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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 12.3.2018, kello 10.00-11.34 

Paikka: Hostel Café Koti, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

- Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

  - Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  - Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1-19§, asialista päivitetty kohdan n4 mukaisesti, kokouksessa asiat 1-20§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi), ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Lotta Lahtinen ja Henna Nätynki. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsussa lähetetty asialista muokataan seuraavasti; lisätään §17 Biljardi- ja Beer Pong -turnaus, 

jolloin alkuperäisen asialistan §17-19 siirtyy järjestyksessä paikoille §18-20. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Saapuneesta postista ei ole tietoa, koska Mauno ei ole paikalla. Muitakaan yhdistykselle ilmoitettavia 

asioita ei ole. 

6§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

Edunvalvonta: Opiskelijoiden keskuudessa tulisi kannustaa heitä tekemään enemmän tenttejä Examissa. 

Examin osalta tulisi myös kartoittaa, mitä kaikkia poolin tenttejä siellä on tarjolla, ja mitä sinne tarvittaisiin 

lisää. Kokouksessa käyty läpi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Häirintäyhdyshenkilöitten 

koulutustarpeesta keskusteltu, sekä todettu, että heidän tulisi olla enemmän näkyvillä järjestöjen 

tapahtumissa. 

7§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Mauno on Sinnalle sähköpostilla ilmaissut yhdistyksen taloudellisen tilanteen (LIITE1), vuosijuhlien osalta 

tilille on tullut maksuja, sekä asian tiimoilta laskut on lähetetty yhteistyökumppaneille. 

Päätös: Yhdistyksen taloudellinen tilanne tiedoksi hallitukselle. 

8§ Ansiomerkkien ja kunniamainintojen saajien valinta 

Iiris poistui pykälän aikana ’’Vuoden tuutori 2017’’-kunniamaininnan käsittelyn ajaksi, jääviyssyistä. 

Vuoden tuutori 2017 -kunniamaininnan saajaa ovat vuoden 2017 fuksit saaneet äänestää, ääniä kertyi 

yhteensä 16 kpl. Äänet jakautuivat Iiris Korhonen – 12, Jere Kokko – 3 ja Erika Partanen – 1.  

Valinta on selkeä, ja eniten ääniä saanut palkitaan ’’Vuoden tuutori 2017’’ -kunniamaininnalla. Emma tekee 

voittajalle haalarimerkin ja Sinna diplomin. 

Pro regimine -ansiomerkin saajaksi on annettu yhteensä 10 ehdotusta, jotka jakautuivat seuraavasti: 

Janette Peltokorpi – 1, Rosa Vetri – 2, Iida Nevasalmi – 3, Matias Kassala – 3 ja Alisa Lindroos – 1. 

Puheenjohtaja luki kokouksessa kaikkien ehdokkaiden saamat perustelut. Annettavien merkkien määrästä 

keskusteltiin, ja tultiin lopputulokseen, että palkitaan kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta.  
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Sillä he ovat pisimpään olleet Remburssin jäseniä ja vaikuttaneet huomattavasti Remburssissa, sekä 

mahdollisesti muissakin yliopiston päättävissä elimissä. 

Sinna tekee diplomit palkittaville, Pro Regimine -ansiomerkit ovat jo valmiina. 

Päätös: Vuoden tuutori 2017 -kunniamaininnan saa Iiris Korhonen ja Pro Regimine -ansiomerkein palkitaan 

Rosa Vetri, Iida Nevasalmi ja Matias Kassala. 

9§ Vuosijuhlat ja sillis 

Koristelutiimin osalta asiat näyttävät hyvältä, tänään kokouksen jälkeen hankitaan tarvikkeet koristeisiin ja 

huomenna klo 16.00 askarrellaan koristeita aj-tiloissa. 

Juhlan juontaa Jere. Vujuilla esiintyy mahdollisesti bändi, joka koostuu kolmesta Lapikkaan jäsenestä, sekä 

Joonas Ervastista. Mikäli bändi tulee vujuille haluavat vierassoittajat 50€ henkilöä kohden korvausta 

esiintymisestä, Joonas on luvannut esiintyä illalliskortin hinnalla. 

Vujubudjetti päivitetään poistamalla siitä kangasservietit ja -liinat, sekä lisäämään esiintymiskustannuksiin 

Joonakselle varattu illalliskortti (mikäli bändi saapuu soittamaan esiintyjään varattu 150€ kattaa soittajien 

korvaukset), budjettiin on lisättävä myös LYY:ltä vuokrattavat PA-laitteet, vuokra 40€. 

Budjetoidaan vujuihin uudestaan 3500€, johon on lisätty edellä mainitut lisäkulut (LIITE 2). 

Silliksen tiimoilta Risto on ollut yhteydessä Prismaan ja pyytänyt sponsorointia silliseväistä. Ristoon on 

otettu yhteyttä, ja mahdollinen sponsorointikuvio selviää, jahka Risto vastaa. Aikaisemmin sillikseen on 

budjetoitu 120 euroa, josta 20€ on tilavuokra ja 100€ varattu ruokaan. Budjetoidaan kuitenkin vielä 100€ 

lisää sillikseen, jos sponsoria ei saadakaan. 

Päätös: Budjetoidaan vujuihin ja sillikseen uudestaan yhteensä 3600€. Muutoin toimitaan edellä kuvatusti. 

10§ Pubivisa 

Pubivisa järjestetään 14.3.-18 Bullissa, ja se on osa vanhan hallituksen solmimaa yhteistyösopimusta fuksien 

haalarisponsoroinnista. Tapahtuman pääpalkinnoksi on kysytty Bullilta 30€ sponsorointia voittajien 

lahjakorttia varten, johon Remburssi lisäisi itse 20€, täten voittajien lahjakortin summa olisi yhteensä 50€. 

Keskusteltu kokouksessa myös, jos suoraan pyydettäisiin ruokapalkinto voittajille, mutta tähän Bull tuskin 

suostuisi, sillä on todennäköisempää, että lahjakorttipalkinnolla visailijat saattavat syödä kisan yhteydessä. 

Budjetoidaan 20€ pääpalkintoon ja 10€ toisen ja kolmannen joukkueen palkintoihin, mikäli Bull ei suostu 

sponsoroimaan palkintoa käytetään koko 30€ voittajien palkintoon. 

Vapaa-aika laatii kysymykset ja hoitaa visan juontamisen, sekä pisteiden laskun, jotta myös hallituksesta voi 

joukkue osallistua. 

Päätös: Budjetoidaan 30€ pubivisan palkintoihin, sekä muuten toimitaan edellä kuvatusti.           

11§ Sitsit 

Keväälle mietittyihin sitseihin ei ole löytynyt Rovaniemeltä sopivaa tilaan, sillä Turkoosi ei ota 

korkeakouluopiskelijoita enää, Toippari on varallisuuteen nähden liian kallis ja varattu, sekä Wiljami on 

myös liian kallis. 
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Keväällä ei siis järjestetä sitsejä, mutta syksyllä ne on jäsenistölle tarjottava, avattiinkin keskustelua syksyn 

sitseistä ajatuksella vanhoille omat sitsit ja fuksisitsit yhteistyössä JV:n kanssa. 

Yhteistyöbaarin kanssa tehtyyn sopimukseen kuitenkin kuuluu järjestää keväällä vujujen jatkot, sekä 

bileiden jatkot, joten Flip cub -turnauksen jatkot järjestetään Half Moonissa. Tao on esittänyt 

kiinnostuksensa järjestää yhteisjatkot, järjestelyssä on kuitenkin huomioitava, että bileistä on saatava 

meidän sopimusehdot täyttävät bileet. Vapaa-ajan sektori selvittää asiaa, niin Moonin, Taon kuin LYY:n 

kanssa. 

Päätös: Sitsejä ei järjestetä keväällä 2018, sekä muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

12§ Kevätkokous ja kevätkarkelot 

Iltakoulussa on sääntömääräisen kevätkokouksen ja kevätkarkeloiden ajaksi suunniteltu 13.4.-18. 

Tapahtumasta on laitettava event kaksi viikkoa ennen ulos. Kevätkokoukseen tarvitaan Joelilta ja Jenniltä 

toimintakertomus ja tilinpäätös viime hallituskaudelta. 

Kokouksen paikaksi on suunniteltu Wiljamia, sillä sen saisi pienellä laittamisella kivan näköiseksi. Heli 

selvittää paikan saatavuutta, mutta budjetoidaan varalta 50€ tilavuokraan jo edeltä. 

Päätös: Järjestetään kevätkokous ja -karkelot Wiljamissa. Budjetoidaan 50€ tilavuokraan.  

13§ Mökkiviikonloppu TAO:n ja Lyhdyn kanssa 

Mökkiviikonloppua vietetään 7.-8.4.-18 Rempan ja Lyhdyn kiintiöissä on vielä tilaa, joten keskiviikkona 

ilmoittautuminen muuttuu kaikille avoimeksi. Lyhty hoitaa mökkiviikonlopun rahaliikennettä. 

Päätös: Tiedoksi hallitukselle, raha-asioihin palataan, kunhan tapahtuma on ohi. 

14§ Huhtikuun ekskursio 

Äänestys ekskursio paikasta on järjestetty jäsenistölle Facebookissa. Asiaan palataan hallituksen 

kokouksessa, kun äänestysaika on päättynyt ja paikka selvillä. 

Päätös: Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.                   

15§ Lastu ry:n vuosijuhlat 

Lastu ry:n vuosijuhlia vietetään 31.3.2018. Remburssille on tullut kutsu, ja kuten jo aiemmin kokouksessa 

ollaan käsitelty Iiris, Anna ja Mauno ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua vujuille. Illalliskortin 

(alkoholillinen) hinta ei-jäsenelle on 58€. Joten budjetoidaan 29€ osallistujille jaettavaksi korvaukseksi 

illalliskortista (lunastetaan kuittia vastaan). Budjetoidaan 15€ muistamiseen. 

Päätös: Budjetoidaan yhteensä 44€ kattamaan vujujen kuluja, muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

16§ HTP-2019 

Viime viikon maanantaina on pidetty Skype-kokous hallintotieteilijäpäivien tiimoilta. Seuraavat 

hallintotieteilijäpäivät järjestetään keväällä 2019 Rovaniemellä. Seuraava kokous asian tiimoilta pidetään 

Skypessä ma 19.3. klo 20.00. Kokoukseen tulee olla nimetty ns. iskuryhmä, sekä tiimien vastuuvetäjät, jotka 

hoitavat pestinsä HTP-päiville asti, huolimaatta vaihtuvasta hallituskaudesta. 

Suunnitteluryhmä, eli iskuryhmä; pj Heli (päävastuu koko tapahtuman järjestelyistä), sihteeri Sinna, jäsen 

Iiris, sekä tiimin vastuuvetäjät. 
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Varainhankintatiimi; Sinna vastuuhlönä, jäsen Henna, kysytään Jussi K., Mauno P., Nea K. ja Minttu-Mari H. 

Viestintätiimi: vastuuhlö Emma, jäsen Anna, kysytään Janette P. 

Tapahtumatiimi; päivätiimivastuuhlö Henna, iltatiimivastuuhlö Jessica, jäsenet Lotta ja Anna, kysytään 

Joonas E., Marika I. 

17§ Biljarditurnaus ja Beer Pong -turnaus 

Poikkitieteellisesti on järjestetty (ei Remburssi) Beer Pong -turnaus, sekä tullaan järjestämään 

biljarditurnaus. Beer Pongiin on Remburssilta osallistunut joukkue, jonka osallistumismaksun (10€) on 

maksanut Heli. Budjetoidaan 10€ osallistumismaksun kattamiseksi ja Helille kuittia vastaan takaisin 

maksettavaksi. 

Biljarditurnaukseen osallistumismaksu joukkueelta on 5€. Budjetoidaan osallistumismaksuun, mikäli 

Remburssille joukkue turnaukseen saadaan. 

Päätös: Budjetoidaan 10€ Helille takaisin maksettavaksi ja 5€ biljarditurnauksen osallistumismaksuksi, 

mikäli joukkue saadaan. 

18§ Muut esille tulevat asiat 

Tällä hetkellä vuosijuhlat työllistää tiimiä ja hallitusta. 

21.3. järjestettävien Poolibileiden ohjelman laatii Henna, Joonas ja Sinna. Tapahtumaan on budjetoitu jo 

aiemmin ja summa tullaan laskuttamaan tiedekunnalta. 

 Heli poistui kokouksesta kello 11.21 

19§ Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 23.3., kello 9.00 Yliopistolla, tarkempi tila ilmoitetaan myöhemmin. 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.34. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Henna Nätynki   Lotta Lahtinen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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Liite 1 

Lähettäjä: Mauno Pihlajamaa <mauno.pihlajamaa@gmail.com> 
Lähetetty: 12. maaliskuuta 2018 1:12:48 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: Kokous 12.03.2018  

  
Hei!  
 
Vuosijuhlien osalta tuloja alkanut tipahtelemaan tilille. Tällä hetkellä 34 maksua suoritettu, joista kahdessa, on 
maksettu kahden henkilön osallistumismaksut, eli yhteensä maksuja on suoritettu 36 henkilön osalta. Yhteensä 
vujumaksuja on tullut 1793€ (Niistä Exel-liitetiedosto). Vujusponsoroinnista laskut lähetetty Kemijoki Oy:lle, 
Taimitarha Timo Korhonen Oy:lle, Bull bar and grill/City-hotelli Oy:lle sekä Rajabin ravintolan piste Oy:lle. 
Muistutan vielä kaikkia lähettämään tulevat maksu- ja laskutustiedot minulle, jotteivät ne menisi ohitse. Eli se, joka 
toimii yhteyshenkilönä yrityksen/henkilön kanssa informoi myös minua siitä erikseen ainakin maksu- ja 
laskutustietojen osalta. Olin myös käteiskassasta yhteydessä entiseen rahastonhoitajaan, mutta hän oli lomalla, 
joten se ei ole vieläkään minulla. Siellä siis edelleen se n.700€.  
 
Edellisessä kokouksessa esiin tuomani virhemaksun osalta oli yhteydessa Reilun Matkailun Yhdistykseen ja 
maksu palautettiin. Maksu suoritetaan oikealle vastaanottajalle. 
 
HTP-päivien osalta edelleen puuttuu muutamia maksuja, jotka tullaat tilittämään tulevaisuudessa.  
 
Vastaisuudessa tulen vastaanottamaan kuittipohjia käyttämällä perittävät maksut vain siten, että kuitti on niitattu 
kiinni kuittipohjaan. Se helpottaa omaa työtäni, sillä pienet kuitit sekä irtonaiset paperit on helpompi pitää tallessa 

ja järjestyksessä, kun ne ovat asianmukaisesti kiinnitetty toisiinsa.  Tämä ohjeistus on myös kuittipohjassa.  
 
Tilillä: 4 782,58 €, käteiskassa n.700€  
 
Hyvää kokousta kaikille! 
 
Mauno 
 

 

  

mailto:mauno.pihlajamaa@gmail.com
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Liite 2 

MENOT          

     Hinta Määrä  Hinta yht.  
Vuosijuhlat          

 Illalliskortti    49,8 60 2988   

  Illallinen  30      

  Kahvi  2      

  Juomat  15      

  Palvelumaksu 2,8      

          

          

 Koristelut     50   

 Esiintyjä       200   

 Valokuvaaja      100   

 Juhlapuhuja      49,8   

          

          

         3388 

Sillis          

 Tilavuokra  20   20   

 Ruoka   125   125   

          

YHTEENSÄ      3533   

          

          

TULOT          

 Illalliskortti         

  jäsen    50 36 1800   

  jäsen holiton  48     

  ei-jäsen   55 21 1155   

  ei-jäsen holiton  53 1 53   

         3008 

 Sponsorit        

  Kemijoki Oy    300   

  

Taimitarha Timo Korhonen 
Oy   100   

  Bull Bar ja Grill    200   

  Half Moon     300   

YHTEENSÄ      3908   

          

          

     Vuosijuhlien lopullinen toteuma + 375€  
 


