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1§ Kokouksen avaus 

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa ajassa 17:13 

 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Remburssi ry:n sääntöjen 8§:n mukaan kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka on oltava 

nähtävillä Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja josta on ilmoitettu yhdistyksen 

sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokous 

on päätösvaltainen, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

 

Todetaan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa on kutsunut syyskokouksen 

puheenjohtajaksi Anni-Sofia Sihvon ja sihteeriksi Alisa Lindroosin. Esitetyt ovat käytettävissä 

tehtävään ja esitys hyväksytään. 

 

Anni-Sofia Sihvo ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlakijoiksi Matias Kassalaa ja 

Joel Hännistä. Esitetyt ovat käytettävissä.  

 



Vastaehdotuksia ei tule, eli päätetään toimia esityksen mukaan. 

 

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Anni-Sofia Sihvo esittää, että siirretään kohdat 9., 10. ja 11. uusiksi kohdiksi 5., 6. ja 7., ja muut 

kaikki seuraavat siirtyisivät järjestyksessään eteenpäin. Ehdotus saa kannatusta. 

 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi esityksen mukaisesti niin, että uusi kohta 5. on 

Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2019, uusi kohta 6. on Toimintasuunnitelman 

hyväksyminen kaudelle 2019 ja uusi kohta 7. on Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2019, 

ja kaikki muut siirtyvät järjestyksessään eteenpäin. 

 

5§ Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2019 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa esittää hallituksen esityksenä, että 

yhdistyksen jäsenmaksu pidetään samana, kuin aiemmin eli 40 euroa. 

 

Matias Kassala esittää, että jäsenmaksua nostetaan 2 eurolla. Janette Peltokorpi ja Iida Nevasalmi 

kannattavat Kassalan ehdotusta. Asiasta käydään keskustelua.  

Hallitus päättää pysyä alkuperäisessä ehdotuksessa. Ehdotuksia on siis kaksi ja niistä päätetään pitää 

käsiäänestys.  

 

Ääntenlaskijat Kassala ja Hänninen valvovat äänestystä ja laskevat äänet. Ensin hallituksen 

ehdotuksen puolesta ja seuraavaksi Kassalan ehdotuksen puolesta. Ensimmäinen äänestys jää 

epäselväksi, joten pidetään toinen kierros äänestystä. Kassalan ehdotus voittaa äänestyksen niukasti. 

 

Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 Kassalan ehdotuksen mukaisesti 42 euroa. 

 

6§ Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2019 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 

2019.  

 

Toimintasuunnitelma herättää runsaasti keskustelua. 

 

Iida Nevasalmi tekee neljä lisäysehdotusta toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman kohtaan 2. 

Edunvalvonta ja työelämä  Nevasalmi ehdottaa lisäyksiä ”Remburssin edunvalvonnassa huomioidaan 



proaktiivisesti Luc2020 projektin eteneminen sekä sen vaikutukset Remburssin opiskelijoihin.”, 

”Remburssi ylläpitää ohjauksen merkitystä sekä opiskelijoiden hyvinvointia tärkeinä teemoina 

edunvalvontatyössä, erityisesti poolin henkilökunnan kanssa.”, sekä ”Remburssi seuraa YTK:n 

aloituspaikkoihin liittyviä leikkauksia ja toimii sen pohjalta Remburssin jäsenistön parhaan 

mukaan.”. Toimintasuunnitelman kohtaan 4. Viestintä Nevasalmi ehdottaa lisäystä 

”Tapahtumaviestintää tehdään jäsenistön moninaisuus huomioiden ja tapahtumien kuvauksissa ei 

kannusteta alkoholin käyttöön.”. Nevasalmen ehdotukset saavat kannatusta.  

 

Peltokorpi tekee ehdotuksen toimintasuunnitelman kohtaan 8. Hallituksen toiminta sisältyvän lauseen 

”Hallitus tulee kehittämään ja …” muuttamisesta muotoon ” Hallitus kehittää ja …”. Hänninen 

kannattaa ehdotusta. 

 

Kassala esittää, että toimintasuunnitelman kohdan 4. Virkistystoiminta lause ”Tavallisten bileiden 

lisäksi on järjestettävä alkoholittomia tapahtumia, kuten liikuntatapahtumia ja peli- ja kulttuuri-

iltoja.” poistetaan. Ehdotuksesta keskustellaan ja Peltokorpi tekee vastaehdotuksen, että lause 

poistetaan, mutta sitä edeltävään lauseeseen lisätään ”kuten bileitä, liikuntatapahtumia ja peli- ja 

kulttuuri-iltoja.”. Kassala vetää ehdotuksensa pois ja kannattaa Peltokorven ehdotusta. Näin 

Peltokorven ehdotuksen mukaisesti kohdasta 4. Virkistystoiminta poistetaan lause ja muutetaan lause 

muotoon ”Vapaa-aikatiimin tehtäviin kuuluu järjestää monipuolisia tapahtumia, kuten bileitä, 

liikuntatapahtumia ja peli- ja kulttuuri-iltoja Remburssin jäsenille.” 

 

Nevasalmen ehdotukset keskustellaan vielä läpi ja Nevasalmi ehdottaa sanan ”radikaalisti” lisäystä 

omaan ehdotukseensa koskien tapahtumaviestintää. Kassala kannattaa. 

 

Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma kaudelle 2019 edellä mainituilla muutoksilla. 

 

7§ Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2019Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sinna 

Marjamaa esittelee Tulo- ja menoarvion kaudelle 2019. Käydään keskustelua aiheesta. 

 

Janette Peltokorpi esittää toivomuksen, että jatkossa tulevan vuoden tulo- ja menoarvion yhteydessä 

olisi vertailtavaksi kuluvan vuoden ja edellisen taloustoteumat ja -arviot. Kassala on samaa mieltä 

Peltokorven kanssa. 

 



Iida Nevasalmi esittää, että lisätään Hallintotieteilijäpäivien tuotot ja kulut arvioon. Ehdotus saa 

kannatusta. Eli tuottoihin lisätään Hallintotieteilijäpäivät 2400 ja kuluihin Hallintotieteilijäpäivät -

2400. 

Nevasalmi tekee toisen ehdotuksen, jossa hallituksen toimintaa oma kohta ja siihen menoksi 

arvioidaan 268 euroa. Samalla virkistystoiminnan menoksi arvioidaan 2800 ja edustuskuluiksi 240 

euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioitu ylijäämä on 0 euroa. Ehdotus saa kannatusta.  

  

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 hyväksytään edellä mainituilla muutoksilla. 

 

8§Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019 

Kokouksen puheenjohtaja Sihvo avaa keskustelun. 

 

Emma Lehtonen esittää hallituksen puheenjohtajaksi Heli Turtiaista. Heli Turtiainen on käytettävissä. 

 

Muita ehdotuksia ei tule ja kokouksen puheenjohtaja pyytää puheenjohtajaehdokasta Heli Turtiaista 

esittäytymään. Turtiaisen esittäytymisen jälkeen Joonas Ervasti pitää kannatuspuheen Heli 

Turtiaiselle. 

 

Heli Turtiainen valitaan yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019 yksimielisesti. 

 

9§ Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen kaudelle 2019 

Marjamaa esittelee hallituksen ehdotuksen tulevan hallituksen koosta ja kokoonpanosta. Hallitus 

esittää, että hallituksessa toimisi puheenjohtajan lisäksi 9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. 

Kokoonpano olisi seuraava: varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, 2 edunvalvontavastaavaa, 3 

vapaa-ajanvastaavaa, yritysyhteistyö- ja viestintävastaava.  

 

Asiasta keskustellaan ja päätetään hyväksyä hallituksen esitys tulevan hallituksen koosta. Päätetään, 

että yhdistys ehdottaa hallituksen esityksen tehtäviä tulevalle hallitukselle. 

 

10§ Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2019 

Emma Lehtonen esittää, että kaikki kiinnostuneet nousisivat seisomaan ja esittäytyisivät ja samalla 

kertoisivat mistä toimesta he ovat kiinnostuneet hallituksessa. Ehdotus saa kannatusta. 

 



Emma Lehtonen, Ella Oittila, Mikko Nevanlinna, Minttu-Mari Haverinen, Elli Tuominen, 

Vilhelmiina Koskela, Alisa Toivanen, Jere Tapio ja Eveliina Uimarihuhta osoittavat olevansa 

halukkaita hallitukseen. 

Anni-Sofia Sihvo esittää kaikkia edellä mainittuja hallitukseen. He ovat käytettävissä. 

 

Matias Kassala esittää Rosa Vetriä hallitukseen. Rosa Vetri ei  ole käytettävissä. 

 

Valitaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2019 Emma Lehtonen, Ella Oittila, Mikko Nevanlinna, 

Minttu-Mari Haverinen, Elli Tuominen, Vilhelmiina Koskela, Alisa Toivanen, Jere Tapio ja Eveliina 

Uimarihuhta. 

 

11§ Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta kaudelle 2019 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa esittää Jaakko Uusimaata tilintarkastajaksi 

tai toiminnantarkastajaksi. Uusimaa on antanut suostumuksensa. Varahenkilöksi esitetään Joel 

Hännistä. Hänninen on käytettävissä. 

 

Valitaan yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi Jaakko Uusimaa, ja 

hänen varahenkilökseen Joel Hänninen. 

 

 

12§ Mahdollisten muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta kaudelle 2019  

Aikaisemmin kokouksessa on päätetty valita 3 varahenkilöä hallitukseen. 

 

Joonas Ervasti esittää Anna Yliaskaa varahenkilöksi. Yliaska on käytettävissä. 

Vilhelmiina Koskela esittää Aino Ristimellaa. Ristimellan suostumus toimeen tarkistetaan. 

Minttu-Mari Haverinen esittää Jessica Parkkista. Parkkinen ei ole käytettävissä. 

Iiris Korhonen esittää Eevi Pullia varajäseneksi. Pulli on käytettävissä 

Iida Nevasalmi esittää Eetu Erkkilää varajäseneksi. Eetu on käytettävissä, jos Aino Ristimella ei ole 

käytettävissä. 

Vilhelmiina Koskela sai yhteyden Aino Ristimellaan ja hän on käytettävissä, joten Eetu Erkkilä ei 

ole käytettävissä. 

Sinna Marjamaa esittää Henna Nätynkiä varahenkilöksi. 

 



Varahenkilöiksi on ehdotettu 4 henkilöä, eli Anna Yliaskaa, Eevi Pullia, Aino Ristimellaa ja Henna 

Nätynkiä. Päätetään äänestää varajäsenistä. 

 

Rosa Vetri esittää, että varajäsenehdokkaat esittäytyisivät. Ehdotus saa kannatusta. Paikalla olevat 

ehdokkaat esittäytyvät ja Iiris Korhonen esittelee poissaolevan Eevi Pullin. 

 

Suoritetaan äänestys varajäsenten valinnasta. 

Pidetään kokoustauko ääntenlaskennan ajaksi ajassa 18:41. 

Kokousta jatketaan ajassa 18:52. 

 

42 äänestyslipuketta jätetty. Nätynki 37, Pulli 19, Ristimella 30 ja Yliaska 40 ääntä. 

 

Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2019 valitaan Henna Nätynki, Aino Ristimella ja Anna Yliaska. 

 

13§ Vuosijuhlien järjestäminen joka toinen vuosi  

Hallituksen puheenjohtaja Sinna Marjamaa alustaa aiheen. Keskustelua käydään vuosijuhlista. 

 

Keskustelu päätetään. 

 

14§ Muut esille tulevat asiat 

Matias Kassala esittää, että Remburssille tehdään pitkän tai puolimatkan strategia. Kassala esittää siis 

pontta hallitukselle. Ehdotuksesta suoritetaan käsiäänestys. Ponsi hyväksytään. 

 

Kassala esittää, että uusi hallitus selvittää ainejärjestön ryhtymistä vegaaniksi. Suoritetaan 

käsiäänestys. Äänestys menee tasan. Suoritetaan äänestys uudestaan. Päätetään, että hallituksen ei 

tarvitse selvittää ainejärjestön ryhtymistä vegaaniseksi. 

 

Janette Peltokorpi esittää hallitukselle pontta, että talousdokumenteissa noudatetaan käytäntöä, jossa 

dokumenteissa on useamman vuoden vertailulukuja. Ponsi hyväksytään. 

 

Iida Nevasalmi pitää puheenvuoron, jossa kiittää lämpimästi vuoden 2018 hallitusta ja puheenjohtaja 

Sinna Marjamaata.  Aplodit vuoden 2018 hallitukselle. 

 

15§ Kokouksen päättäminen 



Kokouksen puheenjohtaja Anni-Sofia Sihvo päättää kokouksen ajassa 19:23. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

    

Anni-Sofia Sihvo    Alisa Lindroos 

Puheenjohtaja       Sihteeri 

 

 

 

Matias Kassala    Joel Hänninen   

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


