
Emile ry:n kokous 2/2021  Pöytäkirja 18.2.2021 
  
Aika:           Torstai 18.2.2021 klo 18.00 
Paikka:       Veturitallinkatu 1 A 39, 40100 Jyväskylä. Kokoukseen on mahdollista osallistua 
etäyhteydellä. 
  
Paikalla olevat jäsenet: 
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki, etäyhteydellä 
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki, etäyhteydellä 
Talousvastaava: Oona Nykopp, etäyhteydellä 
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä, poistui 
18.31, tuli takaisin 18.33 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Sonja Ala-Sunila, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Leo Rautiainen, etäyhteydellä 
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen, etäyhteydellä 
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo, etäyhteydellä 
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä 
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb, etäyhteydellä 
 
Muut jäsenet: 
Mia Turpeinen, etäyhteydellä 
  
1   Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02.  
 

2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
● Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin 

jäsenistön sähköpostilistalle seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja yli puolet 
hallituksen jäsenistä oli paikalla. 
 

3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  
● Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oona Nykopp ja Janina Annala. 

 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Lisättiin kohtaan 8. Päätösasiat h) Liikuntahaasteen järjestäminen 1.3.-14.3. ja sen 
kuluihin osallistuminen maksimissaan 30 eurolla ja i) Yhden uuden jäsenen 
hyväksyminen Emile ry:hyn. Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla kokouksen 
työjärjestykseksi. 

  
5   Talousasiat 

● Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 6628,51 euroa, joista vuosijuhlia varten kerättyjä 
varoja on 850,95 euroa. 

  
6   Vastuualueiden kuulumiset 
 
  



Varapuheenjohtaja 
 
Yritysyhteistyötä kysytty sähköpostitse muutamasta liikuntapaikasta. Buugi Liikunta- ja 
Hyvinvointikeskukselta saatu yhteistyötarjous, joka päätettiin hyväksyä. Keskusteltiin 
Laajis Urban Outdoorsin tarjoamista yhteistyö vaihtoehdoista ja päätettiin lähettää 
yhteistyöehdotus. Odotetaan vastausta Jyväskylän Boulderpajalta. 
  
Tapahtumat 
 
Maaliskuulle suunniteltu peli-ilta. Keskusteltiin vapun tapahtumien suunnittelun 
aloittamisesta. Emile suunnittelee JYYn lockdown-iltamiin tapahtuman alustavasti 8.4. 
Aloitetaan tapahtumapalautelomakkeen jakaminen Facebook-eventissä tapahtumien 
jälkeen. 
 
SKOL-, Specia ja työelämä 
 
23.2. pidetään Specian CV- ja työhakemuskoulutus, josta luotu Facebook event ja 
ilmoitettu sähköpostilistalla. Specian järjestöhaasteen ilmoittautuminen auki 28.2. asti. 
SKOLin kanssa saatu viestintäyhteys. 
 
Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 
 
Kopovaliokunnassa keskusteltu haasteista opiskelijoiden tavoittamisesta. Sovittiin Emilen 
Discord-kanavan perustamisesta. Keskusteltiin valiokuntien kokousterveisten jakamisen 
aloittamisesta Instagramin storyissa. 
 
Viestintä 
 
Keskusteltiin viestinnän tasapainottamisesta eri vastuualueiden välillä. Pohdittiin 
viestinnän selkeämpää suunnittelua. Keskusteltiin myös meneillään olevasta nettisivujen 
päivityksestä. 
 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö ja liikunta 
 
Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä kehityksen, koulutuksen ja kansainvälisen 
yhteistyön -maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa. Emile on saanut VeriRyhmä-
toiminnastaan kunniakirjan. World Visionilta saatu tiedote Emilen kummilapsesta ja 
tiedotetaan siitä somessa. Liikuntahaasteen Facebook-event julkaistu. Liikuntayhteistyötä 
kysytty Studio Laivesta, Ready Set Polelta, Trampoliiniparkilta ja Hollywood Bowlingilta. 
Suunnitellaan lisäksi liikuntapaikkalistausta ja -vinkkejä liikuntahaasteeseen. 
 
Kansainvälisyys 
 
Seuraava valiokunnan kokous 4.3. Tiedotetaan jäseniä kv-tutor hausta sen alkaessa. 
Päivitetty nettisivujen englanninkielisiä tekstejä. 
 
Talous 
 
Haalarimerkkejä postitettu viikoittain ja nettisivuja on päivitetty yhteistyössä 
viestintävastaavan kanssa. 



 
Puheenjohtaja 
 
JESin kanssa pidetyssä palaverissa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista. Sovittiin 
alustavasti syksylle mahdollista yhteistyötä työelämäpäivään. Opiskelupiirissä ollut 
sopivasti osallistujia, joten sitä jatketaan edelleen. 24.2 kasvisten hallitusten yhteinen 
tapaaminen. 
 
  
7   Sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelut 
 
Sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista käytiin läpi. Keskusteltiin kokouksen 
osallistumistavoista. Toiminnantarkastajien lausunto käytiin läpi. Viime vuoden 
toimintakertomus ja sääntömuutosehdotus käytiin pääpiirteittäin läpi. Keskusteltiin 
jäsenrekisterin siirtämisestä Kide.appiin ja siitä seuraavista kuluista, hyödyistä ja haitoista.  
 
  
8   Päätösasiat 
  
a) Emile ry:n internetsivujen verkkotunnuksen rekisteröinnin 17 euron vuosimaksun 
maksaminen Planeetta Internetille.  

● Kokouksessa 1/2021 päätettiin maksaa Wordpressille 13 euron verkkotunnuksen 
vuosimaksu domain mapping-lisäosasta. Tämän lisäksi nettisivujen 
verkkotunnuksesta tulee maksaa rekisteröintimaksu verkkotunnuksen välittäjälle, 
joka Emile ry:llä on Planeetta Internet. 

● Päätettiin maksaa Emile ry:n internetsivujen verkkotunnuksen rekisteröinnin 17 
euron vuosimaksu Planeetta Internetille. 

  
b) Peli-illan järjestäminen 2.2.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 5,30 eurolla. 

● Päätettiin järjestää peli-ilta 2.2.2021 osallistua peli-illan kuluihin 5,30 eurolla. 
  
c) Laskiaistapahtuman järjestäminen 16.2.2021. 

● Päätettiin järjestää laskiaistapahtuma 16.2.2021. 
  
d) Työnhakukoulutuksen järjestäminen Specia ry:n kanssa 23.2.2021. 

● Päätettiin järjestää työnhakukoulutus Specia ry:n kanssa 23.2.2021. 
  
e) Palkkioiden hankkiminen vuoden 2020 toiminnantarkastajille maksimissaan 20 eurolla.  

● Pöytäkirjassa 2/2020 toiminnantarkastajien palkkioiden maksamisesta päätettiin 
vuoden 2019 osalta, vaikka pöytäkirjaan oli jäänyt virheellisesti vuosi 2020. 

● Päätettiin hankkia palkkiot vuoden 2020 toiminnantarkastajille maksimissaan 20 
eurolla. 

  
f) Janina Annalan ja Oona Nykoppin valinta tutorvastaaviksi vuodelle 2021. 

● Päätettiin valita Janina Annala ja Oona Nykopp tutorvastaaviksi vuodelle 2021. 
  
g) 3 euron palauttaminen haalarimerkkitilauksesta yhdistyksen jäsenelle. 

● Päätettiin palauttaa 3 euroa haalarimerkkitilauksesta yhdistyksen jäsenelle. 
 



h) Liikuntahaasteen järjestäminen 1.3.-14.3. ja sen kuluihin osallistuminen maksimissaan 
30 eurolla.  

● Päätettiin järjestää liikuntahaaste 1.3.-14.3. ja osallistua sen kuluihin maksimissaan 
30 eurolla. 

 
i) Yhden uuden jäsenen hyväksyminen Emile ry:hyn. 

● Päätettiin hyväksyä yksi uusi jäsen Emile ry:hyn. 
  
8   Muut esille tulevat asiat 

● Ei muita esille tulevia asioita. 
  
9 Seuraava kokous 

● Sääntömääräinen kevätkokous 25.2.2021 kello 18.00 Ilokivellä ja Zoom-yhteydellä. 
  

10 Kokouksen päättäminen 
● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29. 

 
 


