
Emile ry:n kokous 8/2020  Pöytäkirja 6.10.2020 

Aika: Tiistai 6.10.2020 klo 18:00 
Paikka:  Kokoustila Koivisto, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto.  
 
Paikalla olevat jäsenet: 
Puheenjohtaja: Simo Partanen  
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen  
Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki  
Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri, etäyhteydellä 
Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius, etäyhteydellä  
Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo, etäyhteydellä 
3miot-vastaava: Aino-Maria Malin, etäyhteydellä 
Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki, etäyhteydellä 
SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen, etäyhteydellä 

Poissaolevat jäsenet: 
Talousvastaava: Riina Ollila 
Liikuntavastaava: Pinja Hytönen 

 
Esityslista hallituksen kokous 08/2020 
 
1   Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:04. 
 
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

• Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teresa Ihamäki ja Hanna Malinen. 
 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5   Talousasiat 

• Emile ry:n tilillä on 4908,20 euroa. Taloudellinen tilanne todettiin hyväksi.  
 
6   Vuoden 2020 talousarvion, vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja Emile ry:n 
strategian tarkastelu 

• Tarkasteltiin vuoden 2020 talousarviota ja todettiin, että koronapandemian 
aiheuttamien muutosten vuoksi tulot ja menot eivät tule vastaamaan arviota. 
Tarkasteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ja todettiin, että tilanteeseen 
nähden on saatu hyvin toteutettua toimintasuunnitelman painopisteitä. Tarkasteltiin 
Emile ry:n strategiaa ja myös strategiaan nähden toiminta todettiin onnistuneeksi. 

 



7    121 jäsenen erottaminen Emile ry:stä.  

• Jäsenet, jotka eivät ole sähköpostilistalle tulleesta muistutuksesta huolimatta 
maksaneet sääntöjen mukaista jäsenmaksua määritettynä aikana voidaan erottaa 
yhdistyksestä. Toimi koskee yhdistyksen kevätkokouksessa 2020 voimaan tulleen 
sääntömuutoksen (kokouksen pöytäkirjan kohta 7) mukaisesti yli kahdeksan vuotta 
jäsenenä olleita henkilöitä. 

• Käytiin läpi lista 121:stä erotettavasta jäsenestä. Todettiin, että uusien sääntöjen 
mukaisesti erotetaan 121 jäsentä Emile ry:stä. 

8   Emile ry:n ilmoittautumisen sääntöjen päivittäminen.  

• Ehdotus uusista ilmoittautumisen säännöistä liitteenä. Sääntöjen ehdotetaan 
lisättäväksi kohdat Emile ry:n tuotteiden ostamisesta ja tapahtumien perumisesta 
Force Majeure-tilanteessa. Emile ry:n pelisääntöjen uudeksi nimeksi ehdotetaan 
Emile ry:n ilmoittautumisen ja tuotteiden ostamisen säännöt.  

• Päätettiin päivittää Emile ry:n ilmoittautumisen ja tuotteiden ostamisen säännöt 
liitteen mukaisesti. Liitettä muokattiin vielä kokouksessa.  

9   Uusien koronavirusrajoitusten vaikutukset Emile ry:n toimintaan 

• JYY on suositellut perumaan kaikki lähitapahtumat ja Emile ry noudattaa tätä 
ohjeistusta siihen saakka, kunnes ohjeistukset muuttuvat. Ohjeistus on voimassa 
toistaiseksi.  

• Keskusteltiin Emile ry:n Himos viikonlopun järjestämisestä. Emile ry tulee 
vetäytymään tapahtuman järjestämisestä. Bussimatka on jo peruutettu ja varatut 
mökit yritetään myös ensisijaisesti peruuttaa. Keskusteltiin mahdollisista 
vaihtoehdoista, mikäli mökkejä ei pystytä perumaan. 

 
10 Vastuualueiden kuulumiset 
Tapahtumat 

• Jyväspeksin ajankohta siirtyi keskiviikolle 28.10.2020. Keskusteltiin bingon ja 
tietovisan järjestämisestä etänä.  

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka 

• Sopokopo viikko meneillään Emile ry:n Instagramissa.  

• Student Life tulee järjestämään infotilaisuuden toiminnastaan ja samalla käydään 
alustavia tuloksia opiskelijoille suunnatusta koronakyselystä. Tapahtuma 
järjestetään Zoomissa maanantaina 26.10.2020.  

• Muistuteltiin, että seksuaaliterveyspäivään ehtii tulla vielä mukaan suunnittelemaan. 
 

Ympäristö- ja kehitysyhteistyö 

• Keskusteltiin kummilapsen ja Emile ry:n kirjeenvaihdon muuttamisesta sähköiseen 
muotoon.  

• Keskusteltiin Emile ry:n veriryhmän perustamisesta verenluovutukseen. 

• Emile ry:n collegepaitojen painatuksen hintaa oli selvitetty toisesta yrityksestä. 
Keskusteltiin hintaeroista ja päädyttiin tilaamaan paidat samalta yritykseltä kuin 
aiemmin. Keskusteltiin myös paitojen laadusta sekä mahdollisista uusista malleista. 
 

Viestintä 

• Emile ry:n nettisivuille on lisätty uudet kuvat haalarimerkeistä. 

  



Puheenjohtaja  

• SKOLin risteilykokoukseen oli osallistuttu. Kokouksessa oli käyty läpi ensi vuoden 
kasvisristeilyn ja supersitsien järjestämistä. 

• Todettiin, että Emile ry:llä on hyvät verkostot ja yhteistyö muiden yleisen ja 
aikuiskasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

• Jäsenkysely tullaan julkaisemaan 4.10.2020. Sovittiin kyselyn tiedottamisesta. 

• Keskusteltiin hallitusrekrytoinnista. Mietittiin infotilaisuuden järjestämistä etänä sekä 
muistutettiin, että Instagramiin tullaan julkaisemaan hallituspestien esittelyt.  

• Muistuteltiin, että pidetään kiinni sovituista päivänmääristä.  

• Keskusteltiin hallituksen mökkiviikonlopusta ja mökin maksusta. 

• Sovittiin seuraavan iltakoulun ajankohta. 
 
11 Päätösasiat 
 
a) Uusien jäsenien hyväksyminen Emile ry:hyn 

• Päätettiin hyväksyä 2 uutta jäsentä Emile ry:hyn. 
 
b) Haalaritilauksen 1326,17 euron laskun maksaminen.  

• Päätettiin maksaa haalaritilauksen 1326,17 euron lasku. Summa tulee takaisin 
jäseniltä tilausmaksujen myötä. 

 
c) H&M-vaatetusliikkeessä 21.10.2020 järjestettäviin talkoisiin osallistuminen ja 
osallistujien ''yllätyspussien'' hankkiminen 80 eurolla. 

• Päätettiin osallistua H&M-vaatetusliikkeessä 21.10.2020 järjestettäviin talkoisiin ja 
hankkia osallistujille ”yllätyspussit” 80 eurolla. 
 

d) Vuoden 2020 jäsenkyselyn arvonnan palkintojen hankkiminen maksimissaan 
30 eurolla.  

• Päätettiin hankkia vuoden 2020 jäsenkyselyn arvontaan palkintoja maksimissaan 
30 eurolla. 

 
e) Peli-iltojen järjestäminen 21.9.2020 sekä 22.9 2020 ja tapahtumien kuluihin 
osallistuminen yhteensä 17 eurolla. 

• Päätettiin järjestää peli-illat 21.9.2020 ja 22.9.2020 ja osallistua tapahtumien 
kuluihin yhteensä 17 eurolla. 

 
f) Koposopokahvien järjestäminen 24.9.2020 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 23,86 
eurolla.  

• Koposopokahvit päätettiin järjestää 24.9.2020 ja osallistua tapahtuman kuluihin 
23,86 eurolla. 

 
g) Koposopoviikon järjestäminen viikolla 41. Tapahtuman sisältö tuotetaan etänä 
sosiaalisessa mediassa.  

• Päätettiin järjestää koposopoviikko viikolla 41 etänä sosiaalisessa mediassa. 
 

h) Työelämäpäivän järjestäminen 7.10.2020. Tapahtuman sisältö tuotetaan etänä.  

• Päätettiin järjestää työelämäpäivä 7.10.2020 etänä. 
 



i) Lippujen tilaaminen Jyväspeksin näytökseen 20.10.2020 ja tilauksen 176 euron laskun 
maksaminen.  

• Päätettiin tilata liput Jyväspeksin näytökseen. Uusi ajankohta näytökselle on 
28.10.2020. Päätettiin maksaa tilauksen maksimissaan 176 euron lasku. Summa 
tulee takaisin osallistujilta osallistumismaksuina. 
 

12 Muut esille tulevat asiat 

• Ei muita esille tulevia asioita. 
 
13 Seuraava kokous 

• Tiistaina 3.11.2020 kello 18.00. 
 
14 Kokouksen päättäminen  

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:42. 


