
Emile ry:n hallituksen kokous 5/2021   19.4.2021 
  
Aika:          Maanantai 19.4. klo 16:00 
  
Paikka:       Veturitallinkatu 1. Kokous järjestetään etäyhteydellä. 
 
Paikalla olevat jäsenet: 

Puheenjohtaja: Netta Humalamäki, etäyhteydellä 
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki, etäyhteydellä 
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä 
Talousvastaava: Oona Nykopp, etäyhteydellä 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Sonja Ala-Sunila, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: 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 16.01 
  
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

● Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin 
jäsenistön sähköpostilistalle ajoissa ennen kokousta ja yli puolet hallituksen 
jäsenistä oli paikalla. 
 

3   Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  
● Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oona Nykopp ja Piia Sipari. 

 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Lisättiin päätöskohtaan 7 g) tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 10 
eurolla. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi edellä mainitulla 
muutoksella. 

  
5   Talousasiat 

● Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 6377,66 euroa, josta vuosijuhlatilillä 850,95 euroa. 
  
6   Vastuualueiden kuulumiset 
 
SKOL, Specia ja työelämä 
 
SKOL -vastaavien kanssa suunnitellaan tulevia tapahtumia, kuten Vegeconia ja 
supersitsejä. Lisäksi Rovaniemen ja Oulun ainejärjestöjen kanssa suunnitellaan yhteistä 
työelämäpäivää. Järjestöhaasteen viimeinen seminaari tulevana perjantaina. 
Ensimmäinen KypsätKasvikset -tapaaminen pidetään tiistaina. 
 



Tapahtumat 
 
Vapun tapahtumat suunniteltu ja julkaistu. 
 
Liikunta 
 
Keskusteltiin liikunta-avustusten hakemisesta. Pohdittiin etäliikuntakokeilua toukokuulle. 
 
Varapuheenjohtaja 
 
Suunniteltiin uusien haalarisponsorien hankkimista. Keskusteltiin vuosijuhlan 
järjestämisestä ja siihen liittyvistä kuluista. 
 
Koulutuspolitiikka 
 
Keskusteltiin kahden opettajan palkitsemisesta Hyvä Opettaja -äänestyksessä. Käytiin läpi 
vappukahvien sisältöä. 
 
Talous 
 
Haalarimerkkejä myyty muutamia ja Emilen oma vappumerkki on tilattu. 
 
Puheenjohtaja 
 
Käytiin läpi yhdistyksen strategiaa ja pohdittiin vuoden 2021 tavoitteiden toteutumista. 
Keskusteltiin uusien yhteistyötapahtumien järjestämisestä. Järjestetään tutorien ja 
hallituksen jäsenten yhteinen tapaaminen.  
  
7   Päätösasiat 
  
a) Viiniä ja valitusta- tapahtuman järjestäminen 14.4.2021 ja kuluihin osallistuminen. 

● Tapahtumaan osallistuneille jaettiin yllätyspussi, joka sisälsi fuksimerkin, 
alennuslapun hierontaan ja hallituksen terveiset. Yksi yllätyspussi postitetaan 
osallistujalle. Yhdistys maksaa postituksen aiemmin ostetulla postimerkillä 
(4/2021, 9a). 

● Päätettiin järjestää Viiniä ja valitusta -tapahtuma 14.4.2021 ja osallistua 
postituksen kuluihin. 

  
b) SKOLin vuosittaisen 50 euron jäsenmaksun maksaminen 

● Päätettiin maksaa SKOLin vuosittainen 50 euron jäsenmaksu. 
  
c) 25 jäsenen erottaminen Emile ry:stä 

● Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (4§) yhdistys erottaa jäsenet, jotka eivät ole 8 
vuoden jälkeen maksaneet jäsenmaksua kolmen kuukauden sisällä maksuajan 
erääntymisestä. 

● Päätettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti erottaa 25 jäsentä Emile ry:stä. 
  

d) Emilen keväisen yhteisneulonta- tapahtuman järjestäminen 9.4-23.4.2021. 
● Päätettiin järjestää Emilen keväinen yhteisneulonta- tapahtuma 9.4.-23.4.2021. 

  



e) Emile ry:n jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn 2021 arvonnan palkinnon hankkiminen 30 
eurolla. 

● Päätettiin hankkia Emile ry:n jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn 2021 palkinto 30 
eurolla. 

  
f) Tasting with Teerenpeli- tapahtuman järjestäminen 26.4.2021. 

● Päätettiin järjestää Tasting with Teerenpeli -tapahtuma 26.4.2021. 
  
g) Vapun etäsitsien järjestäminen 27.4.2021 ja tapahtumakuluihin osallistuminen 
maksimissaan 10 eurolla. 

● Päätettiin järjestää vapun etäsitsit 27.4.2021 ja osallistua tapahtumakuluihin 
maksimissaan 10 eurolla. 
 

h) Vappukahvien järjestäminen 28.4.2021. 
● Päätettiin järjestää vappukahvit 28.4.2021. 

  
i) Minuuttibisse- tapahtuman järjestäminen 28.4.2021. 

● Päätettiin järjestää minuuttibisse -tapahtuma 28.4.2021 
  
j) Vapun rastiradan järjestäminen 29.4.2021. 

● Päätettiin järjestää vapun rastirata 29.4.2021. 
  
k) Vappubooli-liven ja vappujulistus- tapahtuman järjestäminen 30.4.2021 

● Päätettiin järjestää vappubooli-live ja vappujulistus- tapahtuma 30.4.2021. 
  
l) Vapun etäpiknikin järjestäminen 1.5.2021. 

● Päätettiin, että ei järjestetä vapun etäpiknikkiä 1.5.2021. 
  
m) Piia Siparin valitseminen yhdistyksen edustajaksi SKOLin kevätkokoukseen. 

● Päätettiin valita Piia Sipari yhdistyksen edustajaksi SKOLin kevätkokoukseen. 
  
n) Hyvä Opettaja äänestyksen palkinnon hankkiminen maksimissaan 15 eurolla. 

● Päätettiin hankkia Hyvä Opettaja äänestyksen palkinto maksimissaan 30 eurolla. 
Budjettia nostettiin, koska tänä vuonna päätettiin palkita kaksi opettajaa. 

  
8   Muut esille tulevat asiat 

● Ei muita esille tulevia asioita. 
  
9 Seuraava kokous 

● Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
  
10 Kokouksen päättäminen 

● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55. 
 


