
Emile ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 6/2021  Pöytäkirja 27.5.2021 
  
Aika:           Torstai 27.5. Klo 18:00 
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 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Sonja Ala-Sunila, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Leo Rautiainen, etäyhteydellä 
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo, etäyhteydellä 
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä 
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb, etäyhteydellä 
 
Poissa olevat jäsenet 
Talousvastaava: Oona Nykopp 
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen 
 
Muut jäsenet 
Mia Turpeinen 
Simo Partanen, poistui 18.36. 
  
Esityslista 6/2021 
  
1   Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. 
  
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 Netta Humalamäki, sihteeriksi Meeri Mäkinen 
ja pöytäkirjantarkastajiksi Leo Rautiainen ja Regina Tverdohleb. 

  
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Kohdassa 8 liitettä 2 on muokattu kokouskutsun lähettämisen jälkeen. Esityslista 
hyväksyttiin tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.  

  
5   Talousasiat 

● Emile ry:n tilillä on rahaa 6521,22 euroa, joista vuosijuhlia varten kerättyjä varoja on 
850,95 euroa. 

  
6   Vastuualueiden kuulumiset 
 
 



Puheenjohtaja 
Tutorien kanssa suunniteltu syksyä ja fuksilehteä. Keskusteltiin laulukirjojen 
päivittämisestä. 
 
Specia, SKOL ja työelämä 
Specialta saadaan esittelyteksti fuksilehtiseen. Jatketaan syksyllä KypsätKasvikset 
tapaamisia.  
 
Viestintä 
Kevään viimeiset alumnitarinat julkaistu blogiin. Lisätään myöhemmin uusien tutorien 
esittelyt nettisivuille. 
 
Sosiaali- ja koulutuspolitiikka 
Vuoden opettaja palkinnot jaettu. 
 
Ympäristö, kehitysyhteistyö ja liikunta 
Norsufutiksen ajankohdaksi suunniteltu 15.9. Suunniteltu kasvisten luontoretkeä syksylle. 
 
Tapahtumat 
Fuksisitsien ajankohdaksi valittu 6.10., mutta pohditaan vielä ajankohdan vaihtamista. 
23.8. järjestetään syyskauden avajaiset muiden kasvisten kanssa. Keskusteltiin 
tuplafuksiaisten järjestämisestä syksyllä 2021. Suunnitellaan yhteislippujen hankkimista 
Hämeenkadun approille ja Särkän märkään. Keskusteltiin yleisesti alkusyksyn 
tapahtumien järjestämisestä. Käytiin läpi syksyn vuosijuhlien aikatauluja ja suunnitelmia. 
  
7   Emile ry:n varainhankintasuunnitelman vahvistaminen (liite 1) 

● Päätettiin vahvistaa Emile ry:n varainhankitasuunnitelma. 
 
8   Sääntömuutoksen vahvistaminen (liite 2, 4§) 

● Puheenjohtaja esitteli sääntömuutoksen. Sääntöjen kohtaan 10§ tarkennettiin 
äänioikeutta koskevaa muutosta. 

● Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa, kuitenkin niin, että uusien 
sääntöjen lopullisessa muotoilussa voidaan ottaa huomioon Patentti- ja 
rekisterihallituksen mahdolliset korjaukset. 

  
9   Alumnien oikeuksien päivittäminen 

● Päätettiin päivittää alumnien oikeudet seuraavanlaisesti: 
o Alumnijäsenyys on ilmainen  
o Alumnijäsenyys on elinikäinen 
o Alumnijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa 

  
10 Päätösasiat 
  
a) Uuden vappuhaalarimerkin tilaaminen ja merkkitilauksen 121,88 euron laskun 
maksaminen 

● Osa merkkien hinnasta kustannetaan Vappupassien myyntituloilla, joita kerättiin 
yhteensä 80,03 euroa. 

● Päätettiin tilata uusi vappuhaalarimerkki ja maksaa merkkitilauksen 121,88 euron 
lasku. 

  



b) Postimerkkien hankkiminen talousvastaavan käyttöön 55,50 eurolla 
● Päätettiin hankkia postimerkkejä talousvastaavan käyttöön 55,50 eurolla. 

  
c) Kirjekuorien hankkiminen talousvastaavan käyttöön 7,22 eurolla 

● Päätettiin hankkia kirjekuoria talousvastaavan käyttöön 7,22 eurolla. 
  
d) Etäpilateksen järjestäminen 10.5.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 65 eurolla 

● Etäpilateksen kustannukset olivat yhteensä 200 euroa. Yhdistys on hakenut JYY:ltä 
liikunta-avustusta, jonka suuruus on 100 euroa. Osallistumismaksuja kerättiin 35 
euroa. Yhdistys maksaa tapahtuman kuluista jäljelle jäävän 65 euroa. 

● Päätettiin järjestää etäpilates 10.5.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin 65 
eurolla. 
  

e) Frisbeegolfhaasteen järjestäminen 10.5.-16.5.2021 
● Päätettiin järjestää frisbeegolfhaaste 10.5.-16.5.2021. 

  
f) Frisbeegolfhaasteen hyväntekeväisyyskohteen valinta ja rahojen lahjoittaminen 

● Yhdistys lahjoittaa jokaista osallistujaa kohden 5 euroa hyväntekeväisyysjärjestöön. 
Tapahtumaan osallistui 12 jäsentä, joten lahjoitussummaksi kertyi 60 euroa. 

● Päätettiin valita frisbeegolfhaasteen hyväntekeväisyyskohteeksi Nyyti ry ja lahjoittaa 
60 euroa kyseenomaiselle järjestölle. 
  

g) Myötätuntomentorointi-tapahtuman järjestäminen 12.5.2021 
● Päätettiin järjestää myötätuntomentorointi-tapahtuma 12.5.2021. 

  
h) Varainhankintatiimin jäsenten valinta 

● Päätettiin valita varanhankintatiimin jäseniksi Netta Humalamäki, Teresa Ihamäki, 
Piia Sipari ja Oona Nykopp. 

  
i) Vapun etäsitsien 27.4.2021 tapahtumakuluihin osallistuminen 0,19 eurolla 

● Vapun etäsitsien tapahtumakuluihin päätettiin kokouksessa 5/2021 osallistua 
maksimissaan 10 eurolla, mutta tapahtuman lopulliset kulut olivat 10,19 euroa.  

● Päätettiin osallistua vapun etäsitsien 27.4.2021 tapahtumakuluihin 0,19 eurolla. 
  
j) Netta Humalamäen valitseminen yhdistyksen edustajaksi SKOLin ylimääräiseen 
yhdistyksen kokoukseen 20.5.2021 

● Päätettiin valita Netta Humalamäki yhdistyksen edustajaksi SKOLin ylimääräiseen 
yhdistyksen kokoukseen 20.5.2021. 

  
11 Muut esille tulevat asiat 

● Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta keväästä. 
  
12 Seuraava kokous 

● Kokous oli yhdistyksen viimeinen kevään kokous. Seuraava kokous pidetään 
syksyllä ja se ajankohta sovitaan myöhemmin. 

  
13 Kokouksen päättäminen 

● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20. 
 


