
Emile ry:n kokous 10/2020 Pöytäkirja 10.11.2020 

 
Aika: Tiistai 10.11.2020 klo 18:00 
Paikka: Kokoustila Halonen, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto 
 
Paikalla olevat jäsenet: 
Puheenjohtaja: Simo Partanen  
Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki, etäyhteydellä 
Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki, etäyhteydellä 
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg, etäyhteydellä 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen, etäyhteydellä 
Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki  
Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius, etäyhteydellä  
 
Poissaolevat jäsenet: 
Talousvastaava: Riina Ollila 
Liikuntavastaava: Pinja Hytönen 
3miot-vastaava: Aino-Maria Malin 
SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen 
Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo 

 
1   Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:03. 
 
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin 
hallituksen sähköpostilistalle ajoissa ja yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla. 

 
3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

• Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilma Vihuri ja Hanna Malinen. 
 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5   Talousasiat 

• Emile ry:n tilillä on 7686,10 euroa. Tililtä lähtee vielä Himos mökkiviikonlopun 
palautusmaksut. Taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. 
 

6    Sääntömääräisen syyskokouksen valmistelut ja esityslistan läpikäyminen 

• Käytiin läpi sääntömääräisen syyskokouksen esityslista ja valmisteltiin kokousta. 

• Käytiin läpi myös Emile ry:n strategia, toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 
 
7    Vastuualueiden kuulumiset 
Tapahtumavastaavat 

• Keskusteltiin Emilen pikkujoulujen järjestämisestä. Ajankohdaksi ehdotettiin 
26.11.2020. 

Varapuheenjohtaja 



• Todettiin, että Cut E-koulutukseen on tullut jälleen riittävästi osallistujia ja 
koulutuksen suosion vuoksi siitä on tulossa mahdollisesti toistuva tapahtuma. 
 

Puheenjohtaja 

• Sovittiin, että kirjoitetaan Emilen nettisivuille blogiteksti hallitusvuodesta. Teksti 
tullaan julkaisemaan marraskuun aikana. 

• Keskusteltiin nettisivujen tapahtumakalenterista ja todettiin, että sen käyttöä 
toivottaisiin ensi vuodenkin hallitukselta. Sovittiin, että viestintävastaava kirjaa 
edellä mainitun seikan testamenttiinsa. 

• Keskusteltiin jäsenrekisterin siirtämisestä Kide.appiin. Koska päätös jäsenrekisterin 
siirtämisestä jää ensi vuoden hallitukselle, päätettiin se kirjata ylös yhteiseen 
testamenttiin. 

 
8   Päätösasiat 
 
a) Ylimääräisen haalaritilauksen 54,98 euron laskun maksaminen.  

• Päätettiin maksaa ylimääräisen haalaritilauksen 54,98 euron lasku. 
 

b) Emile ry:n collegepaitojen tilaaminen ja tilauslaskun maksaminen. 

• Päätettiin tilata Emile ry:n collegepaidat ja maksaa 620,68 euron tilausmaksu. 
 
c) Himoksen perumisesta aiheutuneiden kulujen läpikäyminen ja rahojen palautuksista 
päättäminen.  

• Päätettiin siirtää päätös seuraavaan kokoukseen, sillä yhdistyksellä ei ole vielä 
kaikkia vaadittuja tietoja korvauksen oikean summan maksamiseksi. 

d) Uusien jäsenten hyväksyminen Emile ry:hyn 

• Päätettiin hyväksyä 1 uusi jäsen Emile ry:hyn. 
 
9   Muut esille tulevat asiat 

• Ei muita esille tulevia asioita. 
 
10 Seuraava kokous 

• Seuraava kokous on yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 18.11.2020 kello 
16.00. Seuraava hallituksen kokous päätetään myöhemmin. 

 
11 Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:29. 
 


