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1. Johdanto  

  

Remburssi ry:n (perustettu 1987) tarkoitus on toimia Lapin yliopiston hallintotieteen, 

johtamisen, julkisoikeuden ja soveltavan psykologian koulutusohjelmien 

pääaineopiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä 

ammatillista tietoutta ja luomaan suhteita saman alan järjestöihin.   

Tässä toimintakertomuksessa käydään läpi Remburssi ry:n kausi 2017 talouden ja toiminnan 

suhteen. Toimintakertomukseen on kirjattu kokousajat ja tapahtumat, sekä kuvaukset kunkin 

hallitussektorin toiminnasta kautena 2017. Remburssi ry:n toimintaa kaudella 2017 

määrittäneet Talousarvio 2017 ja Toimintasuunnitelma 2017 löytyvät Liitteet -kohdasta 

toimintakertomuksen lopusta.  

Kaudella 2017 toiminnassa korostuivat niin aktiivinen tapahtumanjärjestäminen ja 

monimuotoinen edunvalvonta, kuin erilaiset yhteistyössä järjestetyt tapahtumakokonaisuudet 

kuten Rolmiot (Artiklan ja RoviOn kanssa) ja Hallintotieteilijäpäivä (Staabin ja Hallinnoijien 

kanssa). Näiden tapahtumien järjestäminen jatkuukin myös kauden 2017 jälkeen. Hallitus 

kokoontui säännöllisesti ja toimi aktiivisesti koko kauden ajan, hoitaen varsinaisten 

tehtäviensä lisäksi joustavasti myös muita hallitustyöhön liittyviä tehtäviä.  
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2. Talous   

  

Yhdistyksen talous voi hyvin. Vuoden 2017 tilikauden tulos on -537,27 euroa (alijäämäinen). 

Talousarviossa 2017 (ks. Liite 1) tilikauden tulokseksi arvioitiin -1250,00 euroa (alijäämää). 

Tähän suhteutettuna tilikauden 2017 tulos on siis noin puolet lähempänä ns. nollatulosta, mitä 

voidaan pitää hyvänä. Alijäämää tarkastellessa on huomioitava aiempien vuosien tulokset: 

aiempina kausina hallitus keräsi rahaa vuonna 2017 järjestettyjä pyöreitä 30. vuosijuhlia 

varten, ja esimerkiksi vuonna 2016 tilikauden tulos oli 1286,32 euroa ylijäämäinen.  

Rahastonhoitaja Jenni Mikkonen hoiti Remburssi ry:n taloutta talousarvion pohjalta. 

Taloudenhoitoon osallistuivat kuitenkin kaikki hallituksen jäsenet. Tuotot ylittyivät 

varainhankinnan suhteen, joissa erityisesti jäsenmaksuja ja sponsorituottoja tuli talousarviota 

enemmän. Sponsoreita Remburssi sai kerättyä erinomaisesti erityisesti vuosijuhlilleen, mutta 

myös fuksien haalareihin. 30-vuosijuhlat olivat samalla yhdistyksen kauden suurin menoerä. 

Kaudella 2017 tehtiin myös hankintoja, kuten sääntöihin kirjattuja ja vuosijuhlilla myönnettäviä 

Pro Regimine -kunniamerkkejä. Muita huomattavia menoja olivat kasvaneesta 

maksuliikenteestä (vuonna 2016 tositteita n. 330 kpl; vuonna 2017 n. 630 kpl) johtuneet 

pankin palvelumaksut. 

Toiminnan kuluja katettiin erilaisin tavoin, kuten jäsenmaksuin, yhteistyösopimuksin, 

avustuksin ja esimerkiksi haalarimerkkien ja ainejärjestönauhan myynnillä. Tapahtumien 

osallistumismaksut pyrittiin pitämään alhaisina ja tapahtumia järjestettiin myös maksuttomina. 

Tapahtumia järjestettiin kokonaisuudessaan aiempaa enemmän johtuen juhlavuodesta ja 

käytettävissä olevien varojen määrästä. Vuosijuhlaviikon tapahtumien järjestäminen 

mahdollistuikin aiempien Remburssi ry:n hallitusten varainkeruun ansiosta. 

Keväällä 2017 hankittiin yhdistyksen tilille pankkikortti, jonka johdosta muun muassa 

maksaminen ja kirjanpito helpottuivat. Tämän lisäksi hankittiin iZettle, jonka uskottiin tuovan 

lisätuloja esimerkiksi Merkkimarkkinoiden ja Fuksimessujen kaltaisissa tapahtumissa, joissa 

maksut on perinteisesti otettu vastaan käteisellä.  

Tapahtumiin budjetoitiin maltillisesti ja budjetti huomioitiin jo tapahtumien suunnittelun 

yhteydessä. Taloustilannetta tarkasteltiin hallituksen kokouksissa yksityiskohtaisesti, 

rahastonhoitajan esitellessä säännöllisesti taloustilanteen ja tiliotteen.  
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3. Hallitus  

  

3.1 Hallituksen kokoonpano  

 

Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet olivat seuraavat:   

    
Joel Hänninen   Hallituksen puheenjohtaja   

Janette Peltokorpi  Varapuheenjohtaja  

Alisa Lindroos   Sihteeri, tiedotusvastaava  

Jenni Mikkonen Rahastonhoitaja  

Sinna Marjamaa  
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava, 

liikuntavastaava  

Iiris Korhonen 
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava (Rolmio -

vastaava)   

Nea Koivumaa  
Edunvalvonta- ja työelämävastaava, kv-

vastaava, fuksivastaava 

Marika Ikäläinen 
Edunvalvonta- ja työelämävastaava, 

häirintäyhdyshenkilö  

Miikka-Aukusti Heiskanen  Webmaster  

 Varajäsenet:   

Anna-Riikka Hyvönen  

Matti Haapala   

Anni-Sofia Sihvo   

  

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 17 kertaa (joista 2 kokousta pidettiin sähköisesti 

sähköpostikokouksina), keskimäärin muutaman viikon välein. Kokousajat olivat seuraavat:    

17.1.2017 klo 19 19.5.2017 klo 18 

30.1.2017 klo 16 24.8.2017 klo 17  

13.2.2017 klo 10 15.9.2017 klo 10 

27.2.2017 klo 09 2.10.2017 klo 08.30 

5.3.2017 (sähköpostikokous) klo 12.58 18.10.2017 klo 14  

13.3.2017 klo 16 6.11.2017 klo 10 

27.3.2017 klo 17 23.11.2017 klo 18 

3.4.2017 klo 17 16.12.2017 (sähköpostikokous) klo 12.30 

24.4.2017 klo 09  
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Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset vuonna 2017 pidettiin seuraavasti: 

5.5.2017 klo 18 (kevätkokous) 1.12.2017 klo 17 (syyskokous) 

 

 

3.2 Hallituksen toiminta   

  

Hallituksen sisäinen toiminta oli erittäin aktiivista koko vuoden ajan. Toiminnassa korostui 

erinomainen vuorovaikutus ja työskentelyilmapiiri. Kokouksissa syntyi paljon keskustelua ja 

päätökset saavutettiin hyvällä hengellä. Hallitus ei kohdannut vuoden aikana muutostarpeita 

kokoonpanon suhteen. Se kuitenkin havaitsi painetta kulttuuri- ja vapaa-aikasektorillaan 

johtuen Rolmio-yhteistyön myötä tulleesta lisätyön määrästä ja esittikin syyskokouksessa 

2017, että tulevan hallituksen kokoa kasvatettaisiin yhdellä. 

Hallituksen jäsenet osallistuivat kiitettävällä aktiivisuudella Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

jaostotoimintaan sekä lukukausittain järjestettävään Riemupiirakkaan. Lisäksi Remburssi hoiti 

ulkosuhteitaan vierailemalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla. Paikallisten 

opiskelijajärjestöjen lisäksi Remburssi piti yllä hyviä suhteita ja kehitti niitä myös muihin 

kansallisiin järjestöihin ja organisaatioihin. 

Hallitus järjesti keskenään säännöllisesti iltakouluja koskien vuoden 2017 toiminnan 

suunnittelua. Keväällä 2017 hallitus piti kehityskeskusteluillan, jonka tarkoituksena oli kehittää 

sisäistä toimintaa. Kehityskeskustelun johdosta hallitus muodosti oman 

kehityssuunnitelmansa. Vuoden aikana hallitus huolehti myös omasta jaksamisestaan 

virkistäytymällä.  

    

4. Toiminta   

  

Remburssi ry:n toiminta oli vuoden 2017 aikana hyvin aktiivista. Toimintasuunnitelma asetti 

raamit kauden 2017 toiminnalle, ja sitä seurattiinkin tarkoin läpi kauden. (ks. Liite 2). 

Remburssi järjesti lukuisia tapahtumia, joiden myötä jäsenistö tutustui toisiinsa ja muihin 

toimijoihin. Vuoden 2017 toiminnallisina teemoina voineekin sanoa olleen yritteliäisyys ja 

poikkitieteellisyys.  

Remburssi toimi yhdessä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan, yliopiston opetushenkilökunnan, 

Lapin yliopiston ainejärjestöjen, sisarainejärjestöjen kanssa sekä muiden paikallisten 

toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodot olivat moninaiset, vaihdellen tapahtumasta ja 
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yhteistyön muodosta riippuen. Suurimmat yhteistyösopimukset Remburssi ry solmi Half Moon 

Night Clubin, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n sekä Bull Bar & Grillin kanssa.   

Remburssi sai positiivista palautetta toiminnastaan monella saralla. Remburssin koettiin 

olleen näkyvä järjestö niin sosiaalisessa mediassa kuin sen ulkopuolella, ja sen tapahtumat, 

erityisesti sitsit, keräsivät paljon osallistujia. Toiminnastaan Remburssi sai myös tunnustusta 

palkinnon muodossa (kts. 4.4. Kulttuuri ja vapaa-aika). 

  

4.1 Tiedottaminen ja jäsenhankinta 

  

Tiedottamisesta olivat vastuussa Alisa Lindroos ja webmasterin ominaisuudessa Miikka-

Aukusti Heiskanen. Remburssi jatkoi viikkokirje -tiedotuskäytäntöään ja uudisti vuoden aikana 

verkkosivunsa. Lisäksi Remburssin blogi luotiin uudelle alustalle ja siihen tuotettiin sisältöä. 

Jäsenhankintaa toteutettiin tapahtumissa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Remburssi 

esitteli toimintaansa muun muassa abipäivillä, Fuksimessuilla sekä poolin pääaineiden 

pääsykoetilaisuudessa. Uusien opiskelijoiden mukaan saamiseksi syksyn tapahtumiin 

osallistumisesta ei vaadittu yhdistyksen jäsenyyttä. Lisäksi uusille opiskelijoille tiedotettiin 

Remburssin toiminnasta ja heitä kutsuttiin aktiivisesti Remburssin tapahtumiin. Remburssiin 

liittyi nousujohteisen trendin mukaisesti 35 uutta jäsentä vuonna 2017 (vrt. 30 vuonna 2016).   

Uudet opiskelijat tutustutettiin yliopistoelämään perinteisissä tapahtumissa kuten Varjoetkoilla 

ja Fuksiaisissa. Remburssin fuksit nappasivat jälleen, perinteisesti, voiton YTK:n Fuksiaisissa. 

Uusille opiskelijoille tilattiin Remburssin haalarit uudella uljaalla logolla höystettynä, jotka 

valitettavasti toimitusviiveiden johdosta saapuivat noudettavaksi vasta vuoden 2018 

tammikuun puolella.  

Hallitustoiminnasta kiinnostuneita fukseja lähestyttiin aktiivisesti ja heihin kohdistettiin 

hallitusrekrytointia moninaisilla tavoilla. Hallitus käytti sosiaalista mediaa esitelläkseen 

hallitustoimintaa, ja pyrki kohtaamaan jäsenistöä tapahtumien ohella myös yliopistollakin, 

keskustellen hallitustoiminnasta. Näiden lisäksi järjestettiin hallituksen kyselyilta, jossa 

hallituslaiset jakoivat kokemuksiaan ainejärjestötoiminnasta. 
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4.2 Edunvalvonta   

  

Edunvalvontasektori toimi vuoden 2017 aikana tehokkaasti Koivumaan ja Ikäläisen johdolla. 

Remburssi ry kehitti kanssakäymistään poolin henkilökunnan kanssa, tiivistäen 

vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä entisestään. Oppiainekahveja 

järjestettiin vuoden 2017 aikana neljästi ja muun muassa työpajakonseptein. Keskustelua 

oppiainekahveilla käytiin muun muassa ajankohtaisista asioista, kuten kandivaiheen 

uudistuksesta. Edunvalvonta tiedotti jäsenistöä sähköpostitse, Facebook-ryhmässä sekä 

Remburssin verkkosivuilla. Edunvalvontasektori tehosti lisäksi yhteyksiään ylioppilaskunnan 

toimijoihin sekä yliopistokentän muihin opiskelija-aktiiveihin. 

Keväällä 2017 edunvalvontasektori toteutti ainejärjestökyselyn, jossa kerättiin palautetta 

muun muassa hallituksen toiminnasta. Tämän lisäksi hallitus järjesti ylimääräisen kyselyn 

kandivaiheen opetuksesta ja teki kyselyyn pohjautuen kannanoton, tarkoituksenaan nostaa 

puheenaiheeksi pääaineiden kandidaatin seminaarien epäkohtia ja kehitystarpeita. Toisen 

kannanoton hallitus teki soveltavan psykologian oppiaineen tulevaisuuteen liittyen 

myöhemmin syksyllä 2017.  

Tuutorointi jatkui yhtenä pääteemoista edellisen vuoden mukaisesti. Edunvalvontasektori 

edisti tuutoroinnin kehittämistä yhdessä muiden ainejärjestöjen toimijoiden kanssa 

ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa. Aiempien kokemusten siivittämänä 

hallitus ja tuutorit loivat yhteisen suunnitelman tuutoritoiminnasta keväällä 2017. Suunnitelma 

tuotti hyviä tuloksia, ja kehittämistarpeet jatkoa varten huomioitiin tuutoreiden ja hallituksen 

kesken loppusyksyn kiitosillassa. 

 

4.3 Työelämä   

  

Remburssi järjesti edunvalvontasektorin johdolla vuonna 2017 useita excursioita (l. 

työelämävierailuja). Kohteina olivat Citycon, Nordea, Flatlight Creative House ja Hostel Cafe 

Koti. Tämän lisäksi excursioita järjestettiin Hallintotieteilijäpäivän yhteyteen Tampereelle 

(Technopolis, Panostaja sekä Tampereen kaupungin strategiacontroller). Tapaamiset olivat 

vapaamuotoisia ja sisälsivät usein muun muassa uratarinoita ja työelämävinkkejä. Syksyllä 

Remburssi oli aktiivisesti mukana järjestämässä Rekrymessuja yhteistyössä LYYn ja muiden 

ainejärjestöjen kanssa.   

Jo perinteeksi muodostunut alumni-iltapäivä “Tarinoita urapoluista” järjestettiin syksyllä 

yhteistyössä Remburssi ry:n, oppiaineiden henkilökunnan ja Lapin yhteiskuntatieteilijöiden 
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kanssa. Ohjelmassa oli muun muassa puheenvuoroja, alumnipaneeli ja rento illanvietto 

yliopiston sauna- ja seminaaritiloissa. Alumnien tarinoista opiskelijat saivat vinkkejä niin 

opiskeluun kuin työelämään liittyen.   

  

4.4 Kulttuuri ja vapaa-aika   

  

Vuonna 2017 kulttuuri- ja vapaa-aikasektorista olivat vastuussa Sinna Marjamaa ja Iiris 

Korhonen sekä Janette Peltokorpi. Vuosi 2017 potkaistiin energisesti käyntiin Tipattomien 

etkoilla, joiden tapahtumapaikkana oli DAS Kota. Kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana 

Remburssi ry järjesti monenlaisia tapahtumia yksin ja yhdessä muiden ainejärjestöjen ja LYYn 

kanssa. Perinteisiä tapahtumia kuten Get Togethereita ja lautapeli-iltaa järjestettiin keväällä 

ja syksyllä. Kulttuuri-iltamissa remburssilaiset vierailivat niin ylioppilasteatterin kuin LYY 

Speksin näytöksissä. Remburssilaisia osallistui myös rastikilpailuihin, kuten Kostajaisiin, 

Koskenlaskuun ja Poronkusemaan.   

Legendaariset tapahtumat, kuten Vappuviikko, Varjoetkot, Fuksisitsit ja Rempan pikkujoulut 

keräsivät paljon uusia ja vanhoja ainejärjestömme jäseniä yhteen, luoden eittämättä hyviä 

muistoja paikalla olleille. 

Remburssin 30. vuosijuhlia varten järjestettiin kokonainen vuosijuhlaviikko. Sen 

ensimmäisessä tapahtumassa, aloitustempauksessa, yliopiston pääaula koristeltiin 

ilmapalloin ja koristein. Remburssin kakkukahveilla yliopiston lasiputkeen puolestaan tehtiin 

Remburssin aikajana. Se vuorattiin erilaisin muistoin ja valokuvin sekä hauskoin detaljein. 

Tapahtuman aikana ohikulkijoille tarjoiltiin häpeällisen hyvää kakkua sekä vähintäänkin 

keskivertoa kahvia. Keskiviikon tullen oli 30-lukusitsien aika, jolloin remppalaiset ja muut 

poikkitieteelliset sitsaajat (ml. kansainväliset opiskelijat) kokoontuivat samppanjapullojen 

ääreen 30-luvun teemojen mukaisesti. Päivänä ennen vuosijuhlia remppalaiset viettivät 

Vuosikerrat -tapahtumaa LYYn saunalla, jossa alumnit puhuivat omista opiskeluvuosistaan ja 

tarjosivat vinkkejä työelämään.  

Remburssin 30. vuosijuhlat juhlittiin 18.3.2017 Arktikumissa Rovaniemellä. Illan aikana 

nautittiin juhlaohjelmasta, kolmen ruokalajin illallisesta ja suorastaan tsaikedeelisesta 

juhlatunnelmasta. Juhlan pääpuhujina toimi henkilökuntamme edustaja Vesa Markuksela, ja 

muina puhujina Sanna Juutinen (alumnin puhe) ja Iida Nevasalmi (puhe Rempparakkaudelle). 

Illan päätteeksi Rempan Jazztrio kyyditti juhlijat niin ikään vuosikymmenten taa settilistallaan, 

joka koostui niin viimeaikojen kuin 1930-luvunkin hiteistä. Ilta jatkui saumattomasti 

taksikyydityksin Michael Monroen spektaakkelimaiseen show’hun Half Moon Night Clubissa. 
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Tapahtumaviikko huipentui juomasauvan syntymiseen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. 

Tämän jälkeen juhlakansa kokoontui vielä kerran sunnuntaina LYYn saunalle viettämään 

sillistä. Myöhemmin Remburssi sai tunnustusta LYYn vuosijuhlilla syksyllä voittamalla vuoden 

opiskelijateon palkinnon vuosijuhlaviikollaan.  

Vuosijuhlatoimikunta Remburssin 31. vuosijuhlia varten aloitti toimintansa syksyllä 2017, 

saaden mukaansa aiempaa enemmän tuoretta verta ja tuoreita ideoita. Toimikunnassa oli 

myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 

Remburssilaisten ikioma urheilujoukkue Musta Remba osallistui tuttuun tapaan 

urheilutapahtumiin, kuten Laskiaisen lumifutis -turnaukseen sekä salibandyn harrastesarjan 

otteluihin.  

  

4.5 Yhdistyksen yleiset kokoukset   

  

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 5.5.2017 klo 18 DAS I:n kerho- ja saunatiloissa. 

Päätöksiä tehtiin erityisesti ainejärjestön uudesta logosta, josta äänestäminen osoittautui 

hyvin jännittäväksi tapahtumaksi. Kevätkokouksen jälkeen remppalaiset viettivät yhdessä iltaa 

saunatiloilla.   

Yhdistyksen syyskokous puolestaan pidettiin 1.12.2017 klo 17 DAS Kodalla. Uuden 

hallituksen valinta tapahtui tutulla tavalla, jossa yhdistyksen kokous ilmaisi mielipiteensä 

hallituksen järjestäytymisestä. Puheenjohtajan ruoskaan ja juomasauvaan tarttui Sinna 

Marjamaa, ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Iiris Korhonen, Emma Lehtonen, Mauno 

Pihlajamaa, Anna Yliaska, Heli Turtinen, Jessica Parkkinen, Risto Nyberg, Henna Nätynki ja 

Joonas Ervasti. Varajäseniksi hallitukseen valittiin Lotta Lahtinen, Jussi Korhonen ja Nea 

Koivumaa. 
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4.6 Remburssi ry:n tapahtumat vuonna 2017:  

 

1.2.2017 Tipattoman kaatajaiset  

9.2.2017 Rempan Get Together 

14.2.2017 Oppiainekahvit 

15.2.2017 Rempan kulttuuri-iltama: 84 päivää 

22.2.2017 Excu: Sampokeskus Citycon 

28.2.2017 Rempan laskiainen 

13.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: Viikon 
avaus 

14.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: 
Synttärikahvit ja historiikkia 

15.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: Kuohuva 
30-luku -sitsit 

17.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: 
Remburssin vuosikerrat 

18.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: 
Remburssi ry:n XXX vuosijuhla 

19.3.2017 Rempan vuosijuhlaviikko: Sillis 

27.3.2017 Excu: Flatlight Creative House 

31.3.2017 Kaverisitsit 

6.4.2017 Remburssi Goes Tampere!  

7.4.2017 Hallintotieteilijäpäivä 2017 

12.4.2017 Pub Quiz 

12.4.2017 Oppiainekahvit 

15.4.2017 Easter Threesome 

20.4.2017 Remppa Goes Speksi: Kieltolaki 

23.4.2017 Poolibrunssi 

26.4.2017 Kostajaiset 

27.4.2017 Pussikaljakauden Grand Opening  

30.4.2017 Rempan vappuetkojatkot 

5.5.2017 Kevätkokous ja kevätkekkerit 

20.5.2017 Kevätkauden päätös 

30.5.2017 Pääaineiden pääsykokeet 
yliopistolla 

7.7.2017 Tivoliin & Terdelle 

28.8.2017 Fuksit vs. Vanhat Beerpong -
turnaus 

29.8.2017 Rempan norsufutis 

1.9.2017 Rempan varjoetkot 

4.9.2017 Remppa pelaa pesistä 

6.9.2017 YTK:n fuksiaiset  

20.9.2017 Rempan Get Together 

25.9.2017 Excursio Nordealle 

27.9.2017 Oppiainekahvit 

27.9.2017 USA vs. Venäjä fuksisitsit  

4.10.2017 Pooli-iltamat 

11.10.2017 Syyskarkelot 

26.10.2017 Tarinoita urapoluista 

27.10.2017 Rempan ja KB:n mökkireissu 

2.11.2017 Rempan vaalikahavit 

8.11.2017 Pub Quiz 

13.11.2017 Jalot Villit ja Remburssi: 
Työelämävierailulle Hostel Cafe Kotiin 

13.11.2017 Rempan hallitusrekryilta 

15.11.2017 Rempan kulttuuri-iltama: Eikä 
yksikään pelastunut 

17.11.2017 Pub & Boardgames 

20.11.2017 Study tips 

22.11.2017 Musta tuntuu -sitsit 

29.11.2017 Oppiainekahvit 

1.12.2017 Syyskokous ja pikkujoulut 
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Lisäksi tärkeimpiä tapahtumia, joihin Remburssi osallistui tai oli mukana järjestämässä: 

 

13.2.2017 Riemupiirakka  

28.2.2017 Opiskelijoiden laskiainen  

24.2.2017 Poronkusema 2017 

7.4.2017 Hallintotieteilijäpäivät 2017 

21.4.2017-1.5.2017 LYYn Turistivappu 

21.4.2017 Merkkimarkkinat  

26.4.2017 Kostajaiset   

30.4.2017 Jätkänpatsaan lakitus  

1.9.2017 Fuksimessut 

1.9.2017 Varjoavajaiset  

13.9.2017 Riemupiirakka 

25.10.2017 Rekrymessut  

11.10.2017 Rolmiot Glowrockers 

8.11.2017 Koskenlasku 

10.11.2017 LYYn vaalivalvojaiset 

22.11.2017 Rolmiot - Gasellit 

12.12.2017 Abipäivät Lapin yliopistolla   
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LIITE 1:  

  TALOUSARVIO 2017  

VARSINAINEN TOIMINTA     SELITE    

 TUOTOT           

 Omavastuuosuudet tapahtumiin  2300,00      

 yht. TUOTOT    2300,00      

            

 KULUT           

 Henkilöstökulut          

 Muut kulut          

 Toimistokulut    150,00  prh, nettisivut, toimistotarvikkeet 

 Pankkikulut    160,00  pankin palvelumaksut  

 Jäsenten hankintakulut   40,00  abipäivät, fuksimessut  

 Vuosijuhlaviikko    2400,00      

 Virkistystoiminnan kulut   2800,00  bileet, illanvietot, muut tapahtumat 

 Lahjat ja muistamiset   140,00  vuosijuhlalahjat   

 Edustuskulut    230,00  vuosijuhlaedustukset, kokoustarjoilut 

 Edunvalvonta- ja vaalikulut   0,00      

 Koulutuskulut    120,00  riemupiirakka, toastmaster-sitsit 

 Yht. MUUT KULUT    6040,00      

            

Yht. VARSINAINEN TOIMINTA   3740,00      

            

VARAINHANKINTA          

 TUOTOT           

 Jäsenmaksutuotot    1120,00      

 Haalarimainostuotot   800,00      

 Haalarituotot jäseniltä   420,00      

 Muut varainhankinnan tuotot  500,00  sponsorit, haalarimerkit  

 Yht. TUOTOT    2840,00      

            

 KULUT           

 Haalareiden hankintakulut   520,00      

 Muut varainhankinnan kulut   130,00  haalarimerkit   

 Yht. KULUT    650,00      

            

Yht. VARAINHANKINTA   2190,00      

            

SATUNNAISET ERÄT          

 Avustukset    300,00  perusavustus   

            

TILIKAUDEN TULOS    -1250,00          
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LIITE 2:  

 

  Remburssi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017  

  

Vuonna 2017 on toiminnassa tärkeää ottaa huomioon monimuotoinen jäsenistömme ja siten yrittää 

tavoittaa laajemmin myös potentiaaliset jäsenemme. Lapin Yliopiston Ylioppilaskunnan ensi vuoden 

tavoitteet ja uudistukset on hyvä huomioida myös Remburssin toiminnassa. Aktiivista yhteistyötä eri 

tahojen, kuten muiden ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan, ammattiliiton, yliopiston ja oppiaineidemme 

henkilökunnan kanssa on syytä jatkaa.  

  

Edunvalvonta ja työelämä  

● Hallituksessa toimii edunvalvontatiimi, joka vastaa yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisista 

sekä fuksien ja kv-asioista ja toimii aktiivisesti LYY:n edunvalvontajaostossa.  

● Pyritään saamaan kv-opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan.  

● Tiedotetaan aktiivisesti edunvalvontaan liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille.  

● Tehdään yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajina ja ylioppilaskunnan edustajiston jäseninä 

toimivien jäsentemme kanssa.  

● Vahvistetaan työelämäyhteyksiä tekemällä esimerkiksi yritysvierailuja.  

● Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia, esimerkiksi oppiainekahvit opiskelijoille ja 

opettajille.  

● Kartoitetaan jäsenistön toiveita ja pyydetään palautetta.  

● Toimitaan yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa.  

● Kehitetään alumnitoimintaa.   

 

Opiskelijatapahtumat  

● Osallistutaan LYY:n ja muiden (aine)järjestöjen järjestämiin tapahtumiin, kuten laskiainen, 

Poronkusema, vappu, yliopiston avajaiset, hyvinvointiviikko, fuksiaiset, muiden 

(aine)järjestöjen vuosijuhlat ja muut tapahtumat.  

● Järjestetään tapahtumia yhdessä muiden (aine)järjestöjen kanssa.  

● Järjestetään jäsenistölle myös omaa toimintaa.  

 

  

Omat tapahtumat  

● Järjestetään jäsenten toiveiden mukaista toimintaa ja kannustetaan heitä myös toiminnan 

järjestämiseen, esimerkiksi perustamalla toimikuntia.  
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● Järjestetään liikuntatapahtumia sekä muita alkoholittomia tapahtumia, kuten peli-iltoja ja 

kulttuuritapahtumia sekä erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia.  

● Syyslukukauden aikana järjestetään ohjelmaa uusille opiskelijoille yhteistyössä tutoreiden 

kanssa.  

● Järjestetään vuosijuhlaviikko.  

● Aloitetaan vuosijuhlien 2018 suunnittelu syksyllä 2017.  

  

Tiedottaminen  

● Tiedotetaan aktiivisesti niin omasta, ylioppilaskunnan kuin yliopistonkin toiminnasta 

jäsenistöllemme.  

● Varmistetaan tiedon saatavuus hyödyntämällä erilaisia viestintäkanavia ja kehittämällä niitä 

toimivammiksi.  

● Kannustetaan jäsenistöä hallituksen toimintaan.  

● Huolehditaan Remburssin nettisivujen ylläpidosta ja päivittämisestä.  

● Kannustetaan  jäsenistöä  oma-aloitteiseen  ja  aktiiviseen 

tiedonhankintaan.  

  

Jäsenhankinta  

● Tehdään ainejärjestötoimintaa tutummaksi ja omaa toimintaamme houkuttelevammaksi  

oppiaineidemme opiskelijoille, jotka eivät vielä ole jäseniä.  

● Osallistutaan abi-päiville ja esitellään Remburssin toimintaa.  

● Kannustetaan Remburssin jäseniä tutor- toimintaan, jotta yhteys uusiin opiskelijoihin voidaan 

syksyllä varmistaa, ja tehdään tiivistä yhteistyötä tutoreiden kanssa.  

● Osallistutaan syksyn orientaatio-viikon tapahtumiin, muun muassa fuksimessuille, ja pyritään 

saamaan mahdollisimman moni uusi opiskelija innostumaan toiminnastamme.  

● Järjestetään alkusyksystä tapahtumia, jotka on suunnattu uusille opiskelijoille eivätkä edellytä 

yhdistyksen jäsenyyttä.  

● Innostetaan kaiken ikäisiä opiskelijoita mukaan toimintaan.  

● Toimitaan yhteisöllisesti ja näytetään se myös yhdistyksen ulkopuolelle, sekä pyritään 

säilyttämään päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoimuus.  

● Tilataan uusille jäsenille haalarit kiinnostuksen mukaan ja hallitus huolehtii haalareiden 

tilaamisesta syksyn aikana.  

● Jäsenrekisterin ylläpito ja ajan tasalle saattaminen.  
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Varainhankinta  

● Myydään haalarimainoksia.  

● Myydään haalarimerkkejä.  

● Myydään ainejärjestönauhaa.  

● Järjestetään maksullisia tapahtumia.  

● Hankitaan yhteistyökumppaneita ja sponsoreita.  

● Kasvatetaan jäsenmäärää.  

● Pyritään löytämään myös vaihtoehtoisia tapoja varainhankintaan.  

  

Hallitustoiminta  

● Kehitetään Remburssin opiskeilijatarran käyttöä ja siihen liitettäviä etuuksia  

● Hallitus huolehtii seuraaja hallituksen rekrytoimisesta ja perehdyttämisestä.  

● Hallitus huolehtii oman toiminnan kehittämisestä sekä hyvinvoinnista järjestämällä 

esimerkiksi kehityskeskustelutilaisuuden.  

● Hallitus edistää yhteyksiä muihin sisarainejärjestöihin.   

● Hallitus pyrkii edistämään tilinkäytön läpinäkyvyyttä keskuudessaan  

  
 


