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Remburssi ry hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 19.08.2018, kello 15.02 – 16.56 

Paikka: Skype-yhteys 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas poistui 16.54  

  x Lehtonen Emma 

  x Nyberg Risto  kokoukseen 15.55 

  x Nätynki Henna 

  - Parkkinen Jessica 

  - Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  x Korhonen Jussi poistui 16.54 

  x Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1-25§  
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1§ Kokouksen avaus 

Kokous avataan kello 15.02. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Sinna Marjamaa ja sihteerinä Iiris Korhonen. Tarvittaessa 
ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina toimivat Heli Turtinen ja Anna Yliaska. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Ei ole tähän kokoukseen ilmoitusasioita. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen tilin tilanteesta ei ole täysin ajankohtaista tietoa. Rahastonhoitaja Pihjalamaa ei ole paikalla. 

7§ Fuksit vs. Vanhat Beer Pong –turnaus 

Järjestetään keskiviikkona 26. syyskuuta Bullissa. Tapahtuma kuuluu yhteistyösopimukseen.  

Päätös: Varmistetaan Bullilta ajankohta vielä kerran. Tapahtumaan budjetoidaan myöhemmin 

8§ Fuksimessut 

Fuksimessut järjestetään perjantaina 31. elokuuta kello 10-14 yliopistolla. 

Remburssi on ilmoittautunut mukaan. Tarkoituksena myydä haalarimerkkejä, tarjota naposteltavaa ja 
kertoa ainejärjestöstä. Tapahtumaan pääsee mukaan Turtinen, Parkkinen ja Lahtinen.  

Päätös: Vuokrataan Lovisasta termareita ja keitetään messuille kahvit.  Turtinen hoitaa termarin 
vuokraamisen. Kaupassa käyvät Turtinen, Parkkinen ja Lahtinen. Budjetoidaan kolmekymmentä (30) euroa. 

9§ Varjoetkot  

Varjoetkot järjestetään perjantaina 31. elokuuta DAS Asemarinteellä kello 17 alkaen. Parkkinen on varannut 
tilan. Suunnitelmissa on tarjota illanistujaisissa hieman juotavaa ja pientä purtavaa. Kerätään porukkaa 
valmistelemaan tilaa kello neljästä lähtien. 

Illan ohjelmaa suunnittelee Korhonen ja esittelee ideat muille orientaatioviikon aikana.  

Päätös: Facebook-event mahdollisimman nopeasti ulos. Kysellään Pihlajamaata käymään kaupassa 
Marjamaan kanssa. Budjetoidaan neljäkymmentä (40) euroa tilavuokraan ja 110 euroa tarjottaviin. 

10§ Fuksiaiset 

Fuksiaiset järjestetään keskiviikkona 12. syyskuuta ympäri Rovaniemeä. Jatkot ovat LYYn järjestämät Half 
Moon Night Clubilla.  

Rastista on vetovastuussa hallitus. Rastille ovat tervetulleita kaikki halukkaat remppalaiset hengailemaan ja 
pitämään hauskaa. 
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Päätös: Tapahtumavastaavat ovat yhteydessä muihin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen 
kanssa ja osallistuvat fuksiaisia koskevaan vapaa-ajan sektorin kokoukseen. 

11§ Fuksisitsit 

Fuksisitsit järjestetään keskiviikkona 19. syyskuuta. Wiljami on jo varattu sitsitilaksi klo 16-23. Jatkot ovat 
Half Moonissa.  

Seuraavassa kokouksessa päätetään sitsien hinta ja tapahtuman järjestämiseen vaadittavat loput 
budjetoinnit.  

Päätös: Budjetoidaan tilavuokraan sataviisikymmentä (150) euroa ja tarjottaviin palataan seuraavassa 
kokouksessa. 

12§ Fuksien ja hallituksen ensimmäinen tapaaminen 

Ensimmäinen tapaaminen tapahtuu orientaatioviikolla tiistaina 28. elokuuta noin kello 10-11. Kaikki 
kynnelle kykenevät hallituslaiset ehdottomasti paikalle.  

Samalla kerralla myös mm. tutorien infoa, sportti-info ja häirintäyhdyshenkilön esittäytyminen. 

13§ Pooli-iltama laavulla 

Pooli-iltamat järjestetään tiistaina 21. elokuuta. Tarkoitus laavuilla, tutustua ja paistaa makkaraa. Toivotaan 
paljon fuksien lisäksi paljon henkilökuntaa ja vanhempia opiskelijoita.  

Päätös: Tehdään Facebook-event Remburssin ryhmään. Budjetoidaan tarjottaviin kaksikymmentä (20) 
euroa. Rempan kaapista haetaan syöntivälineet. 

14§ Syksyn liikuntatapahtumat 

Liikuntatapahtumia on toivottu koko viime vuoden ajan lisää. Tavoitteena on lisätä liikuntatapahtumia 
tulevalle vuodelle 

Tiistaina 28.8. suunnitelmissa pelata pesäpalloa. Pelivälineistä viestiä mahdollisimman pian EV-Antille. 

Liikuntaa Kosmos Buranin kanssa tiistaina 4. syyskuuta. Lajina mahdollisesti pesäpallo. Välineet kysellään 
Mika Vettaiselta.  

Remppalaisten vaellus on suunnitteluvaiheessa. Potentiaalinen päivämäärä olisi lauantai 29. syyskuuta.  

Päätös: Nyberg ja Lahtinen organisoivat liikuntatapahtumia yhdessä.  

Nyberg liittyy kokoukseen kello 15.55 

15§ Piknik laavulla 

Piknik järjestetään lauantaina 22. syyskuuta kello 18 lähtien. Suunnitelmissa kokoontua sympaattisen 
Kirkkolammen rantaan. 

16§ Poolibileet 

Nätynki on yhteydessä pooliyhteyshenkilöön poolibileiden ajankohdan merkeissä.  

Päätös: Nätynki ehdottaa ajankohtaa lokakuun ensimmäiselle puolikkaalle.   
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17§ Oppiainekahvit 

Ensimmäiset oppiainekahvit yleensä järjestetty syyskuun aikana ja toiset kahvit marraskuun aikana. 

Päätös: Ensimmäisiä oppiainekahveja aletaan suunnitella viikolle 39. 

18§ EV-kahvit 

Edunvalvontakahvit/hallituskahvit järjestetään yliopistolla mahdollisesti Loviisassa, ainejärjestötiloissa tai 
Petronellassa. Remburssin edunvalvontavastaavat tavattavissa kahvin ja kysymysten merkeissä.  

Keksitään mahdollisesti uusi nimi kahvittelulle. Mahdollisesti kahvituksilla tavattavissa koko hallitus. 

19§ Haalarit 

Tarjouspyyntöjä uusien fuksien haalareista on lähetetty kahteen eri firmaan. Ensimmäinen kohde on 
lopettanut tuotannon ompelimovaikeuksien vuoksi. Toinen firma ei ole vastannut. Lahtinen aikoo soittaa 
toiselle firmalle, jos vastausta ei kuulu.  

Marjamaa neuvottelee Powerin kanssa yhteistyöstä alkavalla viikolla.  

Tämänhetkisiä sponsoreita ovat Half Moon Night Club, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Bull Bar&Grill ja 
mahdollisesti elektroniikkaliike Power. 

20§ Sponsorit 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut eivät ole maksaneet sponsorirahaa keväältä.  

Power haluaa mahdollisesti laajempaa yhteistyötä pidemmälle vuotta: tapahtumien markkinointiin logoa 
esille, tarralla alennusta, vuosijuhlat, HTP19… 

Myös Rainmaker haluaisi laajempaa yhteistyötä. Ervasti jatkaa neuvotteluja. 

Päätös: Syksylle haetaan YKA:lta avustusta seuraaviin tapahtumiin: pooli-iltamat, fuksimessut, 
ekskursioihin, oppiainekahveille ja EV-kahveille. Marjamaa hoitaa hakuprosessia. 

21§ Pipot 

Pipomalleista on suoritettu äänestys hallituksen Facebook-ryhmässä. Turtinen esittelee pipoäänestyksen 
tulokset. Voittajamalli on numero 2 (pipo tupsulla). Voittaja on saanut yhteensä 9 ääntä. Toiseksi saanut on 
kerännyt 5 ääntä. 

Numero 2 pipolle tulee hintaa n. 7,5-8 e/kpl. 

Numero 4 pipolle tulee hintaa n. 5-6,50 e/kpl. 

Pipolle pohdiskellaan hinnaksi 15e/kpl.  

Turtinen on selvittänyt myös kangaskassien tilannetta. Hinnaksi on selvinnyt kassille 2,60e/kpl.  

Päätös: Tilataan kahta erilaista pipoa, molempia malleja tilataan 50kpl. Kangaskasseja suunnitellaan 
tilattavan 100kpl. Turtinen tilaa tarkat tarjouspyynnöt ja näytekappaleet molemmista pipoista ja 
kangaskasseista.   
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22§ HTP2019 

Varainhankintatiimi kokoustaa Skypessä maanantaina 20. elokuuta.  

Turtinen varaa Wiljamin molemmille illoille, torstaille ja perjantaille. Yliopiston tilat perjantaille varaa 
Marjamaa. Ervasti hoitaa torstai-iltapäivän eksursiota syksyn mittaan. Aamupalahetki perjantaina ilmaisissa 
ainejärjestötiloissa, jotka varaa Turtinen. Korhonen varaa LYYn saunan lauantain sillisaamiaiselle.  

Pääpuhuja on äänestetty ja otettu häneen yhteyttä. 

23§ Muut esille tulevat asiat 

Bailataan.fi 

Bailataan.fi -palvelu otetaan käyttöön syksyllä. 

Kannanotto oppiaineen profiilin nostosta 

Ervasti hoitanut kannanottoa ja antanut sen luettavaksi hallitukselle elokuun alussa. Kannanotto on 
käsitelty myös edellisessä iltakoulussa.  

Päätös: Hallitus hyväksyy kannanoton. Kannanotto toimitetaan fyysisesti dekaanille. 

Ekskursio 

Ervasti hoitaa ekskursiota marras-joulukuulle. Kohteena Pro Inno Design Oy. 

Rolmiot  

Syksyn Rolmiot järjestetään 10.10. ja 7.11. Suunnitelmissa järjestää ensimmäisten bileiden eteen 
mahdollisesti pubivisa. 

Ervasti ja Korhonen J. poistuvat kello 16.54 

24§ Seuraava kokous 

Seuraavaa kokousta varten äänestys Facebookiin. 

25§ Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään kello 16.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remburssi ry 
Yliopistonkatu 8 
96300 Rovaniemi Pöytäkirja 10/2018 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Iiris Korhonen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Heli Turtinen    Anna Yliaska 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 


