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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 24.2.2020 klo 16.00 

Paikka: Ainejärjestötilat, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  Paikalla: 

(x) Tapio Jere, puheenjohtaja 

  (x) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja 

  (x) Mietala Maija 

  ( ) Palenius Jutta 

  ( ) Jokinen Olivia 

  (x) Jokinen Wilma 

  (x) Kautto Jarkko 

  (x) Riuttala Linda 

  (x) Valo Saana 

  ( ) Nokkanen Siiri 

 

Varajäsenet:  (x) Tapala Vilja 

  ( ) Ristimella Aino 

  ( ) Toivanen Alisa 

   

 

Asiat  §1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 24.02.2020 ajassa 16:16 

 

§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, Eveliina Uimarihuhta 
sihteeriksi, sekä Vilja Tapala ja Jarkko Kautto pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi. 

 §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

  Lisätään kohdat: 

§18 H_Pong -party 

  §19 Mustan Remban saunailta 

  Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksillä työjärjestykseksi 

 §5. Ilmoitusasiat 

 

 §6. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Rahastonhoitaja Saana Valo on 21.2.2020 maksaessaan laskuja tarkistanut tilin 
saldon, joka oli 7000,20€ 

§7. Kevään tapahtumakalenteri 

 Remburssi ry:n kevään tapahtumia: 

 13.3. Epäonnensitsit yhteistyössä Jalot Villit ry:n kanssa 

 17.3. Alumnipäivä 

 19.3. VAHTO -työpaja 

 23-29.3. Vuosijuhlaviikko 

 24.3. Pubivisa 

 28.3. Remburssi ry:n 33. vuosijuhlat 

 29.3. Vuosijuhlien sillis 

 31.3. Excursio Business Rovaniemelle 

 1.4. Rolmiot 

 21.4. Excursio Lapin liittoon 

 24.4. Vappuviikon sitsit yhteistyössä Kosmos Buranin kanssa 

 28.4. Kostajaiset yhteistyössä Lyhty ry:n kanssa.  
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§8. YKA Yhteistyösopimus 

Hallituksen varapuheenjohtaja Eveliina Uimarihuhta on yhdessä 
puheenjohtaja Jere Tapion kanssa tehneet ja lähettäneet 
yhteistyösopimuksen YKA:lle. Odotetaan jatkotoimenpiteitä.  

Sopimukset liitteenä 

§9. Remppa Rupattelee – Podcast 

Keskustelimme Remppa rupattelee -konseptin podcastin jatkosta. 
Ideoimme tulevia jaksoja, joista ensimmäisenä toteutettaisiin 
hallitusesittely. Jokainen sektori (edunvalvonta, vapaa-aika, 
puheenjohtajisto, varajäsenet, sekä sihteeri, viestintä ja rahastonhoitaja 
tekevät omat esittelynsä.  

Lisäksi haluamme aktivoida jäsenistöä podcastin suhteen ja teemme 
kyselyä aiheista ja toiveista, joita jäsenistö haluaisi kuulla.  

Vapaa-aikavastaava Wilma Jokinen kertoi, että Säteilyltä on tulossa 
Vappuradio. Keskustelimme mahdollisuudestamme saada aikaa radion 
lähetykseen.  

§10. Epäonnen sitsit 

Epäonnensitsit järjestetään 13.3. yhdessä Jalot Villit ry:n kanssa. 
Tapahtumaa lähdetään nyt markkinoimaan enemmän. Vapaa-
ajanvastaavat kertoivat, että haalarimerkit ovat nyt tilattu, joista tulee 
lasku Remburssi ry:lle.  

  Kokonaisbudjetti on 700€, jolla pyritään nollatulokseen.  

Paikalla tapahtumassa on myös häirintäyhdyshenkilö, sillä pyrimme 
noudattamaan yhteisen tilan periaatteita.  

§11. Leirikari 

Remburssi ry:n kevään aikatauluihin ei oikein löydy sopivaa ajankohtaa 
Leirikariviikonloppuun. Vapaa-ajanvastaavat ottavat yhteyttä Tao ry:n, 
sekä Lyhty ry:n ja tiedustelevat heiltä sopivaa aikaa.  

Jos sopivaa ajankohtaa ei löydy, siirretään tapahtuma suoraan syksylle.  

§12. Remburssin haalarimerkit 

Olemme keskustelleet uusien haalarimerkkien hankkimisesta. Uusia 
haalarimerkkejä tulisi alkaa suunnitella, jos haluamme saada niitä 
tämän kevään aikana jo myyntiin.  
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Hallitus pohti suunnittelukilpailua, jossa saisimme myös jäsenistöä 
aktivoitu. Wilma lupasi ottaa hoitaakseen suunnittelukilpailun 
informaation ja sen jakamisen jäsenistölle.  

Suunnittelukilpailun kolme parasta saavat palkinnon. 
Ensimmäiselle/voittajalle Remburssi ry tarjoaa yhteistyökumppanimme 
Himon Rembura-annoksen. Toiseksi tullut saa 10€ kahvilippuja 
yliopiston kahvilaan. Kaikki kolme parasta saavat myös veloituksetta 
haalarimerkit.  

Esitys: Budjetoidaan suunnittelukilpailuun 40€.  

Päätös: Budjetoidaan suunnittelukilpailuun 40€.  

§13. Remburssin 33. Vuosijuhlat 

Jäävit henkilöt (Eveliina Uimarihuhta ja Saana Valo) poistuivat ajassa 
17.20. 

Käytiin keskustelua vuoden tuutorin valinnasta. Valintaperusteisiin ja 
valittaviin henkilöihin liittyen on saatu pohjaesitys vuosijuhlatiimiltä. 
Käytiin lisäksi keskustelua vuoden fuksin valitsemiseen, sekä Pro 
Regimine-ansiomerkkien antamiseen liittyen. 

Vuosijuhlabudjettiin liittyen hallitukselle ilmoitettiin tiedoksi, että 
alkuperäisestä budjettiesityksestä poiketen ainejärjestö vastaa 
kide.app-palvelumaksuista (40snt/osallistuja) 

Päätös: Valitaan vuoden tuutori saadun pohjaesityksen mukaisesti. 
Päätettiin pyytää tuutoreilta esitys vuoden fuksin valintaan liittyen. 
Päätettiin järjestää kysely jäsenistölle Pro Regimine- esityksiin liittyen. 
Käsitellään vuoden fuksin valinta, sekä Pro Regimine-ansiomerkkien 
jakaminen seuraavassa kokouksessa perustuen saatuihin esityksiin. 

§14. Vappuviikon tapahtumat 

Eveliina Uimarihuhta ja Saana Valo palasivat ajassa 17.35 

Remburssi ry on järjestämässä Kostajaisia yhdessä Lyhty ry:n kanssa.  

Vappuviikolle Remburssi on järjestämässä myös sitsejä. Vapun 
haalarimerkit ja grafiikat tulevat LYY:ltä. Vapaa-ajanvastaavat 
muistuttivat myös, ettei tule ainejärjestökohtaisia alennuksia, vaan 
pelkästään niitä tarjoaa LYY:n vappuranneke.  

§15. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta 

Remburssi ry:n hallituksen häirintäyhdyshenkilö Vilja Tapala kertoi, että 
LYY:n järjestämässä riemupiirakassa oli käyty keskustelua 
häirintäyhdyshenkilöiden yhteystietojen näkyvyydestä.  
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Hallituksen kesken keskustelimme siitä, että tulevaisuudessa olisi hyvä 
aina merkitä tapahtumien kuvaukseen häirintäyhdyshenkilön/-
henkilöiden yhteystiedot. Tärkeää olisi myös yhteisen tilan periaatteen 
kannalta, että jokaisessa tapahtumassa olisi mukana ainakin yksi 
ainejärjestön häirintäyhdyshenkilöistä.  

Lisäksi kysytään Marika Ikäläiseltä vielä mahdollisuuttaan toimia 
häirintäyhdyshenkilönä vielä tänä kuluvanakin vuonna. 

§16. VAHTO- Työpaja 

VAHTO -työpaja järjestetään 19.3. ja siihen liittyen työelämävastaava 
Linda Riuttala on tehnyt jäsenistölle kyselyn. VAHTO -työpajan 
vastaukset on saatu ja hallitus kävi niitä yhdessä läpi.  

Hallitus on myös pohtinut kannanoton tekemistä liittyen opintojen 
jaksotukseen, jossa olemme huomanneet erinäisiä ongelmia. Päätimme 
luoda jäsenistöllemme kyselyn aiheeseen liittyen ja kartoittaa ongelman 
laajuutta erilaisista opiskelijanäkökulmista.  

§17. Työelämä ja yritysyhteistyö 

Työelämävastaava Linda Riuttala on saanut järjestettyä Remburssi ry:lle 
työelämävierailun, jonka kohteena on Business Rovaniemi. Excursio 
järjestetään 31.3.2020 klo 14-15.30 excursiokohteessa.  

Riuttala kertoi myös, että oli saanut viestiä EW-Sportilta. He kyselivät 
meiltä haalareiden kilpailutuksesta ja haluaisivatkin tehdä 
kilpailukykyisen tarjouksen. Asia on nyt laitettu pohdintaan ja hallitus 
alkaa selvittämään mahdollisia muutoksia. Riuttala oli vastannut EW-
Sportille, että kilpailutamme heinäkuussa/elokuussa haalarit ja 
palaamme sen jälkeen uudelleen asiaan.  

§18.  H-pong party 

Remburssi ry:n hallitus on saanut Hallinnoijilta kutsun kahdelle hengelle 
heidän järjestämäänsä H-Pong -partyyn Vaasaan. Tapahtuma 
järjestetään 18.3.  

Hallitus selvittää onko kiinnostuneita lähtijöitä tapahtumaan. 
Tapahtumaan ilmoittautuminen kustantaa 12€/joukkue 

Esitys: Budjetoidaan 12€ joukkueen osallistumismaksuun. 

Päätös: Budjetoidaan 12€ joukkueen osallistumismaksuun.  

§19. Mustan Remban saunailta 

Mustan Remban salibandyjoukkueen finaalipelit ovat vielä auki. 
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Vapaa-aikavastaava Jarkko Kautto ehdotti pelien päättymisen jälkeistä 
saunailtaa pelaajille ja kannatusjoukoille. Ehdotuksina tulivat LYY:n 
sauna ja Das Kotaa.  

Päätimme budjetoida tapahtumaan jo saunan ja kerhotilan vuokra, 
mutta ajankohta tapahtumalle selviää vasta myöhemmin.  

Ehdotus: Budjetoidaan Das Kodan saunan ja kerhotilan vuokraan 40€ 

Päätös: Budjetoidaan Das Kodan saunan ja kerhotilan vuokraan 40€ 

§20. Meta 

Tuutorihaku on auennut (10.2.-10.3.). LYY:ltä on tullut pyyntöä 
tuutorihaun markkinointiin. Hallitus ottaa asiakseen markkinoida hakua 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jäsenistöltä on tullut toiveita alkoholittomien tapahtumien 
järjestämisestä. Lisäksi on otettu huomioon myös varovaisuus alkoholin 
mainostuksesta tapahtumissa, sekä tapahtumakuvauksissa.  

§21. Pride-kulkue 

Rovaniemellä järjestetään 14.3. Pride -tapahtuma. Remburssi ry ottaa 
selvää mahdollisuudestaan osallistua tapahtumaan, sekä markkinoi sitä 
jäsenistölleen.  

§22. Seuraava kokous 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 16.3. klo 16.00 

§23. kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:32 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jere Tapio    Eveliina Uimarihuhta 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Vilja Tapala    Jarkko Kautto  

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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