
Tervetuloa Emile ry:n hallituksen kokoukseen 4/2021! 
  
Aika:           Keskiviikko 31.3.2021 klo 16.00 
  
Paikka:       Veturitallinkatu 1 A 39. Kokous järjestetään etäyhteydellä. 
 
Paikalla olevat jäsenet: 
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki, etäyhteydellä 
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki, etäyhteydellä, poistui 16.30. 
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä, poistui 
16.19, saapui 16.48, poistui 17.42. 
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 
 
Poissa olevat jäsenet: 
Talousvastaava: Oona Nykopp  
 
Muut jäsenet 
Mia Turpeinen 
  
  
1   Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.00.  
  
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 Regina Tverdohleb ja Leo Rautiainen. 
  
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
  
5   Talousasiat 

● Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 6457,85 euroa, josta vuosijuhlatilillä 850,95 euroa.  
 

6   Vastuualueiden kuulumiset 
 
Varapuheenjohtaja 
 
Rela hierojille laitettu viestiä mahdollisesta yhteistyöstä, mutta ei vielä saatu vastausta. 
 
Tapahtumavastaavat 



 
Tapahtumien Facebook eventtejä tehty valmiiksi. Järjestetään Lockdown iltama. 
Keskusteltiin Viiniä ja valitusta -ilta eventtiin liittyvistä pussukoista ja niiden sisällöstä. 
Herkkuapprot jouduttu perumaan.  
 
Työelämä, SKOL ja Specia 
 
Järjestöhaaste on puolessa välissä. Suunniteltu supersitsejä Joensuuhun lokakuulle. 
Pohdittiin opiskelijoiden aktivointia blogitekstien kirjoittamisen suhteen. SKOL kevätkokous 
huhtikuun tai toukokuun aikana. 
 
Sosiaali- ja koulutuspolitiikka 
 
Käytiin läpi kuulumiskyselyn tuloksia. Keskivertoa tyytyväisyyttä yleisesti ja opinnoissa. 
Jonkin verran negatiivisia tuntemuksia ja haasteita sekä opinnoissa että yleisesti.  
Tehdään yhteenveto vastauksista ja viedään se eteenpäin henkilökunnalle. 
Vertaistukiryhmän avustushakemus lähetetty eteenpäin. 
 
Liikunta 
 
Liikuntahaasteessa oli hyvin osallistujia ja palkinnot toimitetaan voittajille. Pohdittiin 
rajoitusten kanssa mahdollisia ulkoilmaliikuntakokeiluja tai etänä järjestettäviä 
liikuntakokeiluja. 
 
Puheenjohtaja 
 
Kideapp:in rekisteriin siirtynyt 80 jäsentä. Pohdittiin yhteistyökumppanuutta saunalautta 
yritysten kanssa. Johtoryhmän kokouksessa puhuttu opiskelijoiden jaksamisesta. 
koronasta ja tulevasta syksystä.Pohdittiin, kuinka viime syksynä aloittaneet opiskelijat 
huomioidaan tulevaisuudessa, kun lähiopetus alkaa. Keskusteltiin fuksilehtisen luomisesta 
ja sen mahdollisesta sisällöstä. Keskusteltiin jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselystä ja sen 
anonymiteetistä. 
 
  
7   Vapun 2021 suunnittelu 

● Käytiin läpi tapahtumavastaavien ehdotus Emilen vapusta. Etätasting yhteistyö 
Teerenpelin kanssa sovittu 26.4. Ehdotettiin minuuttibisseä 27.4. Suunniteltiin 
rastirataa ja sen järjestämistapaa 28.3. Pohdittiin etäsitsien järjestämistä 29.4. 
Ehdotettiin vappujulistus ja vappubooli 30.4. Keskusteltiin oman haalarimerkin 
tekemisestä vappua varten. 

  
8   Yhdistyksen kansainvälisiä opiskelijoita koskevan linjauksen päivittäminen 

● Käytiin läpi viime vuoden linjausta. Päivitettiin hallituksen sisäiseksi ohjeeksi 
tarkoitettu kansainvälisiä opiskelijoita koskevaa linjausta. Linjauksessa tarkennettiin 
ja eriteltiin sekä vaihto- että kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden oikeuksia 
koskien jäseneksi liittymistä, tapahtumiin osallistumista ja tapahtumien sekä 
tuotteiden ostohintaa.  
 

9   Päätösasiat 
  



a) Postimerkkien ostaminen talousvastaavan käyttöön 35 eurolla. 
● Päätettiin ostaa postimerkkejä talousvastaavan käyttöön 35 eurolla. 

  
b) Peli-illan järjestäminen 22.3.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 12,50 eurolla. 

● Päätettiin järjestää peli-ilta 22.3.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin 12,50 
eurolla. 

  
c) Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdystä yhdistyksen sääntömuutoksesta aiheutuneen 
100 eurolla korvaaminen puheenjohtajalle. 

● Päätettiin korvata patentti- ja rekisterihallitukselle tehdystä yhdistyksen 
sääntömuutoksesta aiheutunut 100 euroa puheenjohtajalle. 

  
10  Muut esille tulevat asiat 

● Ei muita esille tulevia asioita. 
  
11 Seuraava kokous 

● Seuraava kokous sovitaan myöhemmin. 
  
12  Kokouksen päättäminen 

● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.54. 
 


