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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 23.4.2018, kello 17.02 – 18.55 

Paikka: Ainejärjestötilat, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

  x Nyberg Risto  Paikalle klo 17.17 

  x Nätynki Henna Noutamassa postia klo 17.05-17.07 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno 

  - Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna  Paikalle klo 17.07, poistui klo 18.38 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta Paikalle klo 17.07 

  - Mikkonen Jenni 

Muut läsnäolijat: Eevi Pulli  Paikalle 18.23, poistui 18.30 

 

Asiat  1-17§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02. 

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 Mauno Pihlajamaa ja Joonas Ervasti. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun yhteydessä toimittu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Henna poistui klo 17.05 hakemaan yhdistykselle saapunutta postia. Postissa haalarimerkkien lasku. 

Vesa Markuksela on pyytänyt opettajatuutoroinnin osalta tapaamista. Tapaamisessa on tarkoitus osallistua 

opettajatuutoroinnin kehittämistyöpajaan. Annetuista päivämääräehdotuksista sopivin päivä on 21.5. 

Hallintotieteilijäpäivien varainhankintatiimiin tarvitaan joku vetäjäksi, sillä pj:n täytyy saada omista 

henkilökohtaisista syistä vähän kevyemmäksi työtaakkaansa. Vetäjäksi on ehdotettu Maunoa ja tueksi 

Ristoa. Perusteella ettei heitä ole vielä nimetty mihinkään vastuutehtävään HTP:n osalta. 

Päätös: Mauno ja Risto ottavat HTP-varainhankintatiimin vetovastuun. 

 Anna, Henna ja Lotta paikalle 17.07. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Tilillä on tällä hetkellä 2363,42€ 

Vujut on maksettu, ja haalarimerkkilasku menee seuraavaksi 695,88€. Half Moonista tulematta vielä 

kahden vuoden sponsorisummat, sekä YKAlta ei ole vielä saatu sovittua tukea. 

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi hallitukselle. 

Risto paikalle 17.17. 

7§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

Ei akuutteja kuulumisia jaostoista. 

Työelämän osalta Santa parkin ekskursio laitetaan tämän kevään osalta jäihin, sillä yhteydenpito on ollut 

hankalaa, ja ennalta sovittu päivämäärä tulisi markkinoinnin kannalta liian pian. 

8§ Kostajaiset 

Kostajaiset ovat tulevana keskiviikkona. Jessica ja Heli kokoustaneet Lyhdyn järjestäjien, sekä rastinpitäjien 

kanssa. Budjetoidaan 20€ Remburssin rastitarvikkeisiin. Kostajaisten haalarimerkeistä puolet on Lyhdyn 

maksettava. 
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Päätös: Budjetoidaan 20€ rastitarvikkeisiin, sekä toimitaan edellä kuvatusti. 

9§ Flip Cup –turnaus 

Lauantaina järjestetään Flip Cup -turnaus osana Bull bar&grill:in kanssa tehtyä yhteistyösopimusta. Anna on 

hoitanut yhteyksiä Bulliin ja hoitaa asian loppuun asti. Turnauksessa palkitaan kolme parasta, eli 

budjetoidaan 30€ palkintoihin, sekä pyydetään Bullilta myös sponsorointia pääpalkintoon, eli 

ruokalahjakorttiin. 

Päätös: Budjetoidaan 30€ Flip Cup -turnauksen palkintoihin, sekä toimitaan edellä kuvatusti. 

10§ Bailataan.fi  

Viime kokouksessa keskusteltiin otettaisiinko lipunmyyntiä ja ilmoittautumisia helpottamaan Bailataan.fi -

palvelu. Keskusteltu palvelun haitoista ja mahdollisista hyödyistä. Ja edelleen tultu tulokseen, että 

myönteisten puolten vuoksi otetaan Bailataan.fi -palvelu helpottamaan tapahtumien järjestämisessä ja 

lipun myyntiä. 

Päätös: Solmitaan yhteistyösopimus bailataan.fi -palveluntarjoajan kanssa.  

11§ Haalarit 

Sponsoreita on kerännyt niin hallitus kuin myös fuksit, ja haalarien mainossopimukset ovat olleet 

merkittävä varainhankintakeino järjestölle. Kokouksessa käyty keskustelua siitä, minkälaisella järjestelmällä 

lähdettäisiin haalarimainosten keruuta toteuttamaan. Viimevuonna uutta on ollut se, että fuksien saamista 

mainoksista on koko fuksijoukko saanut 40 prosenttia per henkilö alennusta omista haalareistaan.  

Päätös: Hallitus hommaa haalarimainoksia, ja tarkemmista korvauskuluista päätetään myöhemmin 

toukokuussa. Haalarivastaavia ovat Henna Nätynki ja Lotta Lahtinen. 

12§ Kevätkokous 

Iida Nevasalmi on lupautunut kokouksen puheenjohtajaksi, ja Emma toimii sihteerinä. Lotalla on event jo 

valmiina, ja se menee tänään julkaisuun. Sinna varaa tilan. Budjetoidaan 20€ kokouksen tarjottaviin. 

Päätös: Budjetoidaan 20€ kokouksen tarjottaviin, sekä toimitaan edellä kuvatusti. 

 Kokoustauko ajassa 18.10 

 jatketaan kokousta 18.19 

13§ Ekskursio 

Santa Park -ekskursio perutaan keväältä, mutta syksyn ekskursiota yhteistyössä Jalojen Villien kanssa 

jatketaan neuvottelua. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

14§ Syksyn tapahtumat 

LYY järjesti ainejärjestöjen yhteisen suunnittelupäivän koskien syksyn tapahtumia, ja siitä olisi hyvä saada 

koonti hallituksen Facebook-ryhmään. Joitain muutoksia on tullut syksyn tapahtumiin. 

Risto kokoukseen klo 18.21, Mauno kokoukseen klo 18.23 
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Eevi Pulli paikalle klo 18.23, hänelle myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus. 

15§ Muut esille tulevat asiat 

Rainmaker 

Eevi työskentelee Rainmakerilla, ja toi kokoukseen terveisiä yritykseltä. Rainmaker tunnetaan paremmin 

harjoittamastaan myyntitoiminnasta, mutta yrityksen puolelta yritetään murtaa tätä kuvaa ja tulla 

lähemmäksi kansalaisia. Rainmaker solmii yhteistyökuvioita korkeakouluopiskelijoiden kanssa, ja 

mahdollisesta yhteistyötä toivotaankin vuorovaikutteista. Remburssin osalta Eevi juttelee Joonaksen kanssa 

mahdollisesta Remburssin ja Rainmakerin yhteistyöstä. 

Remburssin vaihto-opiskelijat 

Joonas löytänyt Rempan vaihtarit, ja Joonaksen kautta voi heihin ottaa yhteyttä. Tulevia vaihto-oppilaita 

ruvetaan haalimaan jo alkusyksystä mukaan Remburssin toimintaan. 

Soveltavan psykologian kannanotto 

Kannaottoa valmisteltu soveltavan psykologian kandiseminaarista. Remburssin edustajia allekirjoittaa 

edunvalvonnallisen kannanoton ja toimittaa sen edelleen tiedekunnan dekaanille. 

Tenttipankki 

Tenttipankki pitäisi saada takaisin Remburssin nettisivuille. Jessica lupautuu hoitaa sille alustan kesän 

aikana kuntoon, jotta pankkia päästään hyödyntämään tulevana syksynä. 

Kannanotto sivuaineiden alkamisajankohdasta 

Markkinoinnin, taloustiedon ja laskentatoimen sivuaineiden alkamisajankohdat ovat puhuttaneet Kosmos 

Buranin oppiainekahveilla. Keskustelussa on herännyt ajatus siitä, että ne alkaisivat myöhemmin, jolloin 

kaikkien kurssien aloitus ei sattuisi samaan aikaan. Asiaa on ilmeisesti esitetty LYYlle, mutta LYY ei ota 

virallisesti kantaa asiaan. Asia pitäisi esittää YTK:lla henkilökunnalle, jotta kaikkien sivuaineiden opettajat 

yhdessä tarkastelisivat sivuaineiden alkamisajankohtia tiedekunnassa. Asiasta tehdään mahdollisesti 

kannanotto. 

EV-kahvit 

Edunvalvonta-kahveista on ollut puhetta pitkin kevättä, mutta asia siirretään syksylle, koska toukokuussa ei 

läsnä ole juurikaan väkeä. 

Kriisinhallinta Nyt -tapahtuma 

Jussi on menossa opiskelijoille suunnattuun Kriisinhallinta Nyt -tapahtuman konfliktinratkaisusimulaatioon 

Helsinkiin. Hän on hakenut Remburssilta matkakorvauksia 56€. Ainejärjestö myöntää tuet matkaan, 

somenäkyvyyttä, blogikirjoitusta ja hallitukselle aiheesta pidettävää iltakoulua vastaan. 

Päätös: Budjetoidaan 56€ korvaamaan Jussi Korhosen matkakustannuksia, edellä mainituin ehdoin. 

Remburssin tapahtumakysely 

Kevään aikana jäsenistölle on toimitettu tapahtumakysely. Kyselyvastausten perusteella Remburssilta on 

toivottu järjestettävän sitsejä, rentoa yhdessäoloa ilta-aikaan, ekskursioita, sekä liikunta- ja 

ulkoilutapahtumia. Myös Remppa-tuotteitten perään on kyselty. 
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Anna poistui kokouksesta klo 18.38 

16§ Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta katsotaan myöhemmin. 

17§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.55. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Joonas Ervasti    Mauno Pihlajamaa 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


