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1§ Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Marjamaa Sinna avasi kokouksen ajassa 17.01. 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki läsnäolijat todetaan 

Remburssi ry:n jäseniksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Marjamaa Sinna ehdottaa kevätkokouksen puheenjohtajaksi Nevasalmi Iidaa ja sihteeriksi Lehtonen 

Emmaa. Molemmat ovat käytettävissä, eikä vastaehdotuksia tehdä. Valitaan kokouksen 

puheenjohtajaksi Nevasalmi ja sihteeriksi Lehtonen. 

Marjamaa ehdottaa pöytäkirjantarkastajiksi (kaksi hlöä) ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Ervasti 

Joonasta ja Kassala Matiasta. Molemmat ovat käytettävissä, eikä vastaehdotuksia tehdä. Kokouksen 

pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimi Ervasti ja Kassala. 

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslistan on hallitus kokouksessaan hyväksytty, eikä kenelläkään ole siihen mitään lisättävää, 

joten kokouksen esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Edellisen toimintakauden 2017 toimintakertomuksen käsittely 

Viime hallituksen varapuheenjohtaja Peltokorpi esittelee vuoden 2017 toimintakertomuksen (LIITE 

2). Toimintakertomuksessa käydään läpi hallituksen toiminta sektorikohtaisesti läpi, erityisen paljon 

toimintakertomuksessa on kiinnitetty huomiota kasvaneeseen tapahtumien määrään, sekä vuonna 

2017 järjestettyihin Remburssi ry 30. vuosijuhlat ja vuosijuhlaviikko, jotka saivat tunnustusta myös 

LYY:n vuosijuhlilla vuoden opiskelijatekona. 

Puheenvuorossaan Kassala antaa kiitosta hyvin laaditusta toimintakertomuksesta. Ja huomauttaa, 

että toimintakertomuksen suunnittelussa olisi jatkossakin syytä kiinnittää huomiota kerrontaan. 

Puheenjohtaja Nevasalmen ehdotuksesta hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus. 

Päätös: Vuoden 2017 Remburssi ry:n toimintakertomus hyväksytään. 

6§ Edellisen toimintakauden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 

Nykyinen hallituksen rahastonhoitaja Pihlajamaa esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen (LIITE 3). 

Tilinpäätöksestä voidaan myös huomioida, että Remburssi ry:n toiminta on pääpiirteittäin kasvanut 

vertailuvuoteen 2016 nähden. Tilikaudella tehty alijäämä on vuoden 2017 talousarvioon merkattu, 

joskin alijäämää ei tehty niin paljon kuin talousarvioon oli arvioitu. Tilikauden alijäämä oli tehtävä, 

koska monien vuosien ajan voittoa oli tehty 30. vuosijuhlia varten. Pihlajamaa huomauttaa, että 

muutamia budjetoituja korvauksia puuttuu taseesta. 

Kassala puheenvuorossaan tiedustelee, mitkä ovat yleisavustukseen merkatut varat, sillä summa on 

huomattavan suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin. Taseen yleisavustukseen pääkirjasta luettuna on 

merkattu HTP-päivien matkakorvauksiin maksettu summa, joka on yliopistolta lähtijöille osoitettu 

ja lyhentämättömänä Remburssin tililtä heille maksettu. 
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Kassala on kiinnostunut myös Rolmioiden tuotoista. Peltokorpi selventää asiaa siten, että 

Rolmioiden lipputuloista saadut rahat tilitetään suoraan Artiklalle, sillä heidän alla toimii tili 

Rolmioita varten. Rolmioiden järjestäminen ei siis vaikuta millään tavalla Remburssin talouteen. 

Nevasalmen kommentissa hän pyytää huomioimaan, että Rolmioiden rahaliikenne eriteltäisiin 

erikseen yhdistyksen rahaliikenteestä, jotta se ei häiritse Remburssin omaa taloutta. Peltokorpi 

kertoo, että erinäisiä vaihtoehtoja asian tiimoilta on mietitty. Turtinen kertoo, että tulevassa Rolmio 

kokouksessa tullaan asiasta päättämään. Kassalakin kannattaa Nevasalmen ehdotusta talouden 

eriöimisestä yhdistyksen taloudesta. 

Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tilinpäätöksen ja päättänyt toimittaa sen 

toiminnantarkastajalle. Kuitenkin Pihlajamaan huomio siitä, ettei tase ole ajantasainen johtaa 

Kassalan vastaehdotukseen, ettei tilinpäätöstä hyväksytä sellaisenaan vaan se tullaan korjaamaan 

asianmukaisesti ajantasaiseksi. 

Asiasta tulee äänestys, jossa vastakkain on hallituksen pohjaehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä 

sekä Kassalan ehdotus tilinpäätöksen korjaamisesta. Haapala kuitenkin ehdottaa, että hallitus ottaa 

Kassalan vastaehdotuksen nimiinsä, jolloin äänestystä ei tarvita ja tase tullaan korjaamaan 

asianmukaisesti. Hallitus päättää muuttaa omaa pohjaehdotusta, eli tilinpäätöstä ei tulla 

hyväksymään sellaisenaan, vaan se korjataan asianmukaisesti. 

Päätös: Tilinpäätöstä ei hyväksytä sellaisenaan, vaan se tullaan korjaamaan asianmukaisesti 

ajantasaiseksi. 

Ervasti poistui kokouksesta klo 17.23, takaisin paikalle klo 17.28  

7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

Puheenjohtaja Nevasalmi lukee toiminnantarkastaja Keräsen lähettämän raportin toiminnan- ja 

tilintarkastuksesta (LIITE 4). 

Nevasalmi pyytää jäävejä henkilöitä poistumaan tilasta, asian käsittelyn ajaksi. 

Nevasalmi painottaa, ettei toiminnantarkastaja ole huomannut mitään hälyttävää, ja kasvaneitten 

menojen mukaan työ on ollut valtava. Nevasalmi myös huomauttaa, että kehitysehdotukset 

hallituksen työskentelyä koskien joita toiminnantarkastaja on esittänyt ovat huomionarvoisia. 

Pihlajamaankin mielestä toiminnantarkastajan huomiot ovat hyviä, varsinkin päätöslistan osalta. 

Muita puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten Nevasalmi ehdottaa, että myönnämme vastuuvapauden 

viime vuoden hallitukselle. Toimintakertomuksen pohjalta annetut kehitysehdotukset hallituksen 

toiminnassa otettava huomioon hallitustyöskentelyssä. 

Päätös: Vuoden 2017 hallitukselle myönnetään vastuuvapaus. Nykyisen hallituksen työskentelyssä 

toiminnantarkastajan kehitysehdotukset huomioitava. 

8§ Vaihto-opiskelijoiden jäsenyys 

Ervasti esittelee ajatuksia vaihto-opiskelijoiden Remburssi ry:n jäsenyydestä. Esityksessä esitetään 

mm. vaihto-opiskelijoille alennettua jäsenmaksua, vaihto-opiskelijoille vuokrattavia haalareita, 

vaihto-opiskelijoiden osallistumista ilmaiseksi Remburssin järjestämiin Remburssin jäsenille 

tarkoitettuihin tapahtumiin. Tietoa on tullut myös, että ESN Lapland on tilaamassa vaihto- 
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opiskelijoille enemmän haalareita ensi syksyksi. Keskusteluun on lähdetty, jotta saataisiin heidät 

mukaan toimintaan ja lähemmäksi ainejärjestöä. Tällä hetkellä vaihto-opiskelijatkin maksavat 

saman 40€ jäsenmaksusumman, mikäli haluavat olla osallistua Remburssin ry:n tapahtumiin, sekä 

tilata ja käyttää mustia haalareita.  

Marjamaa tähdentää Ervastin esitystä siten, että avauksen tarkoitus ei ole välttämättä päätyä 

sääntömuutoksiin vaan tarkoitus on herättää laajempaa keskustelua aiheen tiimoilta, jotta kuullaan 

jäsenistön mielipiteitä, kuinka asia tulisi järjestää. Peltokorven mukaan asiasta on keskusteltu 

enemminkin, ja silloin on tultu tulokseen, että alennettu jäsenmaksu vaihtareille olisi epäreilu, sillä 

opiskelijoidemme joukossa on niitä, jotka asuvat muualla, eivätkä välttämättä osallistu yhtä 

laajamittaisesti aj:n toimintaan, joten silloin hekin voisivat alkaa vaatia alennettua jäsenmaksua. 

Nybergin kommentin mukaan, ne jotka eivät asu täällä eivät liity järjestön jäseniksi ja onkin sitä 

mieltä, että kuitenkin Rovaniemelle tulevilla vaihtareilla tulisi olla mahdollisuus osallistua 

järjestötoimintaan. 

Haapala on sitä mieltä, että jos sääntöjä muutetaan, lisättäisiin maksuluokaksi määräaikainen 

jäsenyys, eli maksettaisiin lukukausittain jokin jäsenmaksusumma, eli maksettaisiin vain siitä 

ajasta, kun on läsnä Rovaniemellä. 

Peltokorven mukaan uusi jäsenmaksuluokka olisi määriteltävä äärimmäisen tarkoin. Ervastin 

mukaan rajan veto luokkien välille olisi helppo tehdä vaihto-oppilastodistuksella. Kassala ei kovin 

löyhin perustein tekemään sääntömuutoksia; sillä säännöissä on selkeästi annettu rajat sille kuka voi 

olla ainejärjestön jäsen. Tulisi ottaa huomioon myös tutkinto-opiskelijat, jotka ovat eriasia, kun 

vaihto-opiskelijat. Turtinen on Ervastin kannalla sillä olisi tärkeää saada rempan vaihtarit mukaan 

Remburssin toimintaan, sekä pitää hyvänä linjauksena esim. todistuksella alemman jäsenmaksun 

suorittamista. Turtinen myös huomauttaa, että vaihto-opiskelijat ovat selkeästi erilaisessa 

tutkintorakenteessa kuin vain osanaikaa vuodesta Rovaniemellä olevat pääaineopiskelijat tai 

tutkinto-opiskelijat. 

Haapala ehdottaa myös vaihtaripassia, jonka avulla vaihtarit voisivat tulla Remburssin tapahtumiin. 

Marjamaa muistuttaa puheenvuorossaan, että vaihto-opiskelijakanta on hyvin vaihteleva, joten 

koskaan emme voi tietää paljonko meillä on vaihto-oppilaita. Hän kannattaa vaihtaripassia, 

sellaisellakin muodolla, että vaihto-opiskelijat maksaisivat suljetuista Remburssin tapahtumissa 

esim. euron osallistumisessa. Peltokorpi kommentissaan huomioi, että muualta tulleiden 

pääaineitten rajat ovat hyvinkin erilaisia kuin meillä, joten on jokaisen henkilökohtainen näkemys 

mihin hän itsensä lukee. Peltokorpi myös huomauttaa, että vaihtarit myös kulkevat monesti yhdessä, 

jolloin olisi hankala rajata pois joku henkilö tapahtumasta, jos hän ei ole rempan vaihto-opiskelija, 

mutta kuitenkin osa vaihto-opiskelijaporukkaa. Kassala kannattaa joltain osin Peltokorven 

huomioita, mutta muistuttaa myös, että mikäli vaihto-oppilaat otetaan osaksi aj:tä niin he saavat 

täyden päätäntävallan yhdistyksen asioissa, hän kannattaa myös jotain passin tyyppistä ratkaisua. 

Haapala nostaa ajatuksen myös laajemman yhteistyön ESN:n kanssa, ja järjestää heidän kanssaan 

enemmän poikkitieteellisiä tapahtumia. 

Puheenjohtaja Nevasalmi toteaa, että hallitus on saanut käydystä keskustelusta hyviä ajatuksia 

lisäselvitystäkohtaan. Mikäli sääntömuutokseen päädytään, hän muistuttaa yhdistyslaista ja siihen 

kirjatuista ohjeista sääntömuutoksen toteuttamiseksi. 
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9§ Muut esille tulevat asiat 

Remppapipo 

Nevasalmi haluaa kysyä omaan pontensa vastausta, eli remppapipojen tilannetta. Marjamaa vastaa, 

että hän on työskennellyt kahdestikin asian tiimoilta. Asiasta on ollut hiukan erimielisyyksiä ja 

ajankohta pipojen tilaamiselle ei ole ollut järkevä, hänen asioita selvitellessä. Asiasta tullaan 

kuitenkin käymään äänestys, jossa jäsenistö saa vaikuttaa millaiset Remppatuotteet he haluavat. 

Hakijatilastot 

Ervasti esittelee ajankohtaiset hakijatilastot, joitten mukaan tänä vuonna hakijoita hallintotieteisiin, 

johtamiseen ja johtamisen psykologiaan on ollut enemmän verrattuna viime vuoteen. 

Hallituksen kuulumiset 

Nevasalmi haluaa tietää, kuinka hallituksella menee, mikä on tämänhetkinen tilanne ja kuinka 

hallitus jaksaa. Marjamaa vastaa, siitä mitkä ovat olleet hallituksen toimet, ja vaikka kaikki ei ole 

jäsenistölle suoraan näkyvää niin esimerkiksi HTP-päivät ja Rolmiot työllistävät hallitusta. 

Peltokorpi haluaa myös muistuttaa hallitusta siitä, että jaetut vastuualueet eivät ole kiveen hakattuja, 

vaan työtaakkaa voidaan jakaa, jottei kukaan kuormitu liikaa. Turtinen haluaa tähdentää, että 

käydyissä kehityskeskusteluissa ollaan saatu hyviä eväitä, joilla kehittää hallituksen toimintaa 

entistä tehokkaammaksi tulevana syksynä. 

10§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nevasalmi päätti kokouksen 18.19 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

________________________________  ____________________________________ 

Iida Nevasalmi   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

 

Joonas Ervasti    Matias Kassala 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  
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LIITE 1 

Läsnäolijat: Ervasti Joonas 

 Haapala Matti 

 Kassala Matias 

Lahtinen Lotta 

Lehtonen Emma 

 Marjamaa Sinna 

 Nevasalmi Iida 

 Nyberg Risto 

 Parkkinen Jessica 

 Peltokorpi Janette 

 Pihlajamaa Mauno 

 Turtinen Heli 

 Yliaska Anna 


