
Emile ry:n hallituksen kokous 11/2021 Pöytäkirja 8.12.2021

Aika:           Keskiviikko 8.12.2021 klo 18:30 
Paikka:       Veturitallinkatu 1. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä

Paikalla olevat jäsenet:
Puheenjohtaja: Netta Humalamäki
Varapuheenjohtaja ja 3miot-vastaava: Teresa Ihamäki
Talousvastaava: Oona Nykopp
Sihteeri ja viestintävastaava: Meeri Mäkinen
Ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja liikuntavastaava: Janina Annala, etäyhteydellä
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Sonja Ala-Sunila
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Leo Rautiainen
Tapahtumavastaava: Maria Saarisalo
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Inka-Sofia Laaksonen
Specia-, SKOL- ja työelämävastaava: Piia Sipari, etäyhteydellä
Kansainvälisyysvastaava: Regina Tverdohleb, etäyhteydellä

Muut jäsenet
Mia Turpeinen
Oona Koskela
Tiia Kankainen

 
1   Kokouksen avaus

● Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.40.
 
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 pöytäkirjan tarkastajan valinta

● Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Teresa Ihamäki ja Leo Rautiainen.
 
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

● Lisättiin kohtaan 7. Päätösasiat kohdat ö) Pikkujoulujen 1.12.2021 palkintojen
kulujen korvaaminen 17,79 eurolla. aa) Vuosijuhlille tehtyjen tulosteiden
tulostuskulujen korvaaminen 7,82 eurolla. bb) Emile ry:n collegeiden ja huppareiden
tilaaminen sekä kuluihin osallistuminen 832,30 eurolla. cc) Kaverisitsien
järjestäminen Club Escapessa 10.11.2021 ja kuluihin osallistuminen 1221 eurolla.
dd) Rahojen palauttaminen haalarimerkkitilauksista maksimissaan 23 euron edestä.
ee) 29 myydyn 3miot lippujen osuuden tilittäminen Club Escapelle. ff)
Kaverisitsilippujen 10.11.2021 rahojen palauttaminen 34 euron edestä. Hyväksyttiin
esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.
 

5   Talousasiat



● Emile ry:n tilillä on rahaa 7 078,45 euroa. Joitakin maksuja puuttuu vielä, mutta
taloudellinen tilanne on hyvä.
 

6   Vastuualueiden kuulumiset

SKOL, Specia ja työelämä
KAAOS -tapahtuma ja Supersitsit sujuivat hyvin. SKOL:n uusi hallitus valittiin ja haetaan
vielä lisää jäseniä. Kysytään yhteyshenkilöä työnhakuinfoon Specialta. Julkaistaan ensi
viikolla uusi blogisarja yhteistyössä Mukamaksen kanssa.

Kehitysyhteystyö
Kirjoitetaan uudelle kummilapselle kirje. Selvitetään Emilen verenluovutuskampanjaan
osallistuneiden määrä ja laitetaan someen kannustusta osallistumiseen.

Kansainvälisyys
Perjantaina pidetään viimeinen KV-valiokunnan kokous, jossa valitaan yliopistolta uusi
edustaja.

Viestintä
Tehdään vuosijuhlilta somepäivitys, kun saadaan valokuvaajat ottamat kuvat. Julkaistaan
Pikkulaskiaisen eventti ja lipunmyynti infot. Tehdään vuoden lopuksi Instagramiin kiitos
vuodesta -päivitys.

Varapuheenjohtaja
Hoidetaan viimeisten haalarien toimitus fukseille.

Puheenjohtaja
Muistutettiin testamenttien kirjoittamisesta ja uusien hallituslaisten perehdytysten
sopimisesta. Sovittiin yhteinen tapaaminen tammikuulle vanhan ja uuden hallituksen
kesken. Täydennetään toimintakertomukseen omien pestien osuuksia.
 
7   Päätösasiat
 
a) Etikettikoulutuksen 15.11.2021 kuluihin osallistuminen 16,04 eurolla.

● Aiempi päätös etikettikoulutuksen kuluista (7e 8/2021) oli virheellinen ja asiasta
tehdään uusi päätös. 

- Päätettiin osallistua etikettikoulutuksen 15.11.2021 kuluihin 16,04 eurolla.

b) Vujukyykän 16.11.2021 kuluihin osallistuminen 83,28 eurolla.
● Aiempi päätös vujukyykän kuluista (7g 8/2021) oli virheellinen, sillä vujukyykkään

päätettiin myöhemmin vuokrata vielä hippoksen pesäpallostadion (vuokra 55 euroa)
ja palkintojen kulut (28,28 euroa) menivät aiemmin päätetyn budjetin yli. Asiasta
tehdään uusi päätös.

- Päätettiin osallistua vujukyykän 16.11.2021 kuluihin 83,28 eurolla.

c) Kaverisitsien 10.11.2021 18 euron osallistumismaksun korvaaminen
tapahtumavastaava Maria Saarisalolle korvauskäytännön (7e 1/2021) mukaisesti.

- Päätettiin korvata kaverisitsien 10.11.2021 18 euron osallistumismaksu
tapahtumavastaava Maria Saarisalolle korvauskäytännön (7e 1/2021) mukaisesti.



d) Kaverisitsien 10.11.2021 18 euron osallistujamaksun korvaaminen toastmastereille
Teresa Ihamäelle, Joel Tihiselle ja Tommi Sassille.

- Päätettiin korvata kaverisitsien 10.11.2021 18 euron osallistujamaksu
toastmastereille Teresa Ihamäelle, Joel Tihiselle ja Tommi Sassille.

e) Fuksisitsien ja kaverisitsien tarvikekuluihin osallistuminen yhteensä 24,66 eurolla.
- Päätettiin osallistua fuksisitsien ja kaverisitsien tarvikekuluihin yhteensä 24,66
eurolla.

f) Syyskokouksen 23.11.2021 kuluihin osallistuminen 21,58 eurolla.
- Päätettiin osallistua syyskokouksen 23.11.2021 kuluihin 21,58 eurolla.

g) Merkkitilauksen 704,77 euron laskun maksaminen.
● Emile ry:lle tilattiin kaksi uutta merkkiä yhteensä 378 eurolla myyntiin. Lisäksi tilattiin

vuoden 2021 Emile ry:n vuosijuhlille sekä sillikselle merkit 315,80 euroa eurolla. 
- Päätettiin maksaa merkkitilauksen 704,77 euron lasku.

h) Haalarimerkkikilpailun palkintojen hankkiminen maksimissaan 20 eurolla.
- Päätettiin hankkia haalarimerkkikilpailun palkinnot maksimissaan 20 eurolla.

i) Vuosijuhlaillallisen 20.11.2021 kuluihin osallistuminen 9680 eurolla.
- Päätettiin osallistua vuosijuhlaillallisen 20.11.2021 kuluihin 9680 eurolla. Kulut
sisältävät myös valokuvaajan 80 euron illalliskortin. Kulut tulevat takaisin
osallistujamaksuina.

j) Kutsuvieraiden cocktailtilaisuuden järjestäminen 20.11.2021 ja kuluihin osallistuminen
52,58 eurolla.

- Päätettiin järjestää kutsuvieraiden cocktailtilaisuus 20.11.2021 ja osallistua kuluihin
52,58 eurolla.

k) Vuosijuhlien koristeiden kulujen korvaaminen 57,30 eurolla.
- Päätettiin korvata vuosijuhlien koristeiden kulut 57,30 eurolla.

l) Valokuvaajan hankkiminen vuosijuhlille ja kuluihin osallistuminen 300 eurolla.
- Päätettiin hankkia valokuvaaja vuosijuhlille ja osallistua kuluihin 300 eurolla.

m) Pöytäkolmioiden ja lauluvihkojen tilaaminen vuosijuhlille 170,43 eurolla.
- Päätettiin tilata pöytäkolmiot ja lauluvihkot vuosijuhlille 170,43 eurolla.

n) Vuosijuhlien juontajille hankittujen kirjoitusalustojen 12,60 euron hankintakulujen
korvaaminen.

- Päätettiin korvata vuosijuhlien juontajille hankittujen kirjoitusalustojen 12,60 euron
hankitakulut.

o) Silliaamiaisen järjestäminen 21.11.2021 juhlatila Majakoskella ja vuokrakuluihin
osallistuminen 900 eurolla.

- Päätettiin järjestää silliaamiainen 21.11.2021 juhlatila Majakoskella ja osallistua
vuokrakuluihin 900 eurolla. Kulut tulevat takaisin osallistujamaksuina.



p) Silliaamiaiselle vuokrattujen paljujen kuluihin osallistuminen 280 eurolla.
- Päätettiin osallistua silliaamiaiselle vuokrattujen paljujen kuluihin 280 eurolla. Kulut
muodostuivat paljujen 110 euron ja 140 euron vuokrista sekä 30 euron lisäkuluista.

q) Silliaamiaisen pitsakuluihin osallistuminen 732,50 eurolla.
- Päätettiin osallistua silliaamiaisen pitsakuluihin 732,50 eurolla.

r) Silliaamiaisen koristeiden ja tarjottavien kulujen korvaaminen 50,12 eurolla.
- Päätettiin korvata silliaamiaisen koristeiden ja tarjottavien kulut 50,12 eurolla.

s) Vuosijuhlatiimin matkakulujen korvaaminen 50 eurolla.
- Päätettiin korvata vuosijuhlatiimin matkakulut 50 eurolla.

t) Vuosijuhlan bussikuljetuksen 20.11.2021 ja silliaamiaisen bussikuljetuksen 21.11.2021
järjestäminen ja kuluihin osallistuminen 300 eurolla.

- Päätettiin järjestää vuosijuhlan bussikuljetus 20.11.2021 ja silliaamiaisen
bussikuljetus 21.11.2021 ja osallistua kuluihin 300 eurolla.

u) Vuosijuhlilla järjestetyn bingon palkintojen kuluihin osallistuminen 32 eurolla.
- Päätettiin osallistua vuosijuhlilla järjestetyn bingon palkintojen kuluihin 32 eurolla.

v) Vuosijuhlien JyväSpeksin tanssiesityksen kuluihin osallistuminen 250 eurolla.
- Päätettiin osallistua vuosijuhlien JyväSpeksin tanssiesityksen kuluihin 250 eurolla.

w) Dokaa maailma paremmaksi-kampanjaan kerättyjen varojen lahjoitus Hope ry:lle
päätöksen 7i 1/2021 mukaisesti.

- Päätettiin lahjoittaa Dokaa maailma paremmaksi-kampanjaan kerätyt varat (40–50
euroa) päätöksen 7i 1/2021 mukaisesti.

x) Postimerkkien hankintakuluihin osallistuminen 37 eurolla.
- Päätettiin osallistua postimerkkien hankintakuluihin 37 eurolla.

 
y) Meeri Mäkisen valitseminen Emile ry:n edustajaksi Suomen Kasvatustieteilijöiden Liiton
syyskokoukseen 30.11.2021.

- Päätettiin valita Meeri Mäkinen Emile ry:n edustajaksi Suomen
Kasvatustieteilijöiden Liiton syyskokoukseen 30.11.2021.

 
z) Tulostuskulujen korvaaminen vuoden 2021 talousvastaavalle 15 eurolla ja sihteerille 5
eurolla.

- Päätettiin korvata tulostuskulut vuoden 2021 talousvastaavalle 15 eurolla ja
sihteerille 4 eurolla.

 
å) Vuoden 2022 Pikkulaskiaisten ryhmälippujen hankkiminen ja kuluihin osallistuminen
maksimissaan 600 eurolla.

- Päätettiin hankkia vuoden 2022 Pikkulaskiaisen ryhmäliput ja osallistua kuluihin
maksimissaan 600 eurolla.

 
ä) Korjaus kokouksen 7/2021 kohtaan 10c



● Kokouksessa päätettiin järjestää fuksisitsit 27.9.2021, mutta kulujen vahvistaminen
siirrettiin myöhemmälle, sillä yhdistys ei vielä tuolloin ollut saanut sitseistä laskua.
Kulut vahvistettiinkin kokouksessa 9/2021 kohdassa 8h. Pöytäkirjaan 7/2021
kohtaan 10c oli virheellisesti jäänyt merkintä kulujen korvaamisesta, joka ei pitänyt
paikkansa.

- Kokouksessa hyväksyttiin, että pöytäkirjaan 7/2021 oli jäänyt väärä merkintä
kulujen korvaamisesta. Korjaus vahvistettiin esityksen mukaisesti.

ö) Pikkujoulujen 1.12.2021 palkintojen kulujen korvaaminen 17,79 eurolla.
- Päätettiin korvata pikkujoulujen 1.12.2021 palkintojen kulut 17,79 eurolla.

aa) Vuosijuhlille tehtyjen tulosteiden tulostuskulujen korvaaminen 7,82 eurolla.
- Päätettiin korvata vuosijuhlille tehtyjen tulosteiden tulostuskulut 7,82 eurolla.

bb) Emile ry:n collegeiden ja huppareiden tilaaminen sekä kuluihin osallistuminen 832,30
eurolla.

- Päätettiin tilata Emile ry:n colleget ja hupparit ja osallistua kuluihin 832,30
eurolla.

cc) Kaverisitsien järjestäminen Club Escapessa 10.11.2021 ja kuluihin osallistuminen 1221
eurolla.

- Päätettiin järjestää kaverisitsit Club Escapessa 10.11.2021 ja osallistua
kuluihin 1221 eurolla.

dd) Rahojen palauttaminen haalarimerkkitilauksista maksimissaan 23 euron edestä.
- Päätettiin palauttaa rahat haalarimerkkitilauksista maksimissaan 23 euron

edestä.

ee) 29 myydyn 3miot lippujen osuuden tilittäminen Club Escapelle.
- Päätettiin tilittää 29 myydyn 3miot lipun osuus Club Escapelle.

ff) Kaverisitsilippujen 10.11.2021 rahojen palauttaminen 34 euron edestä.
- Päätettiin palauttaa kaverisitsilippujen 10.11.2021 rahat 34 euron edestä

sairastapausten vuoksi..
 
8 Muut esille tulevat asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.
 
9 Seuraava kokous

- Uusi hallitus sopii seuraavan kokouksen.

11 Kokouksen päättäminen
● Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.49.

 

__________________________ ____________________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Netta Humalamäki Meeri Mäkinen



__________________________ ____________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Teresa Ihamäki Leo Rautiainen


