
Emile ry:n hallituksen kokous 8/2022 Pöytäkirja 12.10.2022

Aika:           Keskiviikko 12.10.2022 klo 17.00 
Paikka:       Väite B248, Kirjasto Lähde, 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, poistui 18.33
Sosiaali- ja koulutuspoliittinenvastaava: Mariia Mikola, poistui 18.33
Koulutus- ja sosiaalipoliittinenvastaava: Anni Kuosmanen, etäyhteydellä
Kansainvälisyysvastaava: Emilia Myllymäki
Varainhankintavastaava: Maria Saarisalo
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Inka-Sofia Laaksonen
Työelämävastaava: Johanna Rytkönen

Poissa olevat jäsenet:
Tapahtuma- ja 3MIOT-vastaava: Meeri Mäkinen

Muut jäsenet:
Mia Turpeinen
Eetu Koski

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.06.

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 Emilia Myllymäki ja Joel Tihinen.
Päätös esityksen mukaisesti.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Lisätään kohtaan 5.2 Kulukorvaukset kohdat “79,80 € HATKAT
-työelämäpäivän kahvitus / Maria Saarisalo” ja “13,93 € HATKAT -työelämäpäivän
vierailijoiden muistamiset / Maria Saarisalo”. Lisätään kohtaan 5.5 Tulevat maksut
kohta “Lasku koposopopizzat -tapahtuman pizzoista”. Lisätään kohtaan 5.6 Muut
talousasiat kohta “Saamme 79,8 euroa sponsorointia Specia ry:ltä HATKAT
-työelämäpäivän kahvituksiin”. Lisätään kohdan 8. Päätösasiat kohtaan e) “ja
tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 95 eurolla”. Lisätään kohtaan 8.



Päätösasiat kohta o) Peli-illan järjestäminen Teerenpelissä 14.9. ja kuluihin
osallistuminen maksimissaan 6 eurolla aiemman päätöksen (kokous 7/22, kohta 10j)
5 euron sijaan. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös esityksen mukaisesti.

5. Talousasiat

5.1. Laskut
- 25,00 € Kummimaksu lokakuu / Suomen World Vision
- 110,00 € JyväSpeksin liput / Jyväspeksi ry
- 934,97 € Haalarimerkkitilaus / Turun haalarimerkki Oy
- 2435,00 € Fuksisitsien lasku Escapelta / NoHo Partners Oyj
- 408,00 € Megazonen lasku / Laser Game Finland Oy

5.2. Kulukorvaukset
- 6,25 € kertakäyttömukit fuksiaisiin / Joonas Bergman
- 5,86 € Bingopalkinnot peli-iltaan / Helmi Tulokas
- 2,50 € Fuksiaisten kiertopalkinto / Oona Koskela
- 34,81 € Eräjormailun tarjottavat / Inka-Sofia Laaksonen
- 47,50 € Edustuskorvaus Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlien

osallistumismaksusta korvauskäytänteen (kokous 1/2022, kohta 7c)
mukaisesti / Oona Nykopp

- 47,50 € Edustuskorvaus Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlien
osallistumismaksusta korvauskäytänteen (kokous 1/2022, kohta 7c)
mukaisesti / Meeri Mäkinen

- 40,25 € Edustuskorvaus Peduca ry:n vuosijuhlien osallistumismaksusta
korvauskäytänteen (kokous 1/2022, kohta 7c) mukaisesti / Oona Nykopp

- 40,25 € Edustuskorvaus Peduca ry:n vuosijuhlien osallistumismaksusta
korvauskäytänteen (kokous 1/2022, kohta 7c) mukaisesti / Joel Tihinen

- 79,80 € HATKAT -työelämäpäivän kahvitus / Maria Saarisalo
- 13,93 € HATKAT -työelämäpäivän vierailijoiden muistamiset / Maria Saarisalo

5.3. Korttiostot Emile Ry:n pankkikortilla
- 195,00 € Postimerkit / Minimani Jyväskylä
- 7,90 € Kirjekuoret / Minimani Jyväskylä
- 153,63 € Fuksiaisten alkoholilliset juomat / Alko Oy
- 62,10 € Fuksiaisrastien tarvikkeet / Prisma Seppälä
- 5,21 € Koposopopitsojen tarjottavat ja palkinnot / Mestarin Herkku

5.4. Muut maksut
- 40,00 € SKOL ry:n vuosijuhlien lahja / Lahjoitus Hope - Yhdessä ja Yhteisesti

ry
- 40,00 € Pedago ry:n vuosijuhlien lahja / Lahjoitus Pelastakaa lapset ry
- 40,00 € Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlien lahja / Lahjoitus UN Women Suomi

ry
- 40,00 € Peduca ry:n vuosijuhlien lahja / Lahjoitus HelsinkiMissio ry



5.5. Tulevat maksut
- Lasku haalareista
- Jenkkifutis-liikuntakokeilun maksu Abakus ry:lle
- Kulukorvaus 11.10. peli-illan palkinnoista
- Lasku koposopopizzat -tapahtuman pizzoista

5.6. Muut talousasiat
- Ainejärjestöpaidoista saatiin myyntiprovisiota 84,20 € Klaimet Finland Oy:ltä.
- Saamme 79,8 euroa sponsorointia Specia ry:ltä HATKAT -työelämäpäivän

kahvituksiin.
- Emile ry:n käyttötilillä on rahaa 5598,59 euroa.

Esitys: Hyväksytään yllä eritellyt menot ja talousasiat.
Päätös esityksen mukaisesti.

6. Vastuualueiden kuulumiset

Kansainvälisyys
Ensi kuussa järjestetään kv-hanging yhdessä muiden ainejärjestöjen
kansainvälisyysvastaavien kanssa. JYYn kanssa pidetyssä tapaamisessa on noussut
puheeksi tarve lisätä kansainvälisyyttä ainejärjestöjen toimintaan. Laitetaan tästä
Emilen tulevaan strategiaan.

Tapahtumat
Tapahtumia on ollut paljon lähiaikoina. Osaan tapahtumista on ollut hyvin
osallistuneita, osaan taas vähemmän. Tulossa on muun muassa 3MIOT,
kyykkä-tapahtuma sekä vuosijuhlasitsit ja sillis. Otetaan joihinkin vuosijuhlaviikon
tapahtumiin, kuten vujubingoon, tavallista suurempi budjetti.

Viestintä
Päivitetään Emilen blogiin uusi vaihtoblogiteksti ensi viikolla.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka
Hyvinvointivaliokunnan kokouksesta noussut idea siitä, että tapahtumien alussa
osallistuneille esitetään turvallisemman tilan periaatteet, voitaisiin ottaa Emilen
tapahtumissa käytäntöön. Mainostetaan jäsenille, mihin voi ottaa yhteyttä, mikäli oma
taloustilanne huolettaa. Pidetään hyvinvointi-aiheinen someviikko Instagramissa
24.-26.10. Opiskelijoiden huonosta parkkipaikka tilanteesta yliopistolla on oltu
yhteydessä siitä vastuussa oleville henkilöille ja asiaa on luvattu viedä eteenpäin.

Työelämä
Seuraava Kypsät Kasvikset järjestetään ensi kuussa Cafe Europassa. Emilen jäseniä
pääsee osallistumaan Saima HR-järjestelmäkoulutukseen sekä Aon Assessment
-koulutukseen.

Varainhankinta
HATKAT -työelämäpäivän järjestelyt alkaa olla valmiita. Myydään sitseiltä ylijääneitä
haalarimerkkejä työelämäpäivässä 2 euron hintaan.



Ympäristö ja kehitysyhteistyö
Eräjormailu -tapahtuma sujui hyvin, mutta Emilen jäsenten osallistuvuus oli heikkoa.
Ollaan oltu mukana järjestämässä JYYn kirppisapproja. Kestävän kehityksen viikon
arvontaan osallistui hyvin jäseniä ja voittajaan on oltu yhteydessä.

Puheenjohtaja
Vuoden 2023 hallitushaku pistetään liikkeelle Instagramin hallitusesittelyillä ja
hallitushakuinfo -tapahtumalla. Kasvisten hallitusten välinen tapaaminen pidetään
ensi kuussa, jossa otetaan puheeksi esimerkiksi kasvisten suursitsit. Osallistutaan
8.11. järjestettävälle haalarimerkkitorille. Pidetään syyskokousta valmistava kokous
15.11. ja itse syyskokous 23.11. Kirjoitetaan testamentit sekä täytetään
toimintakertomusta hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Tehdään talousarvio ja
toimintasuunnitelma ensi vuodelle sekä tämän vuoden toimintasuunnitelman ja
strategian yhteenveto.

7. Vuoden 2022 talousarvion tarkastelu
Talousvastaava Tiia Kankainen esittelee vuoden 2022 talousarvion toteutumista
tähän mennessä. Varsinaisen toiminnan tuotot on jo nyt ylittäneet talousarvion
summan, mikä viittaa toiminnan kasvamiseen. Varsinaiset toiminnan kulut on myös
ylittäneet talousarvion ja kulut tulee vielä kasvamaan. Varsinainen toiminta
kokonaisuudessaan on pysynyt suhteellisen hyvin talousarviossa. Muun
yhdistystoiminnan tuotot ja kulut on suhteellisen hyvässä suhteessa talousarvioon,
kun huomioidaan se, että suuria tuloja on vielä tulossa loppusyksyn aikana.
Tilikauden tulos on tällä hetkellä -1229 euroa.

8. Päätösasiat
a) 11 lipun lippukiintiön hankkiminen JyväSpeksin 10.10. järjestettävään

näytökseen aiemman päätöksen (kokous 7/2022, kohta 10s) 15 lipun
sijaan.
Esitys: Hankitaan 11 lipun lippukiintiö JyväSpeksin 10.10.2022 järjestettävään
näytökseen aiemman päätöksen (kokous 7/2022, kohta 10s) 15 lipun sijaan.
Päätös esityksen mukaisesti.

b) Arvonnan järjestäminen JYY:n kestävän kehityksen viikolla 3.-6.10.
yhteistyössä Ekokauppa Ekolon kanssa.
Esitys: Järjestetään arvonta JYY:n kestävän kehityksen viikolla 3.-6.10.2022
yhteistyössä Ekokauppa Ekolon kanssa.
Päätös esityksen mukaisesti.

c) Jenkkifutis -liikuntakokeilun järjestäminen yhdessä Abakus ry:n ja
Varkaat ry:n kanssa Kampuksen kentällä 10.10. ja kuluihin
osallistuminen maksimissaan 20 eurolla.
Esitys: Järjestetään jenkkifutis -liikuntakokeilu yhdessä Abakus ry:n ja Varkaat
ry:n kanssa Kampuksen kentällä 10.10.2022  ja osallistutaan kuluihin
maksimissaan 20 eurolla.
Päätös esityksen mukaisesti.



d) Peli-illan järjestäminen 11.10. Teerenpelissä ja kuluihin osallistuminen
maksimissaan 5 eurolla.
Esitys: Järjestetään peli-ilta 11.10.2022 ja osallistutaan kuluihin maksimissaan
5 eurolla.
Päätös esityksen mukaisesti.

e) Hatkat-työelämäpäivän järjestäminen Ruusupuistolla 13.10. ja
tapahtuman kuluihin osallistuminen maksimissaan 95 eurolla.
Esitys: Järjestetään Hatkat-työelämäpäivä Ruusupuistolla 13.10.2022 ja
osallistutaan tapahtuman kuluihin maksimissaan 95 eurolla. Tapahtuman
puhujien muistamisiin osallistuminen maksimissaan 15 eurolla ja tapahtuman
kahvituksiin osallistuminen 80 eurolla, joka laskutetaan myöhemmin
tapahtumaa tukevalta toimijalta Specia ry:ltä, jolloin maksettavaa Emile ry:lle
jää maksimissaan 15 euroa.
Päätös esityksen mukaisesti.

f) Dress as your name -sitsien järjestäminen Escapessa 13.10. ja
toastmastereiden ja tapahtumavastaavien osallistumismaksujen
korvaaminen ja tapahtuman kuluihin osallistuminen. Tarvikekuluihin
osallistuminen maksimissaan 15 eurolla, muut kulut tarkentuvat
myöhemmin.
Esitys: Järjestetään Dress as your name -sitsit Club Escapessa 13.10.2022,
korvataan toastmastereiden ja tapahtumavastaavien osallistumismaksut ja
osallistutaan tapahtuman kuluihin.
Päätös esityksen mukaisesti.

g) Viiden osallistujan kiintiön hankkiminen 19.10. ja 16.11. järjestettävään
Aon Assesment -koulutukseen
Esitys: Hankitaan viiden osallistujan kiintiö 19.10.2022 ja 16.11.2022
järjestettävästä Aon Assesment -koulutuksesta.
Päätös esityksen mukaisesti.

h) Saima HR -koulutuksen järjestäminen etänä yhteistyössä Visman
kanssa 24.-25.10.
Esitys: Järjestetään Saima HR -koulutus etäyhteydellä yhteistyössä Visman
kanssa 24.-25.10.2022.
Päätös esityksen mukaisesti.

i) Hyvinvointiteemaisen someviikon pitäminen Emilen Instagramissa
24.-26.10.
Esitys: Pidetään hyvinvointiteemainen someviikko Emilen Instagramissa
24.-26.10.2022.
Päätös esityksen mukaisesti.

j) Kasvisten kyykkätapahtuman järjestäminen Varkaat ry:n kanssa
kampuksen kentällä 25.10. Mahdolliset kulut tarkentuvat myöhemmin.
Esitys: Järjestetään kasvisten kyykkätapahtuma Varkaat ry:n kanssa
kampuksen kentällä 25.10.2022.



Päätös esityksen mukaisesti.

k) Hallituspestien esittelyiden pitäminen Emilen Instagramissa 31.10.-5.11.
Esitys: Pidetään hallituspestien esittelyt Emile ry:n Instagramissa 31.10-5.11.
Päätös esityksen mukaisesti.

l) Peduca ry:n vuosijuhlille osallistuminen 28.10., kahden Emile ry:n
edustajan edustuskorvauksen maksaminen ja lahjan hankintakuluihin
osallistuminen maksimissaan 40 eurolla.
Esitys: Osallistutaan Peduca ry:n vuosijuhlille 28.10.2022, maksetaan kahden
Emile ry:n edustajan edustuskorvaus ja osallistutaan lahjan hankintakuluihin
maksimissaan 40 eurolla.
Päätös esityksen mukaisesti.

m) Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlille osallistuminen 29.10., kahden Emile
ry:n edustajan edustuskorvauksen maksaminen ja lahjan
hankintakuluihin osallistuminen maksimissaan 40 eurolla.
Esitys: Osallistutaan Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlille 29.10.2022,
maksetaan kahden Emile ry:n edustajan edustuskorvaus ja osallistutaan
lahjan hankintakuluihin maksimissaan 40 eurolla.
Päätös esityksen mukaisesti.

n) Viiden euron arvoisten Emilen tapahtumiin kelpaavien
alennuskuponkien jakaminen H&M:n varainkeruuseen osallistuneille.
Alennus tullaan huomioimaan rahanpalautuksena Kide.appista
ostetuissa lipuissa.
Esitys: Jaetaan viiden euron arvoiset Emile ry:n tapahtumiin kelpaavat
alennuskupongit H&M:n varainkeruuseen osallistuneille. Huomioidaan
alennus rahanpalautuksena Kide.appista ostetuissa lipuissa.
Päätös esityksen mukaisesti.

o) Peli-illan järjestäminen Teerenpelissä 14.9.  ja kuluihin osallistuminen
maksimissaan 6 eurolla aiemman päätöksen (kokous 7/22, kohta 10j) 5
euron sijaan.
Esitys: Osallistutaan 14.9.2022 Teerenpelissä järjestetyn peli-illan kuluihin
maksimissaan 6 eurolla aiemman päätöksen (kokous 7/22, kohta 10j) 5 euron
sijaan.
Päätös esityksen mukaisesti.

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

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous on syyskokousta valmistava kokous ja se pidetään 15.11.2022 klo
17 Ag Alfa -salissa.

11. Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.51.

__________________________ ____________________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Oona Nykopp Oona Koskela

__________________________ ____________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Emilia Myllymäki Joel Tihinen


