
Emile ry:n hallituksen kokous 6/2022 Pöytäkirja 19.5.2022

Aika:           Torstai 19.5.2022 klo 17.00 
Paikka:       C156, Päärakennus, Jyväskylän yliopisto. Kokoukseen on mahdollista osallistua
etäyhteydellä.

Paikalla olevat jäsenet:
Puheenjohtaja: Oona Nykopp
Varapuheenjohtaja: Leo Rautiainen
Talousvastaava: Tiia Kankainen
Sihteeri ja viestintävastaava: Oona Koskela
Tapahtuma- ja liikuntavastaava: Joel Tihinen
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Helmi Tulokas, etäyhteydellä
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Mariia Mikola, etäyhteydellä, saapui 17.42
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Anni Kuosmanen
Kansainvälisyysvastaava: Emilia Myllymäki, etäyhteydellä
Työelämävastaava: Johanna Rytkönen

Poissa olevat jäsenet:
Tapahtuma- ja 3MIOT-vastaava: Meeri Mäkinen
Varainhankintavastaava: Maria Saarisalo
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Inka-Sofia Laaksonen

Muut jäsenet:
Mia Turpeinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu on
toimitettu jäsenistön sähköpostilistalle ajoissa ennen kokousta ja yli puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla.
Päätös esityksen mukaisesti.

3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Kankainen ja Leo Rautiainen.
Päätös esityksen mukaisesti

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Korjataan kohdan 5.4. Muut maksut kohdasta “10,00 € Rahanpalautus
Huoneteatterin peruuntumisen johdosta kolmelle osallistumismaksun maksaneelle.”
10,00 € tilalle 30,00 €. Hyväksytään esityslista tällä muutoksella kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös esityksen mukaisesti.

5. Talousasiat



5.1. Laskut
- 233,97 € Vappu- ja bingohaalarimerkit / Turun Haalarimerkki Oy
- 1253,50 € Emilen ja Linkin lentomatkasitsien lasku Escapesta / NoHo

Partners Oyj
- 25,00 € Kummimaksu toukokuu / Suomen World Vision
- 12,00 € Osallistumismaksu merkkimarkkinoille / Stimulus ry
- 137,20 € Lapsuuden haaveammatit -sitsien haalarimerkin hankintamenot /

Abakus ry

5.2. Kulukorvaukset
- 23,80 € Säilytyskorit Kasvistolle / Oona Nykopp
- 3,19 € Vappukahvien tarjottavat / Oona Nykopp
- 18,45 € Vappukahvien tarjottavat / Anni Kuosmanen
- 43,50 € Jäsenkyselyn arvonnan palkinnot / Anni Kuosmanen
- 11,74 € Haaveammattisitsien tapahtumakulut / Leo Rautiainen
- 21,78 € Hyvä opettaja -palkinnot / Mariia Mikola

5.3. Korttiostot Emile Ry:n pankkikortilla
- 14,77 € Emilen ja Abakuksen pesispelin tarjottavat

5.4. Muut maksut
- 30,00 € Rahanpalautus Huoneteatterin peruuntumisen johdosta kolmelle

osallistumismaksun maksaneelle.
- 18,00 € Rahanpalautus KideAppin kautta Lapsuuden haaveammatit -sitsien

yhdelle osallistujalle sairastapauksen johdosta.
- 75,00 €  Rahanpalautus KideAppin kautta Kyykkyviinitastingin viidelle

osallistujalle tapahtuman peruuntumisen johdosta.
- 5,00 € Rahanpalautus MobilePayn kautta, sillä maksun syytä ei voitu

paikantaa.

5.5. Tulevat maksut
- Lapsuuden haaveammatit -sitsien lasku Escapelta / NoHo Partners Oyj

Esitys: Hyväksytään yllä eritellyt menot.
Päätös esityksen mukaisesti.

5.6. Muut talousasiat
- Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 8037,17 euroa.

6. Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen tarkasteleminen
Talousvastaava Tiia Kankainen esittelee vuoden 2022 talousarvion toteutumista
tähän mennessä. Tuoton tilanne on erittäin hyvä, joten talousarvion budjetti tuottojen
osalta tullaan luultavasti ylittämään. Edustuskulut tulevat oletettavasti menemään yli
budjetin. Varainhankinnasta tullut tuotto on aika vähäinen suhteutettuna arvioon,
mutta on kuitenkin huomioitava, että talousarvioon merkityt suurimmat tuotot
varainhankinnan osalta on suunniteltu loppuvuodelle. Varainhankinnan kulut
puolestaan ovat hyvässä suhteessa talousarvioon. Tällä hetkellä ylijäämä on 1497,54



euroa, joten taloustilanteesta ei tarvitse olla huolissaan. Kaikki talousarvion
ylimenneet kulut viittaavat todennäköisesti yhdistyksen toiminnan kehittymiseen.

7. Vuoden 2022 jäsenkyselyn tulosten tarkasteleminen
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava Mariia Mikola ja koulutus- ja
sosiaalipoliittinenvastaava Anni Kuosmanen esittelevät vuoden 2022 jäsenkyselyn
tuloksia koottuna. Jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 44 henkilöä, jotka edustavat hyvin
eri vuosikursseja. Kyselyn tuloksissa nousi esiin esimerkiksi tapahtumatoiveita,
kehitysideoita eri sektoreille sekä toiminnan muotoja, joihin jäsenistö on ollut
tyytyväisiä. Pyrimme huomioimaan kyselystä nousseita huomioita ja toiveita
toiminnassamme jatkossa. Jaamme jäsenkyselyn tulokset myös jäsenistön
sähköpostilistalle sekä Instagramiin.

8. Vastuualueiden kuulumiset

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka
Vuoden 2022 jäsenkyselystä on tehty yhteenveto. Jäsenkyselyyn vastanneiden
kesken on arvottu palkinnot, jotka on jaettu eteenpäin voittajille. Sovitaan syksyn
sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan liittyvien tapahtumien päivämäärät ennen kesää.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja muistuttaa mahdollisuudesta lähteä edustamaan Emile ry:tä
VAKAVA-koepäivänä. Syksyllä on tarkoitus järjestää hallituksen hengailuja
enemmän. Hallituksen kuulumiskeskusteluja on käyty ja niissä nousseita huomioita
käsitellään syksyllä toiminnan jatkuessa.

Talous
Huhtikuussa järjestetyt merkkimarkkinat sujuivat hyvin ja tuottoa tuli lähes 300 euroa.

Viestintä
Päivitetään Emile ry:n uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma nettisivuille.
Tehdään Emilen tapahtumien uudelle Instagram-tilille profiilikuva ja kansikuvat
kohokohdille. Infotaan jäsenistöä tapahtumaviestinnän siirtymisestä Instagramiin
elokuussa. Aloitetaan fuksilehden tekeminen. Päivitetään Emilen viestintästrategia
syyskokoukseen mennessä.

Työelämä
Syksyn työelämään liittyviä tapahtumia on alettu suunnittelemaan. Syksyllä
järjestettävää työelämäpäivää suunnitellaan tarkemmin heti alkusyksystä.

Tapahtumat
Vappu oli vilkas ja jäseniä oli hyvin liikkeellä vappuviikolla. Vapun tapahtumista ei ole
tullut palautetta. Suurin osa tulevan syksyn tapahtumien päivämääristä on jo lyöty
lukkoon. Syksylle on suunnitteilla muun muassa liikuntatapahtumia ja -kokeiluja sekä
teatterireissu. Liikuntavuorojen tilavaraus täytyy uusia syksyksi. Emilen
tapahtumaviestintä siirtyy omalle Instagram-tilille alkusyksystä lähtien, jolloin kaikki
tapahtumiin liittyvä info on helppo löytää yhdestä paikasta ja Emilen pääkäyttäjälle
tuleva sisältö ei huku tapahtumainfon sekaan.



Kansainvälisyys
Osallistutaan ensi viikolla järjestettävään kevään viimeiseen kansainvälisen
toiminnan valiokunnan kokoukseen.

Puheenjohtaja
Hallituksen ja tutoreiden yhteinen tapaaminen on pidetty ja se sujui hyvin. JYYn
hallitus tulee myöntämään Emile ry:lle toiminta-avustuksen perusosan
täysimääräisenä.

9. Päätösasiat
a) Turvallisemman tilan periaatteiden luominen Emile ry:lle tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti syyskuuhun 2022
mennessä.
Esitys: Luodaan turvallisemman tilan periaatteet Emile ry:lle tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti syyskuuhun 2022 mennessä.
Päätös esityksen mukaisesti.

b) Jäsenten kesäryhmän perustaminen WhatsAppiin.
Esitys: Perustetaan jäsenten kesäryhmä WhatsAppiin.
Päätös esityksen mukaisesti.

c) Lapsuuden haaveammatit-sitseille teettyjen haalarimerkkien ostaminen
Abakus ry:ltä ja ylijääneiden merkkien hankintahinnan jakaminen sitseille
osallistuneiden ainejärjestöjen kesken.

- Ostetaan Abakus ry:ltä Lapsuuden Haaveammatit-sitseille teetetyt
haalarimerkit, koska Emile ry sai sitsien lipputulot sisältäen merkistä perityn
lisämaksun kokonaisuudessaan itselleen. Maksettavan summan suuruus
ilmenee tässä esityslistassa kohdassa 5.1. Laskut “137,20 € Lapsuuden
haaveammatit -sitsien haalarimerkin hankintamenot / Abakus ry”. Tämän
lisäksi lähetetään Abakus ry:lle ja Varkaat ry:lle lasku liittyen saman
tapahtuman ylimääräiseksi jääneisiin haalarimerkkeihin, joiden hankintahinta
jaetaan tasan osallistuneiden ainejärjestöjen kesken. Abakus ry ja Varkaat ry
lunastavat omat osuutensa ylimääräisistä merkeistä maksamalla niistä Emile
ry:lle haalarimerkkien tilauksen yhteydessä ilmenneen kappalehinnan
mukaisesti.

Esitys: Ostetaan Lapsuuden haaveammatit -sitseille teetetyt haalarimerkit Abakus
ry:ltä ja jaetaan ylijääneiden merkkien hankintahinta sitseille osallistuneiden
ainejärjestöjen kesken.
Päätös esityksen mukaisesti.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään syyskuussa. Ajankohta ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.07.

__________________________ ____________________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Oona Nykopp Oona Koskela

__________________________ ____________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Tiia Kankainen Leo Rautiainen


