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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 23.3.2018, kello 9.02–11.17 

Paikka: F2018, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas saapui kokoukseen kello 09.04 

  x Lehtonen Emma poistui kokouksesta kello 10.08 

  - Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno saapui kokoukseen 09.39 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  x Koivumaa Nea saapui kokoukseen kello 09.11 

  - Korhonen Jussi esittelijä 

  x Lahtinen Lotta saapui kokoukseen kello 09.11 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1-20§, asialista päivitetty kohdan 4§ mukaisesti, kokouksessa asiat 1-21§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.02. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Iiris Korhonen. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat Heli Turtinen ja Anna Yliaska. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsussa lähetettyä asialistaa muokataan seuraavasti; lisätään kohdaksi §15 LYY:n perusavustus, 
jolloin alkuperäisen asialistan kohdat §15-20 siirtyvät järjestyksessä paikoille §16-21. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  

 Joonas Ervasti saapui kokoukseen kello 09.04.  

5§ Ilmoitusasiat 

Marjamaa haluaa kiittää onnistuneista vuosijuhlista.  

Rahastonhoitaja Pihlajamaa ei ole paikalla, joten saapuneen postin tilanne ei ole tiedossa. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Rahastonhoitaja ei ole paikalla.  

Palataan yhdistykseen taloudelliseen tilanteeseen kodassa 19§ Muut esille tulevat asiat.  

7§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

AJPJ: Marjamaa on osallistunut ainejärjestöjen puheenjohtajistojen -kokoukseen. AJPJ- kokouksessa on 
ollut Teppo Säkkisen koulutus, jonka aiheena vapaaehtoisten johtaminen. Sinna pyrkii ottamaan 
koulutuksesta inspiraatiota.  

EV: Nätynki on osallistunut edunvalvontajaoston kokoukseen, jossa aiheena on ollut vuosittaiset 
opintopistetavoitteet (55op/vuosi). Toukokuun 8. päivä opintopisteisiin liittyvä festarimainen tapahtuma 55 
opintopisteen hengessä. Huhtikuun 4. päivä kesäopintoihin ja niiden tiedottamiseen liittyvä tapahtuma.  

TE: Ervasti on osallistunut työelämäjaoston kokoukseen, jossa on keskusteltu viikon 44 rekrymessuista. 
Suunnitelmissa yhdistää molempien korkeakoulujen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston, rekrymessut. 
Ajankohtana ovat alustavasti päivät tiistai 30.10 ja keskiviikko 1.11.  

Nätyngin mukaan Marraskuun Hallinnontutkimuksen seuran -päivien työryhmään kaivataan 
opiskelijaedustajia.  

 Kokoukseen saapuivat klo 09.11. Lotta Lahtinen ja Nea Koivumaa.  

8§ Vapun tapahtumat 

Kostajaiset: Kostajaiset järjestetään vappuviikolla keskiviikkona 25.4. Vetovastuussa ovat Remburssi ry ja 
sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Lyhty ry. Kostajaisten jatkoilla samaan aikaan RoVion eli 
Rovaniemen insinööriopiskelijoiden järjestämä tapahtuma. RoVio maksanut esiintyjästä huomattavan  
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summan, joten jatkoista ja erityisesti niiden markkinoinnista tulee olla vielä yhteydessä sekä Half Mooniin 
ja RoVioon. Tulee myös selvittää Lyhdyltä kiinnostusta hankkia Kostajaisille virallinen haalarimerkki. 
Kostajaisten rastinpitäjiin tulee rastikilpailuun sitouttamisen ja tapahtuman suunnittelemisen vuoksi olla 
yhteydessä mahdollisimman pian.  

Flip Cup –turnaus: Remburssi järjestää Bullissa Flip Cup- turnauksen 28.4. klo 19.00–21.30. 
Osallistumismaksu vielä kysymysmerkki.  Tulee selvittää osallistumismaksun selkeytymisen vuoksi Bullilta 
könttäsummaa pelisetistä. Jatkot on suunnitelmissa järjestää TAO ry:n kanssa yhdessä nimellä Leikkisän 
leppoisat jatkot. Jatkot tarvitaan yhdistyksen ja yhteistyöbaarin sopimuksen ehtojen täyttymiseksi (LIITE1, 
ote sopimuksen sopimusehdoista). Ajankohdasta tulee olla yhteydessä Half Mooniin. 

Päätös: Turtinen on yhteydessä Half Mooniin sekä Kostajaisten jatkoista että Flip Cup – turnauksen 
jatkoista. Parkkinen on yhteydessä Kostajaisten merkeissä sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun 
yhdistysten kanssa. Marjamaa on yhteydessä Bull Bar & Grill- ravintolaan Flip Cup – turnauksesta.  

9§ Kulttuuri-iltamat 

Suunnitelmissa lähteä Remburssin jäsenistön kanssa katsomaan teatteria. Vaihtoehtoina on Lapin 
ylioppilasteatterin uusi näytelmä ja Speksi. Asiasta käydään keskustelua. 

Päätös: Yksimielisen keskustelun jälkeen todetaan, että lähdetään katsomaan Speksiä torstaina 
12.huhtikuuta. Tapahtumaeventin hoitaa Yliaska.  

10§ Makkaraa ja mölkkyä -Get together 

Tapahtuma järjestetään Kirkonjyrhämän laavulla 25.maaliskuuta. Mölkky saatu Janette Peltokorvelta 
takaisin, joten mölkkykausi voidaan avata sunnuntaina. Jäsenistölle tarjotaan tapahtumassa makkarat, 
joihin esitetään budjetoitavaksi 20€. 

Laavun polttopuutilanteen tarkistaa Nätynki.  

Päätös: Eväisiin budjetoidaan 20€. Kaupassa käy Turtinen ja Parkkinen. 

11§ Haalarimerkit 

Uusien haalarimerkkien tilaaminen viivästynyt taloudellisen tilanteen takia. Tilattujen haalarimerkkien 
arvioidut menot ovat noin 550–650 euroa. Lehtonen ehdottaa violetin haalarimerkin tilaamisen jättämistä 
väliin.  

Asian käsittely keskeytyy ja haalarimerkkien tilaaminen siirretään kohtaan 19§ Muut esille tulevat asiat. 

 Pihlajamaa saapui kesken asiankäsittelyn kokoukseen 09.39.  

12§ Kevätkokous ja kevätkarkelot 

Alkuperäinen päivämäärä (13.4.) ei onnistu tilinpäätöksen myöhästymisen takia. Tilinpäätös tulee toimittaa 
toiminnantarkastajalle kuukautta ennen kevätkokousta. Keskustelua käyty kevätkokouksen ja 
kevätkarkeloiden vaihtoehtoisista järjestämismahdollisuuksista. 

Marjamaa ehdottaa kevätkokouksen puheenjohtajaksi Iida Nevasalmea. Idea saa kannatusta. 

Päätös: Kevätkokoukseen jälkeen järjestetään haalarimerkkienompeluilta ainejärjestötiloissa yliopistolla 
torstaina 26. huhtikuuta. Kokouksen puheenjohtajaksi pyydetään Nevasalmea. 

 Korhonen saapuu kokoukseen kello 09.48, toimii esittelijänä häirintäyhdyshlö-asiassa. 

 Kokoustauko (n. 5min.) aloitetaan kello 9.50, jonka aikana asiaa häirintäyhdyshenkilöstä. 
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Kokoustauko päättyy kello 10.09. 

Emma Lehtonen ja Jussi Korhonen poistuivat kokoustauon aikana. 

13§ Ryhmäytyminen 

Facebookryhmässä on ollut kahdenlaista kyselyä ryhmäytymiseen liittyen. Varapuheenjohtaja Korhonen on 
kysellyt ryhmäytymisen aktiviteeteista ja aikatauluista.  

Päätös: Ryhmäytyminen 5.huhtikuuta klo 17 eteenpäin. Budjetoidaan pizzatarvikkeisiin ja limuihin 30€.  

14§ Vuosijuhlien jälkipuinti 

Vuosijuhlat menivät kokonaisuudessaan hyvin.  

Vuosijuhlien menot ovat 3 533€ ja tulot ovat 3 908€. Voitolla/plussalla 375€.  

Päätös: Sponsorien maksut tulee tarkistaa. Kemijoki Oy:lle tulee toimittaa sponsorointisopimuksien 
mukaiset kuvat.  

15§ LYY:n perusavustus 

Perusavustuksen haku on avautunut 16.3. Remburssi hakee perusavustusta 500€.  

Perusavustuksen hakemukseen tulee liittää perusteluja. Remburssi ry voisi perustella hakemusta seuraavin 
syin: paljon poikkitieteellistä toimintaa (myös AMK:n suuntaan), kandiuudistus, häirinnän ehkäisemisen 
uusi suunnitelma, paljon omia tapahtumia (kaksi mökkiviikonloppua, pubivisoja) ja tutoruudistus. 

Päätös: Liitetään avustushakemukseen mukaan toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka on hyväksytty 
syyskokouksessa 2017. Marjamaa ja Korhonen hoitavat hakemuksen.  

16§ Käteisvarat 

Viime vuoden rahastonhoitajalla Mikkosella hallussa Remburssin käteisvarat. Käteisvarojen arvioitu summa 
on 700 euroa.  

Kokouksessa tulee keskustelua käteisvarojen tarpeellisuudesta. Marjamaa ehdottaa käteisvarojen talletusta 
yhdistyksen tilille ja käteiskassasta luopumista. Parkkinen ja Turtinen kertovat kokemuksiaan käteiskassan 
tarpeettomuudesta mm. Rolmiot -lipunmyynnissä.  

Päätös: Käteisvarat talletetaan tilille ja yhdistys luopuu käteiskassasta. Marjamaa hakee käteisvarat 
edellisvuoden rahastonhoitajatalta. 

17§ Poronkuseman rasti 

Marjamaa ostanut Remburssille ilmastointiteippiä Poronkuseman rastia varten. Teippiä tarvitaan varmasti 
jatkossakin. Marjamaa toimittaa teipin yhdistyksen kaappiin. Alun perin rastitarvikkeisiin on budjetoitu 15€, 
joka on perustellusti ylitetty.  

Päätös: Budjetoidaan tarvikkeisiin lisää 10€, kattamaan Marjamaan hankinta.  

18§ Pöytäkirjojen tulostus 

Sihteeri Lehtonen joutuu tulostamaan paperisia pöytäkirjoja. Yliopiston tulostus on nykyään maksullinen. 
Aiemmissa kokouksissa on budjetoitu myös rahastonhoitaja tarvikkeisiin.  

Päätös: Budjetoidaan 10€ haettavaksi kuittia vastaan rahastonhoitaja Pihjalajamaalta.  
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19§ Muut esille tulevat asiat 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne: tilillä on 5 937,90€. Vuosijuhlamenojen jälkeen tilillä noin 2 400€. 

Haalarimerkit 

Haalarimerkkien tilausasian hoitamista jatketaan. Käsittely jäi kesken kohdassa 11§ Haalarimerkit.  

Rahastoinhoitaja Pihlajamaan arvion mukaan taloudellinen tilanne sallii merkkien tilaamisen. Otetaan 
huomioon Lehtosen kommentti violettien haalarimerkkien tilaamisen tarpeettomuudesta. Tilata tulisi lisää 
1 vanhaa merkkiä, edellisvuoden hallituksen suunnittelemaa ainejärjestömerkkiä ja 
haalarimerkkisuunnittelukilpailun voittajamerkkejä (2 eri merkkiä). Jos yhdistykset päättävät tilata 
Kostajaismerkkiä, merkin tilaus tulisi liittää muidenkin merkkien tilaukseen.  

Päätös: Päätetään tilata 4 merkkiä. Kostajaisten haalarimerkin tilanne selvitellään viikonlopun aikana. 
Haalarimerkkeihin budjetoidaan 500 euroa. Parkkinen ja Marjamaa hoitavat asiaa. 

HTP19  

HTP19 -kokous ollut maanantaina 19.3. Kokouksessa järjestäydytty ja jaettu vastuut erilaisiin työryhmiin. 
Excursiopaikaksi on kaavailtu Lappset Group Oy:ta.  

Opettajatuutorointi 

Vesa Markuksela on ottanut yhteyttä opettajatutoroinnista. Asian kehittämiseksi on suunniteltu 
työpajatyöskentelyä, johon olisi tarve saada mukaan opiskelijaedustajia. Remburssi lähtee mukaan 
opettajatuutoroinnin kehittämiseen. 

Bailataan.fi -yhteistyö 

Bailataan.fi on ottanut yhteyttä yhteistyöehdotuksen muodossa. Bailataan.fi – sovelluksen mahdollinen 
käyttöönotto koetaan hallituksen jäsenien keskuudessa hyödylliseksi mm. sitsi-, kostajais- ja 
vujuilmoittautumisten yhteydessä. Yhdistyksen jäsenet tapaavat Arttu Väisäsen palaverin merkeissä 
torstaina 29.maaliskuuta. 

Rekryvideo 

YTK:n uudelle rekryvideolle tulisi ideoida kuvauspaikkoja ja – hetkiä.  

 Pihlajamaa poistui kello 10.53. Pihlajamaa palaa takaisin 10.58.  

 Parkkinen poistuu kokouksesta kello 11.00. Parkkinen palaa takaisin kello 11.01. 

20§ Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 4.4. kello 16.00.  

Päätös: Budjetoidaan kokouseväisiin 10 euroa. 

21§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.17. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Iiris Korhonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Heli Turtinen    Anna Yliaska 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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Liite1, sopimusehdot yhteistyöbaari Half Moonin kanssa tehdystä sopimuksesta 

3. Osapuolten velvollisuudet 

1) Yhdistys sitoutuu järjestämään tapahtumiaan yhteistyöbaarissa neljä (4) kappaletta + 

vujut ajanjaksolla 1.1.2018-31.12.2018.  

2) Tapahtumien arvioitu volyymi on n. 40-60 jäsentä/tapahtuma. 

3) Yhdistys järjestää tapahtumia lähinnä keskiviikko/perjantai/lauantai. Tapahtumien tarkat 

ajankohdat sovitaan Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin kesken. 

4) Yhdistys voi järjestää omaa ohjelmaa Yhteistyöbaarissa noin yhden tunnin (1 h) ajan (n. 

klo 22-23 välillä). Tämän jälkeen ilta jatkuu Yhteistyöbaarissa normaalien asiakkaiden 

tapaan. 

5) Yhdistyksen tapahtumissa maksetaan pääsääntöisesti aina enintään 3 euron 

narikkamaksu, joka jää kokonaisuudessaan Yhteistyöbaarin 

lipunmyynti/järjestyksenvalvonta/narikka-kulujen kattamiseen. 

6) Sisäänpääsyn hinta sisältäen narikka Yhdistyksen tapahtumiin voi olla poikkeuksellisesti 

suurempi kuin narikkamaksu, joka sovitaan aina erikseen Yhteistyöbaarin kanssa. 

Tällöin Yhdistys sitoutuu järjestämään esim. pienimuotoista ohjelmaa/teemaa ja saa 

jyvityksenä narikka-hinnan ylimenevästä osuudesta erikseen sovitun summan.  

7) Yhdistyksen tapahtumia ei tulla järjestämään ”päällekkäin” suuret bilettäjä-volyymit 

omaavina päivinä (esim. pääsiäinen, uusivuosi) ilman eri sopimusta. 

8) Yhdistyksen tapahtumia ei tulla järjestämään ”päällekkäin” suuret bilettäjä-volyymit 

omaavina live-artisti esiintyjä-iltoina ilman eri sopimusta. Yhteistyöbaarin tulee 

ilmoittaa artisti-illoista kohtuullisessa ajassa Yhdistykselle. 

9) Yhteistyöbaarit sitoutuu olemaan avoinna sovittujen Yhdistyksen tapahtumien aikana. 

10) Yhteistyösopimukseen kuuluu: 

➢ 14 kpl VIP-korttia Remburssi ry:n  hallituksen jäsenille (10 kpl) ja varajäsenille 

(4 kpl) vuodelle 2018 Half Moon Nightclubiin. VIP-kortit ovat tarkoitettu vain 

henkilökohtaiseen käyttöön hallitukseen jäsenille ja varajäsenille. Laskennallinen 

arvo a’ 600€ x 14 kpl = 8 400€. 

➢ 80 kpl ennakkolippu sis. narikka Vujut (80 hlö). Laskennallinen arvo 

kokonaisuudessaan 80 hlö x 5€ = 400€.  

➢ 50 kpl ennakkolippu jonottamatta sis. narikka per tapahtuma. Laskennallinen 

arvo kokonaisuudessaan (4 tapahtumaa x 50 hlö) x 5€ = 1 000€. 
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➢ yhteensä 28 kpl drinkkilippu (a’ 6€) hallituksen jäsenille ja varajäsenille per 

tapahtuma. Laskennallinen arvo kokonaisuudessaan (5 tapahtumaa x 28 kpl) x 6€ = 

840€. 

➢ yhteensä 1 plo kuohuviini (a’ 24€) per tapahtuma. Laskennallinen arvo 

kokonaisuudessaan (5 tapahtumaa x 1 plo) x 24€ = 120€. 

➢ Yhteistyöbaari maksaa Remburssi ry: vuosijuhlien ja sopimuskauden 2018 

yhteistyöstä kolmesataa (300€) euroa (alv. 0 %).  

➢ Yhteistyöbaari sitoutuu maksamaan Remburssi ry:lle uusien opiskelijoiden 

haalarimainoksesta sisältäen paino- ja muut kulut kolmesataa (300€) euroa 

(alv. 0 %).  

11) Osapuolet voivat myös sopia muista eduista myöhemmin mm. Yhdistykselle 

toimitettavien sopimushintaisten live-artistien ennakkkolippu jonottamatta sis. narikka 

myyntitoiminnoista. 

12) Yhdistys laskuttaa Yhteistyöbaaria 1. järjestetyn tapahtuman jälkeen. Summaa ei 

palauteta, jos yhteistyö Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin välillä keskeytyy tai loppuu 

Yhdistyksestä riippumattomasta syystä ennen sopimuskauden päättymistä. 

13) Yhdistys ei järjestä muita tapahtumia/bileitä sopimuskaudella 2018 muiden alueen 

yökerhojen kanssa ilman Yhteistyöbaarin suostumusta. 

14) Yhdistys sitoutuu pitämään Virallisen Yhteistyöbaarien mainosta internet- ja facebook-

sivuillaan koko sopimuskauden. 

 

 


