot 22.10.19 

 

Koulutuspolitiikka: 

● Opetuksen kehittämisryhmien työryhmät täynnä (4 opiskelijaa). 

  

Sihteeri- ja viestintä: 

● Blogia Emile ry:n nettisivuilla päivitetään marraskuun aikana. 



 

Puheenjohtajisto: 

● Puheenjohtaja osallistui edelliseen JYYn PJ-foorumiin 
● Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat JYYn Järjestöspektaakkeliin 
● Emile ry:n strategian suunnittelu aloitetaan 
● Toimintasuunnitelman suunnittelua vuodelle 2020 aloitetaan. 
● Sopimus bar Hemingways’in kanssa suunnitteilla.  
● Viikolla 44 aloitetaan hallitusesittelyt Instagramissa. 
● Haalarimerkkikilpailu avataan lähiaikoina 
● Laitoksen haastattelunauhurit annetaan mahdollisesti ainejärjestöille, joita ne 

lainaavat eteenpäin. 
● Emile ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 27.11.2019 kello 18 Lea 

Pulkkisen salissa Agoralla. 
● Emile ry:n sääntöihin ehdotetaan mahdollisesti muutosta, jossa jäsenyys 

kestäisi 7 vuotta. 

  

  

 7 .  Päätösasiat 

  

a) Kasvatustieteellisten syyskauden avajaisten 2.9.2019 esiintyjän kulujen 
korvaaminen 170 eurolla. Summa tulee Emile ry:lle takaisin asiakkaiden 
pääsymaksuista.  

● Päätettiin osallistua syyskauden avajaisten 2.9.2019 esiintyjän kulujen 
korvaamiseen 170 eurolla. Summa tulee Emile ry:lle takaisin asiakkaiden 
pääsymaksuista.  

  

b) Syksyn kopokahvien 17.9.2019 kahvimaidon hankkiminen 2,84 eurolla.  

● Päätettiin osallistua syksyn Kopokahvien 17.9.2019 kahvimaidon 
hankkimiseen 2,84 eurolla.  

  

c) Peli-illan järjestäminen 24.9.2019 ja kuluihin osallistuminen 15 eurolla.  

● Päätettiin järjestää Peli-ilta 24.9.2019 ja osallistua kuluihin 15 eurolla.  

  



d) Fuksisitsien järjestäminen yhdessä Ynnä ry:n kanssa 25.9.2019 ja kuluihin 
osallistuminen. 

● Päätettiin järjestää fuksisitsit yhdessä Ynnä ry:n kanssa 25.9.2019. 
Tapahtumasta ei tule kuluja.  

  

e) Fuksisitsien 25.9.2019 16 euron osallistumismaksun korvaaminen 
tapahtumavastaava Markus Parkkolalle korvauskäytännön (01/2018, 7g) mukaisesti.  

● Päätettiin korvata fuksisitsien 25.9.2019 16 euron osallistumismaksu 
tapahtumavastaava Markus Parkkolalle korvauskäytännön (01/2018, 7g) 
mukaisesti.  

 

  

f) Luontoretken järjestäminen Leivonmäen kansallispuistoon 6.10.2019 yhdessä 
Pedago ry:n, Abakus ry:n, Varkaat ry:n ja Jano ry:n kanssa sekä 470 euron 
bussikuljetuslaskun maksaminen. Summa tulee takaisin Emile ry:lle osallistujien 
osallistumismaksujen kautta. 

● Päätettiin järjestää luontoretki Leivonmäen kansallispuistoon 6.10.2019 
yhdessä Pedago ry:n, Abakus ry:n, Varkaat ry:n ja Jano ry:n kanssa sekä 
maksaa 470 euron bussikuljetuslasku. Summa tuli takaisin Emile ry:lle 
osallistujien osallistumismaksujen kautta, joten tapahtumasta ei tule kuluja.  

  

 

g) Emilen napapiiriexcursion järjestäminen Rovaniemelle 10.10-12.10.2019.  

● Päätettiin järjestää Napapiiriexcursio Rovaniemelle 10.10-12.10.2019.  

  

h) Napapiiriexcursion 10.10-12.10.2019 majoituslaskun maksaminen 1218 eurolla. 
Summa tulee takaisin Emile ry:lle osallistujien osallistumismaksujen kautta. 

● Päätettiin maksaa Napapiiriexcursion 10.10-12.10.2019 majoituslasku 1218 
eurolla. Summa tuli takaisin Emile ry:lle osallistujien osallistumismaksujen 
kautta, joten tapahtumasta ei tule kuluja.  

 

 



 

i) Napapiiriexcursion 10.10-12.10.2019 bussikuljetuslaskun maksaminen 1940 
eurolla. Summa tulee takaisin Emile ry:lle osallistujien osallistumismaksujen kautta, 
pois lukien matkaan sponsoroitava summa. 

● Päätettiin maksaa Napapiiriexcursion 10.10-12.10.2019 bussikuljetuslasku 
1940 eurolla. Summa tuli takaisin Emile ry:lle osallistujien 
osallistumismaksujen kautta, pois lukien matkaan sponsoroitava summa. 

  

j) Napapiiriexcursion bussimatkan sponsorointi 600 eurolla.  

● Päätettiin sponsoroida Napapiiriexcursion bussimatkaa 600 eurolla.  

  

k) Napapiiriexcursion bussimatkan kilpailujen palkintojen hankkiminen enintään 5 
eurolla.  

● Päätettiin osallistua Napapiiriexcursion bussimatkan kilpailujen palkintojen 
hankkimiseen enintään 5 eurolla.  

  

l) Syyssaunan järjestäminen 17.10.2019 ja mahdollisiin oheiskuluihin osallistuminen.  

● Päätettiin järjestää syyssauna 17.10.2019. Tapahtumasta ei aiheudu kuluja. 

  

m) Teatteriretken järjestäminen 18.10.2019 ja 96 euron laskun maksaminen. Summa 
tulee takaisin Emile ry:lle osallistujien osallistumismaksujen kautta.  

● Päätettiin järjestää teatteriretki 18.10.2019 ja maksaa 96 euron lasku. Summa 
tulee takaisin Emile ry:lle osallistujien osallistumismaksujen kautta.  

  

n) Herkkuapprojen järjestäminen 22.10.2019 yhdessä JIO ry:n, Stimulus ry:n ja 
Varkaat ry:n kanssa ja mahdollisiin kuluihin osallistuminen.  

● Päätettiin osallistua Herkkuapprojen järjestäminen 22.10.2019 yhdessä JIO 
ry:n, Stimulus ry:n ja Varkaat ry:n kanssa. Tapahtumasta ei aiheudu kuluja. 

  

o) Peli-illan järjestäminen 23.10.2019 ja kuluihin osallistuminen enintään 10 eurolla.  



● Päätettiin järjestää peli-ilta 23.10.2019 ja osallistua kuluihin enintään 10 
eurolla.  

  

p) Haalarimerkkien tilaaminen 188,45 eurolla.  

● Päätettiin tilata haalarimerkkejä 188,45 eurolla. 

  

q) Latausjohdon hankkiminen haastattelunauhuriin 10 eurolla.  

● Päätettiin hankkia latausjohto haastattelunauhuriin 10 eurolla. 

  

r) Polttoainekulujen korvaaminen 10 eurolla SKOL- ja Specia-vastaavalle Hanna 
Korhoselle 6.10.2019 järjestetyn luontoretken erityiskuljetustoimien takia.  

● Päätettiin korvata polttoainekulut 10 eurolla SKOL- ja Specia-vastaava Hanna 
Korhoselle 6.10.2019 järjestetyn luontoretken erityiskuljetustoimien takia.  

  

s) Maksupäätteen hankkiminen 23,37 eurolla. Maksupäätteellä tehtyjen ostojen 
summasta 1,95% menee maksupääteyritykselle.  

● Päätettiin hankkia maksupääte 23,37 eurolla. Maksupäätteellä tehtyjen 
ostojen summasta 1,95% menee maksupääteyritykselle.  

  

t) Laulukirjojen tilaaminen 218,80 eurolla. Kymmenen kirjoista menee pankkikirjoiksi 
ja myytäviksi.  

● Päätettiin tilata laulukirjoja 218,80 eurolla. Kymmenen kirjoista menee 
pankkikirjoiksi ja loput myytäviksi.  

  

u) Pedagon vuosijuhlien 11.10.2019 osallistumismaksun korvaaminen 
koulutuspoliittiselle vastaavalle Juho-Pekka Maunulalle käytännön mukaisesti 
(02/2018, 8f).  

● Päätettiin korvata Pedagon vuosijuhlien 11.10.2019 osallistumismaksun 
korvaaminen koulutuspoliittiselle vastaavalle Juho-Pekka Maunulalle 
käytännön mukaisesti (02/2018, 8f) 35 eurolla. 70 euron osallistumismaksusta 
korvattiin puolet.  

  



v) Uusien jäsenien hyväksyminen Emile ry:hyn.  

● Hyväksyttiin yksi uusi jäsen Emile ry:hyn. 

  

w) Napapiiriexcursiolla 10.-12.10.2019 Joulupukin kanssa otetun valokuvan 
maksaminen 30 eurolla. 

● Päätettiin maksaa 10.-12.10.2019 Napapiiriexcursiolla Joulupukin kanssa 
otettu valokuva 30 eurolla. 

  

x) Haalarimerkin postituksesta aiheutuva 1,60€ postimaksun maksaminen. 

● Päätettiin maksaa haalarimerkin postituksesta aiheutuva 1,60 euron 
postimaksu. Summa tulee takaisin Emile ry:lle ostajalta haalarimerkkimaksun 
kautta.  

  

y) Syyskirppiksen järjestäminen 28.10. Pedago ry:n, Abakus ry:n ja Pedaali ry:n 
kanssa. 

● Päätettiin järjestää Syyskirppis 28.10.2019 yhdessä Pedago ry:n, Abakus ry:n 
ja Pedaali ry:n kanssa. 

  

  

8   Muut esille tulevat asiat 

● Ei muita esille tulevia asioita. 

  

9   Seuraava kokous  

● Seuraava hallituksen kokous on 18.11.2019 kello 13. Paikka tarkentuu 
myöhemmin. 

● Sääntömääräinen syyskokous on 27.11.2019 kello 18. Paikka: Lea Pulkkisen 
Sali, Agora. 

  

  

10  Kokouksen päättäminen  



● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Sihteeri 
Simo Partanen Sanni Vatanen 
 
 
 
 
 
Koulutuspoliittinenvastaava Sosiaalipoliittinenvastaava 
Juho-Pekka Maunula Hanna Pullinen 


