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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 18.2.2021 klo 10 

Paikka AJ-tilat 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x) Nokkanen Siiri, puheenjohtaja 

  (x) Riuttala Linda, varapuheenjohtaja 

  (x) Mäkinen Mette 

  (x) Pyky Kalle 

  (x) Shapouri Arman (Saapui ajassa 10.07) 

  (x)  Niiranen Iisa 

  (x) Hiltunen Ilona 

  (x) Nieminen Nelma (Poistui ajassa 11.29) 

  (x) Hannus Ville 

  (x)  Savonen Veera (Poistui ajassa 11.26) 

Varajäsenet:  

(x) Jokinen Wilma 

  (x) Jokinen Olivia 

  (x) Palenius Jutta 

  (x) Seppälä Jemina 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 

(x)  Eveliina Uimarihuhta (Poistui ajassa 10.30) 

   

 

Asiat  §1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Siiri Nokkanen avasi kokouksen 18.02.2021 ajassa 10.05 
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  §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. 

 

 

  §3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin Siiri Nokkanen kokouksen puheenjohtajaksi, Mette Mäkinen sihteeriksi, sekä 
Nelma Nieminen ja Iisa Niiranen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

  §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisättiin kohdat §9 Kansainvälistymispalveluiden some takeover, §10 vapaa-ajan 
tapahtumat, §11 kokouseväät ja §12 oppiaineen markkinointi. 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksilla. 

 

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 8526,00€. Viimeisimpinä maksuina on kahden opiskelijan 
haalarimaksu. Kaiverrus kallio Oy:ltä on tulossa noin 356€ lasku collegepaitojen ja 
kangaskassien painatuksista. 

 

  §6. Ilmoitusasiat 

  Iltaisin Ainejärjestötiloista on lähdettävä viimeistään 18.50. 

Jos tulevista tapahtumista tai muista vastaavista asioista pyydetään kommentoimaan, 
esimerkiksi median toimesta, ei saa vastata. Yhteydenotot ohjataan puheenjohtajan 
hoidettaviksi. 

Hallitusjäsenten kehityskeskustelut alkamassa lähiviikkoina. 

Tapahtuma- ja julkaisukalenteria käytettävä jatkossa aktiivisemmin. 

Häirintäyhdyshenkilö-rekry alkamassa ensi viikolla. 

EV-jaostolta toive tuutorhakuun liittyvävästä viestinnästä.  

 

§7 Vuosijuhlat 2021 

Eveliina Uimarihuhta saapui esittelemään vuosijuhlatiimin puolesta vuoden 2021 
vuosijuhlia. Päivämääränä on 3.4.2021 ja tapahtumapaikkana Punainen tupa. Coktail-
tilaisuus, jossa noin 30-50 osallistujaa. Turvallisuus on huomioitu esimerkiksi siten, että 
tapahtumaan ei tulisi avecceja ja kutsuvieraat osallistuisivat etänä TV:n kautta näytettävien 
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videotervehdysten avulla. Budjetti tulee olemaan noin 900€-1500€ riippuen 
osallistujamäärästä. Tapahtumapaikan vuokra 400€, ennakkoon on maksettu varausmaksu 
200€. Menun suhteen on kartoitettu erilaisia mahdollisuuksia ja vuosijuhlatiimi valitsi Cafe 
Rovaniemen menun, joka on 10.20€ per juhlavieras. Tapahtumapaikalle saa ottaa omia 
juomia ja ajatuksena on ollut viinitarjoilu, joka olisi noin 3€/henkilö ja veisi noin 90€-150€ 
budjetista. Koristeluihin ja muihin kuluihin jäisi rahaa noin 150€. Koko vuosijuhlien 
peruutus on mahdollinen mikäli viranomaiset suositukset ja ohjeet niin vaativat. 
Tapahtuman turvallisuus varmistetaan vielä Aluehallintavirastolta. Vaaditaan hallituksen 
päätös vuosijuhlien järjestämisestä. 

 

Esitys: Jatketaan vuosijuhlien suunnittelua ja järjestämistä. 

Päätetiin esityksen mukaisesti. 

 

§8 Fuksien haalarikaste 

Fuksien haalarikaste järjestetään 26.2.2021 klo 16.30 alkaen. Tilaksi varattu Das Kota.  

 

Esitys: Budjetoidaan fuksien haalarikasteeseen 40€. 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

§9 Kansainvälistymispalveluiden some takeover 

Saapunut sähköposti kansainvälistymispalveluita, jossa toivotaan esittelyitä kaikkien 
ainejärjestöjen kansainvälistymistoiminnasta My global diary- instagram tilin kautta. 
Ainejärjestö saa halutessaan vastuupäivän, jolloin ottaa tilin haltuun ja kertoo oman 
ainejärjestönsä kansainvälisyystoiminnasta. Esimerkiksi tietoa vaihto-opiskelu 
mahdollisuuksista tai kansainvälisistä maisteriohjelmista. Julkaisupäivinä olisi tiistai, torstai 
tai perjantai. 

 

Esitys: Jätetään asia harkintaan ja odotetaan maailmantilanteen palautuvan 
normaalimmaksi, jotta aihe olisi ajankohtaisempi.  

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

§10  vapaa-ajan tapahtumat 

Järjestetään Instagram-kysely, jossa olisi vaihtoehtoja erilaisista tapahtumista ja 
kartoitettaisiin ihmisten innostuneisuutta. Ideoitu useita erilaisia tapahtumia, kuten 
esimerkiksi etäsitsit Staabin ja Hallinnoijien kanssa, peli-iltoja, deadlinepiiri, ompeluilta, 
rasti- tai haastekilpailu, kahvihetki, revontulispotting, päiväretki, wine & paint – ilta, 
moottorikelkkasafari, alpakan ulkoilutus, jooga, luistelu tai laskettelupäivä. 

Harkinnassa myös etäsitsipaketti, johon sisältyisi tarjoilut, haalarimerkki ja boolitarvikkeet. 
Sitsipaketin myynti tapahtuisi Kideapista ja nouto turvallisesti esimerkiksi yliopiston tiloista. 
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§11 Kokouseväät 

Esitys: budjetoidaan 7.43€ kokouseväisiin. 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

§12 Oppiaineen markkinointi 

Yhteishaku lähestyy ja tavoitteena markkinoida oppiainettamme vielä enemmän kuin 
aiempina vuosina. Hallituksen suunnalta innokkuutta ja ideana markkinoida nettisivuja 
esimerkiksi Facebookissa. Tavoitteena tuoda Remburssin nettisivuja enemmän esille. 
Yliopiston Instagramiin on tulossa markkinoituja mainosvideoita. Opiskelijalähettiläs Jutta 
Palenius on vieraillut esittelemässä oppiainettamme eri lukioissa. 

 

13 Muut esille tulevat asiat 

Yrityssuhdevastaava alkanut kontaktoimaan eri yrityksiä yhteistyökumppanien toivossa. 
Tarkoituksena lähestyä ainakin Cafe bar 21, Cafe Rovaniemeä ja Oliver´s corneria. 

 

§14 Seuraava kokous 

Maanantaina 1.3.2021 klo 17. 

 

§13 Kokouksen päättäminen 

 

  Kokous päättyi 11.38 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Siiri Nokkanen     Mette Mäkinen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Nelma Nieminen    Iisa Niiranen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


