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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 15.9.2020 klo.16:00 

Paikka Ainejärjestötila, Lapin Yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

( x) Tapio Jere, puheenjohtaja 

(x ) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja poistui 18:08 palasi 18:10 

( x) Mietala Maija 

(x ) Palenius Jutta poistui 18:06 palasi 18:08 

( x) Jokinen Olivia 

(x ) Jokinen Wilma 

( x) Kautto Jarkko poistui klo. 17.43 palasi 17.45 

( x) Riuttala Linda 

( x) Valo Saana poistui 17:49 

(x ) Nokkanen Siiri poistui 17:03 palasi 17:05 

 

Varajäsenet: ( ) Tapala Vilja 

(x ) Ristimella Aino poistui 16.49 palasi 16.50 poistui 17.45 

( ) Toivanen Alisa 

 

 

Asiat §1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 15.09.2020 ajassa 16.20 

 

§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 Maija 
Mietala ja Eveliina Uimarihuhta pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisätään kohdat §16 LYY:n vuosijuhlat, §17 Salibandysarjaan ilmoittautuminen, §18 
Remburssi ry:n juomasauva, §19 Kokouseväät ja §20 Remburssi ry:n oheistuotteet. 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi 

 

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Remburssi ry:n tilillä on 11 180,44 euroa.  

Uusilta fukseilta tullut jäsenmaksuja ja jäsenrekisteri on päivitetty siltä osin. 

 

§6. Ilmoitusasiat 

Kevätkokoukselle tullaan järjestämään mahdollisimman pian. 

Etäopinto kysely julkaistaan Facebookissa. 

 

§7. Orientaatioviikot 

Orientaatioviikot menivät hyvin.  Toteuma käydään läpi seuraavassa kokouksessa, mutta 
jää alle budjetoinnin. 

 

§8. Lukuvuoden avajaiset 

Toteuma käydään seuraavassa kokouksessa. 

 

§9. Fuksisitsit 

Lipputuloja saatiin 585 euroa. Viime hetkellä jouduttiin palauttamaan yhdelle osallistujalle 
lipun hinta sairastumisen takia. Lopullinen toteuma käydään seuraavassa kokouksessa.  

Esitys: Budjetoidaan 600 euroa 

Päätös: Budjetoidaan 600 euroa. 
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§10. Remburssi ry:n vuosijuhlat 

Pro regime-henkilö päätetään keväällä tulleiden ehdotusten perusteella. Tutorit päättävät 
vuoden fuksin ja kaikkia tutoreita tullaan muistamaan vuosijuhlilla.  

Vuosijuhlien käytännön järjestelyistä vuosijuhlatiimi saa päättää.  

 Lippuja myyty tällä hetkellä 71 kappaletta. 

Pro regime on vuosittain hallituksen myöntämä ansiomerkki ansioituneelle remppalaiselle. 
Enimmillään voidaan palkita viisi (5) henkilöä. Esityksiä oli tullut keväällä seitsemän (7) 
kappaletta. Esitykset tuotiin hallitukselle ja hallitus kävi keskustelua. Hallitus päätti valita 
kolme (3) henkilöä kunniamerkin saajaksi. Henkilöt valittiin suljetulla lippuäänestyksellä.  

 

Ajassa 17:05 siirryttiin kokoustauolle ääntenlaskun ajaksi. Tauko päättyi 17:09 

 

Päätös: Päätettiin palkita kolme (3) henkilöä Pro regime kunniamerkillä. Suoritettiin 
äänestys seitsemän ehdokkaan kesken palkittavien henkilöiden määrittämiseksi.- 
Äänestyksen tulos oli seuraava 

Sinna Marjamaa 11 

Heli Turtinen 7 

Jussi Korhonen 4 

Risto Nyberg 1 

Anna Yliaska 6 

Minttu Haverinen 2 

Iiris Korhonen 2 

 

Pro regime palkinnot saavat Sinna Marjamaa, Heli Turtinen ja Anna Yliaska 

 

 §11.Vapun tapahtumat 

Musavisasitsit ja Kostajaiset ovat seuraavat tapahtumat, joissa Remburssi ry  on mukana. 
Kostajaisiin tarvittaisiin lisää rastinpitäjä. Musavisasitseille lipputuloja on 456 euroa.  

Esitys: Budjetoidaan Musavisasitseille 456 euroa lipputulojen perusteella. 

Päätös: Budjetoidaan esityksen mukaan. 
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 §12. Tulevat tapahtumat 

Vapun jälkeen tulossa vuosijuhlaviikolla pubivisa Bullissa 30.9.  Syysvaellus on suunniteltu 
toteutettavaksi 10.10. Bullissa tullaan järjestämään peli-ilta 14.10. Leirikaria oli suunniteltu 
järjestettäväksi 24.10-25.10, kuitenkaan sitä ei voida vallitsevan tilanteen takia pitää. 
Vaihtoehtoiseksi tapahtumaksi on mietitty esimerkiksi sitsejä, jotka järjestettäisiin 24.10. 

 

§13. Yritysyhteistyö 

HIMO:lle on laitettu viestiä, koska poistaneet Remburi annoksen listoilta. Pyytäneet 
soittamaan tai käymään paikan päällä, jotta saadaan sopimusasiat hoidettua. HIMO:n 
kanssa käytetään viime vuoden sopimusta pohjana. Linda Riuttala alkaa hoitamaan 
sopimusta. 

Excuja mietitty, mutta korona rajottaa yhteistöiden suunnittelua. 

Myös uusia yritysyhteistöitä on mietitty esimerkiksi Cafe 21:lle laitetaan kyselyä 
mahdollisesta yhteistyöstä. 

 

§14. Hallituksen iltakoulu 

Järjestetään 16.9 klo.13.00 Wilman luona..  

Esitys: Budjetoidaan 140e ruokakuluihin (jokaiselle osallistujalle 15 euroa) 

Päätös: Budjetoidaan esityksen mukaan 

 

§15. Rempparadio 

Seuraava jakso on vuosijuhla teemainen. Jaksoon tulee vuosijuhlatiimistä puhujat. 
Lokakuun podcast jakso tulee olemaan maisterista kertova.  

 

§16 LYY:n vuosijuhlat 

Osallistuu Jere Tapio ja Siiri Nokkanen. 

Esitys: Budjetoidaan 35 euroa lippuihin ja lahjaan 20 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan esityksen mukaan 

 

§17 Salibandysarjaan ilmoittautuminen 

Remburssi ja Kosmos Buran muodostaa yhden joukkueen. Ilmoittautumismaksu on 100 
euroa.  Remburssi maksaisi tämän kokonaan ja Kosmos Buran tulisi maksamaan jalkapallon 
ilmoittautumismaksun, jos samansuuruinen, kun salibandyn ilmoittautumismaksu. 
Sosiaalisessa mediassa tullaan tiedottamaan asiasta ja kaikilla tulee olemaan mahdollisuus 
liittyä joukkueeseen.. Yhteiset pelipaidat ovat myös suunnitteilla. 
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Esitys: Ilmoittaudutaan A-siiven palloveikot nimellä ja Remburssi maksaa jäsenmaksun 

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti. 

 

§18 Remburssin  juomasauva 

Sauva tullaan peruskorjaamaan. Wilma Jokinen hoitaa korjauksen.  

Esitys: Budjetoidaan 30 euroa korjaukseen 

Päätös: Budjetoidaan esityksen mukaan. 

 

§19 Kokouseväät 

Esitys: Budjetoidaan kokouseväisiin 9,98 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan esityksen mukaisesti. 

 

§20 Oheistuotteet 

Tullaan tilaamaan colleget ja myös merkkejä ja muita oheistuotteita tulisi tilata lisää.  

Esitys: Uusi tilaus tehdään collegeista ja hallituksen iltakoulussa keskustellaan tarkemmin 
muista oheistuotteista. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

§21. Muut esille tulevat asiat 

Jere Tapiolla on  kertausharjoitus 29.9-8.10 välisenä aikana. Jere selvittää saako vapautusta 
yhdestä päivästä, jotta pystyy osallistumaan vuosijuhlille. Lähtökohtaisesti Eveliina 
Uimarihuhta toimii tällöin puheenjohtajana. 

Ensi maanantaina 21.10  klo.14 palautepöytäkeskustelu henkilökunnan kanssa etänä. 
Toivotaan Maija Mietalan ja Jere Tapion lisäksi myös muita osallistumaan.  

 

§22. Seuraava kokous 

Äänestys uudesta ajasta pidetään doodlessa. Kokous tulee olemaan noin 2-3 vko päästä 

 

§18. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa  18:55. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jere Tapio Jutta Palenius 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Eveliina Uimarihuhta Maija Mietala 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


