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Remburssi ry hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 19.06.2018, kello 18.00-19.51 

Paikka: Skype-yhteys 

_______________________________________________________________________________________ 

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 paikalle kello 18.06 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  x Korhonen Jussi 

  - Lahtinen Lotta 

- Mikkonen Jenni 

 

Asiat  § 1 – 18     
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Marjamaa Sinna, sihteeri Lehtonen Emma. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nätynki Henna ja Korhonen Iiris. 

4§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun mukana toimitettuun asialistaan lisätään kohta §16 Oppiainepoolin markkinoinnin 
kannanotto, jolloin alkuperäisen asialistan kohdat §16-18 siirtyvät järjestyksessä paikoille §17-19. 

Korjattu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Mauno liittyi kokoukseen kello 18.06 

5§ Ilmoitusasiat 

Postin välityksellä on saapunut Staabilta lehdet, Kirkon ulkomaanavun yhteistyökysely. Nordealta 
yritysfuusiotiedote, joka ei vaikuta mitenkään yhdistyksen tilitoimintaan. Lyhdyn ja Taon kanssa tehdyn 
mökkireissun lasku, joka edelleen toimitettu Lyhdylle, ja laitettu maksuun. 

Politiikkatieteistä ja sosiologiasta on tullut jo pääsykoetulokset, joten seurataan myös sitä koska meidän 
omat tulokset tulee. 

Päätös: Posti tiedoksi hallitukselle. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Half moonilta ovat tulleet viime vuotiseen yhteistyösopimukseen kuuluneet sponsorisummat yht. 550 
euroa, sekä tämän vuoden sopimukseen kuuluvat 300 euroa. Half moonilta pitäisi saada rahaa vielä 300 
euroa fuksien haalarimainoksesta (summa tulee tarkastaa sopimuksesta). 

Yhdistyksen tilillä tällä hetkellä rahaa 2798,74 euroa. 

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi hallitukselle. 

7§ Vuoden 2018 fuksien haalarit 

Aiemmassa kokouksessa ollaan keskusteltu siitä hankkiiko hallitus sponsoreita fuksien haalareihin, vai ei. 
Tällä hetkellä hallituksen puolesta sponsoreita haalareihin on Half moon ja YKA. Käydyssä keskustelussa 
ehdotettiin, että lähestytään niitä tahoja, joista on saatu viime vuonna haalarisponsorit. Bull bar & grilliä 
voitaisiin kysyä yhdeksi yhteistyökumppaniksi, kuitenkin niin, ettei tulevan vuoden hallitukselle sovita 
mitään järjestelyvastuita ko. paikan kanssa. 

Remburssin osuutta haalareitten maksuista ehdotettiin laskettavan. Turtinen ehdotti keskustelussa myös, 
että sponsorisummiin lisättäisiin vielä painatuskulut, eli sponsorisumma olisi mainos + painatuskulut, jotka 
arvioitaisiin keskiarvon mukaan. Haalarivastaavat Nätynki ja Lahtinen alkavat hoitamaan asiaa käydyn 
keskustelun pohjalta. 
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Päätös: Hallitus hakee muutamia sponsoreita fuksien haalareihin, ja innostetaan fukseja hakemaan itse 
sponsoreita haalareihinsa. Jokainen hallituslainen kysyy yhtä paikkaa heinäkuun puoleenväliin mennessä. 
Konkreettinen kuva yhteistyöstä tarjottava mainostajille, jotta he tietävät mihin ryhtyvät. 

8§ Rempan fuksilehti 

Viime vuonna ollut fuksilehti eli koottu infopaketti yliopistoelämästä ja asioista, mitkä ovat fukseille 
olennaista tietää. Tänä vuonna tutorit ovat alkaneet jo lehteä työstämään. Sinna ehdottaa, että lehteen 
laitettaisiin jo tietoa mustasta rembasta, aj-toiminnasta sekä hallitustoiminnasta. Lehti tulee julkaista 
riittävän aikaisin, jotta se palvelee tarkoitustaan uusien fuksien ohjenuorana. 
 

Päätös: Orientaatioviikon aikataulurunko julkaistaan ensin, ja fuksilehti vasta myöhemmässä vaiheessa. 
Vapaa-ajan tiimi ja tuutorit hioo aikataulun valmiiksi ja hallitusta informoidaan tulevasta. 

9§ Rempan tuotteet syksyksi 2018 

Ainejärjestön omia tuotteita on kyselty paljon. On päädytty aloittamaan aj-tuotteet kangaskasseista ja 
pipoista, myöhemmin tuotevalikoimaa lisätään kysynnän mukaan. Turtinen ottaa asian hoitaakseen ja 
kartoittaa tarjouksia tuotteista eri paikoista. 

Kassin ulkomuodosta keskusteltu, ja lopputulemaksi päädyttiin, että otetaan molempiin sekä pipoihin ja 
kasseihin aj:n logo. 

Päätös: Turtinen hoitaa tarjouskyselyt ja asiaan palataan, kun tuotteiden hinnat ovat selvillä. 

10§ Syksyn 2018 tapahtumat 

Keväällä järjestettiin ainejärjestökysely, jossa kartoitettiin, millaisia tapahtumia jäsenistö haluaisi 
järjestettävän. Kyselyssä toivottiin sitsejä, ekskursioita, liikunta- ja ulkoitutapahtumia, sekä hengailuiltoja 
muuallakin kuin DAS-kodalla. 

Tulevan syksyn tapahtumia ovat muun muassa Varjoavajaiset, fuksiaiset, vanhat vs. fuksit beer pong 
(ajankohta syyskuulle, jotta vanhempiakin opiskelijoita saapuisi paikalle), mölkkyä ja makkaraa. Jo aiemmin 
mietityt kotiapprot mahdollisesti toteutettaisiin marraskuussa hallitusrekryn yhteydessä. 

Tapahtumissa on otettava huomioon yhteistyöbaarin kanssa solmitun sopimuksen sopimusehdot, eli Half 
moonissa on järjestettävä kahdet jatkot. Ehdot tulisivat näillä näkymin täyttymään fuksisitsien ja 
pikkujoulujen jatkoista. 

Työelämän ja edunvalvonnan puolelta Ervasti on sopinut ekskursiota Rainmakerin kanssa, hän on myös 
kartoittanut muita mahdollisia ekskursio paikkoja. Syksyn ensimmäiset oppiainekahvit pidetään syyskuussa, 
sekä poolibileitä on myös suunniteltu syksylle. 

Päätös: Tulevia tapahtumia tiedoksi hallitukselle, tapahtumiin palataan lähemmin, kun ne ovat 
ajankohtaisia. 

11§ Tutoreiden ja hallituksen yhteistyö 

Hallitus ja tutorien välille on luotava hyvä yhteistyö. Remburssi on perinteiseti tukenut tuutorointia 
rahallisesti, joten senkin suhteen yhteistyö oltava toimivaa. Konkreettisina toimina esimerkiksi vältetään 
ristiriitaisen informaation jakamista.  

12§ Valintakokeen tarjottavat 

Keväällä valintakokeiden yhteydessä tarjosi Remburssi kokeisiin osallistuville pientä purtavaa, silloin 
ostoksiin meni yhteensä 21,55€. Ostosten kuitissa on myös 4€ arvoinen Veikkausmyynti. Kuitenkaan 
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yhdistyksen rahoilla ja ko. tapahtumaa varten ei ole ostettu mitään Veikkaustuotteita. Budjetoidaan 
kauppaan mennyt summa, ja Pihlajamaa selvittää Sale Lapinmaasta kuitin virheriviä. 

Päätös: Budjetoidaan 21,55€ tarjottaviin ja Pihlajamaa selvittää virheen kuitissa. 

13§ Kevätkokouksen materiaalien tulostaminen 

Puheenjohtaja Marjamaa on tulostanut kevätkokoukseen materiaaleja 10 euron edestä. Budjetoidaan 10€ 
Marjamaalle korvausta tulostetuista matriaaleista. 
 
Päätös: Budjetoidaan 10€ Marjamaalle yhdistykseltä laskutettavaksi. 

14§ Sillikseen budjetointi 

Aiemmin keväällä järjestettyjen Remburssin vuosijuhlien silliaamiaisesta rahastonhoitaja on maksanut 
Marjamaalle 100 euroa, kuitenkin silliksen kuluja on Marjamaalla saamatta vielä 10,50€. Budjetoidaan 
Marjamaalle vielä 10,50€ silliksen kuluja kattamaan. 
 
Päätös: Budjetoidaan 10,50€ Marjamaalle kattamaan silliaamiaisen loppuja kuluja. 

15§ HTP-19 

Tulevien hallintotieteilijäpäivien tiimoilta on kokoustettu niin koko suunnittelutiimin kuin myös järjestävien 
tiimien toimesta. Varainhankintatiimin vetäjä Pihlajamaa kertoi varainhankintatiimin suunnitelmista ja 
kuulumisista. Pääpuhujaäänestys on käynnissä ja siihen toivotaan kaikkien ottavan osaa. 
Hallinnontutkimuksen seuran kanssa on myös avattu keskustelua mahdollisista yhteistyökuvioista. 

Päätös: HTP-19 kuulumiset tiedoksi hallitukselle. 

16§ Kannanotto 

Kannanotto oppiainepoolin markkinoinnista, sekä hakijamäärään kasvattamisesta. Kandivaihe on 
muuttunut, joten olisi aika alkaa markkinoida meidän oppiainepoolin tarjontaa uudella tavalla. 
Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi voisi asettaa siihen, että meidän poolissa hakijoita olisi oikeustieteitten 
jälkeen toiseksi eniten. Konkreettisia toimia markkinoinnin uudelleen järjestelyyn voisi olla esimerkiksi: 

1. esittelysivu oppiaineesta nettisivuille 
2. sosiaaliseen mediaan mahdollisille hakijoille kohdennettua markkinointi 
3. lukioissa esittelykäyntejä tai vastaavasti lukioihin toimitettava infopaketti niin LAY:sta kuin myös 

oppianeesta 
4. valintakokeen malliin ja muotoon olisi syytä kiinnittää myös huomiota 

Ervastin kokoamat ajatuksia kannatetaan, joten kannanoton eteenpäin vienti jatkuu. 

17§ Muut esille tulevat asiat 

Kostajaisten tulojen tilitys Lyhdylle 

Lyhdyn kanssa yhteistyössä järjestetyistä Kostajaisista tuloja tuli yhteensä 261€, yhteisiä menoja oli 
Kostajaisten haalarimerkit eli 138€. Eli tuloja menojen jälkeen jäi 123€, joka jaettuna tasan Lyhdylle ja 
Remburssille on 61,50€ per ainejärjestö. Remburssin tulee tilittää Lyhdylle 61,50€. 

Vuosijuhlat 

Vuosijuhlien tarkastetun budjetin jälkeen on koristelubudjettiin budjetoitava vielä 5,95€.  

Päätös: Budjetoidaan 5,95€ vuosijuhlien koristelubudjettiin. 
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Tenttipankki  

Remburssin tenttipankki on palautettava takaisin, joten kesän aikana webmaster-Parkkinen käynnistää 
tenttipankin toimintaan. 

Haalarimerkit 

Keväällä Remburssille tilattiin uusia haalarimerkkejä. Haalarimerkkilaskuun pitää budjetoida 57,88. 
Rahastonhoitaja maksaa laskun. 

Päätös: Budjetoidaan 57,88€ haalarimerkkilaskuun. 

Remburssin uusi lakana 

Tapahtumissa käytettävä Remburssin ’’banderolli’’ tulisi uudistaa, sillä järjestön logo on vaihtunut. 
Lakanaprojekti hoidettaisiin hallituksen toimesta, ja siihen budjetoidaan 20€. 

Päätös: Tehdään järjestölle uusi ’’banderolli’’ ja budjetoidaan siihen 20€. 

18§ Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi alustavasti ajateltiin viikkoa 30. 

19§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.51 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Iiris Korhonen    Henna Nätynki 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


