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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 20.8.2020 klo.17 

Paikka Microsoft Teams 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x ) Tapio Jere, puheenjohtaja 

(x ) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja poistui 18:02 

(x ) Mietala Maija 

(x ) Palenius Jutta 

(x ) Jokinen Olivia 

( ) Jokinen Wilma 

( x) Kautto Jarkko Liittyi 17:16 poistui 18:30 palasi 18:32 

(x ) Riuttala Linda 

( ) Valo Saana 

( ) Nokkanen Siiri 

 

Varajäsenet: ( ) Tapala Vilja 

(x ) Ristimella Aino 

( ) Toivanen Alisa 

 

 

Asiat §1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 20.08.2020 ajassa 17.06 

 

§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 Olivia 
Jokinen ja Linda Riuttala  pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisätään kohdat  §8 Fuksimessut ja §14 Viestintä. 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi. 

 

§5.Yhdistyksen taloudellinen tilanne   

Rahastonhoitaja Saana Valo ei ollut paikalla. 

 

§6. Ilmoitusasiat 

Fuksitapahtumiin voi mennä auttamaan tutoreiden tueksi. 

 

 §7. Orientaatioviikot 

Fukseille järjestetty paljon ohjelmaa orientaatioviikoilla, päivisin on asiaohjelmaa 

yliopistolla ja iltaisin tutoreiden johdolla ympäri Rovaniemeä. 

Ehdotus:  Orientaatioviikoille budjetoidaan liite 1:n mukaisesti, mutta laavuilun budjettiin 
lisätään 30 euroa eli yhteensä laavuiluun budjetoidaan 60 euroa. 

Budjetointi pitää sisällä: 

-Laavuilu (makkara ja kasviversio, limppari) 

-Fuksiskabat (kuohuviini) 

-Baarikierros (palkintoja voittajille) 

-Fuksiaiset (rastin tavarat) 

-Brunssi (levitteitä, leipää, hedelmiä) 

Käsidesiin, maskeihin ja muovihanskoihin budjetoidaan 80 euroa. 

Myös yllättäviin menoihin budjetoidaan 10 euroa. 

Yhteensä ehdotetaan budjetoitavaksi 200 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan orientaatioviikkoihin 200 euroa.  
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§8. Fuksimessut 

Messut pidetään 4.9.2020 klo.10-14. Messuille osallistuu paikallisia järjestöjä ja yrityksiä. 
Tilaisuus järjestetään monissa eri tiloissa turvavälit huomioiden. Järjestäjien puolelta on 
tarjolla maskeja ja käsidesiä esittelijöille. Jere Tapio ilmoittaa Remburssin esittelijäksi. 
Remburssin pisteelle esittelijöiksi menee Jere Tapio ja Linda Riuttala. Jarkko Kautto saattaa 
olla myös käytettävissä. 

 

§9. Syksyn oppiainekahvit 

Ensimmäisen kahvit järjestetään 6.10 tällöin teemana on etäopinnot/-opiskelu. Kahveilla 
käydään läpi etäopintoja koskevan kyselyn tuloksia. Toiset kahvit järjestetään 10.11 tällöin 
teema on kansainvälistyminen ja vaihto-opiskelu. 

 

§10.Kysely etäopinnoista 

Etäopinnoista tehdään kysely.  Kyselyllä selvitetään etäopintojen toteutumista keväällä ja 
kerätään muun muassa parannusehdotuksia. Kyselyn on tarkoitus olla helppo ja ytimekäs, 
jotta saadaan mahdollisimman paljon vastauksia. Kyselyyn on aikaa vastata 2-3 viikkoa. 
Henkilökunnalle tulee toimittaa kyselyn tulokset ennen ensimmäisiä oppiainekahveja. 

 

§11.Syksyn tapahtumat 

Syksyllä tullaan noudattamaan koronaohjeita tarkasti tapahtumissa. Vappuna tulossa 
yhteistapahtumia ja syys-lokakuussa tulossa enemmän Remburssin omia tapahtumia. 
Syksyllä edetään tapahtuma kerrallaan ja seurataan tilanteen kehittymistä. 

 Jokaisessa tapahtumassa on vastuuhenkilö, joka vastaa koronaohjeiden noudattamisesta. 
Jatkoilla ainejärjestöt ei ole vastuussa vaan yritys.  Ennen jokaista tapahtumaa julkaistaan 
someissa  koronaohjeet.  

 Jokaiselle järjestäjälle budjetoidaan maski ja käsidesiä tapahtumakohtaisesti. Syksyllä myös 
jokaiseen tapahtumaan tulee olla ilmoittautuminen ja maksuton peruutusmahdollisuus. 
Google drivestä löytyy forms ilmoittautumislomakepohja. 

 

§12. Remburssi ry:n vuosijuhlat 

Vuosijuhlien  järjestäminen on mahdollista Sky Ounasvaaran puolesta. Koronaohjeita 
tullaan noudattamaan. Tapahtumaan järjestäessä eletään viikko kerrallaan ja seurataan 
tilanteen kehittymistä ja yleisiä ohjeita. Viestintä aloitetaan vuosijuhlista ensi viikolla ja 
ilmoittautuminen aukeaa samalla. Osallistujamäärä tulee vahvistaa Sky Ounasvaaralle 2 
viikkoa aikasemmin. 

Ehdotus: Vuosijuhlat järjestetään 3.10, jos tilanne pysyy hallinnassa. Osallistujamäärää ei 
tulla rajaamaan, sillä Sky Ounasvaara pystyy sovituissa puitteissa tarjoamaan turvalliset 
tilat.  

Päätös: Päätetään ehdotuksen mukaisesti ja vuosijuhlatiimiä informoidaan päätöksestä. 
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§13. Hallituksen iltakoulu 

Hallituksen iltakoulusta tehdään doodle äänestys. 

 

§14. Viestintä 

Syksyllä tulee viestinnän osalta muistaa noudattaa ohjeistuksia ja julkaisut tulee olla 
ohjeistuksen mukaisia. Tapahtumatiedoissa tulee ilmoittaa häry ja tapahtuman 
vastuuhenkilö selkeästi. Jatkoja ei saa mainostaa samalla tavalla kuin ennen. 

 

 §15.Muut esille tulevat asiat 

Ei esille tulevia asioita. 

 

§16 Seuraava kokous 

Kokous pidetään livenä noin 2-3 viikon päästä. Doodleen tulee äänestys myöhemmin 

  

  §17.Kokouksen päättäminen  

Kokous päätetään ajassa 18:59 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jere Tapio Jutta Palenius 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Olivia Jokinen  Linda Riuttala  

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
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