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Paikalla olevat jäsenet:
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen
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Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb
Muut jäsenet:
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Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki
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Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari
Esityslista hallituksen kokous 7/2021
1 Kokouksen avaus
● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.09.
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
● Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Oona Nykopp ja Inka-Sofia Laaksonen.
4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
● Lisätään päätöskohta k) Haalareiden tilausmaksun maksaminen 1954.80 eurolla.
Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kokouksen työjärjestykseksi.
5 Talousasiat
● Emile ry:n tilillä on 9 956,32 euroa.
6 Vastuualueiden kuulumiset

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
● Jäsenistöä informoitu Sisun käyttökatkoksesta. Keskusteltiin kirjaston järjestämästä
APA-koulutuksesta kasvatustieteen opiskelijoille. Koulutuksen ajankohta
mahdollisesti tämän vuoden aikana. Hyvinvointivaliokunnassa suunniteltu
yhdenvertaisuuden kehitystapahtumia. Pohdittiin yhdenvertaisuustiimin
perustamista esimerkiksi ryhmäyttämisen helpottamiseksi.
Viestintä
● Pyydetään jäsenistöltä uudestaan tekstejä sivuaineblogi -sarjaan. Julkaistaan
hallituksen pestien esittelyt Instagram storyyn ensi viikolla. Laitetaan Instagram
storyyn kyselyboksi hallituspesteihin liittyen. Tehdään sähköpostilistalle koonti
hallitukseen hakemisesta.
Talous
● Kide.app on antanut pakettitarjouksen, jonka voi lunastaa tammikuun loppuun
mennessä. Pohditaan tarjousta myöhemmin.
Tapahtumat
● Julkaistaan vujubingo eventti ensi viikolla.
Kansainvälisyys
● Pedago ry, Abakus ry, Stimulus ry ja Emile ry järjestää yhteisen peli-illan
kansainvälisille opiskelijoille.
Puheenjohtaja
● Hallitushakuinfo järjestetään 8.11. ja jaetaan samalla haalarit. Hankitaan palkinto
Vuoden Emileläinen -äänestykseen. Ensi viikolla julkaistaan vujukyykkä tapahtuma.
7 Päätösasiat
a) Lainsuojattomien sitsien järjestäminen Dumppi ry:n ja Magna Carta ry:n kanssa
14.10.2021.
● Päätettiin järjestää sitsit Dumppi ry:n ja Magna Carta ry:n kanssa 14.10.2021.
b) Peli-illan järjestäminen 25.10.2021 Teerenpelissä ja tapahtuman kuluihin osallistuminen
maksimissaan 17 eurolla.
● Päätettiin järjestää peli-ilta 25.10.2021 Teerenpelissä ja osallistua tapahtuman
kuluihin 4,31 eurolla.
c) Padel-lajikokeilun järjestäminen Jano ry:n kanssa 28.10.2021 ja tapahtuman kuluihin
osallistuminen 130 eurolla.
● Päätettiin järjestää padel-lajikokeilu Jano ry:n kanssa 28.10.2021 ja osallistua
tapahtuman kuluihin 130 eurolla. Tapahtuman kulut tulevat takaisin
osallistujamaksuina ja JYY:n liikunta-avustuksena lukuunottamatta yhtä
osallistumismaksua, jonka Emile ry ja Jano ry maksavat puoliksi järjestäjistä
aiheutuneen peruuntuneen osallistumisen takia. Maksettavaa Emilelle jää
maksimissaan 3,25 euroa.

d) Kasvisten Kirppis-tapahtuman järjestäminen Abakus ry:n, Pedago ry:n ja Varkaat ry:n
kanssa 26.10.2021.
● Päätettiin järjestää Kasvisten Kirppis -tapahtuma Abakus ry:n, Pedago ry:n ja
Varkaat ry:n kanssa 26.10.2021.
e) Etikettikoulutuksen järjestäminen 15.11.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen
maksimissaan 10 eurolla.
● Päätettiin järjestää etikettikoulutus 15.11.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin
maksimissaan 10 eurolla.
f) Vujubingon järjestäminen 15.11.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen
maksimissaan 50 eurolla.
● Päätettiin järjestää vujubingo 15.11.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin
maksimissaan 50 eurolla.
g) Vujukyykän järjestäminen 16.11.2021 ja tapahtuman kuluihin osallistuminen
maksimissaan 20 eurolla.
● Päätettiin järjestää vujukyykkä 16.11.2021 ja osallistua tapahtuman kuluihin
maksimissaan 20 eurolla.
h) Emile ry:n pikkujouluihin 1.12.2021 varatun Opinkiven saunan tilavuokran 150 euron
laskun maksaminen puheenjohtajalle.
● Päätettiin maksaa Emile ry:n pikkujouluihin 1.12.2021 varatun Opinkiven saunan
tilavuokran 150 euron lasku puheenjohtajalle.
i) Danske Bankin 0,58 euron palvelumaksun maksaminen ulkomaanmaksusta.
● Päätettiin maksaa Danske Bankin 0,58 euron palvelumaksu ulkomaanmaksusta.
j) Koposopopitsojen 28.9.2021 tapahtuman kuluihin osallistuminen 159,10 eurolla.
Aiempi päätös koposopopitsojen kuluista (10f 7/2021) oli virheellinen ja asiasta
tehdään uusi päätös.
● Päätettiin osallistua koposopopitsojen 28.9.2021 tapahtuman kuluihin 159,10
eurolla.
●

k) Haalareiden 1954,80 euron tilausmaksun maksaminen
● Aiempi päätös haalareiden tilausmaksun kuluista (10l 7/2021) oli virheellinen ja
asiasta tehdään uusi päätös.
● Päätettiin maksaa haalareiden 1954,80 euron tilausmaksu.
8 Muut esille tulevat asiat
● Ei muita esille tulevia asioita.
9 Seuraava kokous
● Seuraava kokous järjestetään 11.11.2021 kello 17. Varataan tila myöhemmin.
10 Kokouksen päättäminen
● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

