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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 26.2.2018, kello 17.04-19.13 

Paikka: F2058, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

- Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  - Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1-21§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.04. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöitten valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi), ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Heli Turtinen ja Jessica Parkkinen. 

4§ Asianlistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun yhteydessä toimittu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Yhdistykselle tullut yksi HTP-päivien kulukorvaushakemus. 

Lapin liitto -ekskursiolle ilmoittautunut 9 henkilöä. Tapahtuma avataan poikkitieteelliseksi YTK:n sisällä. 

Päätös: Ilmoitusasiat tiedoksi hallitukselle. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on seuraava: 

Tilillä rahaa on 3526, 84€, ja käteiskassa yhä Jennillä. 

Tulevia tilitapahtumia:  

HTP-korvauksia maksetaan edelleen, sekä palautetaan ylimääräiset rahat takaisin yliopistolle. Rolmio-
lippujen tulot Artiklan hallinnoimalle Rolmio-tilille. 

Rahastonhoitajan maksaessa Lyhdyn vujumuistamista oli hän maksanut sen vahingossa JV:n 
muistamiskohteelle. Mauno hoitaa asian kuntoon. 

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi hallitukselle. Mauno hoitaa lahjoista aiheutuneet sekaannukset. 

7§ Jaostojen ja muitten kuulumiset 

AJPJ: Pidetty ensimmäinen kokous, sekä koulutusta Riemupiirakassa. Kokouksessa käyty läpi kuinka uusi 
hallituskausi on lähtenyt sujumaan, sekä kokousteknisiä seikkoja. Puhuttu myös toukokuussa voimaan 
astuvasta EU:n henkilötietolaista. Ainejärjestöjen kannalta lakimuutos edellyttää henkilörekisterin 
huolellista säilyttämistä, vain niin että se on hallituksen mahdollista nähdä. Tulevaisuudessa 
ilmoittautumisten yhteydessä on kysyttävä, saako henkilötietoja käyttää rekisteriä varten. Viestinnässä 
myös joukkosähköpostien vastaanottajalista on piilotettava, jottei vastaanottajat näe toistensa tietoja. 
Tapahtumien jälkeen myös osallistujalistat on tuhottava.  

Ennen toukokuuta tulee hallituksen selvittää, missä on kaikki tähän asti ylläpidetyt jäsenlistat, ja otettava 
ne hallituksen haltuun. 

Vapaa-ajan jaosto: Viimeisessä kokouksessa käyty vapun aikataulua läpi, Remburssin tapahtumat 
(Kostajaiset 25.4. ja Flip cup -turnaus 28.4.) toteutuvat suunnitellusti. Kevään aikana tullaan järjestämään 
approt. 
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Kostajaisten jatkot järjestetään yhteistyössä Lyhdyn kanssa. TAOlta on ilmaistu kiinnostus järjestää 
yhteisjatkot Flip cup -turnauksen jälkeen. 

KV: Riemupiirakassa Joonas tutustunut KV-ryhmään, hän tulee myös saamaan tiedon, kuinka monta vaihto-
oppilasta Remburssilla on, jotta saataisiin myös vaihto-oppilaat mukaan ainejärjestön tapahtumiin. 

Viestintäjaosto: Ensimmäisessä kokouksessa tutustuttu kaikkien ainejärjestöjen viestintävastaaviin. Puhuttu 
vappuun liittyvästä viestinnästä ja mahdollisesta kuvakisasta. Jaoston kokouksessa esiteltiin Ulapalla-
toimintaa, sekä kerrottiin ainejärjestöjen mahdollisuudesta mainostaa yliopiston sähköisillä infotauluilla. 
Infotauluihin tulee myös kootusti kaikkien ainejärjestöjen tapahtumat, viestintävastaava on yhteydessä 
Ulappaan aina tarvittaessa muutoksia Remburssin ilmoitukseen. 

8§ Pubi-visa 

Pubi-visa järjestetään 14.3. Bullissa, ja kuuluu vanhaan haalarisponsorisopimukseen. Bullista on tullut toive, 
että visa alkaisi klo 19.00. Event tapahtumasta Facebookiin keskiviikkoon mennessä ulos, vapaa-ajan 
vastaavat hoitavat. Google docsiin luodaan yhteinen suunnittelutiedosto, mihin koko hallitus keksii 
kysymyksiä. Visan tulee olla suomeksi, sekä englanniksi. Visan juontajaksi halukkuuden on ilmaisut Heli. 

Päätös: Hallitus keksii kysymyksiä. Tapahtuman toteutukseen ja yksityiskohtiin palataan myöhemmin. 

9§ Vuosijuhlat ja sillis 

Tehtyyn vujubudjettiin on budjetoitu valkoisiin pöytäliinoihin ja kangasservietteihin, kuitenkin jo keväällä 
käytyjen vujujen perusteella ilman niitäkin pöydät ovat juhlavan näköiset. Joten säästöehdotuksena 
jätettäisiin myös Remburssin vujuilta ne pois. 

Sinna on miettinyt jo alustavaa aikataulurunkoa vujuille: Juhla alkaa klo 18. Aluksi hallituksen 
tervehtiminen, jonka jälkeen saa alkumaljan ja voi siirtyä paikoilleen. Kaikkien vieraitten saavuttua yhteinen 
maljan nosto, jonka jälkeen muiden ainejärjestöjen tervehdykset. Tervehdysten jälkeen alkuruoka, tauko 
juhlapuhujan juhlapuhe, pääruoka, tauko, Sinnan puhe, palkitsemiset, musiikkiesitys, jälkiruoka, 
mahdollinen puhe, loppujuonto, jonka jälkeen musiikkia ja hengailua. 

Sinna on suunnitellut plaseerausta, Lotta toivonut virallista valokuvanottopaikkaa. Koristelutiimin 
aloitettava suunnittelu. Facebook-banneriin tulisi lisätä sponsoreiden logot, tämän tekemiseen pyydetään 
bannerin tekijää Jere Kokkoa. Musiikkiesityksen selvittely jatkuu, eritoten soitinten osalta. Valokuvaajan 
kanssa sopimuksen hiomisen hoitaa Anna. 

Maunon pitää lähettää laskut Half Moonille, Bullille, Kemijoki Oy:lle, sekä Taimitarha Timo Korhonen Oy:lle. 

Sillis: Jessi on varannut sillistilan ja ottaa ylimmän vastuun silliksen toteutumisesta. Risto pyytää 
sillistarjoilut Prismasta. Sillis suunnitellaan tarkemmin vujuviikolla. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. Jätetään vuosijuhlilta pöytäliinat ja kangasservietit pois. 

 Pidetään 5 minuutin kokoustauko kello 17.55. 

 Kokous jatkui kello 18.00. 

10§ Palkitsemiset 

Vuosijuhlilla palkitaan ansioituneita remppalaisia pro regimine -ansiomerkillä. Jäsenistölle laaditaan 
Facebookiin kysely, siitä kenet palkittaisiin, palkittavan tulee kuitenkin olla pitempiaikainen Remburssin 
toimija, joten fuksit eivät käy palkittaviksi. Hallitus päättää ehdotusten perusteella kuka tai ketkä tullaan 
palkitsemaan. Kysely jaetaan Remburssin suljettuun Facebook-ryhmään, Jessica laatii kyselyn. Vastausaika 
kyselyyn päättyy 11.3. 
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Vuosijuhlilla valitaan myös vuoden tuutori. Äänestykseen osallistuvat fuksit, ja vuoden tuutori palkitaan 
diplomilla. Äänestys järjestetään Facebookin fuksiryhmässä, ja Jessica laatii tämänkin kyselyn. Vuoden 
fuksin valitsemisen hoitaa vuoden 2017 tuutorit ja hallituksen ei-fuksijäsenet, vuoden fuksi saa hänelle 
osoitetun haalarimerkin ja diplomin. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

11§ Poolibileet 

Poolibileet järjestetään 21.3. klo 18.00., LYYn saunalla. LYY:n sauna on varattu kello 17.00 eteenpäin. 
Tiedekunta on luvannut tukea bileitä maksamalla tilan ja astioiden vuokrat, sekä tarjoilut. Budjetoidaan 
kuitenkin tapahtumaan, ja laskutetaan tiedekunnalta. Budjetoidaan 110€ vuokraan niin sauna kuin astiat ja 
tarjottaviin 100€. Henna ja Joonas julkaisevat tapahtumasta eventin. Koko hallitus ideoi ohjelmaa 
alustavasti WhatsAppissa. 

Päätös: Budjetoidaan yhteensä 210€ poolibileisiin ja laskutetaan se tiedekunnalta takaisin. 

12§ Kosmos Buran ry:n vuosijuhlat 

Kosmos Buranin vuosijuhlat järjestetään 24.3. Korundissa. Menun hinta ei-jäsenelle on 55€ alkoholillinen ja 
alkoholiton 50€. Ilmoittautuminen vuosijuhlille viimeistään 12.3. Remburssia edustamaan lähtee Emma* ja 
Sinna. Budjetoidaan illalliskorteista korvattavaksi yhteensä 27,50€, jonka edustajat jakavat tasan, ja hakevat 
korvauksen maksukuittia vastaan. Budjetoidaan KB:lle osoitettuun muistamiseen 15€, muistamisena 
ostetaan perinteinen Jaloviinapullo. 

Päätös: Budjetoidaan illalliskorttikorvauksiksi 27,50€ ja muistamiseen 15€. 

(*Emman tilalle vujuille edustamaan lähtee Lotta, joten hän hakee kuittia vastaan kulukorvauksen.) 

13§ Rolmioiden lipputulojen tilitys Artiklalle 

Kevään ensimmäisten Rolmioiden lipun myynnissä käytettiin Remburssin izettle-laitetta, ja kaikki lipputulot 
ovat vielä toistaiseksi Remburssin tilillä. Tuloista 510€ on tilitettävä Artiklan ylläpitämälle Rolmio-tilille. 
Tilityksessä on kuitenkin huomioitava, että izettlen käyttökulut on jaettava tasan, ettei ne jää yksin 
Remburssin kontolle. 

Päätös: Mauno maksaa lipputulot Artiklalle, kunhan Heli on selvittänyt, kuinka izettlen käyttökulut jaetaan. 

14§ Tuutorihaku 

Syksyn 2018 opiskelijatuutorihaku alkaa 5.3., ja tutoroinnin järjestäminen tulee tapahtumaan LYY vetoisesti.  
Ainejärjestöjen osuus on markkinoida tuutorihakua omalle jäsenistölleen. Henna tuutorivastaavana ja Heli 
fuksivastaavana organisoivat markkinointia ja rekrytointia Remburssilla. Riemiksessä on myös suunniteltu 
jonkinlaista tapahtumaa asian äärelle, missä tapahtuisi hakuun rekrytointia. LYY:n sivuilla on viralliset tiedot 
haun yksityiskohdista, sekä LYY:ltä saatu grafiikat markkinoinnin toteuttamiseen. Mietitty myös Rempan 
omaa tapahtumaa haun tiimoilta, jossa olisi mukana myös vanhoja tutoreita. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

15§ Liikuntatuutorointi 

Viimeisessä liikuntajaostossa mietitty onko hallitusten liikuntavastaavat myös liikuntatutoreita. Yliopiston 
sisällä ainejärjestöillä on erilaisia käytänteitä. Risto liikuntavastaavana on luvannut toimia myös 
liikuntatutorina, mikäli joku muu ei halua pestiä. Päätettiin, että Risto hoitaa molemmat toimet, sillä 
liikuntatutorin ensisijainen tehtävä on tiedottaa korkeakoululiikunnasta, eikä täten lisää ratkaisevasti 
työmäärää. LYY:n puolelta ei tänä vuonna liikuntatutoreille ole luvassa koulutusta. 

Päätös: Risto toimii Remburssin liikuntatutorina. 
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16§ YKA:n yhteistyösopimus 

Sinna on lähettänyt YKA:lle yhteistyösopimuksen, jossa tukea pyydettiin yhteensä 1600€. YKA:lta tulleessa 
vastauksessa ehdotuksesta hylättiin tuet vuosijuhlille (YKA:n periaate on tukea vain ns. tasavuosia), 
hallituksen kyselytunnilta ja syyskokouksesta. Haettua tukea pienemmät summat luvattiin haalarimerkkien 
ompeluiltaan. Täsmennystä hakemukseen kaivattiin ekskursioita varten haettuun tukeen. Sinna täsmentää 
sopimusta YKA:lle, ja lopullinen tukisumma selviää sen jälkeen, kuitenkin alle 1000€. 

Päätös: Sopimuksen vastaus tiedoksi hallitukselle. Sinna jatkaa sopimusneuvotteluja YKA:n suuntaan. 

17§ Haalarimerkkivastaava ja haalarimerkkien tilaaminen 

Haalarimerkkivastaavan tehtäviin kuuluu pyörittää haalarimerkkikauppaa niin nettisivuilla kuin Facebookin 
haalarimerkkitoriryhmässä. Jessica lupautui toimeen. 

Alkuvuoden aikana jatkoajalla käyty haalarimerkkisuunnittelukilpailu keräsi muutaman lisäehdotuksen 
aikaisemman kolmen ehdotuksen lisäksi. Hallitus äänesti tulleista merkkiehdotuksista, ja tasaäänin 
voittajiksi valikoitui kaksi merkkiehdotusta, tekijöinä Joel Hänninen ja Joonas Ervasti. Jessica Sinnan 
avustuksella tekee tarjouspyynnöt merkkifirmoille, ja sen jälkeen päätetään tilauksesta. Myös olemassa 
olevaa merkkivalikoimaa tulisi täydentää. Voittajille ilmoitetaan, ja tiedustellaan kuinka haluavat heille 
osoitetun palkintolahjakortin jaettavan, ehdotettu tasajakoa 15€ molemmille. 

Päätös: Jessica on hallituksen haalarimerkkivastaava. Ainejärjestön merkkivalikoima täydentyy kahdella 
uudella merkillä. Tilauksista päätetään tarjousten perusteella. 

18§ Arctic Pride 

Arctic Pride järjestetään Rovaniemellä 3.3., kulkueeseen ei ole erikseen tullut kutsua järjestölle. Jo aiemmin 
aiheen tiimoilta käydyn keskustelun pohjalta keskusteltiin taas, onko ainejärjestön asema ja tehtävä 
edustaa ja ottaa kantaa erilaisissa mielenilmauksellisissa tapahtumissa. 

Päätettiin äänestää kahden ehdotuksen väliltä; ainejärjestö osallistuu kulkueeseen, vastaan kulkueesta 
tiedotetaan jäsenistölle, ja jokainen saa henkilökohtaisesti päättää osallistuuko tapahtumaan. 
Jälkimmäinen ehdotus voitti äänin 9-0. 

Päätös: Arctic Pridelle ei osallistuta hallitusvetoisesti, kuitenkin jäsenistölle tiedotetaan tapahtumasta ja 
jokainen saa päättää omasta osallistumisestaan. 

19§ Muut esille tulevat asiat 

Sitsit 

Remburssi järjestää sitsit 4.4. Pohdintaa käytiin siitä, pitäisikö tapahtumasta tehdä poikkitieteellinen, jottei 
vain osallistujamäärä jäisi vajaaksi. Lapikas on jo aikaisemmin ilmaissut kiinnostuksen yhteissitseistä. Vapaa-
ajan vastaavat selvittävät mahdollista yhteistyöaj:tä ja seuraavaan kokoukseen tuovat sitseistä lähes 
valmiin ehdotuksen sitsien toteutuksesta.  

Leirikari-mökkiviikonloppu 

Leirikarin mökkiviikonloppua vietetään 7.-8.4., mukaan mökkeilemään lähtee Tao ja Lyhty. Tapahtuman 
eventin julkaisu on päätetty tälle viikolle. Puheenjohtajan ehdotuksesta julkaisu siirretään kuitenkin 
vuosijuhlailmoittautumisen päättymisen jälkeiseen aikaan, ettei vuosijuhlailmoittautuminen häviä uuden 
tapahtuman alle. 
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Lastun vuosijuhlat 

Keväällä tiedetään vielä tulevaksi Lastun vuosijuhlat. Vuosijuhlaedustajista sinnekin puhuttiin, mutta 
päätöksiä asiasta ei tehdä ennen kuin kutsut tulevat. Edustuksesta kiinnostuneita on olleet Anna, Iiris ja 
Mauno. 

Päätös: Asioissa Sitsit, Leirikarin mökkiviikonloppu ja Lastun vujut toimitaan edellä kuvatusti. 

Kokouksessa yleisesti keskusteltiin vielä seuraavista aiheista: 

Käytettäessä izettleä yhteisissä lipunmyynneissä on tosiaan huomattava käyttökulut, ja niiden jakaminen, 
jottei Remburssi joudu yksin vastaamaan niistä.  

Poronkusemanrastikuulumiset: Tänä vuonna rastille osallistui liian vähän rastitoimihenkilöitä, kuitenkin 
asiat hoituivat ihan hyvin. Rastin järjestämistä myös hankaloitti kommunikointi Artiklan kanssa. Jos 
tulevaisuudessa rastia haetaan, on jo suunnitteluvaiheessa sitoutettava enemmän väkeä toimintaan. 

Mauno ilmaisi ajatuksensa yhdistyksen käteiskassasta luopumisesta myös pankkikortista luopuminen oli 
Maunon ajatuksissa. Käteiskassasta luopumisen perusteena sen tarpeellisuus enää nykyään, ja kortista 
luopumisessa vastuukysymys. Kortti on Maunon vastuulla, eikä hän saa sitä luovuttaa muille, joten hänen 
tulisi olla aina yhdistyksen kauppareissuilla mukana. Asiat jätetään nyt pohdinnan asteelle ja käsitellään 
seuraavassa kokouksessa. 

Joonas ehdottaa seuraavaa ekskursiota Rovaniemen kaupungille. Järjestölle sopivia päivämääriä olisi 26.3. 
tai 27.3. tai jokin päivistä 3.-6.4. Asiaan palataan, kun kaupungilta saadaan vastaus.  

Jo aikaisemmin Iiris on kokouksessa tuonut esille, että edunvalvonnan olisi mahdollisesti tehtävä 
kannanotto soveltavan psykologian kandiseminaarin toteuttamisesta. Ongelma ei ole ohjauksen laadussa, 
mutta konkreettisia tapaamisia on järjestetty liian vähän. Iiris keskustelee muiden kandiseminaariin 
osallistuvien opiskelijoiden kanssa, ja kartoittaa tarvetta edunvalvonnan puuttumiseen. Tarvittaessa asiaan 
palataan. 

20§ Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 12.3. kello 10.00. Kokouspaikaksi valittiin Hostel Cafe Koti Rovaniemen 
keskustassa. 

21§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.13. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Parkkinen   Heli Turtinen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


