
Emile ry:n  hallituksen kokous 7/2021   30.9.2021 
 
Aika:           Torstai 30.9.2021 klo 18.00 
  
Paikka:       Veturitallinkatu 1. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.  
 
Paikalla olevat jäsenet: 
 
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki 
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki, etäyhteydellä 
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä 
Talousvastaava: Oona Nykopp 
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Sonja Ala-Sunila, etäyhteydellä 
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Leo Rautiainen 
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen, etäyhteydellä 
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo 
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä 
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb 
 
Muut jäsenet: 
 
Mia Turpeinen 
  
Esityslista hallituksen kokous 7/2021 
  
1   Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10. 
  
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 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Saarisalo ja Leo Rautiainen. 
  
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

● Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
  
5   Talousasiat 

● Emile ry:n käyttötilillä on 9408,45 rahaa euroa. 
  
6   Vuoden 2021 talousarvion tarkasteleminen 

● Talousvastaava esitteli vuoden 2021 talousarvion. Tulot ovat nousseet lisääntyneen 
tuotemyynnin, isomman sponsorisumman ja varainhankinnan vuoksi. Menot ovat 
pienentyneet, koska alkuvuodesta ei ollut tapahtumia ja excursiota ei järjestetä. 
Lisäksi vuosijuhlien menot katetaan osallistujamaksuilla. Hyväksyttiin, että summat 
tulevat muuttumaan talousarviosta. 

  



7   Vastuualueiden kuulumiset 
 
Puheenjohtaja 
 
H&M inventaarioon saatu lähes toivottu 25 ihmistä. Padel lajikokeiluun on varattu viisi 
kenttää ja kaksi tuntia aikaa. Tapahtuman eventti julkaistaan ensi viikolla. 
 
Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 
 
Koposopopizzoissa oli huomattavasti enemmän osallistujia kuin viime vuoden kahveilla ja 
saatiin positiivista palautetta kasvisruuasta.  
 
Liikunta  
 
Melontaretken ilmoittautuminen päättyy pian ja sinne saatiin riittävästi osallistujia. 
Keskusteltiin pesisturnauksen järjestämisestä ja sovittiin eventin tekemisestä. 
 
Tapahtumat 
 
Suunniteltiin toisen ulkopeli-illan järjestämistä ja keskusteltiin perinteisen peli-illan 
järjestämisestä syksyn aikana. Jaetaan sitsien tapahtumapalautelomakkeet tapahtumien 
eventteihin. 
 
SKOL, Specia ja työelämä 
 
Rovaniemen excursio peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Supersitsit ja Vegecon 
tulossa 3.12. Joensuussa. Keskusteltiin Emilen oman työelämäpäivän järjestämisestä 
syksyn aikana, mutta päädyttiin jättämään se mahdollisesti keväälle. Selvitetään Specian 
haalarimerkkien tilanne. KypsätKasvikset -keskustelussa tullut esille tarve gradun aiheen 
ideointiin ja työpaja tulossa syksyn aikana. 
 
Vuosijuhlat 
 
Vuosijuhlat järjestetään Versossa lauantaina 21.11. Ensin avataan kutsuvieraiden 
ilmoittautuminen ja sitten muiden osallistujien ilmoittautuminen. Hinta on 80e jäsenille ja 
90e avecille. Versossa tarjoillaan kolmen ruokalajin illallinen ja jatkopaikkana toimii Club 
Escape. Sisään jatkopaikkaan pääsee ilmaiseksi vuosijuhlamerkillä. Vuosijuhla- ja 
sillismerkki on suunniteltu ja laitetaan tilaukseen. Sillis järjestetään Majakoskella ja sinne 
on varattu bussikuljetus. Lauantaina ennen vuosijuhlaa järjestetään coctailtilaisuus 
kutsuvieraille, hallitukselle ja vuosijuhlatiimille.  
  
8   Ympäristösuunnitelman vahvistaminen 

● Päätettiin vahvistaa ympäristösuunnitelma. 
  
9   Yhteistyösopimusten tarkasteleminen 

● Club Escapen kanssa yhteistyösopimus jatkuu ensi vuoteen. Mukamakselle on 
vielä suunniteltava kokonainen yhteistyöpaketti. Yhteistyö Hemingway’sin kanssa 
päätetään. Teerenpelin kanssa suunnitellaan yhteistyötä.  
 

10   Päätösasiat 



  
a) Harjuhengailun järjestäminen 9.9.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 2,79 
eurolla. 
- Päätettiin järjestää Harjuhengailu 9.9.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin 2,79 eurolla. 
  
b) Ulkopeli-illan järjestäminen 16.9.2021. 
- Päätettiin järjestää ulkopeli-ilta 16.9.2021. 
  
c) Fuksisitsien järjestäminen 27.9.2021 Escapessa ja tapahtuman kuluihin osallistuminen. 
- Päätettiin järjestää fuksisitsit 27.9.2021 Escapessa ja osallistua tapahtuman kuluihin. 
Tapahtuman kulut saadaan takaisin osallistujamaksuina. 
  
d) Fuksisitsien 27.9.2021 16 euron osallistumismaksun korvaaminen tapahtumavastaava 
Inka-Sofia Laaksoselle korvauskäytännön (7e 1/2021) mukaisesti. 
- Päätettiin korvata fuksisitsien 27.9.2021 16 euron osallistumismaksu tapahtumavastaava 
Inka-Sofia Laaksoselle korvauskäytännön (7e 1/2021) mukaisesti. 
  
e) Fuksisitsien 27.9.2021 18 euron osallistujamaksun korvaaminen toastmastereille Simo 
Partaselle ja Markus Parkkolalle. 
- Päätettiin korvata fuksisitsien 27.9.2021 18 euron osallistujamaksu toastmastereille Simo 
Partaselle ja Markus Parkkolalle. 
  
f) Koposopopitsojen järjestäminen 28.9.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 
maksimissaan 30 eurolla. 
- Päätettiin järjestää koposopopizzat 28.9.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin 
maksimissaan 30 eurolla. 
  
g) Fuksiaisten järjestäminen 29.9.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen 
maksimissaan 208,49 eurolla. 
- Päätettiin järjestää fuksiaiset 29.9.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin maksimissaan 
208,49 eurolla. 
  
h) Postimerkkien ja kirjekuorten 83,14 euron hankintakulujen maksaminen 
talousvastaavalle. 
- Päätettiin osallistua postimerkkien ja kirjekuorten 83,14 euron hankintakuluihin, mutta ei 
korvata niitä talousvastaavalle, koska kulut on maksettu Emile ry:n pankkikortilla. 
  
i) Laulukirjatilauksen 276,35 euron laskun maksaminen. 
- Päätettiin maksaa laulukirjatilauksen 276,35 euron lasku. 
  
j) 42 uuden jäsenen hyväksyminen Emile ry:hyn. 
- Päätettiin hyväksyä 43 uutta jäsentä Emile ry:hyn. 
  
k) H&M-vaatetusliikkeessä 13.10.2021 järjestettäviin talkoisiin osallistuminen ja 
osallistujien yllätyspussien hankkiminen maksimissaan 80 eurolla. 
- Päätettiin osallistua H&M-vaatetusliikkeessä 13.10.2021 järjestettäviin talkoisiin ja 
hankkia osallistujille yllätyspussit maksimissaan 80 eurolla. 
  
l) Haalareiden tilaaminen ja maksimissaan 1900 euron tilausmaksun maksaminen. 
- Päätettiin tilata haalarit ja maksaa maksimissaan 1900 euron tilausmaksu. 



  
m) Kaksipäiväisen Visma Saima HR-koulutuksen järjestäminen 12.10.2021. ja 
15.10.2021.  
-Päätettiin järjestää kaksipäiväinen Visma Saima HR-koulutus 12.10.2021 ja 15.10.2021. 
  
n) Melontakokeilun järjestäminen Tavinsulalla Abakus ry:n ja Stimulus ry:n kanssa 
8.10.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 520 eurolla.  
- Päätettiin järjestää melontakokeilu Tavinsulalla Abakus ry:n ja Stimulus ry:n kanssa 
8.10.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin maksimissaan 520 eurolla. Tapahtuman kulut 
saadaan takaisin osallistujamaksuina lukuunottamatta yhdistyksen antamaa 
sponsorointisummaa (10o 7/2021) sekä JYY:n liikunta-avustusta. 
  
o) Melontakokeilun 8.10.2021 sponsoroiminen maksimissaan 50 eurolla. 
- Päätettiin sponsoroida melontakokeilua 8.10.2021 maksimissaan 50 eurolla.  
  
p) Nälkäpäiväkeräyksen järjestäminen digilippaalla 23.-25.9.2021. 
 - Päätettiin järjestää Nälkäpäiväkeräys digilippaalla 23.-25.9.2021. 
 
11 Muut esille tulevat asiat 

● Ei muita esille tulevia asioita. 
  
12   Seuraava kokous 

● Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
  
13  Kokouksen päättäminen 

● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29 


