
 

Emile ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020  

Yleistä  

Emile ry on järjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edunvalvojana, järjestää           
monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä toimia tiiviissä yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja          
verkostojen kanssa. Emile ry:n kaikessa toiminnassa noudatetaan Emile ry:n tasa-arvo- ja           
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tämän toimintasuunnitelman pohjalta pyritään organisoimaan      
Emile ry:n toimintaa vuonna 2020.  

Toimikaudella 2020 Emile ry:llä on neljä painopistealuetta:  

1. Sosiaalipolitiikka 

● Sosiaalipolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle. Tarkoitus on saada       
opiskelijat tietoisiksi, minkälaista tukea heidän on mahdollisuus saada        
esimerkiksi hyvinvointiin, asumiseen ja yleiseen opiskelijaelämään liittyen.  

2. Koulutuspolitiikka 
● Koulutuspolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle. Tarkoitus on saada       

opiskelijat tietoisiksi siitä, minkälaista tukea heidän on mahdollisuus saada         
koulutukseen ja opiskeluun liittyen.  

 3. Viestintä 
● Ulospäin suuntautuvan viestinnän johdonmukaistaminen ja     

selkeyttäminen. Tarkoitus on myös edelleen lisätä      
englanninkielistä viestintää. 

4. Ekskursio ulkomaille 
● Emile ry järjestää vuoden 2020 syksyllä ekskursion ulkomaille.  

 

Hallituksen jäsenet osallistuvat edelleen aktiivisesti JYYn tarjoamiin koulutuksiin sekä         
valiokuntien kokouksiin ja myös viestivät jäsenistölle ylioppilaskunnan ajankohtaisista        
asioista.  

Hallinto  

Emile ry pyrkii hallinnossa läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen. Hallinnollisista asioista         
pyritään tiedottamaan jäsenistölle mahdollisuuksien mukaan.  

Emile ry pyrkii saamaan jäsenrekisterinsä ajan tasalle vuoden 2020 aikana. Tarkoitus on            
myös luoda alumnirekisteri vuoden 2020 aikana.  



 

Talous  

Emile ry:n tulot koostuvat vähintään JYYn toiminta-avustuksesta, jäsenmaksuista,        
vuosisopimuksista sekä haalarimerkkien, kangaskassien, muiden oheistuotteiden ja       
sisäänpääsylippujen myynnistä. Emile ry:n hallituksen tehtävänä on myös aktiivisesti kehittää          
varainhankintaa ja tarvittaessa on mahdollista osallistua talkoisiin tai hankkia järjestön logolla           
varustettuja tuotteita myytäväksi. Emile ry pyrkii taloudessaan läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen          
sekä seuraa taloustilanteen kehittymistä hallituksen kokousten yhteydessä. Vuoden aikana         
pyritään seuraamaan aktiivisesti talousarviota vuodelle 2020. 

Ympäristö  

Emile ry on sitoutunut toimimaan ympäristöä kunnioittaen ja käyttämään kestoastioita          
tapahtumissaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi jatkamme Dokaa maailma paremmaksi        
-kampanjaa, jossa tapahtumista kerättyjen pullojen tulot lahjoitetaan hallituksen päätöksellä         
hyväntekeväisyyskohteelle.  

Reilu Kauppa. Emile ry on sitoutunut Reilun Kaupan arvoihin ja käyttää tapahtumissaan sekä             
ainejärjestötiloissaan Reilun Kaupan kahvia ja teetä.  

Kehitysyhteistyö. Emile ry jatkaa WorldVisionin kummilapsitoimintaa kuukausilahjoituksilla sekä        
lähettämällä kuvia tai kirjeitä kummilapselle.  

Lisäksi Emile ry jatkaa VeriRyhmä-toimintaa ja järjestää verenluovutustapahtuman        
keväällä ja syksyllä.  

Viestintä 

Emile ry:n hallitus on laatinut kaudella 2018 viestintästrategian, jota vuoden 2019 hallitus on             
päivittänyt. Strategiaa tulee edelleen käyttää ja päivittää aktiivisesti. Tarkoitus toimikaudella 2020           
on yhdenmukaistaa ja selkeyttää yhdistyksen viestintää. Tarkoitus on rakentaa viestintä niin, että            
se on koko jäsenistön ennakoitavissa ja helposti saavutettavissa. 

Tiedotuskanavia tulee käyttää monipuolisesti esteettömyyden edistämiseksi. Tiedotuskanavina       
toimivat kotisivut, sähköpostilista, Facebook-ryhmä ja -sivu sekä Instagram-tili. Englanninkielistä         
viestintää pyritään lisäämään. Esimerkiksi kaikki tapahtumakuvaukset ja viikkokatsauksien        
pääpointit pyritään tuottamaan jatkossa englanniksi. 

Koulutuspolitiikka  

Toimikaudella 2020 koulutus- ja sosiaalipoliittinen sektori toimivat yhtenäisesti järjestäen         
monipuolista opiskelijoiden hyvinvointia kehittävää ja koulutusta edistävää toimintaa. Tässä         
suunnitelmassa näiden sektorien toimet on eritelty. 



 

Emile ry järjestää yhdessä kasvatustieteiden laitoksen ja muiden ainejärjestöjen kanssa          
työelämäpäivän tammikuussa 2020. Lisäksi Emile ry:n koulutuspoliittiset vastaavat osallistuvat         
aktiivisesti opetussuunnitelman kehittämiseen. Jäsenistön osallistamista ja palautteen keräämistä        
pyritään lisäämään. Vuosittaisen jäsenkyselyn ohella tarkoitus on kerätä palautetta opinnoista          
ympärivuotisesti.  

Yhteistyötä oppiaineemme henkilökunnan kanssa pyritään lisäämään eri osa-alueilla. Esimerkiksi         
tarkoitus on kehittää vuorovaikutusta henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä sekä osaamisen          
sanoittamista opintoihin liittyen. Toimikauden aikana pyritään myös parantamaan opiskelijoiden         
työelämäosaamista.  

Laitoksen kanssa pyritään myös löytämään yhteinen näkemys alamme tutorvalintoihin.  

Koulutuspoliittiset vastaavat huolehtivat myös opettajien jokakeväisestä palkitsemisesta jäsenistön        
äänestämällä Hyvä Opettaja-diplomilla. 

Työelämä ja alumnitoiminta  

Emile ry tekee edelleen yhteistyötä ammattijärjestö Specia ry:n sekä Suomen Kasvatustieteiden           
Opiskelijoiden Liitto ry:n eli SKOLin kanssa lisätäkseen jäsentensä työelämätietoisuutta sekä          
kehittääkseen alan tunnettavuutta. Syksyllä 2020 järjestetään perinteinen työelämäpäivä. Erilaisten         
alumni-iltojen tai muiden alumnitapahtumien järjestämiseen pyritään, jotta jäsenistö pääsisi         
kuulemaan jo valmistuneiden opiskelijoiden kertomuksia rennossa ilmapiirissä.  

Emile ry järjestää myös ekskursioita tai alumnitapaamisia, joissa jäsenistöllä on mahdollisuus           
tutustua alan työtehtäviin. Vuonna 2020 pyritään järjestämään yksi suurempi ulkomaan ekskursio           
kaupunkiin, jossa päästäisiin tutustumaan eri maan yliopisto- ja yrityskulttuuriin. Ekskursion          
rahoittamiseksi toimikauden 2020 aikana pyritään osallistumaan erilaisiin varainkeruutalkoisiin.        
Myös pienempiä ekskursioita voidaan järjestää. 

Työelämäpäivien ja alumnitapaamisten järjestämisen helpottamiseksi Emile ry kehittää        
alumnitoimintaansa muun muassa lanseeraamalla uuden alumnirekisterin. 

Tapahtumat  

Emile ry järjestää toimikaudella 2020 perinteeksi muodostuneita tapahtumia ja lisäksi ideoidaan           
uusia tapahtumia jäsenistön toiveiden pohjalta. Emile ry jatkaa yhteistyötä 3MIOT-tiimissä ja           
tarvittaessa perustaa oman tapahtumatiimin, josta saadaan apua lipunmyyntien ja järjestelyiden          
toteutukseen. Tarkoitus on myös kasata jäsenistöstä tiimi ulkomaan ekskursion järjestämiseen.          
Fuksiaisten järjestämistä jatketaan vuoden 2019 uudistetun kaavan mukaisesti osallistamalla         
useampien vuosikurssien opiskelijoita järjestämiseen päävastuun säilyessä kuitenkin 2.        
vuosikurssilla.  

Tapahtumissa pyritään monipuolisuuteen ja myös muiden sektorien vastaavat osallistuvat         



 

tapahtumien järjestämiseen, esimerkiksi verenluovutuspäivän tai ympäristöviikon osalta.       
Tapahtumia on tarkoitus järjestää muun muassa viihteen, kulttuurin, musiikin, liikunnan,          
koulutuksen ja hyvinvoinnin sektoreilla. Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan entistä         
paremmin huomioon myös kansainväliset opiskelijat, esimerkiksi tiedottamalla tapahtumista        
paremmin. Tapahtumissa huomioidaan myös Emile ry:n uusi tasa-arvo- ja         
yhdenvertaisuussuunnitelma. Emile ry myös tukee jäsentensä kulttuurielämyksiä jatkamalla        
kulttuurisponsorointia. 
 
Fuksit  
 
Emile ry:n hallitus toimii aktiivisessa yhteistyössä tutoreiden kanssa ja suunnittelee huolellisesti           
yhdessä uusien opiskelijoiden ensimmäisten viikkojen ohjelman. Tavoitteena on, että         
mahdollisimman moni uusista opiskelijoista liittyy Emile ry:n jäseneksi ja saa tietoa myös Suomen             
Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n ja Specia ry:n toiminnasta.  
 
Sosiaalipolitiikka 
 
Toimikaudella 2020 koulutus- ja sosiaalipoliittinen sektori toimivat yhtenäisesti järjestäen         
monipuolista opiskelijoiden hyvinvointia kehittävää ja koulutusta edistävää toimintaa. Tässä         
suunnitelmassa näiden sektoreiden toimet on eritelty.  
 
Toimikaudella 2020 sosiaalipoliittisen sektorin asioista tiedottamista jäsenistölle on tarkoitus         
parantaa. Tarkoitus on saada jäsenistö tietoiseksi, minkälaista tukea heidän on mahdollisuus           
saada esimerkiksi hyvinvointiin, asumiseen ja yleiseen opiskelijaelämään liittyen. Tarkoitus on          
myös järjestää monipuolista opiskelijoiden hyvinvointia kehittävää toimintaa. 

Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii toiminnan yhdenvertaisuudesta yhdessä muiden       
hallituslaisten kanssa. Hän on vastuussa myös yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämisestä        
muiden hallitusten jäsenten kanssa ja jäsenistön ideoiden pohjalta. 

Liikunta 

Emile ry jatkaa liikuntavuoroa yhdessä Abakus ry:n ja Varkaat ry:n kanssa sekä pyrkii             
monipuolistamaan liikuntavuorojen sisältöä paremmin koko jäsenistöä palvelevaksi. Emile ry         
järjestää liikuntakokeiluja, joissa jäsenistöllä on mahdollisuus kokeilla monipuolisesti uusia         
liikuntamuotoja. Tarkoitus on myös järjestää poikkitieteellisiä liikuntatapahtumia, kuten Norsufutis-         
tai koripalloturnaus.  

Kansainvälisyys  

Emile ry jatkaa aktiivista yhteistyötä tiedekunnan muiden kansainvälisyysvastaavien kanssa ja          
järjestää niin vaihtoinfoja kuin myös kansainvälisiä tapahtumia kotikansainvälistymisen        
edistämiseksi. Yhdistyksen jäsenenä olevat kansainväliset kasvatustieteen maisteriopiskelijat ovat        
oikeutettuja osallistumaan Emile ry:n tapahtumiin, ja heille tiedotetaan tapahtumista erikseen          
sovittavalla tavalla, esimerkiksi sähköpostilistan kautta. Myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden        



 

osallistumismahdollisuuksia pyritään lisäämään. Englanninkielistä viestintää pyritään lisäämään.  

Tulevaisuus  

Toiminnan suunnitteluun käytetään vuosittain Emile ry:n strategiaa vuosille 2020-2023. Sen          
pohjalta pyritään rakentamaan muun muassa tulevat toimintasuunnitelmat.  

Emile ry:n hallitus pyrkii toiminnallaan jatkuvuuteen ja kehitykseen ja huolehtii toimiensa           
kestävyydestä. Emile ry:n 50. toimikausi vuonna 2023 on hyvä pitää mielessä, ja esimerkiksi             
varainhankinnan ideointia 50. juhlavuodelle on hyvä jatkaa. Emile ry järjestää syksyllä 2023 puolen             
vuosisadan arvoiset (ja kokoiset) juhlat, joihin kutsutaan laajasti niin yhteistyökumppaneita,          
laitoksen henkilökuntaa, nykyisiä jäseniä kuin myös alumneja ja edellisten hallitusten jäseniä.           
Tulevaisuus-kohta siirretään vuosittain toimintakertomuksesta toiseen, jotta tiedotus tavoittaa        
järjestämisvastuussa olevan hallituksen.  


