
Emile ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Yleistä  

Emile ry on järjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edunvalvojana, järjestää 
monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä toimia tiiviissä yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja 
verkostojen kanssa. Emile ry:n kaikessa toiminnassa noudatetaan Emile ry:n strategiaan, tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä varainhankinta- ja ympäristösuunnitelmaa. Emile ry:n 
toimintaa vuonna 2022 organisoidaan strategian, edellä mainittujen suunnitelmien sekä tämän 
toimintasuunnitelman pohjalta. 

Toimikaudella 2022 Emile ry:llä on 4 painopistealuetta: 

1.     Jäsenistön osallistaminen 
●       Yhdistyksen tulee pyrkiä osallistamaan ja aktivoimaan jäsenistöä laaja-

alaisemmin yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi ja jäsenistön tarpeiden 
sekä niiden huomioimisen takaamiseksi. Hallituksen olisi hyvä miettiä 
konkreettisia keinoja, kuten ulkoisten työryhmien perustamista, osallistamisen 
lisäämiseksi. 

  

 2. Varainhankinnan kehittäminen 

●       Yhdistyksen uusi varainhankintasuunnitelma tulee kiinnittää osaksi yhdistyksen 
toimintaa varainhankinnan tukemiseksi, tehostamiseksi ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. Yhdistyksen kannattaa myös alkaa suunnittelemaan 
varainkeruuta 2023 vuonna järjestettäviin Emile ry:n 50. vuosijuhliin. 

  

3. Emilen, Motivan ja Lastun työelämätapahtuman järjestäminen Jyväskylässä 

●       Emilen, Motivan ja Lastu ry:n perinteinen yhteinen työelämäpäivä järjestetään 
syksyllä 2022 Jyväskylässä. Tavoitteena on kehittää ainejärjestöjen välistä 
yhteistyötä sekä kasvatustieteilijöiden ammatillista identiteettiä, 
työelämätietoisuutta ja ammatillista osaamista. 

  

 4. Ulkomaan excursion järjestäminen 

●       Koronapandemian salliessa yhdistys voi suunnitella ulkomaan excursiota 
syksylle 2022. Excursion tarkoituksena on tukea jäsenistön kansainvälistymistä 
tutustumalla kohdemaassa muiden aktiviteettien lisäksi myös paikalliseen 
yliopisto- tai/ja yrityskulttuuriin. 

 

  

Hallinto 

Emile ry pyrkii hallinnossa läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen, mitä toteutetaan muun muassa 
mahdollisimman avoimella ja kattavalla tiedottamisella. Lisäksi vuoden aikana on tarkoitus 
kuunnella jäsenistön ääntä ja sen perusteella kehittää yhdistyksen toimintaa. Tätä toteutetaan 
muun muassa julkaisemalla vuosittain jäsen- ja yhdenvertaisuuskysely sekä keräämällä muuta 
palautetta jäsenistöltä vuoden aikana eri osa-alueilta. 



Emile ry:n jäsenrekisterin ajantasaista ylläpitämistä jatketaan vuonna 2022. Vuonna 2021 yhdistys 
siirsi jäsenrekisterinsä Kideappiin ja vanhojen jäsenten oma-aloitteista jäsenyyden siirtämistä tulee 
tukea vuonna 2022. Vuonna 2022 yhdistyksen tulee myös siirtää alumnirekisteri Kideappiin, mikäli 
se todetaan resurssien ja alumnijäsenten tavoittamisen kannalta järkeväksi. Alumnirekisteriä 
pyritään myös hyödyntämään tehokkaammin vuonna 2022. EU:n GDPR-tietosuoja-asetus 
huomioidaan kaikilla hallinnon osa-alueilla. 

Emile ry:n asioita hoitaa vuonna 2022 edellisen vuoden syyskokouksessa valittu hallitus. Tämän 
toimintasuunnitelman jokaisesta vastuualueesta vastaa hallituksessa saman alueen nimetty 
vastuuhenkilö. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat edelleen aktiivisesti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 
tarjoamiin koulutuksiin sekä valiokuntien kokouksiin ja myös viestivät jäsenistölle ylioppilaskunnan 
ajankohtaisista asioista. 

Talous ja yritysyhteistyö 

Emile ry pyrkii taloudessaan läpinäkyvyyteen ja eettiseen kestävyyteen. Emile ry:n tulot vuonna 2022 
koostuvat vähintään JYY:n toiminta-avustuksesta, jäsenmaksuista, vuosisopimuksista sekä 
haalarimerkkien, kangaskassien, muiden oheistuotteiden ja sisäänpääsylippujen myynnistä. Emile 
ry:n on myös mahdollista osallistua talkoisiin tai hankkia järjestön logolla varustettuja tuotteita 
myytäväksi. 

Emile ry:n hallituksen tehtävänä on myös aktiivisesti kehittää varainhankintaa, minkä tukemiseksi 
vuoden 2022 hallitukseen valitaan ensimmäistä kertaa varainhankinta- ja yritysyhteistyövastaava. 
Yritysyhteistyötä ja varainhankintaa tulee tarkastella laaja-alaisesti niin taloudellisen kuin 
aineettomankin pääoman kautta. Siksi varainhankinnan ja yritysyhteistyön tukemiseksi voi perustaa 
myös varainhankintatiimin hallituksen eri jäsenistä. 

Hallitus voi myös pohtia haalarimerkkien ja muiden Emilen oheistuotteiden myymisen siirtämistä 
verkkokauppaan, mikäli se todetaan taloudellisesti järkeväksi. 

Vuoden aikana Emile ry:n hallitus pyrkii seuraamaan aktiivisesti vuoden 2022 talousarviota. 
Hallituksen olisi hyvä miettiä toimivia käytänteitä talousarvion seuraamiselle. 

 

  

Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

Vuonna 2022 Emile ry tulee pyrkiä kehittämään toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja 
eettisemmäksi. Eettisen kestävyyden tueksi yhdistykselle on laadittu vuonna 2021 
ympäristösuunnitelma, jonka toteutumista yhdistyksen on aktiivisesti seurattava ja tarpeen tullen 
päivitettävä. Ympäristösuunnitelman mukaisesti yhdistyksen tulee myös laskea vuonna 2022 
toimintansa hiilijalanjälki. 

Emile ry huomio vuonna 2022 toimintansa eettisen kestävyyden monipuolisesti toimintansa eri 
sektoreilla. Esimerkiksi tapahtumien palkintojen ja koristeiden hankinnoissa tulee välttää 
kertakäyttöisten tavaroiden hankkimista. Yhdistyksen tulee myös tarkastaa ja päivittää JYY:n 
lainatavaralista omien tavaroiden osalta vuonna 2022. Emile ry:n ympäristöön liittyvää toimintaa 



pyritään myös tuomaan paremmin jäsenistölle näkyväksi vuoden aikana. Erilaisia ympäristöön 
liittyviä tapahtumia, esimerkiksi luontoretkiä on tarkoitus järjestää vuoden 2022 aikana enemmän. 

Emile ry on sitoutunut Reilun Kaupan arvoihin ja käyttää tapahtumissaan sekä ainejärjestötiloissaan 
Reilun Kaupan kahvia ja teetä sekä muita tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Reilun kaupan 
tuotteet tulee myös huomioida vuoden 2022 aikana laajemmin esimerkiksi tapahtumien palkintojen 
hankkimisessa. 

Yhdistys jatkaa Dokaa maailma paremmaksi -kampanjaa vuonna 2022. Kampanjan tarkoituksena 
on tapahtumista kerättyjen pullojen tulojen lahjoittaminen hallituksen päätöksellä 
hyväntekeväisyyskohteelle. Emile ry jatkaa myös World Visionin kummilapsitoimintaa 
kuukausilahjoituksilla ja lähettämällä kuvia tai kirjeitä kummilapselle. Lisäksi yhdistys voi osallistua 
ja järjestää muita hyväntekeväisyyskampanjoita ja -keräyksiä. 

Emile ry jatkaa VeriRyhmä-toimintaa ja järjestää verenluovutustapahtuman keväällä ja 
syksyllä mahdollisuuksien mukaan. VeriRyhmää pyritään edelleen aktivoimaan ja tuomaan 
jäsenistölle näkyvämmäksi vuonna 2022. 

Viestintä 

Emile ry:n viestintästrategiaa tulee edelleen käyttää ja päivittää aktiivisesti. Toimintakaudella 2022 
yhdistyksen tulee seurata viestinnän monipuolisuutta, ennakoitavuutta ja saavutettavuutta. 

Tiedotuskanavia tulee käyttää monipuolisesti esteettömyyden edistämiseksi. Tiedotuskanavina 
toimivat kotisivut, sähköpostilista, Facebook-ryhmä ja -sivu, Instagram-tili, LinkedIn ja Discord. 
Yhdistyksen tulee tarkkailla viestintäkanavien käyttöä ja aktiivisuutta sekä arvioida niiden 
tarkoituksenmukaisuutta. 

Vuonna 2022 yhdistyksen tulee lisätä englanninkielistä viestintää entisestään. Yhdistyksen tulee 
huolehtia, että kaikki tarkoituksenmukainen viestintä toteutuu yhtäläisesti suomeksi kuin englanniksi. 
Yhdistyksen tulee pyrkiä huomioimaan englannin kieli kaikessa viestinnässään. Yhdistyksen 
nettisivujen kääntämistä tulee jatkaa vuonna 2022. 

 

  

Koulutuspolitiikka 

Toimikaudella 2022 toimii kaksi koulutus- ja sosiaalipoliittista vastaavaa ja sektori toimii yhtenäisesti 
järjestäen monipuolista opiskelijoiden hyvinvointia kehittävää ja koulutusta edistävää toimintaa. 
Hallitus sekä koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat päättävät itse, mikäli pesteistä toinen painottuu 
enemmän koulutus- ja toinen sosiaalipolitiikkaan. Tässä toimintasuunnitelmassa näiden sektorien 
toimet on eritelty. 

Vuonna 2022 tärkeänä pidetään koulutuspoliittisten vastaavien ja opiskelijoiden välistä 
luottamuksellista yhteydenpitoa. Lisäksi koulutuspolitiikan kentän avaamista jäsenistölle jatketaan. 



Jäsenistön osallistamista ja palautteen keräämistä pyritään lisäämään. Vuosittaisen jäsenkyselyn 
ohella tarkoitus on kerätä palautetta opinnoista ympärivuotisesti. Yhdistyksen olisi myös perusteltua 
miettiä uusia tapoja palautteen keräämiseksi. 

Yhteistyötä oppiaineemme henkilökunnan kanssa pyritään lisäämään eri osa-alueilla. Esimerkiksi 
tarkoitus on kehittää vuorovaikutusta henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä sekä osaamisen 
sanoittamista opintoihin liittyen. Opettamisen kehitysryhmässä läpikäytyjä ja muita 
koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita pyritään tiedottamaan paremmin jäsenistölle vuoden 2022 
aikana. 

Laitoksen kanssa aloitettua yhteistyötä tutorvalintoihin liittyen tulee jatkaa vuonna 2022. Hallituksen 
tulee suunnitella tutoreiden valintaan liittyvät kriteerit ja miettiä tarkempia käytäntöjä valintoihin 
osallistumiseen yhdessä tutkinto-ohjelmamme henkilökunnan kanssa. Hallituksen antamiin 
ehdotuksiin ja lausuntoihin tutorvalintoihin liittyen ei saa vaikuttaa hallituksen jäsenten omat intressit 
tai ystävyyssuhteet. 

Koulutuspoliittiset vastaavat huolehtivat myös opettajien joka keväisestä palkitsemisesta jäsenistön 
äänestämällä Hyvä Opettaja-diplomilla. 

Sosiaalipolitiikka 

Vuonna 2022 tärkeänä pidetään sosiaalipoliittisten vastaavien ja opiskelijoiden välistä 
luottamuksellista yhteydenpitoa. Lisäksi vuonna 2020 aloitettua sosiaalipolitiikan kentän avaamista 
jäsenistölle jatketaan. 
  
Toimikaudella 2022 sosiaalipoliittisen sektorin asioista, esimerkiksi valiokunnissa läpikäydyistä 
tärkeistä sisällöistä tiedottamista jäsenistölle on tarkoitus parantaa. Tarkoitus on saada jäsenistö 
tietoiseksi, minkälaista tukea heidän on mahdollisuus saada esimerkiksi hyvinvointiin, asumiseen ja 
yleiseen opiskelijaelämään liittyen. Tarkoitus on myös panostaa opiskelijoiden hyvinvointia 
kehittävään toimintaan. 

Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii Emile ry:n toiminnan yhdenvertaisuudesta yhdessä muiden 
hallituslaisten kanssa. Sosiaalipoliittinen sektori on vastuussa myös yhdenvertaisuussuunnitelman 
kehittämisestä muiden hallituksen jäsenten kanssa jäsenistön ideoiden pohjalta. Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma  tulee tarkastaa ja tarvittaessa päivittää vuoden 2022 aikana. 

Työelämä ja alumnitoiminta 

Emile ry jatkaa yhteistyötä ammattijärjestö Specia ry:n sekä Suomen Kasvatustieteiden 
Opiskelijoiden Liitto ry:n eli SKOLin kanssa. Yhdistys  pyrkii kehittämään yhteistyötään etenkin 
SKOLin kanssa esimerkiksi hyödyntämällä SKOLin verkostoja yhteistyön kehittämiseksi muiden 
Suomen kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2022 jatketaan Specian ja SKOLin 
tarjoamien etujen ja koulutusten tiedotusta ja pyritään näin saamaan toimijoiden palvelut kaikkien 
opiskelijoiden tietoon. 

Vuonna 2022 Emilen tulee myös kehittää työelämään liittyvää toimintaa ja tapahtumia. Tälle on luotu 
pohjaa vuoden 2021 aikana esimerkiksi aloittamalla yhteistyö kasvatustieteellisen alan yrityksen 
kanssa. Yhteisten työelämään liittyvien tapahtumien ja muun toiminnan aloittaminen uuden 
yritysyhteistyökumppanin kanssa jää vuoden 2022 hallituksen tehtäväksi. Työelämävastaavan on 
hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä varainhankintavastaavan kanssa yritysyhteistyöhön liittyen. 



Vuonna 2022 Emile ry keskittyy tekemään yhteistyötä myös Suomen muiden yliopistojen 
kasvatustieteilijöiden ainejärjestöjen kanssa. Emilen, Lastun ja Motivan yhteinen 
työelämätapahtuma järjestetään vuonna 2022 Jyväskylässä. Tapahtuman tarkoituksena on 
tutustuttaa eri kaupunkien ainejärjestöt Jyväskylän yliopisto- ja yrityskulttuuriin sekä kehittää 
kasvatustietelijöiden ammatillista identiteettiä, työelämätietoisuutta ja ammatillista osaamista.  

Hallitus voi myös halutessaan elvyttää perinteisen kasvisten työelämäpäivä-tapahtuman, joka on 
aiempina vuosina järjestetty yhdessä muiden Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ainejärjestöjen 
kanssa. 

Emile ry:n ulkomaan excursio järjestetään syksyllä 2022, mikäli koronatilanne sen sallii. Excursiolla 
tuetaan jäsenistön kansainvälistymistä tutustumalla kohdemaassa nähtävyyksien ja muun 
aktiviteetin lisäksi myös paikalliseen yliopisto- tai/ja yrityskulttuuriin. 

Erilaisten alumni-iltojen tai muiden alumnitapahtumien järjestämistä pyritään edelleen kehittämään, 
jotta jäsenistö pääsisi kuulemaan jo valmistuneiden opiskelijoiden kertomuksia rennossa 
ilmapiirissä. Työelämäpäivien ja alumnitapaamisten järjestämisen helpottamiseksi Emile ry kehittää 
alumnitoimintaansa muun muassa kehittämällä alumnirekisteriään. 

Tapahtumat   

Vuonna 2022 Emile ry:n tapahtumia järjestetään koronarajoitusten puitteissa huomioiden 
turvallisuusohjeet. 

Emile ry jatkaa yhteistyötä 3MIOT-tiimissä. Yhdistys voi tarvittaessa perustaa myös oman 
tapahtumatiimin, josta saadaan apua lipunmyyntien ja järjestelyiden toteutukseen. 
Tapahtumavastaavat, muut hallituksen jäsenet ja mahdollinen tapahtumatiimi vastaa pääasiassa 
Emilen tapahtumien järjestämisestä. Poikkeuksena tähän on pikkujoulut, joiden päävastuu on 
ensimmäisellä vuosikurssilla sekä fuksiaiset, joissa osallistetaan kaikkia vanhempia vuosikursseja, 
mutta jonka vastuu päävastuu on 2. vuosikurssilla. 

Emile ry jatkaa toimikaudella 2022 perinteeksi muodostuneiden tapahtumien järjestämistä, ja lisäksi 
ideoi uusia tapahtumia huomioiden myös jäsenistön toiveet. Perinteisiä tapahtumia ovat muun 
muassa sitsit, peli-illat, ekskursiot, vapputapahtumat, liikuntakokeilut, luontoretket ja 
sopokopokahvit. Tapahtumissa pyritään monipuolisuuteen ja myös muiden sektorien vastaavat 
osallistuvat tapahtumien järjestämiseen, esimerkiksi verenluovutuspäivän, ympäristöviikon ja 
työelämäpäivän osalta. Tapahtumia on tarkoitus järjestää muun muassa viihteen, kulttuurin, 
musiikin, liikunnan, koulutuksen ja hyvinvoinnin sektoreilla. Etenkin kulttuuriin liittyvien tapahtumien 
järjestämistä olisi hyvä lisätä vuoden 2022 aikana. 

Tapahtumia pyritään suunnittelemaan entistä matalamman kynnyksen tapahtumiksi, joihin jokaisen 
jäsenen on helppo osallistua. Myös tapahtumien esteettömyyttä tulee lisätä ja esimerkiksi 
alkoholittomia tapahtumia tulisi kehittää. Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan myös 
paremmin huomioon kansainväliset opiskelijat ja järjestämään tapahtumia, joissa vaihto-opiskelijat 
ja Emile ry:n jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tapahtumissa huomioidaan myös Emile ry:n 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Fuksit 
  
Emile ry:n hallitus toimii aktiivisessa yhteistyössä tutoreiden kanssa ja suunnittelee huolellisesti 
yhdessä uusien opiskelijoiden ensimmäisten viikkojen ohjelman. Tavoitteena on, että 



mahdollisimman moni uusista opiskelijoista liittyy Emile ry:n jäseneksi ja saa tietoa myös Suomen 
Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n ja Specia ry:n toiminnasta. Emile ry pyrkii tarjoamaan 
uusille vuonna 2022 aloittaville opiskelijoille mahdollisimman hyvät lähtökohdat ja olosuhteet 
tutustua muihin yhdistyksen jäseniin. 

Liikunta 

Emile ry jatkaa liikuntavuoroa yhdessä Abakus ry:n ja Varkaat ry:n kanssa sekä pyrkii 
monipuolistamaan liikuntavuorojen sisältöä paremmin koko jäsenistöä palvelevaksi. Emile ry 
järjestää liikuntakokeiluja, joissa jäsenistöllä on mahdollisuus kokeilla monipuolisesti uusia 
liikuntamuotoja. Liikuntakokeiluiden lajeja valitaan muun muassa jäsenistön toiveiden perusteella. 
Tarkoitus on myös järjestää poikkitieteellisiä liikuntatapahtumia ja -turnauksia, kuten norsufutis-, 
pesäpallo- tai koripalloturnauksia. 

Kansainvälisyys 

Emile ry jatkaa aktiivista yhteistyötä tiedekunnan muiden kansainvälisyysvastaavien kanssa. 
Vuonna 2022 olisi myös hyvä lisätä yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa, jotta kansainvälisten 
opiskelijoiden tavoittaminen olisi tehokkaampaa.  Hallituksen olisi myös hyvä kartoittaa 
kansainvälisten opiskelijoiden omia kokemuksia ja toiveita esimerkiksi kyselyiden kautta. 

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja osallistumaan 
Emile ry:n tapahtumiin. Osallistumismahdollisuudesta tulee viestiä uusia kansainvälisiä opiskelijoita 
ja tapahtumien esteettömyys, kuten kieli, tulee huomioida tapahtumien suunnittelussa. 

Yhdistys myös jatkaa vaihtoinfojen ja kansainvälisten tapahtumien järjestämistä 
kotikansainvälistymisen edistämiseksi. Vuonna 2022 pyritään myös tuomaan paremmin jäsenistön 
tietoon opintoihin liittyviä kansainvälistymismahdollisuuksia. Myös Emile ry:n jäsenten omia 
kokemuksia kansainvälistymisestä pyritään tuomaan paremmin esiin jäsenille vuoden 2022 aikana. 

Tulevaisuus 

Toiminnan suunnitteluun käytetään vuosittain Emile ry:n strategiaa vuosille 2020-2023. Sen pohjalta 
pyritään rakentamaan muun muassa tulevat toimintasuunnitelmat. Stategia tulee suunnitella 
yhdessä muiden toimintaa tukevien ja ohjaavien dokumenttien kanssa (esim. 
varainhankintasuunnitelma) tavoitteiden selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi. 

Emile ry:n hallitus pyrkii toiminnallaan jatkuvuuteen ja kehitykseen sekä huolehtii toimiensa 
kestävyydestä. Emile ry:n 50. toimikausi vuonna 2023 on hyvä pitää mielessä, ja esimerkiksi 
varainhankinnan ideointia 50. juhlavuodelle on hyvä jatkaa. Emile ry järjestää syksyllä 2023 puolen 
vuosisadan arvoiset (ja kokoiset) juhlat, joihin kutsutaan laajasti niin yhteistyökumppaneita, laitoksen 
henkilökuntaa, nykyisiä jäseniä kuin myös alumneja ja edellisten hallitusten jäseniä. Tulevaisuus-
kohta siirretään vuosittain toimintasuunnitelmasta toiseen, jotta tiedotus tavoittaa 
järjestämisvastuussa olevan hallituksen. 

 


