
Emile ry:n hallituksen kokous 2/2020  Pöytäkirja 17.2.2020 
 
Aika:  Keskiviikko 17.2.2010 klo 16:00 
Paikka:  L206b, Liikunnan rakennus, Jyväskylä  
 
 
Läsnäolevat hallituksen jäsenet: 
Puheenjohtaja: Simo Partanen 
Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius 
SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen  
Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki 
Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri 
3miot-vastaava: Aino-Maria Malin 
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg 

Muut jäsenet:  
Työelämätoimihenkilö: Kristiina Solio 

Poissaolevat jäsenet: 
Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki 
Liikuntavastaava: Pinja Hytönen 
Talousvastaava: Riina Ollila 
Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo 
 
1   Kokouksen avaus  

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:06 
 
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenistön sähköpostilistalle ja yli 
puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla. 

               
3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Toiviainen ja Anni Lamberg. 

4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5   Talousasiat 

• Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 4163,89 euroa ja vuosijuhlatilillä 300 euroa. 

  



6   Vastuualueiden kuulumiset 

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka 

Käytiin läpi ystävänpäivän joogatapahtuman palautetta. Todettiin, että kysyntää on 
hyvinvointitapahtumille ja niitä aiotaan jatkossakin järjestää. Jatketaan 
yhdenvertaisuusvastaavien valitsemista tapahtumiin. Jatkossa vastaavista 
laitetaan kuvat ja nimet Instagram-stooreihin tapahtumapäivänä ennen 
tapahtumaa. Tiedotetaan vielä jäsenistöä yleisesti käytännöstämme liittyen 
tapahtumien yhdenvertaisuusvastaaviin. Kopo-sopot tulevat päivittämään Kopo-
keskiviikkoisin Instagram-stooreihin opiskelijoille tärkeitä sosiaali- ja 
koulutuspolitiikan sektorille kuuluvia asioita. Kopo-keskiviikko alkaa helmikuun 
aikana. 

Tapahtumat 

Maaliskuun alkuun on alustavasti suunniteltu kakkukestejä. Teatteri järjestetään 
perjantaina 3.4. Emilen omat sitsit ovat suunnitteilla järjestettäväksi 25.3. Vapun 
tapahtumat suunnitellaan ensi kokoukseen mennessä. 

SKOL- ja Specia 

Ilmoittautuminen Specian järjestöhaasteeseen on auki vielä kuluvan viikon ajan. 
Jäsenistöltä aiotaan kysellä, millaista koulutusta toivoisi Emilen ja Specian 
järjestävän. Syksyn työelämäpäivään aletaan kasaamaan tiimiä ja ensimmäisen 
palaverin ajankohta sovittiin. Työelämäpäivän ajankohdaksi on ehdotettu 6.10. ja 
suunniteltiin Kassos ry:n pyytämistä mukaan. SKOL:n alumnipaneelin webinaarista 
tiedotetaan järjestöä. Päätettiin, ettemme lähde tänä vuonna järjestämään 
kasvismökkiä. 

Ympäristö- ja kehitysyhteistyö 

Poikkitieteellinen kirpparitapahtuma järjestetään 2.4.2020. Verenluovutusryhmästä 
laitetaan ilmoitusta jäsenistön Facebook-ryhmään. 

Viestintä  

Purettiin ainejärjestötilojen palautekyselyä. Kerrattiin, että nettisivuille on lisätty 
tapahtumakalenteri ja etusivulle tulevat tapahtumat. Haluamme selvittää 
laitoksemme kriisiviestinnän toimintakäytännöt ja tulemme pyytämään laitokselta 
selkeämpää ja tehokkaampaa viestintää kriisitilanteissa. Pohdittiin myös palaverin 
tarvetta ainejärjestön kriisiviestintäkäytäntöjen selkeyttämiseksi.  

Puheenjohtaja 

Purettiin Järjestöaamiaisella keskusteltuja asioita ja tapahtumia. Sovittiin tulevien 
viikkojen iltakoulujen ajankohdat. Tehdään Doodle seuraavan hallituskokouksen 
ajankohdasta.  

  



7   Sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelut  

Sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista käytiin läpi. 

Toiminnantarkastajien lausunto käytiin läpi. Lausunto vaatii korjauksen 

vuoden 2019 taseeseen ja taseen virhe tullaan korjaamaan kevään aikana. 

Käytiin läpi myös Emile ry:n sääntömuutos.  

 
8   Päätösasiat 
 
a) Tarjoiluiden hankkiminen tiedekunnan hallitusten tapaamiseen 5.2.2020 yhteensä 10,64 

eurolla.  

• Päätettiin hankkia tiedekunnan hallitusten tapaamiseen 5.2.2020 tarjoilut yhteensä 

10,64 eurolla. 

 

b) Työhakemuskoulutuksen järjestäminen yhdessä Specia ry:n kanssa 6.2.2020 ja kuluihin 

osallistuminen.  

• Työhakemuskoulutus päätettiin järjestää 6.2.2020. Tapahtumaan käytetään 

aikaisempaan peruuntuneeseen tapahtumaan hankittuja tarjoiluja. 

 
c) Ystävänpäivän joogatapahtuman järjestäminen 11.2.2020 ja kuluihin osallistuminen 

maksimissaan 30 eurolla.  

• Joogatapahtuma päätettiin järjestää 11.2.2020 ja kuluihin päätettiin osallistua 

maksimissaan 30 eurolla. 

 
d) Peli-illan järjestäminen 18.2.2020 ja kuluihin osallistuminen maksimissaan 15 eurolla.  

• Peli-ilta päätettiin järjestää 18.2.2020 ja kuluihin päätettiin osallistua maksimissaan 
15 eurolla. 

 
e) Merkkimarkkinoille osallistuminen 18.2.2020. 

• Merkkimarkkinoille päätettiin osallistua 18.2.2020. 
 
f) Sääntömääräisen kevätkokouksen 25.2.2020 tarjoiluiden kuluihin osallistuminen. 

• Päätettiin osallistua kevätkokouksen 25.2.2020 tarjoiluiden kuluihin maksimissaan 
20 eurolla. 

 
g) Saunaillan järjestäminen 25.2.2020 ja kuluihin osallistuminen.  

• Saunailta päätettiin järjestää 25.2.2020. Tapahtuma ei aiheuta kuluja. 
 
h) Autiosaarisitsien järjestäminen yhdessä Linkki ry:n kanssa 26.2.2020. 

• Autiosaarisitsit päätetiin järjestää Linkki ry:n kanssa 26.2.2020. 
 
i) Vaihtarihengailuillan järjestäminen 5.3.2020 ja kuluihin osallistuminen maksimissaan 20 
eurolla.   

• Päätös siirretään, sillä tapahtumasta ja sen aiheuttamista kuluista ei ole vielä tietoa.  
 
j) Emilen SuperHimos-mökkireissun järjestäminen 20.-22.3.2020. 



• Emilen SuperHimos-mökkireissu päätettiin järjestää 20.-22.3.2020. 
 
k) Emilen SuperHimos-mökkireissun mökkien 2368 euron laskun maksaminen. 

• Päätettiin maksaa Emilen SuperHimos-mökkireissun mökkien 2368 euron lasku. 
Lasku tulee takaisin järjestölle osallistumismaksuina. 

 
l) Emilen SuperHimos-mökkireissun bussikuljetuksen 580 euron laskun maksaminen.  

• Päätettiin maksaa Emilen SuperHimos-mökkireissun bussikuljetuksen 580 euron 
lasku. Lasku tulee takaisin järjestölle osallistumismaksuina. 

 
m) Palkkioiden hankkiminen vuoden 2020 toiminnantarkastajille maksimissaan 20 eurolla.  

• Päätettiin hankkia palkkiot vuoden 2020 toiminnantarkastajille maksimissaan 20 
eurolla. 

 
n) Emmi Rauhamäen valinta yritysyhteistyövastaavaksi vuodelle 2020.  

• Emmi Rauhamäki päätettiin valita yritysyhteistyövastaavaksi vuodelle 2020. 
 
o) Netta Humalamäen ja Hanna Malisen valinta tutorvastaaviksi vuodelle 2020.  

• Netta Humalamäki ja Hanna Malinen päätettiin valita tutorvastaaviksi vuodelle 
2020. 

 
p) Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry:n 50 euron vuosimaksun maksaminen.  

• Päätettiin maksaa Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto ry:n 50 euron 
vuosimaksu. 

               

9   Muut esille tulevat asiat 

• Ei muita esille tulevia asioita. 

10   Seuraava kokous  

• 25.2.2020 sääntömääräinen kevätkokous kello 16.00-18.30 paikassa Lyhty P 
302. 

• Hallituksen seuraava kokous päätetään myöhemmin. 

11 Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:39. 


