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Yleistä 
 

‘’Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatus- ja 
aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien etujärjestönä edis-
tämällä jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista va-
paa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa.’’ 

 
Edellä mainittua yhdistyksen säännöistä nostettua periaatetta Emile ry toteutti 
vuonna 2021 laaja-alaisesti. Yhdistys järjesti monenlaista toimintaa eri osa-alueilla 
ja tässä toimintakertomuksessa toimintaa avataan sektorikohtaisesti. Vuoden ai-
kana yhdistyksen toimintaa ohjasi strategia sekä toimintasuunnitelma. Toiminta-
suunnitelman painopisteitä olivat  yhteishengen kehittäminen yli vuosikurssirajo-
jen, yhteistyön kehittäminen muiden kasvisainejärjestöjen kanssa, Emile ry:n 50. 
vuosijuhlat sekä verkkokaupan lanseeraaminen. Lisäksi strategiassa oli määritelty 
vielä yhdeksi tavoitteeksi yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhdistys seurasi 
tavoitteiden toteutumista vuoden aikana ja ylsikin niihin kiitettävästi niiltä osin 
kuin ne olivat olosuhteiden puitteissa mahdollisia saavuttaa. Tavoitteiden saavutta-
mista arvioidaan tarkemmin toimintakertomuksessa omien osioidensa kohdalla. 

Koronaviruspandemia aiheutti myös vuonna 2021 muutoksia yhdistyksen toimin-
taan. Eniten korona rajoitti tapahtumien järjestämistä alkuvuodesta, mutta syksyllä 
päästiin jo joiltain osin lähes normaalisti järjestämään lähitapahtumia. Tilanne oli 
kuitenkin läpi vuoden jatkuvasti muuttuva, mikä aiheutti epävarmuutta yhdistyksen 
toimintaan.  

Hallinto  

Vuonna 2022 järjestettiin kolme yhdistyksen kokousta. Sääntömääräinen kevätko-
kous pidettiin helmikuussa, yhdistyksen ylimääräinen kokous toukokuussa ja sään-
tömääräinen syyskokous marraskuussa. Kevätkokouksessa hyväksyttiin yhdistyk-
sen vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vuoden 2020 
hallitukselle vastuuvapaus toiminnantarkastajien lausunnon perusteella. Kevätko-
kouksessa vahvistettiin myös sääntömuutosehdotus. Yhdistyksen ylimääräisessä 
kokouksessa muokattiin aiemmin tehtyä sääntömuutosehdotusta ja lisättiin alum-
nijäsenyyttä koskevia muutosehdotuksia. Syyskokouksessa valittiin uusi yhdistyk-
sen hallitus vuodelle 2022. Lisäksi kokouksessa päivitettiin yhdistyksen strategia 
sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Yhdistyksen 
kevät- ja syyskokoukset järjestettiin hybridimallina, kun taas yhdistyksen ylimää-
räinen kokous järjestettiin kokonaan etäkokouksena. Hallitustoimintaa mainostet-
tiin syksyn aikana järjestämällä muun muassa hallitushakuinfo sekä esittelemällä 
pestejä ja päivittämällä hallitustoimintaan liittyvää kysymysboksia sosiaalisessa 
mediassa.  

Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana yksitoista kokousta. Kokousten lisäksi hal-
litus kokoontui säännöllisesti ilta- ja päiväkoulujen merkeissä. Lisäksi hallitus piti 
tapaamisia esimerkiksi toimintasuunnitelmaan, jäsenkyselyyn ja varainhankintaan 
liittyen. Kesällä tapaamisia ei järjestetty. Vuoden alussa järjestettiin myös kaikkien 
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tiedekunnan ainejärjestöjen hallitusten yhteinen tapaaminen ja hallituksen jäsenet 
pitivätkin yhteyttä niin kasvatustieteiden kuin muidenkin Jyväskylän ainejärjestö-
jen hallituksiin läpi vuoden.  

Vuoden aikana päivitettiin Emile ry:n kansainvälisiä opiskelijoita koskevaa lin-
jausta. Linjauksessa tarkennettiin ja eriteltiin sekä vaihto- että kansainvälisten tut-
kinto-opiskelijoiden oikeuksia koskien jäseneksi liittymistä, tapahtumiin osallistu-
mista ja tapahtumien sekä tuotteiden ostohintaa. Lisäksi yhdistys päivitti alumnien 
oikeuksia koskien jäsenyyden hintaa, kestoa ja äänioikeutta. Alumnijäsenyys lisät-
tiin myös sääntömuutoksella yhdistyksen virallisiin sääntöihin. Sääntömuutoksessa 
tarkennettiin myös jäsenten erottamiseen liittyviä kohtia, päivitettiin yhdistyksen 
kokouskutsun lähettämistapaa sekä lisättiin etäosallistumismahdollisuus kokouk-
siin. Lisäksi vuoden 2021 aikana yhdistykselle laadittiin kaksi uutta toimintaa oh-
jaavaa dokumenttia: varainhankintasuunnitelma sekä ympäristösuunnitelma (ks. 
talous & ympäristö ja kehitysyhteistyö). 

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi yhteensä 43 jäsentä. Yhdistyksestä sen sijaan 
erotettiin 25 jäsentä jäsenyysajan umpeutumisen vuoksi. Vuoden aikana yhdistys 
siirsi jäsenrekisterinsä Kide.appiin. Yhdistys ei pysty itse siirtämään jäseniä 
Kide.appin jäsenrekisteriin, minkä vuoksi yhdistyksellä on toistaiseksi jäsenrekis-
teri kahdessa paikassa. Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 286. Emilen alumnijäsenre-
kisterissä jäseniä on 2.  

Emile ry toimi vuonna 2021 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan alaisena järjes-
tönä osallistuen JYYn järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä viestimällä yli-
oppilaskunnan asioista myös jäsenistölle. Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistui-
vat muun muassa tammikuun järjestöseminaariin, valiokuntien kokouksiin ja eri 
pesteihin liittyviin tapaamisiin, kuten järjestöklubiin ja puheenjohtajafoorumiin.  

Hallitus teki vuoden 2021 aikana myös yhteistyötä tutoreiden kanssa. Tutorit lisät-
tiin hallituksen viestintäkanaville, jotta yhteistyö ja tiedonvälitys olisi sujuvampaa. 
Lisäksi hallitus osallistui tutorvalintoihin. Hallituksen tutorvastaavat antoivat ehdo-
tuksen tulevista tutoreista hakemusten perusteella. Tutorvastaavat saivat kiitosta 
tutkinto-ohjelman henkilökunnalta sujuvasta yhteistyöstä. 

Vuoden aikana yhdistys pyrki toiminnassaan läpinäkyvyyteen esimerkiksi julkaise-
malla Instagramissa ja jäsenten Facebook-ryhmässä kokousterveisiä sekä lataa-
malla kokousten pöytäkirjat ja muut dokumentit jäsenistön luettaviksi yhdistyksen 
internet-sivuille. Lisäksi yhdistyksen hallituksen kokoukset olivat pääsääntöisesti 
jäsenistölle avoimia. 

Talous  
 

Vuodelle 2021 laadittua talousarviota pyrittiin seuraamaan, mutta sen toteutumi-
nen oli mahdotonta. Talousarviota tehdessä oli arvioitu koronapandemian tuomia 
vaikutuksia tapahtumien järjestämiseen, mutta tilanteen lähes normalisoiduttua 
niin tapahtumiin liittyvät kulut kuin tulotkin nousivat. Hallitus laati syksyllä uuden, 
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realistisemman talousarvion loppuvuodelle, jota seurattiin aktiivisesti. Vuoden ai-
kana Emilen liikevaihto kasvoi ja tulot nousivat etenkin suunnitelmallisen varain-
hankinnan vuoksi, esimerkiksi haalarisponsoreista saatavia tuloja saatiin nostettua 
ja haalarimerkkejä myytiin ennätysmäärä. Lisäksi jäsenistö osallistui aktiivisesti tal-
koisiin, joita järjestettiin vuoden aikana kahdet: H&M-vaatetusliikkeen inventaario 
ja Kasvatustieteen päivien konferenssiavustus. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
hyvä ja tilikausi jäi noin 800 euroa ylijäämäiseksi. Yhdistys kerää varoja kahden vuo-
den päästä järjestettäville 50. vuosijuhlille, minkä takia kaikkia saatuja tuloja ei käy-
tetty tapahtumien järjestämiseen tänä vuonna. 

Yhdistys ei lanseerannut verkkokauppamyyntiä verkkokaupan aiheuttamien kulu-
jen vuoksi. Yhdistys alkoi kuitenkin alkuvuonna 2021 myymään haalarimerkkejään 
Facebookin Haalarimerkkitorilla. Haalarimerkkien suosio yllätti ja kuten mainittu, 
yhdistys myikin ennätysmäärän haalarimerkkejä vuoden aikana. Yhdistys myös ti-
lasi vuoden aikana yhteensä viisi uutta haalarimerkkiä, joista kolme jäi yhdistykselle 
myyntiin. Lisäksi vuoden aikana tilattiin uusi painos kasvatustieteilijöiden yhteistä 
laulukirjaa ja ennen vuosijuhlia myytiin myös ainejärjestönauhaa. Syksyllä tila-
simme myös Emilen logolla varustettuja huppareita ja collegepaitoja. Vuonna 2021 
tuotteiden myynti oli noin nelinkertainen verrattuna edeltävään vuoteen.  

Yhdistys laati myös alkuvuodesta Specia ry:n järjestöhaasteessa varainhankinta-
suunnitelman sijoittuen haasteessa toiseksi. Varainhankintasuunnitelman myötä 
käynnistettiin ja kehitettiin yhdistyksemme varainhankintaa, josta konkreettisim-
pana esimerkkinä on seuraavalle toimintakaudelle perustettu varainhankinta- ja 
yritysyhteistyövastaavan pesti. Vuoden aikana alettiin myös huomioida varainhan-
kintaan käytettäviä kuluja, kuten ohjelmistojen välityspalkkioita ja haalarimerkkien 
postitusmaksuja, jotta tulevaisuudessa varainhankintaan tarvittavien varojen bud-
jetointi olisi helpompaa. Suunnitelma ajoitettiin samalle ajanjaksolle kuin yhdistyk-
semme strategia, jotta sen päivittäminen kulkisi käsi kädessä strategian kanssa. 

Yritysyhteistyö  

Yhdistys panosti vuoden aikana ennen kaikkea varainhankintaan ja yritysyhteistyö-
hön. Näin ollen vuodelle kirjattu tavoite yhteistyöstä yritysten ja yhdistysten kanssa 
huomioitiin Emile ry:n toiminnassa. Emile ry jatkoi yhteistyötä Club Escapen kanssa, 
jonka tiloissa päästiin järjestämään tapahtumia syksyn aikana. Opiskelijaravintola-
ketju Semman sekä ammattijärjestö Specia ry:n kanssa jatkettiin myös haalarispon-
sorointisopimuksia. Bar Hemingway’sin kanssa yhteistyö lopetettiin. Lisäksi Emile 
ry jatkoi yhteistyötä 3miot-tiimissä (ks. tapahtumat).  

Vuonna 2021 yhdistys sai yhteensä neljä uutta yhteistyökumppania: Laajis, Buugi, 
Teerenpeli ja Mukamas. Laajiksen ja Buugin kanssa yhdistys on sopinut jäseneduista 
kyseisissä yrityksissä mainontaa vastaan. Yhdistys vaihtoi yhteistyöbaarin Teeren-
peliin, jossa alettiin järjestämään yhdistyksen perinteisiä peli-iltoja. Mukamaksen 
kanssa aletaan puolestaan kehittämään yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kehittää 
kasvatustieteilijöiden työelämäosaamista. Lisäksi Mukamas osallistui Emile ry:n 
haalareiden sponsorointiin.  
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Yhdistys teki myös aiempia vuosia enemmän lyhytaikaisempaa yhteistyötä erilaisiin 
tapahtumiin liittyen. Keväällä järjestetyssä yhteisneulonnassa lankakauppa Ti-
tityy  tarjosi jäsenistölle langat alennetuin hinnoin ja lisäksi yhdistys sai Rela-hiero-
jilta alennuskuponkeja fukseille suunnattuun tapahtumaan jaettavaksi.  

Tapahtumat  

Koronapandemia vaikutti merkittävästi etenkin tapahtumien järjestämiseen. Ta-
pahtumien järjestäminen oli koko kauden hyvin epävarmaa ja siksi osa perinteisistä 
tapahtumista jäikin kokonaan järjestämättä. Alkuvuonna yhdistys järjesti kaikki ta-
pahtumat etänä. Kevään aikana järjestettiin muun muassa etäpeli-iltoja, opiskelu-
piirejä, yhteisneulontaa sekä fukseille suunnattu Viiniä ja Valitusta-ilta. Vapun suh-
teen oltiin hieman toiveikkaampia ja vapun rastirata onnistuttiinkin järjestämään 
fyysisesti pienissä ryhmissä rajoitusten puitteissa. Vappuviikolla järjestettiin muu-
tenkin runsaasti ohjelmaa. Vapun tapahtumia olivat juomatasting, etäsitsit, Kaikon 
henkilökunnan kanssa järjestetyt vappukahvit, minuuttibisse sekä vappujulistus. 
Vapun jälkeen yhdistys järjesti vielä hyvinvointiviikon, johon kuului erilaisia tee-
maan liittyviä somejulkaisuja, myötätuntomentorointi-tapahtuma sekä liikuntata-
pahtumia, joiden sisältöä on avattu myöhemmin liikunta-osiossa. 

Syyslukukausi alkoi niin ikään epävarmoissa tunnelmissa, sillä suunnitelmat syksyn 
suhteen olivat pari viikkoa jäissä. Uusien rajoitusten ja ohjeistusten odottaminen 
siirsi tapahtumien organisointia ja myös tapahtumien päivämäärät muuttuivat mo-
neen otteeseen. Syyskuussa koronatilanne helpotti hieman, joten vihdoin päästiin 
toteuttamaan suunnitellut tapahtumat. Syksyn aikana järjestettiin muun muassa 
harjuhengailu, peli-iltoja, fuksiaiset, kolmet sitsit (joista yhdet olivat poikkitieteelli-
set), vuosijuhlat, sillis ja pikkujoulut. Lisäksi järjestettiin erilaisia sosiaali- ja koulu-
tuspolitiikkaan, liikuntaan ja kehitysyhteistyöhön sekä opiskeluun ja työelämään 
liittyviä tapahtumia. Tapahtumat keräsivät lähes poikkeuksetta paljon jäsenistöä ja 
niistä saatu palaute oli suurimmaksi osaksi positiivista.  

Vuonna 2021 Emile ry jatkoi yhteistyötä 3miot-tiimissä yhdessä Dumppi ry:n, Sti-
mulus ry:n, Ynnä ry:n, Fokus ry:n, Sporticus ry:n, Syrinx ry:n, Matkarata ry:n ja Kon-
kurssi ry:n kanssa. Yhteistyöbaareina toimivat edelleen Hollywood Bowling, London 
ja Club Escape. Lisäksi uutena yhteistyökumppanina saatiin myös Cafe Europa. Al-
kuvuoden 3miot jouduttiin perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 3miot 
päästiin järjestämään kahdesti lukuvuoden aikana: lokakuussa ja marraskuussa. 

Viestintä  

Emile ry:n pääasiallisia viestintäkanavia vuonna 2021 olivat sähköpostilista, yhdis-
tyksen nettisivut, instagram, facebook -sivu ja jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä. 
Viestintää toteuttivat kaikki hallituksen jäsenet. Viestintävastaava koordinoi sähkö-
postilistaa ja yleisesti somejulkaisujen tahtia ja sisältöä. Kevään aikana otettiin 
käyttöön myös Discord-kanava, jonka tarkoitus oli olla matalan kynnyksen viestin-
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täkanava jäsenistölle. Viikko- ja kuukausikatsauksien jakamista jatkettiin maanan-
taisin jäsenistön sähköpostilistalla, Facebook-ryhmässä ja Instagramissa. Katsauk-
sissa, tapahtumakuvauksissa ja suurimmassa osassa muista somejulkaisuista teks-
tit käännettiin myös englanniksi. 

Keväällä Emile ry:n nettisivut päivitettiin selkeämmiksi ja ajantasalle. Nettisivujen 
kääntäminen englanniksi aloitettiin ja  sitä jatketaan vielä ensi kaudella. Blogissa 
julkaistiin keväällä alumniblogi-sarjaa, johon kerättiin kertomuksia Emilen alum-
nien opiskeluista ja työtehtävistä. Syksyllä aloitettiin myös toinen blogi-sarja, johon 
kootaan Emilen opiskelijoiden kokemuksia eri sivuaineopinnoista. Näitä molempia 
on tarkoitus jatkaa, kun saadaan uusia kirjoittajia.  

Vuonna 2021 julkaistiin myös ensimmäistä kertaa vuosikausiin fukseille suunnattu 
digitaalinen lehtinen- Emilen eväsreppu. Eväsrepun tarkoituksena oli korvata tu-
torkirje ja kasata fukseille kattava tietopaketti Jyväskylän kaupungista, yliopistosta, 
laitoksesta ja ainejärjestöstä visuaalisesti miellyttävässä muodossa. Eväsrepun ko-
koamisesta ja muotoilusta vastasi hallituksen sisäinen työryhmä, mutta sen sisällön 
tuottamiseen osallistuivat myös tutorit ja tutkinto-ohjelman henkilökunta. 

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka  

Kuten kuluneinakin vuosina, myös vuonna 2021 koulutus- ja sosiaalipoliittisia sek-
toreita pyrittiin tekemään jäsenistölle tutummaksi ja saavutettavammaksi erilais-
ten tapahtumien ja kyselyiden avulla. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat  edis-
tivät opiskelijoiden oikeuksia ja toivat heidän ääntään kuuluviin osallistumalla ak-
tiivisesti kasvatustieteiden laitoksen opetuksen kehittämisryhmän ja JYY:n koulu-
tuspoliittisen valiokunnan kokouksiin.  

Koulutuspoliitiikan puolelta vastaavat saivat opiskelijalta yhteydenoton liittyen 
kurssipalautteen ja ohjaamisen puutteeseen erityisesti kasvatustieteen maiste-
riopinnoissa. Palautetta vietiin eteenpäin laitoksen kokouksessa, jossa siihen tartut-
tiin asianmukaisella tavalla. Lisäksi opiskelijoita saatiin palautetta epäselvästä in-
formaatiosta koskien viittaustyylin vaihtumisesta (Kasvatus-lehdestä APA7:ään). 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava oli palautteesta yhteydessä opintosuunnit-
telijaan ja loppusyksystä saatiinkin vielä kirjaston järjestämä APA7-koulutus uuden 
viittaustyylin sisäistämisen tueksi. Lisäksi kevään aikana Emile ry allekirjoitti val-
takunnallisesti levinneen kannanoton liittyen korkeakouluopiskelijoiden hyvin-
vointiin ja jaksamiseen. 

Keväällä 2021 jäsenistöltä kyseltiin toiveita liittyen vertaistoimintaan. Vertaistoi-
mintaan koulutettiin ohjaajia, jotka saivat yliopiston tukemaa korvausta ryhmien 
vetämisestä. Syksyllä vihdoin alkoi ainakin kolme erilaista vertaisryhmätoimintaa. 
Toiveena olisi saada näille ryhmille jatkoa myös keväällä 2022 ja kasvattaa osallis-
tujamääriä, jotka ovat vielä olleet melko pieniä.  

Keväällä toteutettiin myös Emile ry:n jäsen- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyyn 
vastasi aiempia vuosia vähemmän jäseniä. Viime vuoteen verrattuna viestintä sai 
positiivisempaa palautetta yhdenmukaisuuden ja aktiivisuuden vuoksi. Koronan 
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vaikutukset näkyvät jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyssä esimerkiksi haasteina löy-
tää merkityksellisiä suhteita ja vaikeutena osallistua tapahtumiin. Kysely toteutet-
tiin keväällä, jolloin koronaan liittyvät rajoitukset olivat tiukimmillaan.  

Sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan liittyviä tapahtumia järjestettiin sekä keväällä että 
syksyllä. Keväällä järjestettiin etänä vappukahvit, joissa tutkinto-ohjelman henki-
löstö ja Emilen jäsenet tapasivat. Tapahtumassa puheenjohtaja esitteli henkilökun-
nan toiveesta yhdistyksen toimintaa, minkä lisäksi jaettiin Hyvä Opettaja -palkinto. 
Palkinto päädyttiin vuonna 2021 jakamaan kaksin kappalein. Syksyllä fukseille jär-
jestettiin perinteiset koposopokahvit, joiden konseptia uudistettiin koposopopiz-
zoiksi. Tapahtuma oli onnistunut ja paikalle saatiin edeltävään vuoteen verrattuna 
huomattavasti enemmän osallistujia.  

 
Emile oli myös mukana joulukuussa Joensuussa järjestetyssä SKOLin KAAOS-työelä-
mäpäivää. Emilen vastuulla oli yhteistyössä Specian kanssa järjestää CV-työpaja, 
missä keskityttiin profiilitekstin suunnitteluun ja kirjoittamiseen. 

Ympäristö ja kehitysyhteistyö  

Emilen oman VeriRyhmän toimintaa jatkettiin, mutta yhteisiä luovutuspäiviä ei pys-
tytty järjestämään koronatilanteesta johtuen. Verenluovutusta mainostettiin kui-
tenkin säännöllisesti jäsenistölle. Keväällä järjestimme hyväntekeväisyyskampan-
jan (ks. liikunta) ja syksyllä Nälkäpäiväkeräyksen. Kummilapsitoimintaa jatkettiin ja 
syksyllä vahvistui kummilapsen vaihtuminen edellisen jäädessä pois ohjelmasta.  

Ympäristövaliokunnan kautta keväällä järjestettiin Marttojen vaatteiden huolto-
koulutus ja syksyllä Kirppisappro-tapahtuma. Kasvatustieteilijöiden yhteinen kirp-
putoritapahtuma järjestettiin perinteiden mukaisesti syksyllä.  

Hallituskauden aikana valmistui myös Emile ry:n ensimmäinen ympäristösuunni-
telma, johon on kirjattu kestävään toimintaan liittyviä linjauksia. Ympäristösuunni-
telma asettaa yhdistyksen toiminnalle selkeät ja jatkuvat ympäristöystävälliset ta-
voitteet, määrittää konkreettisia käytänteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erit-
telee, ketkä yhdistyksen hallituksessa vastaa kunkin käytänteen toteutumisesta. 
Ympäristösuunnitelman laatiminen oli alun perin kirjattu strategiaan vuodelle 
2023, mutta tavoite saavutettiin jo tänä vuonna. 

Liikunta  

Keväällä etäsuositukset olivat voimassa, minkä vuoksi tapahtumia ei järjestetty lii-
kunnan osalta paikan päällä. Koronan vuoksi keväällä ei ollut myöskään liikunta-
vuoroja. Keväällä järjestettiin kuitenkin liikuntahaaste, jossa jäsenet kirjasivat ylös 
liikuttuja tunteja kahden viikon ajalta. Loppukeväästä järjestettiin myös hyvinvoin-
tiviikko. Viikon ohjelmaan kuului liikunnan puolesta etäpilates ja frisbeegolf-haaste. 
Etäpilates jäi kevään ainoaksi lajikokeiluksi. Frisbeegolf-haasteessa jäsenet saivat 
viikon ajan käydä heittelemässä frisbeegolfia ja yhdistys keräsi osallistujamäärän 
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mukaan rahaa hyväntekeväisyyskohteelle. Kohde valittiin Instagram-äänestyksellä 
ja rahat lahjoitettiin Nyyti ry:lle.  

Syksyllä tapahtumia pystyttiin järjestämään jo vapaammin paikan päällä. Kuitenkin 
syksylle suunnitteilla olleet poikkitieteelliset tapahtumat, kuten norsufutis ja luon-
toretki, peruttiin koronatilanteen vuoksi. Myös pesäpallo jäi toteutumatta aikatau-
lullisista syistä. Syksyn liikuntakokeilut järjestettiin poikkitieteellisesti melonnan ja 
padelin merkeissä. Muita liikunnallisia tapahtumia olivat ulkopeli-ilta, vujukyykkä 
ja etäjooga. Liikuntavuorot pyörivät loppuvuodesta normaalisti ja niissä ohjelmis-
tossa olivat futsal, koris, sähly ja käsipallo.  

Kansainvälisyys 

Runsaiden etäsuositusten vuoksi kansainvälisyystoiminta oli hallituskauden aikana 
melko vähäistä lähitapaamisten osalta. Keväällä yhdistyksen nettisivuja käännettiin 
englanniksi. Aloittaneille vaihto-opiskelijoille lähetettiin infoviesti Emile ry:n toi-
minnasta ja kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita kannustettiin myös liittymään yhdis-
tyksen jäseneksi. Vaihto-opiskelijoita sekä kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita nä-
kyi myös Emilen haalarimerkkimyynneissä ja monet tilasivat myös ainejärjestömme 
opiskelijahaalarit.  

Syksyllä kansainvälisyysvastaava oli esittelemässä Emile ry:tä kansainvälisille opis-
kelijoille. Lisäksi muiden kasvatustieteen ainejärjestöjen kesken järjestettiin suuri-
kokoinen lautapeli-illanvietto Teerenpelillä, jossa paikalla oli sekä vaihto-opiskeli-
joita että suomalaisia tutkinto-opiskelijoita. Tämän lisäksi viestinnässä muistutel-
tiin vaihtomahdollisuuksista ja -infoista. Syksyllä lähetettiin myös kotikansainvälis-
tymistä koskeva infoviesti sähköpostitse jäsenistölle. 

Työelämä ja alumnit 

Vuoden 2021 aikana Emile ry:n jäsenten työelämän tietotaitoja pyrittiin  kartutta-
maan erilaisin koulutuksin, tapahtumin sekä somejulkaisuin. Instagramissa aloitet-
tiin työelämä-aiheinen postaussarja, jossa julkaistiin muun muassa. työn hakuun, 
työilmapiiriin, urasuunnitteluun ja ammattiliittoon liittyviä informatiivisia julkai-
suja. Julkaisuja tehtiin keväällä noin 2-3 krt/kk ja syksyllä noin 1 krt/kk. Vuoden 
aikana pyrittiin myös osallistamaan Emile ry:n alumnijäseniä. Tammikuussa pyy-
dettiin alumneilta kertomuksia heidän opinnoistaan sekä urastaan, joita julkaistiin 
kevään mittaan Emilen blogissa. Alumnitarinoita saatiin yhteensä seitsemän. Huh-
tikuussa käynnistettiin Kypsät Kasvikset toiminta, jonka tarkoitus on tarjota yleisen 
ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille mahdollisuus keskustella mieltä askarrutta-
vista asioista vertaisten kanssa.  

Syksyn alussa järjestettiin Visman kanssa yhteistyössä Saima HR-järjestelmäkoulu-
tus. Koulutuksen yhteydessä saimme kuulla myös HR-ammattilaisen työn arjesta 
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sekä rekrytoijan työstä. Koulutus oli monipuolinen ja erittäin pidetty. Syksyllä jär-
jestettiin yhteistyössä Pörssin ja Stimuluksen kanssa AON assessmentin tarjoama 
koulutus psykologisista testimenetelmistä henkilöstöarvioinnissa. 

Rovaniemen Lastun ja Oulun Motivan kanssa suunniteltiin yhteistä Rovaniemellä 
järjestettävää työelämätapahtumaa Hatkoja sekä Halloween-sitsejä. Korona ai-
heutti kuitenkin epävarmuutta excursion osallistujamääriin, aikatauluihin ja suun-
nitteluun ylipäätään. Jyväskylästä ei valitettavasti saatu tarpeeksi osallistujia tapah-
tumaan, joten matka peruttiin Emilen osalta. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään 
Jyväskylässä. 

SKOL ja Specia ry 

 

Vuonna 2021 jatkettiin yhteistyötä Specian ja SKOLin kanssa. Helmikuussa järjes-
tettiin Specian kanssa yhteistyössä työnhakuinfo. Emile osallistui myös aiemmin 
mainittuun Specian järjestämään järjestöhaasteeseen, jossa teemana oli varainhan-
kinta. Keväällä pyydettiin Specialta blogitekstiä aiheesta “Oman osaamisen tunnis-
taminen” ja blogiteksti julkaistiin toukokuun lopussa. 

Specian koulutuksia mainostettiin aktiivisesti Emile ry:n somekanavissa. Haalarei-
den sovituksen yhteydessä fukseille mainostettiin myös Speciaan liittymistä ja ta-
pahtumassa saatiinkin rekrytoitua noin 20 uutta jäsentä.  

Lopuksi  

Kuten on käynyt jo ilmi, pandemia aiheutti edelleen muutoksia yhdistyksen toimin-
taan. Yhdistyksellä oli kuitenkin jo kokemusta aiemman vuoden koronarajoituk-
sista, minkä vuoksi toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen oli pyritty tekemään en-
nakoivammaksi ja vähemmän kuormittavaksi. Yhdistys pyrki pitämään selkeää lin-
jaa tapahtumien järjestämisen osalta, mutta pysymään joustavana jatkuvasti elä-
vässä tilanteessa tekemällä vaihtoehtoisia suunnitelmia tapahtumien toteutumi-
selle. Vuoden aikana etukäteen suunniteltuja tapahtumia ei onneksi jouduttu juuri-
kaan perumaan, vaan ne pystyttiin joko järjestämään myöhemmällä ajankohdalla tai 
etätapahtumina.  

Toimintasuunnitelma painopisteistä yhteishengen kehittäminen yli vuosikurssira-
jojen oli ehkä haastavin saavuttaa, sillä isojen osallistujamäärien tapahtumia ei juu-
rikaan pystytty järjestämään eikä ryhmiä sekoittamaan. Yhteishengen tilasta kertoo 
esimerkiksi kevään jäsen- ja yhdenvertaisuuskysely. Tilanne kuitenkin onneksi pa-
rani huomattavasti loppusyksyä kohden ja yhdistys pystyi järjestämään suuriakin 
tapahtumia, joissa eri vuosikurssit pääsivät tutustumaan toisiinsa. Yhteishenki on 
ollut Emile ry:ssä pääsääntöisesti kuitenkin erittäin hyvä, mutta on kuitenkin selvää, 
että sen kehittäminen etenkin vuosikurssirajojen yli oli kuluneena vuonna vaikeaa.  

Toisena tavoitteena vuonna 2021 oli yhteistyön kehittäminen muiden kasvisaine-
järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin laaja-alaisesti sekä Jyväskylän että Suomen 
muiden ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi suunnittelemalla erilaisia yhteisiä, poik-
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kitieteellisiä tapahtumia, kuten sitsejä, lajikokeiluja sekä työelämätapahtumia. Eri-
toten SKOLin kautta pystyttiin tekemään matalalla kynnyksellä yhteistyötä muiden 
yleisen ja aikuiskasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi Emilen 48. Vuosi-
juhlille saatiin myös runsas edustus muista Jyväskylän ja Suomen yliopistojen aine-
järjestöistä ja Emilen hallituksen edustajia oli myös muiden ainejärjestöjen vuosi-
juhlilla. 

Vuonna 2021 yhdistyksen tavoitteena oli myös kehittää yhteistyötä yritysten ja yh-
distysten kanssa. Tavoite saavutettiin kiitettävästi, sillä yhdistys hankki vuoden ai-
kana huomattavan määrän uusia yhteistyökumppaneita. Yhdistys myös panosti yh-
teistyön laatuun sekä monipuolisuuteen. Lisäksi Emile ry:lle laadittiin varainhan-
kintasuunnitelma, perustettiin varainhankintatiimi sekä valittiin ensi vuodelle va-
rainhankinta- ja yritysyhteistyövastaava. Näiden tarkoituksena on edelleen paran-
taa ja kehittää yhdistyksen tekemää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi yhdistyksen tavoitteiksi oli kirjattu Emile ry:n 50. vuosijuhlat sekä verkko-
kaupan lanseeraaminen. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa Emile ry:n 50. vuo-
sijuhlista mainitaan, että vuonna 2021 on tarkoitus järjestää Emile ry:n 48. vuosi-
juhlat, joita varten kootaan oma vuosijuhlatiimi. Tavoite oli sinänsä hieman epä-
selvä, sillä siinä viitattiin kahteen eri vuosijuhlaan. Emile ry kuitenkin järjesti näyt-
tävät 48. vuosijuhlat syksyllä ja seuraavia vuosijuhlia varten yhdistys keräsikin jo 
säästöjä talkoiden ja tuotteiden myynnillä. Emile ry:n 50. vuosijuhlia varten tehtiin 
myös tavoitteita varainhankintasuunnitelmaan. Kuten mainittu, verkkokauppaa yh-
distys ei lanseerannut, vaan aloitti aktiivisen myynnin Facebookin haalarimerkkito-
rilla myyden ennätysmäärän Emile ry:n merkkejä. 

Kokonaisuudessaan vuonna 2021 tehtiin paljon uudistuksia yhdistyksen toimin-
taan. Vuoden aikana Emile ry:n toiminnan periaatteita tarkasteltiin kriittisesti nii-
den kehittämisen vuoksi sekä lisäksi pyrittiin kuulemaan ja toteuttamaan jäsenistön 
toiveita niin kattavasti kuin mahdollista. Samanaikaisesti yhdistys myös pyrki säi-
lyttämään niitä perinteitä, joita tuleville opiskelijasukupolville halutaan välittää. 
Vaikka opiskelijaelämä on kokenut korona-aikana monenlaisia haasteita, Emile ry:n 
syyskokous osoitti, että into järjestötoimintaa kohtaan ei ole hiipunut. Hallitukseen 
oli hakijoita enemmän kuin paikkoja oli, ja seuraavaan vuoteen suunnataankin täy-
den hallituksen voimin. 


