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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika:  28.5.2020 klo. 17.00 

Paikka Microsoft Teams 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x) Tapio Jere, puheenjohtaja 

(x ) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja 

( ) Mietala Maija 

(x ) Palenius Jutta 

(x ) Jokinen Olivia 

(x ) Jokinen Wilma poistui 18.09 palasi 18.11 

(x) Kautto Jarkko poistui 17.59 palasi 18.04 

(x ) Riuttala Linda 

(x ) Valo Saana 

(x ) Nokkanen Siiri 

 

Varajäsenet: ( ) Tapala Vilja 

(x ) Ristimella Aino poistui 18:23 

( ) Toivanen Alisa 

 

 

Asiat §1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 28.05.2020 ajassa 17.10 

 

§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 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan työjärjestykseksi 

 

§5.  Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

  Yhteensä tilillä on  10 693,11 euroa.  

 

§6.Ilmoitusasiat 

Siiri Nokkanen on tehnyt podcastille uuden osion Remburssin nettisivuille. 

Remburssi ry:n tili  asiat ovat sovittu Nordean kanssa. Pankkikortti tulee Saana Valolle ja 
Jere Tapiolla on tilintarkastusoikeus. 

 

§7. YKA-Yhteistyösopimus 

Liite 1 

Kohta 7 on lisätty uutena, muuten sopimus on sama kuin viime vuonna. 

Esitys: Hyväksytään sopimuspohja ja Jere Tapio ja Eveliina Uimarihuhta voivat allekirjoittaa 
sopimuksen YKA:n kanssa. 

Päätös: Hyväksyttiin esitys sellaisenaan. 

 

§8. Opiskelijajäsenen valinta YTK:n valintatoimikunta 

Esitys: Valitaan Eveliina Uimarihuhta valintatoimikuntaan. Linda Riuttala tuuraa Eveliina 
Uimarihuhtaa ensimmäisessä kokouksessa, hänen estyessään. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

§9. HTP21 

Liite 2 

Ainejärjestöjen välinen sopimus.  

Esitys:  Hyväksytään sopimus sellaisenaan. Samalla valtuutetaan Eveliina Uimarihuhta ja 
Jere Tapio allekirjoittamaan sopimus. 
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Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

§10. YKA Yhteistapahtuma 

Tapahtumista ei olla tehty lopullisia päätöksiä. Suunniteltu excursio Ouluun KB:n ja JV:n 
kanssa lokakuulle ja toinen tapahtuma marraskuulle.  

 

§11. Syksyn tapahtumat 

Fuksit aloittaa 24.8.2020 ja syksyn ensimmäiset tapahtumat alkavat silloin. 

Tapahtumakalenteriin merkitty syksyn tapahtumat. 

Tapahtumat tullaan merkitsemään myös IG:n julkaisu kalenteriin. 

 

§12. Fuksikirje 

Fuksikirjeeseen tulee PJ:n tervehdys.  

 

§13. Remburssi ry:n vuosijuhlat 

Vuosijuhlat järjestetään 3.10 ja päivä on varmistettu myös Sky Ounasvaaralta. Vuosijuhlien 
tapahtuma tulee ulos elokuun alussa, mutta heinäkuun aikana julkaistaan uusi päivämäärä 
juhlille. Lippujen palautus mahdollisuus alkaa noin 10.8 ja uusien lippujen myynti on 
elokuun lopusta syyskuun puoleen väliin asti. 

 

§14. Remppa Goes Live 

Esitys: Budjetoidaan 28,30 e Remppa liven kuluihin. 

Päätös: Hyväksyttiin esitys sellaisenaan. 

§15. Rempparadio 

Soundcloudiin pystyy ladata vain 3h edestä materiaalia.  

Esitys: Vaihdetaan palveluntarjoajaa ja alustana siirrytään Spotify:in. Budjetoidaan 70 euroa 
mahdollisiin kuluihin. 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus sellaisenaan. 

.  

§16. Muut esille tulevat asiat 

Instagram: 

-Hallituksen terveiset teemalla “kesä alkaa”. Slackkiin tulee tarkempaa 
informaatioata myöhemmin. 

-Häirintäyhdyshenkilö esittelyt tulee lähiaikoina. 
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-Onnittelut opiskelupaikan johdosta esimerkiksi videon muodossa. 

-Tutoreiden esittelyt 

Kesän jälkeen tulee esittelyitä, miten remppalaiset ovat viettäneet kesää esim. Remppa 
duunissa. 

 

§17. Seuraava kokous 

Järjestetään loppukesästä esimerkiksi heinäkuun lopussa. Tarkempi ajankohta päätetään 
myöhemmin. 

 

§18. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:52 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jere Tapio Jutta Palenius 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Eveliina Uimarihuhta Siiri Nokkanen 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 
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Liite 1 
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Liite 2 

Haalarimerkkien ompeluilta, 50 euroa (kevät 2020) 

  

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ovat olleet tapahtuman yhteistyökumppanina aiemminkin.       

Tapahtuma pyritään järjestämään tammikuussa, kun uudet opiskelijat saavat haalarinsa.         

Tapahtumaan ovat luonnollisesti tervetulleita myös vanhemmat opiskelijat, jotta kaikki saisivat          

vertaistukea haalarimerkkien ompelemiseen. Tapahtumassa uudet opiskelijat voivat ommella        

haalarimerkkejä kiinni vanhempien opiskelijoiden opastuksella ja pääsevät näin yhteisöllisyyden         

merkeissä paremmin osaksi opiskelijayhteisöä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut mainittaisiin       

tapahtuman yhteistyökumppanina ja mikäli mahdollista voisimme ommella myös yhteiskunta-alan         

omia haalarimerkkejä tapahtumassa. 

  

Haalarisponsorointi (vuodelle 2020), 250 euroa 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla on jo vakiintunut paikka hallintotieteen, johtamisen ja         

johtamisen psykologian ainejärjestö Remburssin haalareiden lahkeessa. Näkyvälle paikalle        

sijoitettu YKA:n logo takaa sen, että kantajansa koulutussuuntaus huomataan takuulla.          

Haalarimainoksen ansiosta Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen näkyvyys on taattu kaikkialla,        

missä Remppalainen haalareineen vaeltaa. Sponsorisumma sisältää YKAn logon tulevien fuksien          

haalareiden etupuolelle lahkeeseen sekä painatuskulut. 

  

Remppa Rupattelee -tapahtumat, 300 euroa (kevät ja syksy 2020) 

Aloitimme toissa vuonna uudenlaisen tapahtumakonseptin, jossa ainejärjestömme jäsenillä on         

mahdollisuus tulla keskustelemaan mm. hallituksen ja muiden Remburssin jäsenten kanssa          

ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 halusimme kehittää tapahtumasta laajempi sisältöisen, ja          

täten kokonaisvaltaisemmin jäsenten edunvalvontaa palvelevaksi. Ajatuksenamme oli käyttää        

’’Remppa Rupattelee’’ kattokäsitteenä, jonka alla toteutamme erisisältöisiä tapahtumia, joiden         

painotus on opiskelijoiden hyvinvoinnissa, jaksamisessa ja verkostoitumisessa. Tavoitteemme on         

järjestää ainakin yhteensä kolme Remppa Rupattelee-tapahtumaa vuoden 2020 aikana. 
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Esimerkkinä tulevista Remppa Rupattelee -tapahtumista olisi jäsenistön hyvinvointia edistävä         

rentoutumisilta, jossa olisi mahdollisuus saunoa ja rupatella kanssa opiskelijoiden kanssa mieltä           

askarruttavista asioista ja samalla tarjota vertaistukea toinen toisille. Rentoutumisillan lisäksi          

haluaisimme motivoida ja inspiroida jäsenistöämme kutsumalla yhteen Remppa Rupattelee         

-tapahtumaan puhujan, jonka puheenvuoro liittyisi alaamme ja jolta voisimme saada uutta           

näkökulmaa tulevaisuuden työelämään. Tapahtuman tarkoitus on olla rento kohtaaminen ihmisten          

välillä, ja keskittyä enemmän henkilötarinaan kuin esim. yritysesittelyyn. Viime vuonna teimme           

myös Remppa Rupattelee -julkaisuja podcast-muodossa, jolloin ’’osallistuminen’’ tapahtumaan oli         

helppoa, vaikka kotisohvalta. Julkaisimme syksyn aikana yhteensä 4 podcast -jaksoa, joista           

saimme paljon positiivista palautetta. Tätä olisi tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. 

Kaikista Remppa Rupattelee -katon alla toteutettavista tapahtumista tullaan tekemään aina oma           

Facebook-tapahtuma. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut mainittaisiin aina tapahtuman      

yhteistyökumppanina, myös Instagramiin tuotettavassa sisällössä, sekä podcasteissa YKA        

mainittaisiin yhteistyökumppanina. Remppa Rupattelee -tapahtumassa voisimme myös pitää YKA         

infon ja kertoa opiskelijoiden paikallisyhdistys SYY-Lapista. 

  

Deadline-piiri, 150 euroa (kevät ja syksy 2020) 

Olemme järjestäneet neljä kertaa vuodessa deadline-piirin, jossa jokainen opiskelija saa          

vertaistukea esseiden ja luentopäiväkirjojen kirjoittamiseen. Deadline-piireissä on tarkoitus tarjota         

myös kahvia, teetä ja naposteltavaa, antamaan energiaa opiskeluun. Toivomme Yhteiskunta-alan          

korkeakoulutetut ry:ltä tukea tapahtuman järjestämiseen. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry        

mainitaan tapahtuman Facebook -sivulla yhteistyökumppanina ja YKA saa näkyvyyttä         

tapahtumasta tehtävissä Instagram-päivityksissä. Tapahtumassa voitaisiin jakaa Yhteiskunta-alan       

korkeakoulutetut ry:n kyniä, jos teillä on mahdollisuutta sellaisia meille antaa. 

  

Työelämä-ekskursiot, 150 euroa (kevät ja syksy 2020) 

Yksi merkittävimmistä jäsenistöllemme tarjottavista eduista on laadukkaat työelämävierailut        

koulutusohjelmaamme palveleviin kohteisiin, mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin.      

Ekskursiokohteissa olemme pyrkineet järjestämään vierailuita sekä julkiselle-, että yksityiselle         

sektorille. Kohteita valittaessa olemme myös pyrkineet kuuntelemaan jäsenistön mielipiteitä ja          

toiveita vierailukohteista. Ekskursiot ovat olleet jäsenistömme keskuudessa suosittuja tapahtumia.         
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Tänä vuonna kuluvan kevään ja tulevan syksyn tavoitteena on järjestää vielä ainakin kaksi             

työelämävierailua. Syksyn ekskursiot ovat merkittävässä asemassa, jotta etenkin uudet opiskelijat          

pääsevät heti luomaan kontakteja paikallisiin yrityksiin ja luomaan tietoutta oman alan           

työllistymismahdollisuuksista. 

Toivomme Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja yhteistyöhön ekskursioiden järjestämiseen,      

sponsorointia vastaan mainitsemme YKAn ekskursioiden yhteistyökumppanina, niin Facebookissa        

kuin sähköpostilistallakin. Syksyn ekskursioiden osalta haluamme, että samalla myös YKA tulee           

tutuksi uusille opiskelijoille. Ehdotammekin, että syksyn ekskursion yhteydessä mainostamme         

YKAa uusille opiskelijoille ja kertomme esimerkiksi YKAn jäseneduista. 

 

YHTEISTYÖSOPIMUS 

  

Sopimusosapuolet: 

  

Yhdistyksen nimi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

Osoite Mikonkatu 8 A, 9 krs 

 00100 Helsinki 

  

Yhteyshenkilöiden tiedot: 

Pestinimike Yhteisösuunnittelija 

Nimi Marjo-Rita Juntunen 

Puh. numero 010 231 0366 

Sähköposti marjo.rita-juntunen@yhteiskunta-ala.fi 

  

  

Yhdistyksen nimi Remburssi ry 

Osoite Yliopistonkatu 8 

 96300 Rovaniemi 
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Yhteyshenkilöiden tiedot: 

Pestinimike Puheenjohtaja 

Nimi Jere Tapio 

Puh. numero 040 7609463 

Sähköposti  jeretapio@outlook.com 

  

Pestinimike Varapuheenjohtaja 

Nimi: Eveliina Uimarihuhta 

Puh. numero 0400 985018 

Sähköposti  eveliina.uimarihuhta@hotmail.com 

  

  

Sopimuksen kesto: Tämä sopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020. 

  

Sisältö: Yhteistyösopimuksen mukaan: 

  

1.     Remburssi ry lisää Yhteiskunta-alojen korkeakoulutettujen (myöh. YKA) mainoksen verkkosivuilleen. 

2.     Remburssi ry mainitsee YKA:n yhteistyökumppaninaan Facebook-tapahtumakuvauksissa, 
sähköpostilistalla sekä Instagramiin tuotetussa sisällössä niissä tapahtumissa, joihin sponsorointi on 
myönnetty. 

3.     YKA:n logo painetaan Remburssi ry:n vuoden 2020 opiskelijahaalareihin oikeaan etulahkeeseen. 

4.     Remburssi ry jakaa jäsenistölleen saamiaan YKA:n tuotteita 

5.     Remburssi ry pyrkii tekemään yhteistyötä SYY-Lapin paikallisjärjestön kanssa, sekä tiedottaa 
jäsenistöään SYY-Lapin tapahtumista. 

  

Muista mahdollisista yhteistyömuodoista on sovittava osapuolten välillä erikseen. 
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Hinta: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry sitoutuu 
maksaa Remburssi ry:lle 900 euroa laskutetun 
eräpäivän mukaisesti. 

  

Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille. 

  

Allekirjoitukset: Rovaniemi ___.___.2020   Helsinki ___.___.2020 

  

  

________________________________ ________________________________ 

Puheenjohtaja Yhteisösuunnittelija 

Jere Tapio Marjo-Rita Juntunen 

Remburssi ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

  

  

________________________________ 

Varapuheenjohtaja 

Eveliina Uimarihuhta 

Remburssi ry 

 


