Emile ry:n hallituksen kokous 9/2021

11.11.2021

Aika: Torstai 11.11.2020 klo 17:00
Paikka: AgGamma-sali (Ag B222.1), Agora-rakennus, Jyväskylän yliopisto. Kokoukseen on
mahdollista osallistua etäyhteydellä
Paikalla olevat jäsenet:
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen, etäyhteydellä, tuli paikalle klo 18.04
Talousvastaava: Oona Nykopp, etäyhteydellä
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Sonja Ala-Sunila
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Leo Rautiainen, poistui hetkellisesti klo 17.48-17.50
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen, etäyhteydellä
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo, etäyhteydellä
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä
Poissa olevat jäsenet:
Kansainväkisyysvastaava: Regina Tverdohleb
1 Kokouksen avaus
● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.06
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
● Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin hallituksen
sähköpostilistalle seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja yli puolet hallituksen jäsenistä
oli paikalla.
3 Kokouksen kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
● Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Rautiainen ja Sonja Ala-Sunila.
4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
● Lisättiin kohtaan 8. Päätösasiat h) Emilen fuksisitsien 27.9.2021 kuluihin osallistuminen
1144 eurolla ja i) 3miot lipputulojen tilittäminen Club Escapelle 64 eurolla. Esityslista
hyväksyttiin näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi.
5 Talousasiat
● Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 13 147,51 euroa.
6 Sääntömääräisen syyskokouksen valmistelut ja esityslistan läpikäyminen
● Käytiin läpi syyskokouksen esityslista ja valmisteltiin kokousta.
7 Vastuualueiden kuulumiset
Ympäristö-, kehitysyhteistyö ja liikunta
Emilen kummilapsi vaihtunut ja tiedotetaan siitä somessa. Taidekokous on tulossa.
Liikuntavuoroilla ollut todella vähän emileläisiä ja pohdittiin yhdessä kokoontumista ennen
vuoroja, jotta saataisiin mukaan enemmän osallistujia.

SKOL-, Specia ja työelämä
Super sitsit järjestetään. Opiskelijayhteyshenkilö vaihtuu Specialla ja hänen tilalleen tulee uusi
yhteyshenkilö keväällä. Pyydetään Visma-kouluttajalta blogikirjoitusta koulutuksesta.
Tapahtumat
Keskusteltiin vujubingopalkinnoista ja yllätyskasseista. Tapahtumapalautelomakeelle saatiin
vastauksia ja keskusteltiin niistä.
Viestintä
Päivitetään Instagramiin kuvia tapahtumista.
Talous
Haalarimerkkitori järjestetään 29.11 ja Emilellä on oma myynipaikka. Laitettiin myyntiin uudet
haalarimerkit ja tilauksia on tullut todella paljon. Keskusteltiin haalarimerkkien hinnoista.
Varapuheenjohtaja
Keskusteltiin hallituksen virkistäytymisillasta mökillä. Suunniteltiin 3miot lipunmyyntejä.
Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
APA7 kirjoitusohjeet -koulutus järjestetään 17.11 klo. 10.15-11.45.
Sosiaali- ja koulutuspolitiikka
Mietittiin sopokopo pestien jakoa ensi vuodelle.
Puheenjohtaja
College- ja hupparitilauksia tullut tähän mennessä 22 kappaletta ja tilauslomake sulkeutuu tänään.
8 Päätösasiat
a) Vuoden emileläinen-palkinnon kuluihin osallistuminen 10 eurolla.
● Päätettiin osallistua vuoden emileläinen-palkinnon kuluihin 10 eurolla.
b) Vuoden fuksi-palkinnon kuluihin osallistuminen 10 eurolla.
● Päätettiin osallistua vuoden fuksi-palkinnon kuluihin 10 eurolla.
c) Kunniamainintojen jakaminen Emilen vuosijuhlilla 20.11.2021 ja kunniamainintojen kuluihin
osallistuminen maksimissaan 20 eurolla.
● Päätettiin jakaa kunniamaininnat Emilen vuosijuhlilla 20.11.2021 ja osallistua
kunniamainintojen kuluihin maksimissaan 20 eurolla.
d) Emilen joogan järjestäminen 25.11.2021.
● Päätettiin järjestää Emilen jooga 25.11.2021.
e) Kasvatustieteen päiville 25.-26.11.2021 osallistuminen avustajan tehtäviin talkootyönä.
● Päätettiin osallistua Kasvatustieteen päiville 25.-26.11.2021 avustajan tehtäviin talkootyönä.
f) Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n 35. vuosijuhlien 4.12.2021 42,50 euron osallistumismaksun
korvaaminen Emile ry:n edustajille Netta Humalamäelle ja Oona Nykoppille korvauskäytännön (7d
1/2021) mukaisesti.

● Päätettiin korvata Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n 35. vuosijuhlien 4.12.2021 42,50 euron
osallistumismaksu Emile ry:n edustajille Netta Humalamäelle ja Oona Nykoppille
korvauskäytännön (7d 1/2021) mukaisesti.
g) Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n vuosijuhlille 4.12.2021 hankitun lahjan kuluihin osallistuminen 50
eurolla.
● Päätettiin osallistua Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n vuosijuhlille 4.12.2021 hankitun lahjan
kuluihin 50 eurolla.
h) Emilen fuksisitsien 27.9.2021 kuluihin osallistuminen 1144 eurolla
● Päätettiin osallistua Emilen fuksitsien 27.9.2021 kuluihin 1144 eurolla. Kulut tulevat
takaisin osallistumismaksuina lukuunottamatta 110 euron perintäkuluja.
i) 3miot lipputulojen tilittäminen Club Escapelle 64 eurolla
● Päätettiin tilittää lipputulot Club Escapelle 64 eurolla.
9 Muut esille tulevat asiat
● Pohdittiin kunniamainintojen antamista vuosijuhlilla. Järjestetään hallituksen
virkistäytymisilta 24.11 klo 19.00.
10 Seuraava kokous
● Seuraava kokous on yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 23.11.2021 klo 18.00 Martti
Ahtisaari salissa.
11 Kokouksen päättäminen
● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:48.

