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Yleistä 
“Ainejärjestön tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä ja 

aikuiskasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevien etujärjestönä, edustaa jäseniään 

yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua ja 

erityisesti perehdyttää uudet jäsenensä opiskeluoloihin, tukea ja tutustuttaa 

jäsenensä työelämän mahdollisuuksiin, avartaa opiskelijoiden yhteiskunnallista 

näkemystä, edistää opiskelijoidensa oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä 

ja harjoittaa korkeakoulu – ja tiedepoliittista toimintaa sekä pitää yhteyttä muihin 

vastaavanlaisiin yhdistyksiin. Ainejärjestö järjestää opintoneuvontaa 

(tutortoiminta),tutustumiskäyntejä, keskustelutilaisuuksia, pitää yhteyttä alan 

järjestöihin ja tarpeen vaatiessa liittyy niihin jäseneksi.” 

 

 

Vuonna 2019 Emile ry toteutti edellä lainauksessa esitettyjä tarkoituksia monin erilaisin 

tavoin. Mennyttä vuotta ja sen toimintaa avataan sektorikohtaisesti yksityskohtaisemmin 

jäljempänä.  

 

Vuonna 2019 yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Näiden lisäksi 

hallitus valmisteli kokouksia ja organisoi yhdistyksen toimintaa tapaamalla ‘’ilta- tai 

päiväkoulujen’’ merkeissä tasaisin väliajoin. Lisäksi hallitus järjesti erilaisia kokouksia 

esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja strategiaan liittyen. Vuoden 2019 aikana 

järjestettiin sääntöjen mukaisesti kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevät- ja 

syyskokous. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa muun 

muassa valittiin uusi hallitus vuodelle 2020 sekä tehtiin sääntömuutos jäsenyyden kestoon 

liittyen. Kokouksessa vahvistettiin myös Emile ry:n uusi strategia sekä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma, joista lisää jäljempänä. 

 



Kokonaisuudessaan yhdistyksen 46. toimintavuosi sisälsi runsaasti toimintaa, ja vuoden 

aikana järjestön toimintaa pyrittiin kehittämään eteenpäin jokaisella osa-alueilla. Vuoden 

aikana Emile ry muun muassa järjesti huhtikuussa 2019 kaikkien yleisen kasvatustieteen 

opiskelijoiden yhteisen Kasvisristeilyn. Tämän lisäksi vuosi sisälsi runsaasti perinteikästä 

toimintaa, ja mukaan tuli myös paljon uusia tuulahduksia.  

 

 

 

Talous 

 
Vuonna 2019 uudeksi maksutavaksi käteisen ja mobilepayn rinnalle otettiin käyttöön iZettle-

maksupääte eli nykyään kaikki myytävät tuotteet voi maksaa myös pankkikortilla. Tälle oli 

havaittavissa selkeä tarve käteismaksujen vähentyessä ja mobilepayn ottaessa selkeästi 

isompaa roolia maksutapahtumissa. Maksupäätteen käyttöönotosta on saatu paljon 

positiivista palautetta, ja sen käyttö on ollut selkeästi suurempaa esimerkiksi käteiseen 

verrattuna. Varainhankintaa on tehty aikaisempien vuosien tapaan myymällä 

haalarimerkkejä ja kangaskasseja esimerkiksi merkkimarkkinoilla. Uusina varainhankinnan 

keinoina mukaan on tullut esimerkiksi aika ajoin tehtävä college-tilaus sekä kasvisten oma 

laulukirja. Uusista tuotteista Emilen talous on saanut mukavasti lisää toimintavarmuutta. 

Myös lippujen myymistä eri tapahtumiin, kuten kolmioihin, on jatkettu normaaliin tapaan. 

Koko vuoden 2019 Emilen talous on ollut selkeästi nousujohteista ja tuloja on lähes koko 

ajan enemmän kuin menoja. Toiminta on kasvussa ja sen vuoksi myös taloudellinen tilanne 

paranee vuosi vuodelta. 

 

Hallinto 

 
Vuoden 2019 aikana Emile ry:hyn liittyi yhteensä 45 uutta jäsentä. Määrä on suurempi kuin 

edellisinä vuosina, jota on pidettävä positiivisena asiana. Emile ry:n kokonaisjäsenmäärä 

vuoden lopussa oli 372. Vuoden 2019 syyskokouksessa vahvistettiin sääntömuutos, jonka 

perusteella jatkossa on mahdollisuus saada Emile ry:n jäsenrekisterit paremmin ajan tasalle. 

Työ jäsenrekisterin päivittämisen osalta on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.  

 

Vuonna 2019 Emile ry toimi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan alaisena järjestönä 

osallistuen JYYn järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä viestimällä ylioppilaskunnan 

asioista myös jäsenistölle. Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat muun muassa 

tammikuun järjestöseminaariin sekä syyskuun järjestöspektaakkeliin. Tämän lisäksi 

hallituksen jäsenet osallistuivat JYYn valiokuntien kokouksiin ja eri pesteihin liittyviin 

tapaamisiin, kuten puheenjohtajafoorumiin.  

 

Yhdistyksen toiminnassa pyrittiin vuoden aikana läpinäkyvyyteen. Yhdistyksen hallituksen 

kokouksien pöytäkirjat ladattiin yhdistyksen internet-sivuille kaikkien luettaviksi kokouksien 

jälkeen ja syksyllä 2019 aloitettiin myös jäsenien facebook-ryhmässä julkaistavat hallituksen 

kokousterveiset. Yhdistyksen hallituksen kokoukset olivat avoimia jäsenistölle. 

Syksyllä toteutettiin myös jo alkuvuodesta suunniteltu Emile ry:n strategian laatiminen. 

Strategia rakennettiin vuosille 2020-2023, ja se sisältää kehityskohteita ja tavoitteita niin 

viestinnän, sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, tapahtumien kuin hallinnon osalta. Strategia 



hyväksyttiin Emile ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 2020. Strategian tavoitteena 

on johdonmukaistaa Emile ry:n toimintaa ja taata jatkuvuus hallituskausien yli. Strategia on 

luettavissa Emile ry:n internetsivuilta.  

 

 

 

 

 

Liikunta 

 
Vuonna 2019 Emile ry jatkoi yhteisen liikuntavuoron järjestämistä viikoittain Abakus ry:n ja 

Varkaat ry:n kanssa. Liikuntavuoroilla pelattiin pääosin futsalia, koripalloa ja salibandya, 

mutta muutaman kerran järjestettiin myös erikoiskertoja, kuten tanssia. Vuoden aikana Emile 

ry järjesti myös erilaisia liikuntatapahtumia ja liikuntakokeiluja. Helmikuussa järjestettiin 

pulkkailutapahtuma ja samassa kuussa jäsenet pääsivät kokeilemaan Megazone-

lasertaistelupeliä. Maaliskuussa jäsenillä oli mahdollisuus keilailuun Pedago ry:n kanssa. 

Syksyllä järjestettiin ilmajooga- ja boulderointi-lajikokeilu. Näiden lisäksi Emile ry osallistui 

keväällä kasvatustieteiden ainejärjestöjen väliseen koripalloturnaukseen ja syksyllä 

norsupalloturnaukseen. Lokakuussa järjestettiin luontoretki Leivonmäen kansallispuistoon 

yhdessä Pedago ry:n, Abakus ry:n, Varkaat ry:n ja Jano ry:n kanssa. Lisäksi marraskuussa 

jäsenillä oli mahdollisuus luontokävelyyn Laajavuoressa, jonka jälkeen suunnattiin 

Laajavuoren kylpylään rentoutumaan.  

 

Viestintä 

 
Vuonna 2019 Emile ry:n viestintäkanavia olivat jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, 

yhdistyksen internet-sivut, Facebook-sivu, jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä ja Instagram. 

Sähköpostilistalle lähetettiin viralliset kokouskutsut yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 

Internet-sivuille päivitettiin vuoden alussa yhdistyksen ajankohtaiset tiedot. Jäsenille 

tarkoitettu Facebook-ryhmä oli aktiivisessa käytössä, ja siellä jaettiin runsaasti tietoa muun 

muassa tapahtumiin ja yleiseen toimintaan liittyen sekä viikoittaiset viikkokatsaukset. 

Tärkeimmät tiedot tapahtumista ja toiminnasta lähetettiin myös jäsenistön sähköpostilistalle. 

Instagram toimi yhdistyksen vapaimpana viestintäkanavana. Sinne päivitettiin kuulumisia 

muun muassa Emilen tapahtumista ja siellä muistutettiin myös ajankohtaisista 

ilmoittautumisista.  

 

Viikkokatsauksien julkaisemista jatkettiin vuonna 2019. Viikkokatsaus ilmestyi maanantaisin 

jäsenien Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. Viikkokatsauksissa kerrottiin tulevan 

viikon tapahtumista ja aukiolevista ilmoittautumisista. Uutena viestintäkeinoja syksyllä 

kehitettiin kuukausittainen tapahtumakuva, joka sisälsi kaikki kuukauden tulevat tapahtumat. 

Kuva julkaistiin Instagramissa aina kuun alussa. Blogin päivittämistä jatkettiin vuoden 

aikana, ja sinne ilmestyikin päivityksiä fuksivuoteen, ekskursioon ja kansainvälisten 

opiskelijoiden integraatioon liittyen.  

 



Englanninkielistä viestintää pyrittiin lisäämään vuoden aikana. Esimerkiksi Facebook-

tapahtumien tapahtumakuvaukset pyrittiin tuottamaan suomen lisäksi myös englanniksi.  

 

Vuonna 2018 kehitettyä viestintästrategiaa päivitettiin vuoden aikana, ja sen mukaan 

suunniteltiin viestintää. Keväällä järjestetyssä jäsenkyselyssä tuli kuitenkin ilmi, että 

yhdistyksen viestinnän johdonmukaisuudessa on kehitettävää, joten siihen on tarkoitus 

panostaa vuonna 2020. Emile ry:n puheenjohtajisto tapasi yliopiston kasvatustieteiden 

laitoksen edustajia viestintäpalaverin merkeissä keväällä. Tapaamisen ideana oli luoda 

tiiviimpää yhteydenpitoa ainejärjestöjen ja laitoksen välille.  

 

 

 

Kansainvälisyys 

 
Emile ry järjesti yhdessä tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa keväällä sekä syksyllä 

vaihtoinfon kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille. Infoissa käytiin läpi 

opiskelijoiden vaihtokokemuksia sekä Elisa Heimovaaran opastuksella vaihtoon hakemista. 

Lokakuussa järjestettiin yhdessä Pedago ry:n, Stimulus ry:n, Abakus ry:n ja Varkaat ry:n 

kanssa kansainvälinen saunailta, jossa jäsenillä oli mahdollisuus tutustua kansainvälisiin 

opiskelijoihin. Tapahtumassa oli kohtalaisesti osallistujia.  

 

Vuoden aikana englanninkielistä viestintää pyrittiin lisäämään, jotta kansainväliset opiskelijat 

pääsisivät paremmin mukaan yhdistyksen toimintaan. Kansainvälisiä opiskelijoita saatiinkin 

mukaan Emile ry:n toimintaan aiempaa paremmin. Vuoden alussa hallitus teki linjauksen 

kansainvälisten opiskelijoihin osallistumisesta tapahtumiin, ja kansainvälisyysvastaava 

tiedotti aktiivisesti kansainvälisiä opiskelijoita Emilen tapahtumista muun muassa facebookin 

sekä sähköpostin välityksellä. Muun muassa syksyn bingo-iltaan ja Laajavuoren 

luontoretkeen osallistui kiitettävästi kansainvälisiä opiskelijoita. Keväällä mukana oli myös 

erittäin aktiivisesti yksi kansainvälinen tutkinto-opiskelija, joka kirjoitti myös tekstin Emile ry:n 

blogiin myöhemmin syksyllä.  

 

Uusille kansainvälisille opiskelijoille tiedotettiin ainejärjestö Emilestä ry:stä muun muassa 

sähköpostitse sekä kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille pidettävässä infotilaisuudessa. 

Kansainväliset opiskelijat tilasivat vuoden aikana myös Emilen oransseja haalareita ja 

college-paitoja. Osa tutkinto-opiskelijoista liittyi yhdistyksen jäseniksi. Syyskuussa 

lukukauden alussa kansainvälisyysvastaava ja puheenjohtaja olivat esittelemässä Emile 

ry:tä ja sen toimintaa kansainvälisille opiskelijoille.  

 

Yhteistyötä tehtiin muun muassa kansainvälisten asioiden suunnittelijan Elisa Heimovaaran 

kanssa muun muassa vaihtoinfojen järjestämisessä sekä vaihto-opiskelijoihin liittyvissä 

asioissa, kuten tiedon välittämisessä.  

 

  

  

Yritysyhteistyö 

 



Vuoden 2019 aikana jatkettiin yhteistyötä Club Escapen kanssa voimassa olevan 

sopimuksen mukaisesti. Kesällä allekirjoitettiin uusi sopimus Food & bar Passionin kanssa. 

Passion kuitenkin ilmoitti toiminnansa lopettamisesta syyskuussa, jonka jälkeen 

neuvotteluiden tuloksena solmittiin uusi yhteistyösopimus Bar & Cafe Hemingwaysin kanssa. 

Lisäksi Semma-ravintoloilta saatiin rahallista tukea opiskelijahaalareihin. Kide.app-

tapahtumailmoittautumispalvelun kanssa tehtiin myös yhteistyötä ja sen kautta organisoitiin 

muun muassa Kasvisristeilyn ilmoittautumiset.  

 

 

 

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 
 

Emile ry:n koulutuspoliittiset vastaavat edustivat oppiaineemme opiskelijoita aktiivisesti niin 

Kasvatustieteiden laitoksen opetuksen kehittämisryhmän kokouksissa kuin JYYn opinto- ja 

tiedevaliokunnassa. Lisäksi toinen koulutuspoliittisista vastaavistamme edusti laitoksemme 

opiskelijavalintatoimikunnassa. Suurimpana, koko vuoden kestäneenä teemana, 

osallistuimme Kasvatustieteiden laitoksen opetussuunnitelman uudistamistyöhön, ja sen 

tiimoilta toteutimme yhteistyössä Abakus ry:n ja Varkaat ry:n koulutuspoliittisten vastaavien 

kanssa koko laitoksen opiskelijoille lähetetyn OPS-kyselyn. Kyselyn pohjalta veimme 

opiskelijoiden ajatuksia, niin kehuja kuin kehittämisehdotuksiakin, edelleen eteenpäin 

henkilökunnalle sekä laitoksen että oppiaineen tasolla.  

 

OPS-työn lisäksi koulutuspolitiikassa edistettiin opiskelijoiden ja oppiaineemme 

henkilökunnan yhteyksiä järjestämällä koko oppiaineen yhteiset, jo perinteeksi 

muodostuneet pääsiäis- ja pikkujoulukahvit. Järjestimme syksyllä SKOL- ja Specia-

vastaavan kanssa myös erityisesti fukseille suunnatut kopokahvit. Näiden tapahtumien 

lisäksi koulutuspoliittiset vastaavat osallistuivat aktiivisesti kahden työelämäpäivän 

järjestämiseen, niistä lisää jäljempänä.  

 

Sosiaalipolitiikan sektorilla nostimme vuoden aikana esille teemoja, joita sosiaalipolitiikka 

sisältää, sillä aiheet ovat olleet jäsenistölle suhteellisen epäselviä. Sopoasioita pyrittiin myös 

markkinoimaan jäsenistölle, jotta myös sosiaalipolitiikkaan liittyvät teemat tulisivat selkeäksi. 

Vuoden tärkeimpänä teemana oli jäsen- sekä yhdenvertaisuuskyselyn toteuttaminen, joka 

pohjalta loimme yhdenvertaisuussuunnitelman Emile ry:lle. Kyselyn avulla saimme selville 

myös jäsenistöä mietityttäviä teemoja. Järjestimme myös muutaman hyvinvointitapahtuman. 

Näitä olivat pullaa ja pulkkailua, sekä Emilen luonto ja spa -retki Laajavuoreen Kiinnitimme 

tapahtumissa entistä enemmän huomiota yhdenvertaisuuteen. Sovimme, että 

tapahtumissamme toimivat jatkossa yhdenvertaisuusvastaavat, mikäli tapahtuma kooltaan 

laaja. Suuntasimme katseemme myös seuraavaan vuoteen, jolloin Emile ry painottaa 

toiminnassaan soposektorin selkeyttämistä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

 

Tapahtumat 

 
Pyrimme vuonna 2019 järjestämään monipuolisesti tapahtumia. Keväällä näitä olivat 

esimerkiksi kahdet sitsit, teatteriretki, jyväspeksi, maalaus ja 3miot. Syksyllä erilaisia 



tapahtumia olivat esimerkiksi lukuvuoden ensimmäisten viikkojen juhlat, herkkuapprot, luova 

ilta ja Emilen vuosijuhlasitsit. Näiden lisäksi tapahtumia oli tietenkin laidasta laitaan.  

 

Vuoden aikana pyrimme myös järjestämään alkoholittomia tapahtumia, joista suosituin taisi 

olla kuukausittain järjestettävä peli-ilta. Peli-illoissa pelasimme esimerkiksi bingoa, pokeria ja 

muita erilaisia pelejä. Muita alkoholittomia tapahtumia olivat esimerkiksi edellä mainitut 

teatteriretket, maalailut, herkkuapprot ja luova ilta. Pyrimme myös muistuttamaan siitä, että 

jokainen Emilen tapahtuma on alkoholiton, jonne kaikki ovat tervetulleita.   

 

Yhdenvertaisuutta toimme tapahtumiin muun muassa yhdenvertaisuusvastaavien kautta. 

Tätä työtä olisi kuitenkin hyvä kehittää tulevina vuosina esimerkiksi selventämällä vastaavien 

tehtäviä.   

 

Työelämä ja alumnit 

 
Vuoden aikana järjestettiin kaksi isoa työelämäpäivää, joissa Emile ry oli mukana. 

Tapahtumissa oli puhumassa Emilen alumneja. Tammikuussa yhdessä Abakus ry:n ja 

Varkaat ry:n kanssa järjestetty tapahtuma oli yleisömäärältään suuri menestys, ja 

tapahtumaan osallistuivat myös Työ elämään I -kurssin opiskelijat. Myös marraskuun 

työelämäpäivä, jossa mukana järjestämässä Emilen lisäksi oli Pedago ry, Abakus ry, 

Varkaat ry ja Jano ry keräsi kiitosta. Vuonna 2019 ei järjestetty pelkästään KAIKOn 

opiskelijoille perinteistä työelämäpäivää, koska Emile ry oli mukana järjestämässä jo kahta 

edellä mainittua tapahtumaa. Marrakuussa APO-opiskelijat pitivät emileläisille työpajaa 

liittyen oman osaamisen tunnistamiseen. Tapahtumaan oltiin tyytyväisiä, ja sen sisältöä 

kehuttiin.  

 

Työelämään liittyen lokakuussa järjestettiin myös yksi vuoden onnistuneimmista 

tapahtumista, kun emileläiset matkasivat ekskursiolle Rovaniemelle. Rovaniemellä 

tutustuttiin paikalliseen yliopistokulttuuriin sisarjärjestömme Lastu ry:n johdolla, sekä 

osallistuttiin työelämäpäivään, jossa työpajojen rasteja pitivät muun muassa alaamme 

liittyvät yrityksen. Työelämäpäivän päätteeksi vietettiin iltaa ja tutustuttiin muihin 

kasvatustieteilijöihin Lastu ry:n ja Oulusta saapuneen Motiva ry:n kanssa. Matka 

Rovaniemelle keräsi paljon positiivista palautetta jäsenistöltä.   

 

 

 

Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

 
Vuoden 2019 aikana Emile kiinnitti huomiota ympäristöön liittyviin asioihin. Jatkoimme jo 

aikaisemmin muodostunutta ‘’Dokaa maailma paremmaksi’’ -toimintaa ja pidimme 

ympäristön siistinä pulloista ja tölkeistä. Näistä tulleet tuotot lahjoitimme hyvään 

tarkoitukseen, Hope-yhdistykselle. Tapahtumissa käytimme kesto-astiota ja kierrätimme 

roskat. Ympäristön saralla Emile oli myös mukana järjestämässä kevät- ja syyskirppistä 

muiden ainejärjestöjen vastaavien kanssa, erityisesti kevätkirppis oli suosittu ja mieleinen 

tapahtuma opiskelijoille. Jäsenistölle jaettiin myös erilaisia ympäristöä koskevia tapahtumia 



ja uutisia sosiaalisessa mediassa. Loppusyksystä Emile otti osaa myös JYYn vuosittain 

järjestämään ympäristö kilpailuun.  

 

Kehitysyhteistyön saralla Emile jatkoi World Vision kummitoimintaa ja kuukausittain lähti 

tietty summa kummilapsellemme Intiaan. Jäsenistölle jaettiin muutaman kerran kummilapsen 

kuulumisia sosiaalisessa mediassa ja loppusyksystä lähetimme tervehdyksen Intiaan 

valokuvien kera. Tapahtumissa käytimme Reilun Kaupan tuotteita, joita olimme sitoutuneita 

käyttämään.  

Perinteinen Emilen verenluovutus järjestettiin myös keväällä ja syksyllä.  

 

SKOL ja Specia  
 

Vuoden 2019 aikana SKOL:n ja Specian kanssa jatkettiin saumatonta yhteistyötä. SKOL 

(Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry) kehitti toimintaansa merkittävästi 

eteenpäin, mikä näkyi SKOL:n laajentuneena näkyvyytenä niin Emilen toiminnassa kuin 

valtakunnallisestikin alamme ainejärjestöjen välisenä lisääntyneenä yhteistyönä. SKOL-

vastaavan pestin kehitys oli läpi vuoden kestänyt pitkä projekti, jossa SKOL-vastaavat 

yhdessä SKOLin hallituksen kanssa muodostivat selkeät raamit pestin tarkoitukselle ja 

toiminnalle. Siten saatiin SKOLin toimintaa suuri harppaus eteenpäin, ja mikä tärkeintä, 

saatiin taattua entistäkin saumattomampi yhteistyö SKOLin ja Emilen välille. 

 

SKOLin puitteissa päästiin osallistumaan keväällä jo perinteeksi muodostuneelle 

Kasvisristeilylle ja syksyllä historian ensimmäiseen Vegeconiin, eli alamme opiskelijoiden 

valtakunnalliseen työelämäpäivään. Näiden suurten tapahtumien lisäksi SKOL näkyi syksyllä 

fukseille vastaavan pitämässä SKOL-infossa, sekä työelämäpäivässä Rovaniemellä SKOL:n 

hallituksen toimesta.  

 

Ammattiliittomme Specia järjesti kevättalvella liittoon kuuluville jäsenjärjestöilleen 

Järjestöhaasteen, johon myös Emilellä oli oma tiiminsä organisoituna. Voittoa ei tullut, mutta 

oppia tiimissä toimimisesta ja tämän vuoden haasteesta, palvelumuotoilusta, tuli senkin 

edestä! Specia näkyi ja kuului vuoden aikana Emilen sisäisessä viestinnässä, mutta lisäksi 

erinäisissä emileläistenkin suosimissa tapahtumissa, kuten Kasvisristeilyllä, fuksien Specia-

infossa, Napapiiri-excursiolla, sekä Emilen CV-koulutuksessa. Specia myös järjesti 

vastaavilleen koulutusta kahteen kertaan vuoden aikana Helsingissä.  

 

Muuta 

 
Sektorikohtaisen toiminnan lisäksi Emile ry:ssä tapahtui myös paljon muuta vuoden 2019 

aikana. Alkuvuodesta esimerkiksi laadittiin vuonna 2018 hankitun ainejärjestönauhan 

ohjesääntö. Vuoden aikana myös päivitettiin vuonna 2018 laadittuja ilmoittautumisen 

pelisääntöjä. Yksi vuoden 2019 iloisimmista asioista oli nähdä syksyllä aloittaneiden uusien 

opiskelijoiden aktiivisuus Emile ry:n toiminnassa. Uudet opiskelijaat osallistuivat eri 

sektoreihin liittyviin tapahtumiin erittäin runsain joukoin ja tämä aktiivisuus selvästi lisäsi 

Emile ry:n yhtenäisyyttä.  

 



Kokonaisuutena voidaan todeta, että Emile ry:n toiminta kehittyi vuoden 2019 aikana. 

Tapahtumien osallistujamäärät kasvoivat, ja tapahtumia järjestettiin täysin uusilla osa-

alueilla. Kehitettävää kuitenkin riittää myös tulevaan. Vuoden 2019 yksi suurimmista 

oivalluksista ehdottomasti oli niiden osa-alueiden löytäminen, joissa järjestöllä on vielä 

kehitettävää. Vuosi 2020 tuokin siis mukanaan uudet haasteet, mutta ennen kaikkea se 

varmasti tuo mukanaan runsaasti elinikäisiä ja iloisia ainejärjestömuistoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


