
Emile ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 

Emile ry on järjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edunvalvojana, 
järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä toimia tiiviissä yhteistyössä erilaisten 
järjestöjen ja verkostojen kanssa. Emilen toimintaa ohjaa kolmivuotisen strategian ja 
vuosittaisen toimintasuunnitelman lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-, ympäristö- 
sekä varainhankintasuunnitelma. Suunnitelmat tarkastetaan vuosittain sekä 
päivitetään niissä määriteltyjen ajanjaksojen jälkeen ajantasaisuuden turvaamiseksi. 

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 

1. Emile ry:n 50v vuosijuhlat 

Emile järjestää syksyllä 2023 puolen vuosisadan arvoiset, kokoiset ja näköiset 

vuosijuhlat, joihin kutsutaan Emilen jäsenten lisäksi laitoksen henkilökuntaa, 

yhteistyökumppaneita, ainejärjestöjen edustajia sekä vanhat hallitukset 

mahdollisimman pitkältä ajalta ja rekisteröityneet alumnit. Tapahtumaa varten tulee 

perustaa vuosijuhlavastaavan johdolla sen järjestämisestä vastaava toimikunta sekä 

suorittaa laajamittaista varainhankintaa. 

 

2. Kansainvälisyyden integroiminen kiinteämmin koko järjestön ja hallituksen 

toimintaan 

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulee lisääntymään koko yliopistossa tulevien 

vuosien aikana, jonka vuoksi kansainvälisyys ei voi enää olla vain yksittäinen 

vastuualue Emile ry:n toiminnassa. Yhteistyötä tiedekunnan sekä Jyväskylän 

kansainvälisten opiskelijoiden järjestöjen kanssa on lisättävä, kansainvälisyys on 

integroitava osaksi jokaisen hallitussektorin toimintaa ja niin viestinnän kuin 

tapahtumien monikielisyyttä on kehitettävä. 

 

3. Alumnitoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen 

Alumnitoiminnan käynnistäminen on osa Emilen varainhankintasuunnitelmaa, ja sen 

tarkoituksena on tukea järjestöä niin työelämätoiminnan kuin varainhankinnan 

kehittämisessä. Alumnitoiminnan tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden ammatillista 

identiteettiä ja työelämätietoisuutta sekä sitoa jo valmistuneita emileläisiä järjestön 

toimintaan. Alumnitoiminnan kehittämistä varten vuoden 2023 hallitukseen valitaan 

alumnivastaava. 

 

4. Yhteistyön kehittäminen muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa 

Jyväskylässä 

Emilen tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä kasvatustieteellisten alojen ainejärjestöjen 

kanssa yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen saavuttamiseksi. Järjestöjen tulisi 

järjestää yhteisiä tapahtumia jäsenilleen, tavata hallitusten kesken sekä viestiä 

keskenään enemmän.  



Tavoitteet yhdistystoiminnan eri sektoreille 

HALLINTO 

Emile ry pyrkii hallinnossaan läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen, joka syntyy 

esimerkiksi kattavalla tiedottamisella sekä jäsenistön mielipiteiden kuuntelulla. 

Vuoden aikana jatketaan kokousten pöytäkirjojen julkisena pitämistä sekä 

toteutetaan vuosittain toistuva jäsen- ja yhdenvertaisuuskysely. Myös valiokuntien ja 

muiden kokousten sisältöjä tulisi pyrkiä jakamaan jäsenistölle aiempaa enemmän. 

 

Vuonna 2023 jatketaan varsinaisten jäsenten jäsenyyksien ajantasaista ylläpitämistä 

Kide.appissa. Vanhojen jäsenten jäsenyyden siirtämistä tuetaan ja jo valmistuneiden 

opiskelijoiden jäsenyyksiä poistetaan. Emile ry:n tulee myös siirtää alumnirekisteri 

alustalle, joka palvelee niin alumneja kuin yhdistystä parhaiten. Alumnirekisteriä on 

myös pyrittävä hyödyntämään toiminnassa tehokkaammin.  

 

Vuonna 2023 voidaan pohtia pöytäkirjojen ja muiden dokumenttien säilyttämistä 

digitaalisesti niiden tulostamisen sijaan. EU:n GDPR-tietosuoja-asetus huomioidaan 

kaikilla hallinnon osa-alueilla. 

 

Emile ry:n asioista ja toiminnasta vastaa vuonna 2023 edeltävän vuoden 

syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenet vastaavat tämän 

toimintasuunnitelman alueista oman sektorinsa osalta. Hallituksen jäsenistä tulisi 

muodostaa myös vuonna 2023 tapahtumatiimi ja varainhankintatiimi, joista 

puheenjohtajisto vastaa valitsemallaan työnjaolla. Hallituksen jäsenten 

ryhmäytymisestä ja toisiinsa tutustumisesta tulisi myös pitää paremmin huolta, ja sitä 

voitaisiinkin edistää erilaisilla vapaa-ajanvietoilla heti vuoden alussa. 

 

TALOUS 

Emile ry:n tulot koostuvat vuonna 2023 JYY:n toiminta-avustuksista, 

jäsenmaksuista, sponsorointisopimuksista, varainhankintatapahtumista, 

lipputuloista, sekä Emilen tuotteiden myynnistä. Emile ry voi vuonna 2023 teettää 

uusia tuotteita myyntiin sekä hankkia erillisiä sponsorointisopimuksia vuosijuhlia 

varten. Jo olemassa olevien tuotteiden markkinointia voisi lisätä, ja jatkaa esimerkiksi 

haalarimerkkien myymistä verkossa. 

 

Vuonna 2023 on kiinnitettävä huomiota talousarvion ahkeraan seuraamiseen, jota 

on pyritty helpottamaan tekemällä aiempaa tarkempi talousarvio. Seurantaa tulisi 



tehdä koko hallituksen voimin vähintään hallituskauden alussa, kevätlukukauden 

lopussa ja syyslukukauden aikana, sekä ohjattava toimintaa sen mukaan. 

 

Vuonna 2023 tulisi arvioida, voisiko kirjanpidon tehdä seuraavina kausina kokonaan 

sähköisesti. Myös yrityskirjekuorien hankkimista tulisi jälleen pohtia, mikäli 

haalarimerkkien myynti kasvaa entisestään. Vuonna 2023 olisi hyvä myös miettiä 

vaihtoehtoisia tapoja Dokaa Maailma Paremmaksi -kampanjan rahojen 

toimittamiseksi, jotta käteistä rahaa ei liikkuisi Emile ry:n toiminnassa ollenkaan.  

 

VARAINHANKINTA 

Varainhankintaa ohjaa Emile ry:n varainhankintasuunnitelma. Vuonna 2023 

varainhankinnan tulisi olla johdonmukaisempaa ja avoimempaa, ja 

yhteistyökumppaneita valitessa tulisi huomioida yhdistyksen arvot ja tavoitteet. 

Varainhankinnan johdonmukaisuutta voidaan edistää ottamalla käyttöön 

asiakastietojärjestelmä sekä mediakortti. Varainhankintaa varten perustetaan 

hallituksen jäsenistä varainhankintatiimi, jonka toimintaa ohjaa puheenjohtajisto ja 

varainhankintavastaava. 

 

Varainhankinnan on oltava vuonna 2023 aiempaa laajamittaisempaa Emile ry:n 50v. 

vuosijuhlia silmällä pitäen. Vuoden aikana olisi hyvä hankkia myös yksi uusi 

haalarisponsori, jotta varainhankintasuunnitelmaan asetetut tavoitteet täyttyisivät. 

Varainhankintaa olisi myös hyvä pohtia aineettoman pääoman kautta taloudellisen 

pääoman ohella. 

 

Vuoden aikana tulee myös laatia uusi versio varainhankintasuunnitelmasta kausille 

2024-2027, ja sen tekemisessä tulee ottaa huomioon samalle ajanjaksolle 

laadittavan strategian tavoitteet. 

 

TYÖELÄMÄ 

Emile ry jatkaa yhteistyötä ammattijärjestö Specia ry:n sekä Suomen 

kasvatustieteilijöiden Opiskelijoiden Liitto ry:n eli SKOL:in kanssa. Vuonna 2023 

pyritään olemaan tiiviimmin yhteistyössä etenkin SKOL:in kanssa ja tuomaan sen 

toimintaa jäsenistölle näkyvämmäksi. Specian ja SKOL:in tarjoamien etujen ja 

koulutusten tiedotusta jatketaan ja lisätään, jotta heidän palvelunsa saataisiin 

paremmin opiskelijoiden tietoon. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni uusi 

opiskelija saisi jo ensimmäisten viikkojen aikana tietoa SKOL:in ja Specian 

toiminnasta. 



 

Vuonna 2023 tulee tarkastella työelämään liittyvien tapahtumien sisältöjä ja kehittää 

niitä tarpeen mukaan. Oulun, Rovaniemen ja Jyväskylän opiskelijoiden yhteisen 

HATKAT-työelämäpäivän konseptia ja ajankohtaa tulee miettiä yhdessä 

järjestäjäkaupunkien hallitusten kesken. Tällaisenaan tapahtuma ei toimi liian 

pienten kiintiöiden, pitkien välimatkojen ja lähes samaan aikaan järjestettävän 

KAAOS-tapahtuman vuoksi. Vuonna 2023 KAAOS-tapahtumaa tulisi markkinoida 

jäsenistölle laajamittaisemmin, ja tavoitteena on saada isompi osa emileläisistä 

osallistumaan tapahtumaan. 

 

Vuonna 2023 jatketaan Kypsien Kasviksien järjestämistä. Tapahtuman vierailijoita ja 

teemoja on arvioitava opiskelijoiden tarpeista käsin, ja tapahtuman markkinointia 

sekä mainontaa tulisi lisätä vuonna 2023. Tavoitteena on saada tapahtuman 

osallistujamäärää kasvatettua etenkin sellaisilla opiskelijoilla, joita ei tavoiteta vapaa-

ajanviettoon liittyvillä tapahtumilla. 

 

ALUMNIT 

Emile ry:n tavoitteena vuonna 2023 on käynnistää alumnitoimintaa kandidaatin- ja 

maisterin tutkinto-ohjelmista valmistuneille. Alumnitoiminnan kehittämisestä vastaa 

hallitukseen uutena pestinä valittu alumnivastaava, joka tulee tekemään tiivistä 

yhteistyötä varainhankinta- ja työelämävastaavan kanssa. Tavoitteena on, että 

alumnirekisteriin liittyisi vuoden 2023 aikana vähintään 20 alumnia, ja toiminnasta 

saataisiin houkuttelevaa sekä alumnien toiveita palvelevaa. Tavoitteena on myös, 

että alumnirekisterin myötä alumnit tavoitettaisiin paremmin esimerkiksi 

työelämätapahtumaa tai blogitekstejä varten, jonka myötä voitaisiin vahvistaa Emilen 

jäsenten työelämätietoisuutta ja kasvatustieteellistä ammatillista identiteettiä. 

Vuoden 2023 tavoitteena on järjestää alumneille vähintään yksi oma tapahtuma, 

sekä tarjota heille oma osallistujakiintiö Emile ry:n 50v vuosijuhlille.  

 

SOSIAALI- JA KOULUTUSPOLITIIKKA 

Vuonna 2023 Emile ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittista toimintaa pyritään saada 

näkyvämmäksi ja helposti lähestyttäväksi. Tätä voitaisiin edistää esimerkiksi 

lisäämällä kummankin sektorin ajankohtaisten asioiden tiedotusta sosiaalisessa 

mediassa. Vuonna 2023 jatketaan myös sopokopo-sektorin vakiintuneiden 

tapahtumien, kuten vappu- ja pikkujoulukahvien ja sopokopopitsojen järjestämistä. 

Tapahtumien mainostusta ja houkuttelevuutta tulisi kuitenkin kehittää. Myös 

vuosittaisen jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn tekemistä jatketaan vuonna 2023. 



 

Koulutuspoliittisella sektorilla jatketaan JYY:n alaisten järjestöjen tapaamisiin sekä 

opetuksen kehittämisryhmän kokouksiin osallistumista. Vuonna 2023 on hyvä olla 

mukana myös ops-työskentelyssä sekä tutoreiden valinnassa, ja jatkaa yhteistyötä 

muutenkin niin laitoksen kuin tiedekunnan henkilökunnan kanssa. Vuonna 2023 olisi 

hyvä pohtia yhteistyön lisäämistä muiden toimielinten, kuten tiedekuntaneuvoston, 

yliopiston kollegion ja yliopiston hallituksen, opiskelijaedustajien kanssa. 

 

Sosiaalipoliittisella sektorilla jatketaan hyvinvointia edistävien tapahtumien 

järjestämistä ja sosiaalipoliittisista asioista tiedottamista. Vuonna 2023 olisi hyvä 

lisätä yhteistyötä liikuntavastaavan kanssa esimerkiksi luontoretkien järjestämisen 

tiimoilta. Sosiaalipoliittisen vastaavan tulisi tehdä yhteistyötä tapahtumavastaavien 

kanssa tapahtumien esteettömyyden kehittämiseksi, jossa voisi huomioida ainakin 

tapahtumien sijainteja tai hintatasoa. Esteettömyyden kehittämiseen voisi olla hyvä 

osallistaa myös jäseniä esimerkiksi lisäämällä tapahtumapalautelomakkeeseen 

saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvän kohdan. 

 

VIESTINTÄ 

Emile ry:n viestintää ohjaa viestintästrategia, joka on päivitetty viimeksi 

marraskuussa 2022. Viestinnän tulee vuonna 2023 olla edellisten vuosien tapaan 

monipuolista, selkeää, ennakoivaa ja jäsenet mahdollisimman hyvin saavuttavaa. 

Viestinnän tulee olla eri kanavissa yhdenmukaista, ja jäsenistön tulee tietää, mistä 

mikäkin info on löydettävissä. Yhdistyksen tulee tarkkailla viestintäkanavien käyttöä, 

aktiivisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta aktiivisesti koko vuoden ajan. 

 

Tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen kotisivut, sähköpostilista, Emile ry:n ja Emilen 

tapahtumat -Instagram-tilit, Kide.app, Facebook-ryhmä ja -sivu sekä LinkedIn-

ryhmä. Vuonna 2023 viestinnän kaksikielisyyttä jatketaan ja edistetään, ja 

tavoitteena on kääntää kaikki tapahtumat, joihin kansainväliset opiskelijat voivat 

osallistua, Kide.appin englanninkieliseen versioon. Myös nettisivujen kääntämistä 

englanniksi on jatkettava, jotta kaikki kansainvälisille opiskelijoille tarpeelliset tiedot 

ovat saatavilla. Vuonna 2023 tulisi lisätä LinkedInin käyttöä ja pohtia Facebookin 

tarpeellisuutta ja merkitystä. Mikäli Facebookin käyttöä jatketaan, voisi Instagram-

postausten jakamista Emilen sivulle miettiä.  

 

YMPÄRISTÖ JA KEHITYSYHTEISTYÖ 



Vuonna 2023 Emile ry:n toimintaa ohjaa marraskuussa 2022 täydennetty 

ympäristösuunnitelma, jonka avulla yhdistys pyrkii kehittämään toimintaansa entistä 

ympäristöystävällisemmäksi ja eettisesti kestävämmäksi. Emile ry välttää 

jatkossakin turhien ostosten ja kertakäyttöisten tuotteiden ostamista, ja huomioi jo 

olemassa olevat sekä lainattavat tavarat tapahtumiin liittyvissä hankinnoissa. 

Yhdistys huolehtii myös vuonna 2023 siitä, että Kasviston tavaralista sekä JYY:n 

sivuilla oleva lainatavaralista ovat ajan tasalla. Vuonna 2023 tulee pohtia 

tapahtumien ja palkintoina jaettavien ruokien ympäristövaikutuksia, vähentää 

tulostamista sekä yksityisautojen käyttöä Emile ry:n tapahtumiin liittyvissä 

matkoissa. Suurempia ostoksia tehdessä tulee myös miettiä, voitaisiinko kyseinen 

asia ostaa esimerkiksi kasvatustieteiden ainejärjestöjen yhteiseksi. 

 

Emile ry jatkaa myös vuonna 2023 kummilapsitoimintaa, dokaa maailma 

paremmaksi-toimintaa, veriryhmätoimintaa sekä sitoutuu edelleen Reilun Kaupan 

arvoihin. Emile ry:n edustajat antavat myös vuonna 2023 muiden järjestöjen 

edustustilaisuuksissa muistamisensa aineettomina lahjoituksina. Veriryhmän 

Facebook-ryhmä poistetaan osana siirtymistä pois Facebookista, mutta 

veriryhmätoimintaa jatketaan Instagramin puolella. Vuonna 2023 tulisi pohtia, miten 

jäsenistöä voitaisiin osallistaa enemmän erilaisiin ympäristöteemaisiin toimiin ja 

tapahtumiin. Lisäksi voitaisiin pohtia uusien ympäristö- ja 

kehitysyhteistyötapahtumien järjestämistä, ja elvyttää esimerkiksi Kasvisten kirppis- 

ja Kasvisten jouluapu-tapahtumat. 

 

TAPAHTUMAT 

Vuonna 2023 Emile ry jatkaa jo perinteeksi muodostuneiden tapahtumien 

järjestämistä sekä ideoi uusia tapahtumia huomioiden jäsenistön toiveet. Perinteisiä 

tapahtumia ovat olleet sitsit, peli-illat, kypsät kasvikset, vapun tapahtumat, 

liikuntakokeilut ja sopokopopitsat, kuten myös fuksiaiset ja pikkujoulut. Emile ry pyrkii 

osallistumaan myös valtakunnallisiin kasvatustieteilijöiden tapahtumiin Kaaokseen ja 

Kasvisristeilyyn, sekä ostamaan lippukiintiöitä isoista poikkitieteellisistä 

tapahtumista, kuten Jyväsmetrosta ja Pikkulaskiaisesta. Emile ry jatkaa myös 

yhteistyötä 3MIOT-tiimissä. Yhdistys jatkaa vuonna 2023 edellisenä vuonna 

perustetun tapahtumatiimin hyödyntämistä tapahtumien järjestämisessä. 

Tapahtumista ovat vastuussa hallituksen tapahtumavastaavat sekä muut pestien 

edustajat oman sektorinsa tapahtumien osalta. Tutorit vastaavat orientaatioviikon 

tapahtumien järjestämisestä, mutta hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä heidän 

kanssaan. 



 

Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan myös vuonna 2023 monipuolisuus ja 

ennakoitavuus. Tapahtumiin tulisi olla helppo osallistua, ja vuoden aikana tulisi 

järjestää niin vuosikurssirajat ylittäviä, kuin vain tietylle vuosikurssille suunnattuja, 

tapahtumia yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Tapahtumakuvausten tulee olla saatavilla 

tarpeeksi ajoissa ja niiden tulee olla kattavia ja selkeitä. Tapahtumien esteettömyyttä 

tulee kehittää vuoden 2023 aikana, esimerkiksi julkaisemalla jokaisen tapahtuman 

yhteydessä esteettömyystiedot. Tapahtumien järjestämisessä tulee huomioida 

kansainväliset opiskelijat monikielisyyttä lisäämällä, sillä ei ole tarkoituksenmukaista 

järjestää vain erillisiä tapahtumia kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. 

Tapahtumissa noudatetaan myös vuonna 2023 ilmoittautumisen pelisääntöjä ja 

turvallisemman tilan periaatteita, sekä jokaiseen tapahtumaan nimetään 

yhdenvertaisuusvastaava. 

 

Vuonna 2023 järjestetään ensimmäiset kostajaiset, josta vastaavat ensimmäisen 

vuoden opiskelijat. Voidaan myös pohtia haalarikastajais-perinteen aloittamista 

syksyllä, mikäli haalarit saapuvat riittävän ajoissa. Vuonna 2023 järjestetään 

enemmän tapahtumia yhteistyössä muiden kasvatustieteilijöiden ainejärjestöjen 

kanssa, kuten esimerkiksi yhteiset suursitsit ennen Vappua. Vuonna 2023 tulisi lisätä 

kulttuuriin, musiikkiin ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, sekä pohtia yhteistyön 

mahdollisuutta kansainvälisten opiskelijoiden yhdistysten kanssa monikielisten 

tapahtumien, kuten sitsien, järjestämiseksi. Tulee myös huolehtia siitä, että 

alkoholittomia tapahtumia järjestetään, vaikka niiden osallistujamäärä voi olla 

vähäinen. Myös tarpeeksi matalasta hintatasosta on pidettävä kiinni. Vuodelle 2023 

valitaan laulukirjavastaava-toimihenkilö, jonka johdolla aletaan päivittämään 

yhdessä muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa kasvisten laulukirjaa. 

Tavoitteena on laulujen sopiminen Emile ry:n turvallisemman tilan periaatteisiin, 

lisätä säkeistöjä sekä uusia lauluja. 

 

TULEVAISUUS JA STRATEGIA 2024-2027 

Toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen takaamiseksi toiminnan suunnitteluun 

käytetään nelivuotista strategiaa. Vuoden 2023 aikana on tehtävä uusi strategia 

tuleville vuosille, jossa huomioidaan laaja-alaisesti jokainen yhdistyksen 

toimintasektori. Strategian suunnittelussa tulee huomioida tavoitteiden 

yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi muut toimintaa ohjaavat dokumentit, ja 

strategian teon yhteydessä luodaan myös uusi varainhankintasuunnitelma samalle 



ajanjaksolle. Strategian teossa on hyvä osallistaa yhdistyksen jäseniä, jotta toiminta 

pysyy jatkossakin jäsenille merkityksellisenä. 

 

Tulevina vuosina voi pohtia ulkomaan tai isomman kotimaan excursion järjestämistä, 

sillä se on jäänyt aiempina vuosina toteuttamatta koronapandemian ja 50v 

vuosijuhlien järjestämisen takia. Tulevina vuosina on tärkeää myös kiinnittää 

huomiota toiminnan kansainvälisyyden lisäämiseen ja kv-tutkinto-opiskelijoiden 

integroimisesta toimintaan. Yhdistyksen tulee huolehtia myös vakaan taloustilanteen 

ylläpitämisestä ja talousarvion seuraamisesta. Tulevaisuudessa on hyvä pitää 

yhdistyksen perinteistä kiinni, unohtamatta kuitenkaan uuden ideoimista ja 

jäsenistön toiveiden kuuntelua. 

 


