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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika:  16.3.2020 klo. 16 

Paikka: Ainejärjestötilat, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x) Tapio Jere, puheenjohtaja 

(x) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja 

(x ) Mietala Maija 

( x) Palenius Jutta poistui 17:48 palasi 17.50 

( x) Jokinen Olivia 

(x ) Jokinen Wilma 

( x) Kautto Jarkko poistui 17:43 palasi 17:46 

( x) Riuttala Linda 

( ) Valo Saana 

( x) Nokkanen Siiri poistui 17:39 palasi 17:44 

 

Varajäsenet: (x ) Tapala Vilja 

(x ) Ristimella Aino poistui 18:25 

(x ) Toivanen Alisa poistui ajassa 17.18 palasi 18.03 

 

 

Asiat §1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 16.03.2020 ajassa 16.25 

 

§2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous 
päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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§3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin Jere Tapio  kokouksen puheenjohtajaksi, Jutta Palenius sihteeriksi, sekä Eveliina 
Uimarihuhta ja Siiri Nokkanen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisätään kohdat  §19 Remburssi ry:n  kevätkokous ja §20 Somen kevätpörriäinen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi. 

§5.  Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen tilillä on 16.3.2020 yhteensä  6916,09 euroa.  Korona viruksen takia on 
jouduttu perumaan tapahtumia. Tällä oletetaan olevan hieman taloudellisia vaikutuksia..  

§6. Ilmoitusasiat  

Haalarimerkki kisaan ei ole vielä osallistunut kukaan. Tällä viikolla lisätään kisan 
markkinointi Remburssin IG:ssä.  

§7 Toimintakertomus 2019 

Liite 1.  Toimintakertomus hyväksyttiin  sellaisenaan. 

§8 Tilinpäätös 2019 

Tilinpäätöstä ei hyväksytty, sillä siinä huomattiin olevan virhe. Virhe korjataan ja hallitus 
käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen myöhemmin. 

§9 Epäonnen sitsit 

Epäonnen sitseistä jäätiin tappiolle noin 74 euroa. Tappiot tullaan jakamaan JV:n kanssa. 
Tappiot koostuvat kaadosta, ruuasta, muista juomista ja haalarimerkistä. Näiden osuus 
tappioista on 42,60 euroa. Loput tappiot koostuvat lipun maksupalautuksista. 

§10 Pubivisa 

Peruttu Koronaviruksen takia. 

§11 Remburssin ry:n vuosijuhlat 

Peruttu Koronaviruksen takia. Asiasta lähetetty tiedote osallistujille. Myöskin sosiaalisessa 
mediassa on kerrottu vujujen peruuttamisesta. Lipun takaisin pyyntöjä on tullut yhteensä 
tähän mennessä 8kpl. Kootaan yleinen infopaketti, jossa kerrotaan, milloin tulee 
viimeistään peruuttaa ilmoittautuminen. Infopaketissa tullaan kertomaan myös lipun 
peruutusmahdollisuus syksylle. Takaraja palautuksen pyytämiselle on 31.3.2020. Wilma on 
yhteydessä Kideappiin. 

§12 Vuoden fuksi 

Päätös vuoden fuksi päätöksestä tehdään lähempänä vuosijuhlia syksyllä 2020. 
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§13  Pro regimine ansiomerkki 

Päätös tehdään vasta syksyllä 2020  lähempänä vuosijuhlia. 

14 Rolmiot  

Peruttu koronaviruksen takia.  Syksyllä tullaan järjestämään tapahtuma samalla konseptilla. 

§15 Kostajaiset 

Peruttu koronaviruksen takia.  

§16 Yhteishaun markkinointi 

 Remburssi osti mainostilaa Instagramista 15 eurolla ja Facebookista 20 eurolla. Mainoksilla 
tavoitettiin yhteensä noin 7400 henkilöä.  Markkinoinnilla saatiin myös Remburssin 
instagramiin 30 uutta seuraajaa.  

Esitys: Budjetoidaan 36 euroa markkinoinnin kuluihin 

Päätös: Budjetoitiin 35 euroa markkinoint kuluihin. 

§17 Hallituksen virkistäytyminen 

Virallinen virkistäytyminen siirretään syksylle koronaviruksen takia. 

§18 Kokouseväät 

Esitys: Budjetoidaan kokouseväisiin 6,94 euroa. 

Päätös: Budjetoitiin 6,94 euroa.m 

§19 Remburssi ry:n kevätkokous 

Jere Tapio selvittää etäkokous mahdollisuudet. Todennäköistä on, että kokous siirretään 
alkusyksyyn koronaviruksen takia.  

§20 Somen kevätpörriäinen 

Tapahtumia on jouduttu perumaan koronaviruksen takia, joten Remburssi ry:n someissa 
aletaan järjestämään erilaista ohjelmaa muun muassa remppa 24h live ja remppa 
ystäväkirja. Tempauksilla on myös tarkoitus osallistaa  jäsenistöä. 

§21. Muut esille tulevat asiat 

Alumnipäivä jouduttiin perumaan koronaviruksen takia. DAS palauttaa käyttämättä jääneen 
tilan vuokran. 

.Häirintäyhdyshenkilö rekryä tullaan laittamaan myös IG:n puolelle 

§22.  Seuraava kokous 

Koronaviruksen takia kokous aika päätetään myöhemmin doodlessa. 

§23.  Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin ajassa 18:46. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

() () 

Jere Tapio Jutta Palenius 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

() () 

Eveliina Uimarihuhta Siiri Nokkanen 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


