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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 11.1.2018 klo. 18-20.05 

Paikka: Ryhmätyötila F2058, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

  x Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  x Korhonen Jussi 

  - Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

Muut läsnäolijat: - 

  (paikalla x, poissa -) 

Asiat  1-19 §:t Asialista päivitettiin kohdan 4 mukaisesti, kokouksessa asiat 1-27§ 
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1§ Kokouksen avaus 

Kokous avattiin kello 18.01. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen. 

Pöytäkirjan tarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Jussi Korhonen ja Henna 

Nätynki. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun yhteydessä lähetetty asialista muokataan seuraavasti; §11 Rolmiot, §12 Sitsit, §13 

Oppiainekahvit, jolloin alkuperäisen asialistan §11-13 siirtyvät järjestyksessä eteenpäin paikoille 

§14-16. Asialistaan lisätään §17 Hallituksen esittäytyminen ja kuvat, jolloin alkuperäisen asialistan 

§14-15 siirtyvät paikoille §18-19. Asialistaan lisätään §20 DAS-kodan lasku, §21 Kokouseväät, § 22 

Toimistotarvikkeet ja §23 Kahvinkeitin, jolloin alkuperäisen asialistan §16-19 siirtyvät paikoille §24-

27. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Kokoukseen tuotiin Remburssi RY:lle saapunut posti. Postista tuli Tampereen sisarainejärjestö 

Staabin lehti ja saatekirje. Rahastonhoitajalle kirje.  

Päätös: Posti tiedoksi hallitukselle. 

6§ Hallituksen 2018 järjestäytyminen 

1.12.2017 pidetyssä syyskokouksessa vuoden 2018 Remburssi RY:n hallitus muodostettiin pääosin, 

ja ensimmäisessä kokouksessa täydennetään vielä avoimet toimet. 

Syyskokouksessa toimet on täytetty seuraavasti: puheenjohtaja Sinna Marjamaa, 

varapuheenjohtaja Iiris Korhonen, sihteeri Emma Lehtonen, rahastonhoitaja Mauno Pihlajamaa, 

työelämä- ja edunvalvontavastaava Henna Nätynki ja Joonas Ervasti, kulttuuri- ja vapaa-

ajanvastaava Jessica Parkkinen, Heli Turtinen ja Anna Yliaska, liikuntavastaava Risto Nyberg, 

hallituksen varajäsenet Nea Koivumaa, Jussi Korhonen, Jenni Mikkola ja Lotta Lahtinen. 

Kokouksessa täytettiin hallituksen postivastaava, viestintävastaava, webmaster, 

häirintäyhdyshenkilö, pooliyhdyshenkilö, fuksivastaava ja KV-vastaava seuraavasti: 

Postivastaava Mauno Pihlajamaa 

Viestintävastaava Emma Lehtonen 
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Webmaster Jessica Parkkinen 

Häirintäyhdyshenkilö Jussi Korhonen 

Pooliyhdyshenkilö Henna Nätynki ja Joonas Ervasti 

Fuksivastaava Heli Turtinen 

KV-vastaava Joonas Ervasti 

Hallitukselta vaadittavien toimien lisäksi täytettiin vielä oppiaine- ja alumnityöryhmien jäsenet ja 

Green Office -teamin jäsenen toimet seuraavasti: 

Oppiainetyöryhmä Sinna Marjamaa 

Alumnityöryhmä Iiris Korhonen ja Henna Nätynki 

Green Office -team Jessica Parkkinen 

Päätös: Toimet jaettu, ja hyväksytty edelle esitetyn mukaisesti. 

7§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

Mikään jaostoista ei ole vielä kokoontunut, joten kuulumisia ei ole. 

8§ Tilioikeuksien muuttaminen 

Tilioikeudet ovat vielä vanhan hallituksen puheenjohtaja Joel Hännisen ja rahastonhoitaja Jenni 

Mikkosen hallinnassa, tilioikeuksien hallinta pitää siirtää uuden hallituksen puheenjohtaja Sinna 

Marjamaalle ja rahastonhoitaja Mauno Pihlajamaalle. Mauno on yhteydessä Nordeaan ja sopii 

tilioikeuksien siirrosta, sekä pankkikortin ottamisesta järjestön nimiin, jos se on mahdollista. 

Sinna ehdotti toimintatavaksi, että jokaisessa kokouksessa rahastonhoitaja esittelee tilintiedot 

hallitukselle, jotta kaikilla on kokonaiskäsitys järjestön rahatilanteesta. 

Päätös: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Jenniltä ja Joelilta, ja siirretään ne Sinnalle ja Maunolle, 

pankkikortti siirretään Remburssi ry:n nimiin. 

Rahastonhoitajan on esiteltävä järjestön rahatilanne tiliotteesta jokaisessa kokouksessa. 

9§ Vuoden 2018 ensimmäinen illanvietto 

Tipattoman kaatajaiset -bileet järjestetään 31.1.2018, samana päivänä myös ainejärjestöt Lastu ja 

Kosmos Buran järjestää sitsit, jotka eivät ole poikkitieteelliset. Rempalla on ollut yleensä etko-tila, 

jossa on ollut mahdollisuus vapaamuotoiseen yhdessäoloon ainejärjestön henkilöiden kesken. 

Etkoille on yleensä myös budjetoitu jotain tarjottavaa. Tapahtuman yhteydessä on vietetty fuksien 

haalarien kastajaiset. 

Tapahtuman järjestämistä kannatettiin tänäkin vuonna, ja tilaksi ehdotettiin DAS-kotaa. Se oli 

kuitenkin varattu, joten tilaksi ehdotettiin DAS1, Ratakatu 8, ilman saunaa. 
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Päätös: Varattiin 31.1.2018 tila DAS I, Ratakatu 8 Remburssin etkoja varten. 

Budjetoitiin tilavuokraan 20€ ja tarjottaviin 80€, eli yhteensä 100€. 

10§ Hallintotieteilijäpäivät 2018 

HTP2018 järjestetään 1.-3.2.2018 Vaasassa. Yliopiston puolelta on luvattu alustavasti tukea n. 70€ 

lähtijää kohden, Iiris kuitenkin neuvottelee vielä hiukan lisää tukea lähtijää kohden, koska matkan 

kustannukset ovatkin arvioitua suuremmat. Henna on hoitanut alumneja tapahtumaan, ja ottanut 

yhteyttä kolmeen alumniin, joista yksi on kieltäytynyt ja kahdelta odotetaan vastausta. Remburssin 

event-julkaisua tapahtumasta päivitetään informatiivisemmaksi. Ensi vuonna HTP2019 järjestetään 

Rovaniemellä, joten syksyllä hallituksessa palataan asiaan, ja aletaan suunnitella HTP2019. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

11§ Rolmiot  

Ensimmäisten Rolmioiden ajankohta on 7.2.2018, teemana Rollo state of mind. Kevään toisten 

Rolmioiden ajankohdaksi on päätetty 14.3.2018, tapahtuman järjestelyt jatkuvat Rolmio-tiimissä. 

Päätös: Edellä mainittu tiedoksi. 

12§ Sitsit 

Artiklan ja Rovion puolelta on ehdotettu yhteissitsejä Rolmio-päivänä 7.2.2018. Yhteissitsien 

järjestämisen mahdollisuuden yhteydessä keskusteltiin ainejärjestöjen paikkakiintiöistä sitseille, ja 

todettiin että ottaen huomioon pienet tilamahdollisuudet kunkin ainejärjestön paikkakiintiöt 

sitseille jäisivät hyvin pieniksi. Hallituksessa ei kannateta käytännönasioiden vuoksi sitsejä, mutta 

mietitään muita mahdollisia sitsejä tulevaisuudessa. 

Päätös: Yhteissitsitarjouksesta 7.2.2018 kieltäydytään. 

Kello 19.05 aloitetaan viiden minuutin kokoustauko. 

Kokous jatkui kello 19.13. 

13§ Oppiainekahvit 

Aikaisemman hallituksen edustaja Marika Ikäläinen on sopinut oppiainekahvit Ville Kivivirran 

kanssa 31.1.2018. Henna on ollut yhteydessä Pietiläisen Villen kanssa koskien oppiainekahvien 

aiheita. Henna ja Joonas apunaan Sinna tekevät Facebook-eventin tapahtumasta. Oppiainekahvien 

tarjoiluihin esitetään budjetoitavaksi 20€. 

Päätös: Budjetoidaan oppiainekahveihin tarjoiluihin 20€. 

14§ Työelämänekskursio 

Edunvalvonta- ja työelämävastaavien johdolla suunnitellaan ekskursiota, mahdollisesti kevään 

aikana pidetään toinenkin ekskursio. Ekskursio paikaksi ehdotettiin jotain julkisen puolen paikkaa,  

 



Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 

96300 Rovaniemi Pöytäkirja 1/2018 

vaihteluna syksylle. Iltakoulussa suunnitellaan lisää ekskursiota. Ajankohdiksi alustavasti mietittiin 

helmi- ja huhtikuuta. 

15§ Remburssin pipot ja kangaskassit 

Sinna on aloittanut jo syksyllä remppapipo-prosessin, ja pyytänyt tarjouksia valmistajilta. 

Tarjoukset eivät välttämättä ole enää ajankohtaisia, joten ne on pyydettävä uudelleen. Janette on 

tehnyt selvitystä kangaskasseista. LIITE 1 

Hallituksessa keskusteltiin tuotteiden tilaamisesta, ehdotuksena myös vain toisen tuotteen 

tilaaminen ja näin kartoittaa tuotteen mahdollinen menekki. 

Päätös: Tilataan pipot ensin, ja kokeillaan niiden menekkiä, jos tuotteen menekki on hyvä, tilataan 

myös kangaskassit. Sinna selvittää pipoasiaa. 

16§ Remburssin vuosijuhlat 

Vuosijuhlat vietetään 17.3.2018 Valdemarissa, Rovaniemellä. Vanha hallitus budjetoi vujuihin, 

mutta uuden hallituksen on budjetoitava vielä uudestaan vujuihin, koska tapahtuma on tällä 

tilikaudella. Vujuista lisätietoa hallitukseen saadaan seuraavaan kokoukseen.  

Päätös: Vuju-tiimin kokouksen (ma 15.1.2018) jälkeen keskustellaan vujuista, kun kuullaan tiimin 

tuoreet kuulumiset. Tapahtuman event julkaistaan sosiaaliseen mediaan viikolla 3. 

17§ Hallituksen esittäytyminen ja kuvat 

Kuvat uudesta hallituksesta pitäisi ottaa, jotta sosiaaliseen mediaan ja järjestön nettisivuille 

saataisiin uuden hallituksen esittelyt. Kuvia jaetaan Instagramissa ja Snapchatissa, jolloin jokainen 

hallituslainen saa oman päivän, jolloin esitellä itseään ja odotuksiaan tulevasta vuodesta. 

Valokuvaajaksi ajateltiin kysyä Peltokorpi Janettea. 

Päätös: Sinna selvittää valokuvaajan, sekä kuvausajankohdan. 

18§ YKA:n yhteistyösopimus 

Sinnan on mahdollista hakea avustusta YKA:lta, jota ei ole voitu vielä hakea, koska 

viestintävastaavaa ei ole ollut tiedossa. Avustussopimusta vastaan YKA vaatii näkyvyyttä 

nettisivuilla ja mahdollisen blogi-tekstin. 

Päätös: Sinna hakee avustusta. 

19§ PRH-maksu 

Patentti ja rekisterihallitukselle tulee suorittaa 20€ maksu, kun järjestön nimenkirjoitusoikeus 

muutetaan. Sinna uutena puheenjohtajana on poistanut vanhalta hallitukselta oikeudet 

nimenkirjoitukseen ja ilmoittanut uuden PJ:n, VPJ:n ja sihteerin tehtävään. Sinna on maksanut 

muutoksen itse, ja ehdottaa että hallitus budjetoi summan, jotta voi sen maksaa hänelle kuittia 

vastaan takaisin. 

Päätös: Maksetaan 20€ Sinnalle kuittia vastaan takaisin. 

Budjetoidaan 20€ takaisin maksuun. 
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20§ Das-kodan lasku 

Tiistaina (9.1.-18) haetun postin mukana oli Duetto-perintäfirmalta tullut maksumuistutus ja 

maksuvaatimus viime joulun pikkujoulujen tilavuokrasta, joka oli unohtunut maksaa. Muistutuksen 

ja vaatimuksen yhteissumma oli 117, 22€. Entinen rahastonhoitaja oli maksanut laskut heti, jotta 

asia saadaan hoidettua. Pikkujoulujen tilavuokraan oli edellisessä hallituksessa budjetoitu 40€, 

joten pikkujouluihin pitäisi budjetoida lisää rahaa. 

Päätös: Budjetoidaan pikkujoulujen tilavuokraan lisää rahaa 120€. 

21§ Kokouseväät 

Yleinen käytäntö on, että hallituksen kokouksissa on kokoustarjoilut. Tämän päivän kokoukseen on 

Sinna itse ostanut tarjottavat n. 12€ edestä, joista pyytää korvausta kuittia vastaan.  

Päätös: Maksetaan tarjottavat kuittia vastaan Sinnalle. 

Budjetoidaan kokouseväisiin 12€. 

22§ Toimistotarvikkeet 

Mauno tarvitsee toimensa hoitamiseen kansion ja muovitaskut. Ja ehdottaa, että tähän 

budjetoidaan 10€. 

Päätös: Budjetoidaan toimistotarvikkeisiin 10€. 

23§ Kahvinkeitin 

Ettei tilaisuuksiin tarvitsisi aina pyytää kahvia/kahvinkeitintä jostain, Risto ehdottaa, että 

ostettaisiin ainejärjestölle oma kahvinkeitin. Kahvinkeittimen ostaminen sai kannatusta. 

Keskustelua käytiin kahvinkeittimen merkistä, mallista ja hinnoista, keskustelun yhteydessä 

puhuttiin myös pumpputermospullon investoinnista. Asian keskustelun yhteydessä Sinna muistutti 

hallitusta myös rahankäytöstä, jotta mahdollisista yllätys menoista selvittäisiin.  

Päätös: Seuraavaan hallituksen kokoukseen Risto toimittaa selvityksen ja idearunkoa 

kahvinkeittimien malleista ja hinnoista. Päätös ja budjetointi asiasta siirtyy seuraavaan 

kokoukseen. 

24§ Iltakoulu 

Iltakoulun ajankohtaa on äänestetty Facebookissa, ja enemmistö äänillä ajankohdaksi valikoitui 

17.1.2018. Iltakouluun kuuluu hallitusperehdytystä ja ryhmäytymistä. Paikka iltakoulun pidolle 

vielä avoin, hallituslaisia informoidaan asiasta sen varmistuttua. Iltakoulussa on myös ollut myös 

tarjolla jotain pientä, jonka kustannuksiin ehdotetaan budjetoitavaksi 15€. 

Päätös: Budjetoidaan iltakoulun eväisiin 15€, ja Sinna hoitaa kauppareissun. 
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25§ Muut asiat 

Fuksien haalarit. Haalarit on tilattu syys-lokakuussa, ja haalarit on luvattu toimittaa tammikuussa. 

Jos haalareista ei kuulu ennen maanantaita 15.1.-18 Ikäläinen Marika soittaa firmaan. Marika on 

luvannut hoitaa haalariasian loppuun. Haalareiden laskutuksesta ja toimittamisesta tilanneille on 

oltava Jennin ja Marikan kanssa yhteydessä.  

Hallituksen Whatsapp-ryhmä on kaikille hallituslaisille tarkoitettu, ja siellä saa vapaasti jakaa omia 

ajatuksiaan ja keskustella, kuitenkin toivomus olisi, että mielipideasioissa kaikki vastaisivat, ja 

ottaisivat kantaa asioihin. 

Iiris ehdottaa hallitukselle yhteistä ryhmäytymistapahtumaa/-iltaa. Kukaan ei ole ryhmäytymistä 

vastaan, ja keskustelusta ehdotuksina oli mm. peli-ilta, magazonea, hengailuiltaa. Iiris kehittelee 

ideaa, ja tuo asian hallitukseen myöhemmin. 

Rahastonhoitajalle osoitetussa kirjeessä oli Minttu-Mari Haverisen Staabin vujuille osallistumisesta 

kulukorvaushakemus, korvaus Mintulle on budjetoitu asiasta jo viime hallituksessa. Asia 

varmistetaan vielä Jenniltä, ja laitetaan maksuun. 

Päätös: Muut asiat tiedoksi hallitukselle. 

26§ Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi esitetään tiistaita 23.1.-18, klo 16.30. Kokouseväisiin 

ehdotetaan budjetoitavaksi 10€ ja eväät kokoukseen lupaa hoitaa Heli. 

Päätös: Kokous pidetään em. ajankohtana myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 

Budjetoidaan kokouseväisiin 10€. 

27§ Kokouksen päättäminen 

Kello 20.05 puheenjohtaja päätti kokouksen 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jussi Korhonen   Henna Nätynki 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE1 
 
REMBURSSI-KANGASKASSIT 
 
Kaikki hinnat alv 0% 
Hylkäsin kaikki tekokuitu/non woven –kassit sekä ihan tosi ohuet (tyyliin 100g/m2) 
puuvillakassit. 
Hylkäsin myös ne, joiden hintoja ei nähnyt suoraan nettisivuilta. 
Osasta sai vain esim. minimissään 250 tai 300 kassia, siksi toisissa useampi vertailuhinta 
 
Pinpops oy 
 Nämä on peruspuuvillaa, tarkempia tietoja kankaasta ei löytynyt. 38 x 42 cm 

Pitkäkahvainen puuvillakassi: 100kpl 2,34€/kassi, 200kpl 2,06€/kassi, 400kpl 
1,68€ + aloituskulu 40€ 
Lyhytkahvainen puuvillakassi: 100kpl 2,26€/kassi, 200kpl 1,98€/kassi, 400kpl 
1,60€ + aloituskulu 40€ 

 
Axonprofil 
 140g puuvillaa, koko 38 x 42 cm. Ilmainen toimitus. 

 Pitkäkahvainen kassi 250kpl (minimimäärä) 2,47€/kassi + 38,50€ 
asetuskustannus 

 
Parnass 

Perus puuvillaa, 140g/m2 
Pitkäkahvainen kassi: 300kpl (vähimmäismäärä) 1,68€/kassi + asetuskustannus 
39€ 

 
Vanno 

220g/m2 puuvillaa eli paksua/kestävää kangasta! Koko 38 x 41 x 8,5 cm  
 (eli reunat ja pohja myös, tilavampi kun peruskassi) 
100 kpl 5,16€/kassi + aloituskustannus 45€ 
250 kpl tai enemmän 4,64€/kassi + aloituskustannus 45€ 
 
Perus puuvillakassi 140g/m2 puuvillaa 250kpl 2,36€/kassi + aloituskust. 45€ 

 
Ekokassit 

260g/m2 eli paksua/kestävää kangasta! Koko 39 x 41 cm + pohjakappale 8cm 
(eli siis pohjassa erillinen kiila, sivut ommeltu kokonaan kahdesta 
kangaskappaleesta). Toimitus sisältyy hintaan. Kahvan pituus 60cm (pitkä) 
50 kpl 4,20€/kassi, 100kpl 3,55€/kassi 200kpl 3,25€/kassi, 200kpl 3,10€/kassi 

 
Dispak.ee 

260g/m2!! Koko 39 x 41 cm ja pohjan leveys 8 cm. Toimitus sisältyy hintaan. 
Pitkä kahva (60cm). 
50kpl 3,95€/kassi, 100kpl 3,30€/kassi, 200kpl 3€/kassi, 300kpl 2,85€/kassi 

 
 Nää näytti just samoilta kasseilta ku Ekokassit paitsi että vähän halvempi?  



Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 

96300 Rovaniemi Pöytäkirja 1/2018 

 
Mainoslahjaverkkokauppa 
 135g/m2 = peruspuuvillaa, 38 x 42 cm 
 Lyhyet kahvat: 250kpl 1,95€/kpl + 80€ aloituskulu 

 
135g/m2 = peruspuuvillaa, 42 x 42 cm. Pitkät kahvat. 
250kpl 2,02€/kassi + 80€ aloituskulu 

 
250g/m2 = vahvaa puuvillaa, 38 x 42 x 8 cm (kuulemma vetää 9 litran eestä 
juomia :D), pitkät kahvat. 120kpl 3,65€/kassi, 240kpl 3,54€/kassi + aloitus 80€ 

 
Mediawear 
 310 g/m2, Reilun kaupan sertifioimaa puuvillaa.  

28 x 38 x 13,5 cm (leveä pohja), kantohihnat 60 cm. 250 kpl  5,49€/kassi + 
toimituskulut 

 
160g/m2, Reilun kaupan sertifioimaa puuvillaa. 
38 x 40 x 8 cm, kantohihnat: 35 cm. 250 kpl 3,88€/kassi + tk 

 
 
ELI SIIS YHTEENVETONA: 
 Päätettävä:  

Peruspuuvillaa vai kestävämpää/paksumpaa? 
Perus kahdesta kankaasta ommeltu kassi vai sellanen jossa pohja ja/tai sivut 
vielä eri kankaasta (=isompi/tilavampi)? 
Pitkät vai lyhyet kahvat? 
Tilattavien kassien määrä? 
 
Jos halutaan peruspuuvillaa (n. 140g/m2) sellaisia peruskasseja paras vaihtoehto 
on Pinpops (min 100kpl) tai Mainoslahjaverkkokauppa (min 250 kpl). 
Jos halutaan paksumpaa kangasta (n. 250-260g/m2) ja tilavampia, niin paras on 
Dispak (min 50kpl) tai Mainoslahjaverkkokauppa (min 250kpl). 
Tietysti molemmissa myös vaihtoehtona himpun kalliimpi reilun kaupan 
puuvillakassi. 
 

 


