
Emile ry:n kokous 1/2021 Pöytäkirja 27.1.2021 

 

Aika:  Keskiviikko 27.1.2021 klo 15.30 

Paikka: Veturitallinkatu 1 A 39, 40100 Jyväskylä. Kokoukseen on mahdollista 
osallistua etäyhteydellä. 
 

Paikalla olevat jäsenet: 
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki 
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki 
Talousvastaava: Oona Nykopp 

Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä 

Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala 

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 
 

Poissaolevat jäsenet: 
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb 
 

1   Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.45 
 

2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska yli puolet hallituksen jäsenistä 
oli paikalla. 

 

3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  
• Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Sipari ja Teresa Ihamäki. 

 

4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
• Päätöskohtaan f lisättiin toimistotarvikkeiden hankkiminen sihteerin käyttöön 1,50 

eurolla. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla. 
 

5   Talousasiat 
• Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 6670,62 euroa. 

 

6   Vastuualueiden kuulumiset 
 

Varapuheenjohtaja 

 

Seuraavien kokouksien paikaksi varattu kokoustila Halonen Ilokiveltä. Selvitetään 
mahdollisuudet kyykän järjestämiselle. 
 

Specia, SKOL ja työelämä 

 

Specian järjestöhaaste on tulossa helmikuulla ja siitä tiedotetaan myöhemmin. Alumneilta 
pyydetty ja saatu kirjoituksia blogiin tulevaa Alumnitarinat -palstaa varten. Työelämäpäivän 



ajankohdaksi ehdotettu viikkoa 7. Instagramiin valmisteltu lisää postauksia työelämä -
aiheista. Ehdotettiin blogiin palstaa opiskelijoiden omille kokemuksille opinnoista ja 
kaikesta siihen liittyvästä. 
 

Ympäristö-, kehitysyhteistyö ja liikunta 

 

Kirppiskierros -tapahtumaa suunniteltu sallituissa rajoissa keväälle ja muista 
ainejärjestöistä Varkaat ry ja Pedaali ry ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yhteisestä 
tapahtumasta. Keskusteltiin ympäristöohjelman tekemisestä Emilelle. Verenluovutus 
toimintaa aktivoidaan. Liikuntahaaste vielä avoinna, mutta suunnitteilla keväälle. 
 

Puheenjohtaja 
 

Emilen opiskelupiiri alkaa helmikuun ensimmäisellä viikolla ja siitä ilmoitetaan tällä viikolla 
Facebookissa ja Instagramissa. Sovittiin, että kokouksissa ei käytetä laitteita (puhelinta, 
tietokonetta) muuhun kuin kokoukseen liittyviin asioihin. Palaveri Kideapp -jäsenrekisteriin 
liittyen 3.2. Palaveri JES ry:n kanssa liittyen yhteistyöhön helmikuun aikana. Ystävänpäivä 
-padlet tehty valmiiksi. Päätettiin aloittaa kokousterveisten päivittäminen Instagramin 
stooriin. 
 

Viestintä 

 

Päätettiin rajata blogin sisältö pelkästään blogiteksteihin ja jätetään pois ilmoitusluontoiset 
asiat. Aloitettiin viikkokatsausten lisääminen myös Instagramin stooriin. 
 

Tapahtumat 
 

Emilen peli-ilta järjestetään 2.2.2021. Pedago ry:ltä tullut ehdotus yhteisestä talvipäivä 
tapahtumasta ja keskustellaan lisää mahdollisista yhteisistä tapahtumista myöhemmin. 
     

Suunnitellaan laskiaiseen ja ystävänpäivään liittyviä tapahtumia.  
 

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 

 

Jäsenistölle lähetetään sähköpostia YTHS-terveydenhoitomaksusta. Kopo mainitsi 
kannanoton laatimisesta laitoksen viittaustyyliin. 
 

 

7   Päätösasiat 
 

a) Vastuualueiden jakaminen hallituksen jäsenten kesken toimikaudelle 2021. 
• Syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 

sihteeri. Loput vastuualueet päätettiin jakaa seuraavanlaisesti: 
• Viestintävastaava: Meeri Mäkinen 
• Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala 
• Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Sonja Ala-Sunila 
• Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Leo Rautiainen 
• Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen 
• Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo 



• Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari 
• Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb 
• 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki 

 

b) Patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoittajien muutoshakemuksen 20 euron kulujen 
korvaaminen puheenjohtajalle.  

• Päätettiin korvata patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoittajien 
muutoshakemuksen 20 euron kulut puheenjohtajalle. 

 

c) Emile ry:n internetsivujen verkkotunnuksen 13 euron vuosimaksun maksaminen.  
• Päätettiin maksaa Emile ry:n internetsivujen verkkotunnuksen 13 euron vuosimaksu 

Wordpressille domai mapping-lisäosasta. 
 

d) Emile ry:n edustajien vuosijuhlamaksujen korvaamiskäytännön vahvistaminen vuodelle  
2021.  

• Päätettiin korvata vuonna 2021 puolet vuosijuhlamaksusta maksimissaan 100 
euroon asti. Korvauksen saa maksimissaan kaksi henkeä per vuosijuhla. Yksi 
henkilö saa korvauksen maksimissaan kahdesti vuoden 2021 aikana. 

 

e) Tapahtumavastaavien osallistumismaksujen korvaamiskäytännön vahvistaminen 
vuodelle 2021.  

• Päätettiin korvata vuonna 2021 sitsi-tapahtumien osallistumismaksu joka toinen 
kerta toiselle ja joka toinen toiselle tapahtumavastaavalle. 

 

f) Toimistotarvikkeiden ja postimerkkien hankkiminen hallituksen talousvastaavan käyttöön 
18,95 eurolla ja sihteerin toimistotarvikkeiden tarvikkeiden hankkiminen 1,50 eurolla.  

• Postimerkkejä hankittiin enemmän haalarimerkkimyynnin takia. Päätettiin hankkia 
toimistotarvikkeita ja postimerkkejä hallituksen talousvastaavan käyttöön yhteensä 
53,95 eurolla, joista postimerkkien osuus oli 45,50 euroa. Päätettiin hankkia 
toimistotarvikkeita sihteerille 1,50 eurolla. 
 

h) Emile ry:n haalarimerkkien myynnin aloittaminen Facebookin Haalarimerkkitorilla ja 
merkkien postituskäytännöstä sopiminen. 

• Päätettiin aloittaa Emile ry:n haalarimerkkien myynti Facebookin Haalarimerkkitorilla 
ja sovittiin postimaksuksi 1-4 merkille 2 euroa ja 5 tai useammalle merkille ei 
postimaksua. 

 

i) Emile ry:n Dokaa maailma paremmaksi- kampanjan hyväntekeväisyyskohteen 
päättäminen 

• Päätettiin lahjoittaa kampanjan avulla kerätyt rahat Hope ry:lle. Päätettiin lahjoittaa 
rahat myöhemmin toimikauden 2021 aikana. 

 

8   Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen 

• Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätös. 
 

9   Muut esille tulevat asiat 
• Ei muita esille tulevia asioita. 

 

10 Seuraava kokous 

• 18.2. kello 18.00 kokoustila Halosessa Ilokivellä. 



 

11 Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.36. 
 


