
Emile ry:n sääntömääräinen kevätkokous 3/2021  Pöytäkirja 25.2.2021 

 
Aika:                  Torstai 25.2.2021 klo 18:00 
 
Paikka:               Kokoustila Halonen, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto. 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, etäyhteydellä 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Sonja Ala-Sunila, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Leo Rautiainen, etäyhteydellä 
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo, etäyhteydellä 
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä 
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb, etäyhteydellä 
 
Muut jäsenet: 
Simo Partanen 
Riina Ollila, etäyhteydellä, poistui 18.15 
Mia Turpeinen, etäyhteydellä 
 
Poissa olevat jäsenet: 
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen 
 
1   Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01. 
 

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

sääntöjen mukaisesti jäsenistön sähköpostilistalle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoom 
videopalvelun kautta. Lisäksi kokouksen aika ja paikka todettiin esteettömiksi. 
 

3   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

● Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oona Nykopp, sihteeriksi Meeri Mäkinen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Sonja Ala-Sunila ja Maria Saarisalo. 

 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.   



5   Vuoden 2020 tilinpäätöksen (liitteet 1 ja 2), toimintakertomuksen (liite 3) ja 
toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4) esittely sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen vahvistaminen. 
 

● Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
esiteltiin.  

● Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin. 
 
6   Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 

● Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
Puheenjohtaja Netta Humalamäki ja varapuheenjohtaja Teresa Ihamäki jäävättiin 
päätöksen ulkopuolelle, sillä he toimivat vuoden 2020 hallituksessa. 

 
7   Sääntömuutoksen vahvistaminen (liite 5, §4 ja §10). 

● Hallituksen puheenjohtaja Netta Humalamäki esitteli sääntömuutoksen. 
Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa, kuitenkin niin, että uusien 
sääntöjen lopullisessa muotoilussa voidaan ottaa huomioon Patentti- ja 
rekisterihallituksen mahdolliset korjaukset.  

 
8   Emile ry:n jäsenrekisterin siirtäminen Kideappiin ja jäsenmaksusta maksettavien 
kulujen vahvistaminen.  

● Päätettiin siirtää Emile ry:n jäsenrekisteri Kideappiin ja vahvistettiin jäsenmaksusta 
maksettavat kulut. 

 
9   Talousasiat 

● Emile ry:n tilillä on rahaa 6626,27 euroa, joista vuosijuhlia varten kerättyjä varoja on 
850,95 euroa. 

 
10  Muut esille tulevat asiat  

● Ei muita esille tulevia asioita. 
 
11  Kokouksen päättäminen 

● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.41. 
 


