
Emile ry:n hallituksen kokous 7/2020  Pöytäkirja 3.9.2020 

 

Aika: Torstai 3.9.2020 klo 12:00                    

Paikka: RUU C101 Lucina, Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto  

 

Läsnäolevat hallituksen jäsenet 

Puheenjohtaja: Simo Partanen 

Talousvastaava: Riina Ollila 

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki (etäyhteydellä) 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen (etäyhteydellä) 

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius (etäyhteydellä) 

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen (etäyhteydellä) 

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki 

Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri (etäyhteydellä) 

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg 

 

Poissaolevat jäsenet 

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki 

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen 

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo 

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin 

 

1   Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:06. 

 

2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin ajoissa 

hallituksen sähköpostilistalle ja yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla.  

 

3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

• Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Lamberg ja Riina Ollila.  

 

4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Esityslistalle lisättiin kohta 11 m) sähköisen kulukorvauslomakkeen käyttöön ottaminen. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muokattuna kokouksen työjärjestykseksi.  

 

5   Talousasiat 

• Emile ry:n käyttötilillä on 5903,21 euroa. Taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. 

 

6   Koronavirusrajoitusten vaikutus Emile ry:n toimintaan syyslukukauden alussa ja uusien 

tapahtumaohjeistuksien käsittely 

• Todettiin, että Emile ry on ottanut käyttöön uuden tapahtumaohjeistuksen, jonka toteutusta 

mietitään tapahtumakohtaisesti. Emile ry tulee pyrkimään vastuullisuuteen ja turvallisuuteen 

tapahtumien sekä muun toiminnan järjestämisessä. Todettiin myös, että koronaviruksen 

aiheuttama tilanne vaikuttaa paljon Emile ry:n toimintaan, mutta taloudellinen tilanne on 

kuitenkin hyvä, minkä vuoksi tulevaisuutta ajatellen tapahtumien järjestäminen ei ole 

vaarassa. Ainejärjestössä vallitsevaan yhteishenkeen tilanteella voi kuitenkin olla merkittävä 

vaikutus, minkä vuoksi tullaan etsimään vaihtoehtoisia tapahtumia etenkin uusien 

opiskelijoiden ryhmäytymisen takaamiseksi. Esitettiin myös, että tapahtumien 



järjestämiseen ja perumiseen liittyvät päätökset tehtäisiin mahdollisimman aikaisin, jotta 

turhalta työltä ja resurssien kuluttamiselta vältyttäisiin. Lopuksi todettiin, että tällä hetkellä 

pitkän aikavälin suunnitelmia on vaikea tehdä, mutta säilytetään positiivinen ja toiveikas 

asenne tulevaisuutta kohtaan ja pyritään jatkossa entistä johdonmukaisempaan toimintaan 

tilanteen asettamissa puitteissa. 

 

7   Yhteistyösopimuksen jatkaminen Club Escapen kanssa 

• Jatketaan yhteistyötä Club Escapen kanssa kevääseen 2022 asti. Sopimusaika on 01.06.2020 

– 31.5.2022. 

8  Yhteistyösopimuksen jatkaminen Hemingway's Jyväskylän kanssa.  

• Päätettiin jatkaa yhteistyötä Hemingway’s Jyväskylän kanssa kesään 2021 asti. Sopimusaika 

on 01.09.2020 – 31.8.2021. 

9  Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin liittyminen  

• Päätettiin liittyä verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. 

 

10  Vastuualueiden kuulumiset 

• Päätettiin perua Emile ry:n 47. vuosijuhlat epävarman tilanteen vuoksi ja sovittiin 

peruutuksen tiedottamisesta Emilen kanavissa.  

• Keskusteltiin alustavasti mökin varaamisesta hallituksen virkistäytymiseen. Ajankohta 

päätettiin sopia myöhemmin. 

• Päätettiin jättää vastaamatta Jylkkärin haasteeseen koskien uusien opiskelijoiden ohjelmaa ja 

tapahtumia. 

• Jäsenkysely tullaan toteuttamaan, mutta tapahtumakysely päätettiin toteuttaa myöhemmin. 

 

11  Päätösasiat 

a) Uusien jäsenien hyväksyminen Emile ry:hyn 

• Päätettiin hyväksyä 32 uutta jäsentä Emile ry:hyn.  

 

b) Dokaa maailma paremmaksi -kampanjasta aiheutuneen 0.14 euron kulujen maksaminen 

• Päätettiin maksaa Dokaa maailma paremmaksi -kampanjasta aiheutuneet 0.14 euron kulut. 

 

c) Emilen syysavajaispiknikin järjestäminen 24.8.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 10 

eurolla.  

• Päätettiin järjestää syysavajaispiknik 24.8.2020 ja maksaa tapahtumasta aiheutuneet 10 

euron kulut. 

 

d) Emilen rantahengailun järjestäminen 27.8.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 

maksimissaan 15 eurolla.  

• Emilen rantahengailu päätettiin järjestää 27.8.2020 ja maksaa tapahtumasta aiheutuneet 

11,54 euron kulut. 

 

e) Emilen olympialaisten järjestäminen 3.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 

maksimissaan 10 eurolla.  

• Emilen olympialaiset päätettiin perua, mutta osallistutaan jo aiheutuneisiin kuluihin 11,18 

eurolla.  

 

f) Koposopokahvien järjestäminen 8.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 

15 eurolla.  



• Koposopokahvit päätettiin järjestää etänä, mutta ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

Tapahtumasta ei aiheudu kuluja. 

 

g) Emilen fuksiaisten järjestäminen 9.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 

150 eurolla.  

• Emilen fuksiaiset päätettiin perua eikä tapahtumasta aiheudu näin ollen kuluja. 

Keskustelussa nostettiin esiin huoli opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta, mikäli 

tapahtumia ei tulla järjestämään ollenkaan. Pohdittiin, millä perusteilla tapahtumia perutaan 

ja millainen Emile ry:n linja on suhteessa muihin ainejärjestöihin. Päätettiin kysyä JYY:ltä 

tarkempia toimintaohjeita tapahtumien järjestämiseen. 

 

h) Emilen superpesisturnauksen järjestäminen 15.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 

maksimissaan 10 eurolla.  

• Emilen superpesisturnaus päätettiin järjestää 15.9.2020, mikäli ei ilmene uusia raskauttavia 

turvallisuusriskejä ennen tapahtumaa. Päätettiin osallistua tapahtuman kuluihin 

maksimissaan 10 eurolla. 

 

i) Vappuisen peli-illan järjestäminen 22.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 

maksimissaan 10 eurolla.  

• Vappuisia peli-iltoja päätettiin järjestää kaksi, mikäli osallistujia on riittävästi. Ensimmäinen 

vappuinen peli-ilta päätettiin järjestää 22.9.2020. Toisen ajankohdaksi suunniteltiin 

alustavasti 21.9.2020. Päätetiin osallistua molempien tapahtumien kuluihin yhteensä 

maksimissaan 20 eurolla. Päätettiin tehdä tapahtumiin osallistumisrajoitus ja 

ennakkoilmoittautuminen.  

 

j) Opinkiven saunan varaaminen 26.11.2020 järjestettäviä pikkujouluja varten ja 120 euron 

varausmaksun maksaminen. 

• Päätettiin varata Opinkiven sauna 26.11.2020 järjestettäviä pikkujouluja varten ja maksaa 

120 euron varausmaksu. 

 

k) Käsidesin hankkiminen Emile ry:n tapahtumiin 13,05 eurolla.  

• Päätettiin hankkia käsidesiä Emile ry:n tapahtumiin 13,05 eurolla. 

 

l) SKOLin haalarimerkkien hankkiminen 140 eurolla. 

• Päätettiin hankkia SKOLin haalarimerkkejä 140 eurolla. 

 

m.) Sähköisen kulukorvauslomakkeen käyttöönotto 

• Päätettiin ottaa sähköinen kulukorvauslomake käyttöön. 

 

12  Muut esille tulevat asiat 

• Puheenjohtaja muistutti hallitusta kaikkien mielipiteiden kuulemisesta ja arvostamisesta 

päätöksentekotilanteissa sekä toivotti jaksamista tulevaan syksyyn. 

 

13  Seuraava kokous 

• Seuraava kokous päätettiin järjestetää tiistaina 6.10.2020 kello 18.00. 

 

14  Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:14. 


