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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 8.10.2018, kello 17.00–19.32  

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 

  x Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  - Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1–20§, esityslista muokattu kohdan 4§ mukaan, kokouksessa asiat 1–26§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Marjamaa Sinna, sihteeri Lehtonen Emma. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Pihlajamaa Mauno ja 
Yliaska Anna. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun mukana toimitettua asialistaa muokataan seuraavasti: lisätään kohdaksi 19§ 
Rovio ry vuosijuhlat, kohdaksi 20§ Staabi ry vuosijuhlat, kohdaksi 21§ Halloween bileet Lastu 
ry:n kanssa, kohdaksi 22§ HTP2019, kohdaksi 23§ Fuksisitsit, kohdaksi 24§ Verohallinto. 
Lisäysten myötä alkuperäisen asialistan kohdat 19–21§ siirtyvät järjestyksessä paikoille 25–
27§. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  

5§ Ilmoitusasiat 

Postissa on tullut lasku avaruus.net:iltä, nettisivujen käyttömaksu. Budjetoidaan 51 euroa 
laskuun. 

LYY:llä menossa kampanja #kerromeille eli kampanja häirinnän ehkäisemiseksi ja 
häirintäyhdyshenkilöiden profiilin nostamiseksi. Remburssin someen postataan viikon aikana 
tietoa meidän häirintäyhdyshenkilöistä. 

Päätös: Budjetoidaan 51 euroa nettisivujen käyttömaksulaskuun. Muutoin toimitaan edellä 
kuvatusti. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Tilillä on tällä hetkellä 3591,62 euroa. Loppuvuotta silmällä pitäen tilanne on hyvä. Ervasti on 
saanut rekrymessuille uuden yhteistyöyrityksen, jolta tulee 300 euroa lisää rahaa 
yhdistykselle. Pipoista tulossa vielä lasku ja kangaskassilasku on jo maksettu. Muutamia 
sponsorisummia eri tahoilta on vielä laskuttamatta. 

Päätös: Taloudellinen tilanne tiedoksi hallitukselle. 

7§ Haalarit 

Lahtinen ja Nätynki ovat hoitaneet fuksien haalarien tilaamista. Parhaillaan fuksien 
haalariryhmässä fuksit äänestävät haalarien ominaisuuksista ja haalareita toimittavasta 
firmasta. 

Hallitus on hommannut haalareihin sponsoreita 750 euron edestä. 

Fuksit ovat hommannut haalareihin sponsoreita 1795 euroa.  
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Fuksien keräämästä sponsorisummasta 30 prosenttia jaetaan kaikkien fuksien kesken eduksi 
ja jokainen sponsorin haalareihin saanut henkilö saa omasta sponsorisummasta 10 prosentin 
lisäalennuksen. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

8§ Remburssin ja KB:n mökkireissu 

Mökkireissua vietetään 9-11.11. Ilmoittautuminen aukeaa perjantaina, kiintiöt on jaettu 25 ja 
25, eli tasan ainejärjestöjen kesken. Mökkireissua markkinoitava aktiivisesti. KB:lle 
ehdotetaan, että Rempan kautta liikkuu kaikki rahallinen toiminta. 

9§ Remburssin ja KB:n illanvietto 

Parkkinen on varannut Sampokeskuksen saunatilat ja hakee avaimen sinne. Pihlajamaa ja 
Yliaska käyvät kaupassa. Tila maksetaan puoliksi eli 125 euroa per ainejärjestö. Kosmos 
Buran antaa 40 euroa ruokaan, joten Remburssikin osallistuu tarjottavien hankintaan 
neljälläkymmenellä (40) eurolla. Budjetoidaan tapahtumaan yhteensä 165 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan illanviettoon 165 euroa. Muutoin toimitaan edellä kuvatusti. 

Korhonen I. poissa kokouksesta kello 17.42–17.44 

10§ Kiitosilta tuutoreille ja vujutiimille 

Keväällä vujutiimin kiitosilta jäi pitämättä, joten Marjamaa ehdottaa, että yhdistettäisiin se 
tuutoreille pidettävään kiitosiltaan. Nämä kaksi tiimiä yhdistäen henkilömäärä on 12 
henkilöä. 

Keskustelussa ehdotettiin, että mentäisiin yhdessä syömään ja Remburssi ry tarjoaisi 
jokaiselle 10 euroa ruokailusta. Eli budjetoidaan 120 euroa tuutorien ja vujutiimin 
kiitosiltaan. 

Päätös: Budjetoidaan kiitosiltoihin 120 euroa. 

11§ Hallinnoijat ry:n vuosijuhlat 

Nätynki ja Turtinen lähtevät edustamaan Remburssia Vaasaan. Vuosijuhlien illalliskortti 
maksaa 120 euroa per henkilö, junaliput ovat maksaneet 59 euroa meno–paluu per henkilö. 

Käydyssä keskustelussa päätettiin, että korvataan yhden edustajan illalliskortti + junaliput = 
180 euroa, jonka edustajat jakavat keskenään eli 90 euroa per henkilö. Lahjaan budjetoidaan 
20 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan Hallinnoijat ry:n vujuista koituviin kustannuksiin yhteensä 200 euroa 
(180€ edustajille jaettavaksi ja 20€ lahjaan). Edustajat hakevat korvauksen menoistaan 
kuitteja vastaan yhdistykseltä. 

12§ Laavuilun eväät 

Aiemmin syksyllä järjestettyyn laavuilun eväisiin käytettiin 15,99 euroa. Eli budjetoidaan 
laavuilun eväisiin 16 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan laavuilun eväisiin 16 euroa. 
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13§ Beer Pong -turnauksen palkinnot 

Bull Bar & Grillissä järjestettyyn Beer Pong -turnauksen palkintoon käytettiin 12 euroa. 
Budjetoidaan summa. 

Päätös: Budjetoidaan 12 euroa Beer Pongin palkintoon. 

14§ Musta Remba ja A-siiven palloveikot 

Remburssin sählyjoukkueen Mustan Remban liigan osallistumismaksu on maksettu ja se oli 
100 euroa. 

A-siiven palloveikkojen osallistumismaksun on Kosmos Buran maksanut ja siitä olisi 
maksettava 50 euroa, eli puolet KB:lle, joka on maksanut koko summan. 

Urheilujoukkueita markkinoitava. 

Päätös: Budjetoidaan urheilujoukkueiden maksuihin yhteensä 150 euroa. Markkinoidaan 
joukkueita jäsenistölle. 

15§ Sitsit 16.11. 

16.11. järjestettäville sitseille on tilaksi varattu Wiljami. Sitsien teemaksi on ehdotettu 
’’Musta tuntuu 2.0’’. Toastmastereiksi pyydettäisiin vanhempia opiskelijoita. 

Markkinointi aloitettaisiin jo tänään ja event tulisi ulos kuukautta aiemmin. 
Ilmoittautumiseen tulee kiintiöt eli remppalaisille varataan 25 paikkaa. Lippujen hinnat 
määritettiin Remburssin jäsen alkoholillinen 14€, alkoholiton 12€. Ei-remburssilainen 
alkoholillinen 15€ ja alkoholiton 13€. 

Päätös: Tulevien sitsien hinnat määräytyvät edellä mainitusti. 

Kokoustauko kello 18.17–18.24 

16§ Deadline -piiri 

Ensimmäinen deadline-piiri pidetään 25.11. kello 15 alkaen. Nätynki varaa tilan. 
Tilaisuudessa tarjoillaan kahvia, budjetoidaan 5 euroa maitoa vartaan. Hallitus huolehtii 
kahvin keittämisestä. Tapahtuman event ulos keskiviikkona 17.10. 

Päätös: Budjetoidaan 5 euroa. Muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

17§ Rempan pipot 

Pipot on molemmista paikoista tilattu, toisesta paikasta ne ovat jo tulleet. Pipot maksavat 
yhdistykselle tupsuton 13,10€/kpl ja tupsullinen 13,80 €/kpl. Hinnoista keskusteltiin ja 
päätettiin, että pipot myydään hintaan tupsuton 15 euroa ja tupsullinen 17 euroa. 

Budjetoidaan 1400 euroa pipolaskuun ja samalla kumotaan aiempi 1100 euron budjetointi 
ko. laskuun. 

Päätös: Budjetoidaan pipoista tuleviin laskuihin 1400 euroa. Pipot myydään edellä päätetyin 
hinnoin. 
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18§ Abipäivät / Avoimien ovien päivä 

Avoimien ovien päivä on 9.10. Jokaisella pääaineella on oltava edustaja pöydässä. Lehtonen 
ja Markkanen ovat koko päivän, Marjamaa ja Nätynki tulee aamusta paikalle, myös 
Pihlajamaa, Koivumaa ja Yliaska osallistuu, Turtinen ehkä myös paikalle. 

Budjetoidaan 10 euroa karkin ostoon. 

Päätös: Budjetoidaan 10 euroa. Muutoin toimitaan edellä kuvatusti.     

19§ Rovio ry vuosijuhlat 

Rovio ry:n vujuja vietetään 20.10. Pohjanhovissa. Turtinen ja Pihlajamaa edustavat 
Remburssi ry:tä. Illalliskortti vujuille maksaa 70 euroa, budjetoidaan 35 euroa (eli puolet 
illalliskortin hinnasta) edustajille jaettavaksi (17,50€ per henkilö) korvaukseksi illalliskorteista. 
Budjetoidaan 25 euroa lahjaan. 

Päätös: Budjetoidaan vuosijuhlista koituviin kuluihin 60 euroa (35€ jaettavaksi edustajille ja 
25€ lahjaan). Edustajat voivat hakea korvaukset kuitteja vastaan. 

Pihlajamaa poissa kokouksesta kello 18.56–18.58 

20§ Staabi ry vuosijuhlat 

Kukaan ei lähde edustamaan. Budjetoidaan 10 euroa lahjaan, eli lahjoitetaan norpille Staabin 
nimissä. 

Päätös: Budjetoidaan 10 euroa Staabi ry:n lahjaan. 

21§ Halloween bileet Lastu ry:n kanssa 

31.10. Lastun kanssa on ollut tarkoitus järjestää Halloween-teemainen etko-tapahtuma. 
Tapahtuman jatkot ovat Lastun sopimusbileet Half Moonin kanssa. Yliaska on suunnitellut 
Lastun kanssa bileitä Wiljamissa, mutta tila oli varattu. Yliaska on ehdottanut etkotiloiksi aj-
tiloja, mutta Lastusta ei ole vielä vastattu. 

Jos tapahtuma ei onnistu pidetään samana päivänä Remburssin omat kotiapprot ja 
hallitusrekry. 

Päätös: Odotetaan Lastun suunnalta yhteydenottoa bileiden suhteen. Mikäli bileet eivät 
toteudu järjestetään hallitusrekrynä kotiapprot. 

22§ HTP2019 

Marjamaa ja Turtinen ovat saaneet Perlaconin mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi 
hallintotieteilijäpäiville. Hallinnon tutkimuksen -seura sponsoroi tapahtumaa kolmellasadalla 
(300) eurolla. Half Moon sponsoroi tapahtumaa myös kolmellasadalla (300) eurolla, 
edellyttäen, että HTP-sitsien jatkot järjestetään Half Moonissa. Yhteistyöbaarille voidaan 
myös ehdottaa esiintyjää ko. ajankohtana. Marjamaa tehnyt sopimusluonnoksen Moonin 
kanssa. 

Päätös: HTP:n tilanne tiedoksi hallitukselle. 
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23§ Fuksisitsit 

Remburssin fuksisitseihin meni 665,40 euroa, tulot olivat 622,67 euroa. Tappiota tehtiin 
42,73 euroa, osallistujia ei ollut niin paljon kuin oli suunniteltu. Tulevaisuudessa tappioita on 
vältettävä.  

24§ Verohallinto 

Keväällä järjestettyjen vuosijuhlien aikana on jouduttu ilmoittamaan kuvaajalle maksetusta 
palkasta verottajalle. Ilmoitus on tehty Omavero-palvelussa. Ilmoitus myöhästyi palveluun 
rekisteröitymisen viivästymisen vuoksi. Tästä syystä palvelusta on tullut 12,24 lasku. 
Budjetoidaan laskuun 12,24 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan laskuun 12,24 euroa. 

25§ Muut esille tulevat asiat 

 Pooliyhteistyö 

Marjamaa ja Nätynki ovat käyneet keskustelemassa ainejärjestön ja oppiainepoolin välisestä 
yhteistyöstä Kivivirta Villen kanssa. Keskustelujen pohjalta syksyn aikana järjestetään 
nettisivutyöpaja, poolibileet ja oppiainekahvit. Keväällä olisi myös järjestettävä alumnipäivä. 

Koontia hallituskaudesta 

Marjamaa on toimintasuunnitelman pohjalta kartoittanut, kuinka kuluva hallituskausi on 
vastannut sille asetettuihin tavoitteisiin. Edunvalvonta hyvällä tolalla. Työelämän puolelta 
ekskursioita ollut liian vähän ja blogia ei ole päivitetty. Vapaa-ajansektorin puolelta kulttuuri- 
ja peli-illat puuttuvat.  

Remppatarran etuja ei ole kerätty lisää ja haalarimerkkikauppaa ei ole saatu toimintaan. 
Pöytäkirjoja ei ole laitettu yhdistyksen nettisivuille. 

26§ Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 22.10. klo 17.00 alkaen, paikka ilmoitetaan kokouskutsussa. 

27§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.32. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Marjamaa Sinna   Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Pihlajamaa Mauno   Yliaska Anna 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


