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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 8.10.2019, kello 16.08 – 18.19 

Paikka: Ainejärjestötilat, keittiö 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Turtinen Heli, puheenjohtaja 

  x Lehtonen Emma, varapuheenjohtaja 

  x Haverinen Minttu-Mari poistui 17.31 

  - Koskela Vilhelmiina 

  x Nevanlinna Mikko 

  x Oittila Ella  poissa 16.46 – 16.47 

  x Tapio Jere  kokoukseen 16.23  

  x Toivanen Alisa 

  x Tuominen Elli 

  x Uimarihuhta Eveliina poissa 17.31 – 17.32 

 

Varajäsenet:  x Nätynki Henna poissa 17.19 – 17.22 

  x Ristimella Aino kokoukseen 16.20, poissa 16.45 – 16.50, 16.53 

  - Yliaska Anna 

  

 

Asiat  § 1 – 16, esityslista muokattu kohdan 4. mukaan, kokouksessa asiat § 1 - 17
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§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.08. 

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltainen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

§3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajana toimii Turtinen Heli, sihteerinä Lehtonen Emma. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nätynki Henna ja Oittila 
Ella. 

 

§4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Alkuperäiseen esityslistaan lisätään kohta Hallituksen sähköpostiosoitteet. Kohta lisätään 
käsittelyjärjestyksen kärkipäähän paikalle 7. Lisäyksen myötä alkuperäisen esityslistan kohdat 
§7 – 16 siirtyy järjestyksessä paikoille §8 – 17. 

Päätös: Muokattu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksessa asiat §1 – 
17. 

 

§5 Ilmoitusasiat 

Haverinen julkaisee Rempan blogissa Tuomisen kirjoittaman blogitekstin Rempan 
urheilujoukkueista. Tuomisen on päivitettävä tekstiin oikeat aikataulut, sekä keksittävä otsikko 
tekstilleen. 

Haverisen toimiessa yritysyhteistyövastaavana on hänen henkilökohtainen tavoitteensa ollut 
kymmenen yhteistyöyritystä järjestölle. Hän on ollut yhteydessä yrityksiin, mutta 
vastausprosentti on ollut heikko, tai yrityksistä on ilmoitettu, että heillä on jo erilliset 
opiskelija-alet. Yhteistyökartoituksen myötä Remppatarralla etuja myöntäviä yrityksiä on 
kaksi. Nyt Haverinen kaipaakin hallituksen apua ja kontakteja yhteistyöyritysten hankintaan. 

 

§6 Remppa-colleget 

College-paitojen printistä on tehty äänestys jäsenistön keskuudessa, ja selkeäksi voittajaksi 
on valikoitunut yksi ehdokas. Haverinen on ottanut yhteyttä kolmeen eri paitafirmaan; Twic, 
R-Collection ja Belik. Yhteydenotoissaan hän on pyytänyt kultakin firmalta tarjouksen 
college-paidoista.  

Twic: Tilauksen minimi määrä on 100 kappaletta. 

Belik: Yritys toimittaa pelkästään paitoja, jolloin painatus on ostettava joltain toiselta 
toimijalta 
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R-Collection: 50 kappaleen tilauksessa painatuksineen paidan hinnaksi tulisi n. 70€, hieman 
halvemmalla collegella paidan hinnaksi tulisi n. 50 euroa. 

Käydyn keskustelun pohjalta hallitus on yhtä mieltä, että tilataan paidat Belikiltä. Paita 
tiedetään laadukkaaksi ja paitoja voidaan tilata joustava määrä. Painatuksessa suositaan 
paikallista yritystä, eli Kaiverruskalliota. 

Paidan hinnasta käytiin keskustelua, sekä sen myyntihinnan muodostumisesta. On selvää, 
että paitojen myynti on pientä varainkeruuta. Paitojen kustannuksiksi tulee noin 35 – 39 
euroa (paita, painatus, toimitus) per paita. Paidan myyntihinnaksi päätettiin 45€, jolloin 
varainkeruuta tulee n. 5 – 10 euroa per paita. Hinta tulee tietää, kun tilaukset kerätään 
jäsenistöltä. Tilaus kerätään Kide.app:in avulla. 

Päätös: Remppa-colleget tilataan Belikiltä ja painatetaan Rovaniemeläisessä Kaiverrus 
Kalliossa. Hinta per paita on 45 euroa. 

 

§7 Hallituksen sähköpostiosoitteet 

Nettisivujen uudistuksen myötä järjestö on saanut 20 sähköpostilaatikkoa. Keskustelu käytiin 
siitä, mihin pesteihin ja toimiin sähköpostilaatikot tarvitaan. Haverinen perustaa sähköpostit 
käydyn keskustelun pohjalta. 

 

§8 Avoimien ovien päivä 

Yliopiston Avoimien ovien päivää vietetään 10.10.2019. Esittelyohjeet ja päivystysajat 
ständeilijöille on jaettu Slackiin. Budjetoidaan 20 euroa paperipäällysteisiin karkkeihin, 
Turtinen käy kaupassa.  

Päätös: Toimitaan annettujen ohjeiden mukaan. Budjetoidaan 20 euroa tarjoiluihin.  

 

§9 Deadline-piiri 

Syksyn ensimmäinen deadline-piiri on 22.10. klo 14 – 18. Uimarihuhta varaa tilat, kaksi tilaa 
toinen hiljaiseen työskentelyyn ja toinen tila, missä voi keskustella vapaammin. Budjetoidaan 
20 euroa tarjoiluihin ja Lovisasta vuokrattavaan termariin. Tapahtuman event ulos viikkoa 
ennen tapahtumaa. 

Päätös: Budjetoidaan 20 euroa tarjoiluihin. Toimitaan edellä kuvatusti. 

 

§10 Pooliolympialaiset 

Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteiset pooliolympialaiset järjestetään 23.10. klo 18 – 22. 
Tarkoituksena on, että perinteisten poolibileiden tilalta on pooliolympialaiset, joiden jälkeen 
voi jatkaa rentoa illanviettoa. Tilaksi on varattu DAS-Kota. Budjetoidaan 40 euroa tilaan 50 
euroa ruokaan. Slackiin tehdään lanka ja sinne ideoita, mitkä voivat olla olympialajeja. 

Päätös: Budjetoidaan 90 euroa tapahtumaan (tila + tarjoilut). Kaikki osallistuvat lajien 
ideointiin. 
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§11 Mökkireissu 

Jäsenistön toiveesta Tuominen on järjestänyt mökkireissua Leville. Tuominen on varannut 
kolme 10 hlön mökkiä ja neuvotellut varauksen olevan maksutonta. Alustavasti on 
suunniteltu, että paikkoja myydään kuitenkin vain 20, jottei tule tilannetta, että lähtijöitä on 
21, jolloin kolmaskin mökki on ostettava. Mikäli lähtijöitä on kuitenkin selvästi yli 20 otetaan 
kolmas mökki, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.  

Ilmoittautumisesta ja tapahtuman yksityiskohdista keskusteltiin. Mökkireissu on kaikille 
omakustanteinen ja jokaisen on järjestettävä omat kyydit. Remburssi tarjoaa lähtijöille 
molempina aamuina aamupalan. Ilmoittautuminen tehdään Kide.app:in kautta, ja samalla 
kartoitetaan erityisruokavaliot. Aamupalan budjetointiin palataan myöhemmin. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

 

§12 Remppatarrojen tilaus 

Remppatarroja pitäisi tilata lisää. Turtinen on kartoittanut tarrojen tilauspaikkoja. 
Budjetoidaan 20 euroa tarroja varten. Rahastonhoitaja Koskela tilaa tarrat, jotta hän voi 
maksaa ne suoraan yhdistyksen tililtä. 

Päätös: Tilataan Remppatarroja. Budjetoidaan 20 euroa tilaukseen. 

 

§13 Jalkapallo korkeakoulusarjassa 

Remburssin on osallistunut Kosmos Buranin kanssa yhteisellä joukkueella jalkapallon 
korkeakoulusarjaan. Osallistumismaksu korkeakoulusarjaan on 100 euroa, jonka järjestöt 
maksavat puoliksi. Budjetoidaan 50 euroa jalkapallon korkeakoulusarjaan. 

Päätös: Budjetoidaan 50 euroa jalkapallon korkeakoulusarjan kustannuksiin. 

 

§14 Hallinnoijat ry:n cocktailtilaisuus 

Vaasan sisarainejärjestö Hallinnoijat ry järjestää vuosijuhlien tilalta cocktail-tilaisuuden. 
Tilaisuus järjestetään 1.11. klo 19 alkaen ravintola Bock’s Corner Breweryn juhlasalissa. 
Remburssia edustamaan lähtee Turtinen ja Tuominen. Tapion ehdotuksesta e dustuskulujen 
korvaaminen hoidetaan samalla tavalla kuin osallistuttaessa Staabi ry:n vuosijuhlille, eli 
yhdelle edustajalle korvataan matkat ja puolikas illalliskortti. Budjetoidaan edustuskuluihin ja 
lahjaan yhteensä 210 euroa. 

Päätös: Turtinen ja Tuominen edustaa Remburssia. Budjetoidaan tapahtuman kuluja 
kattamaan 210 euroa. 

 

§15 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 
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§16 Seuraava kokous 

 Päätetään myöhemmin. 

§17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.19. 

 

  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Turtinen Heli    Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Nätynki Henna   Oittila Ella 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 


