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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 1.3.2021 klo 17 

Paikka: Teams 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x) Nokkanen Siiri, puheenjohtaja 

   (x) Riuttala Linda, varapuheenjohtaja (Poistui ajassa 18.14) 

  (x) Mäkinen Mette 

  (x) Pyky Kalle 

  (x) Shapouri Arman 

  (x)  Niiranen Iisa 

  (x) Hiltunen Ilona 

  (x) Nieminen Nelma (Poistui ajassa 18.21) 

  ( ) Hannus Ville 

  (x)  Savonen Veera (Poistui ajassa 17.40) 

Varajäsenet:  

(x) Jokinen Wilma 

  ( ) Jokinen Olivia 

  (x) Palenius Jutta 

  (x) Seppälä Jemina 

   

 

Asiat  §1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja Siiri Nokkanen avasi kokouksen 01.03.2021 ajassa 17.06. 
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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 Iisa Niiranen ja Nelma Nieminen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

  §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

    

Lisättiin kohdat §10. YKA:n yhteistyösopimus, §11. Häirintäyhdyshenkilön valinta ja 
§12. Vappu. 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi. 

 

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Remburssin tilillä on tällä hetkellä 8003,90€. Viimeisimmät maksut on 
collegepaitojen ja kangaskassien painatuksista sekä vöistä ja muista 
oheistuotteista. 

 

  §6. Ilmoitusasiat 

   Tänään aukesi LYY:n perusavustus ja Remburssi aikoo hakea sitä. 

 

§7. Ympäristöasiat 

Ympäristönjaoston kokouksessa tullut ilmi, että Remburssi on tällä hetkellä ainut 
ainejärjestö, jolla ei ole suunnitelmaa ympäristöasioiden huomioimiseksi 
toiminnassa. Tämän vuoden aikana tulee muutos. Esimerkiksi ainejärjestön 
päästöjä aletaan seuraamaan laskurin avulla. Erityisesti kartoitetaan tapahtumien 
aiheuttamia päästöjä. Myös hankintoihin panostetaan ympäristöasioiden osalta. 
Käytetään kaikissa hankinnoissa harkintaa ja yritetään valita mahdollisimman 
ekologinen valinta. Viestintään lisää näkyvyyttä aiheelle. 

 

§8. Kannanotto 

Edunvalvontavastaava tapaamassa vanhaa edunvalvontavastaavaa ja alkavat 
hoitamaan kannanottoa eteenpäin. Oppiainekahveilla oli puhetta aihepiiristä ja 
sieltä tuli lisää ideoita kannanottoon. Erityisesti esiin nousi etäopiskelujen 
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kuormittavuus ja monipuolisemmat suoritusmuodot. Seuraavassa kokouksessa 
tulee lisää tietoa kannanotosta ja sen aikataulusta. Myöhemmin kannanotto tulee 
myös esityslistalle, jotta hallitus pääsee kommentoimaan sitä. Oppiainekahveilla 
nousi esiin myös avoimen yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön epäedullisuus 
tutkinto-opiskelijoille, jota yhdistetään myös kannanottoon. Kannanoton on 
tarkoitus lähteä mahdollisimman nopeasti eteenpäin, jotta saadaan muutosta 
aikaan. 

 

§9. Oheistuotteet 

Täytyy päättää uusien kangaskassien hinta. Vanhojen kangaskassien hinta oli 5€. 
Kokonaisuudessaan kassit maksoivat 565,18€, joista 356,18€ oli kassien hinta ja 
200€ painatuskulujen hinta. Täytyisi saada noin 11€, jotta kustannuskulut 
katettaisiin. 

Ainejärjestövyöt on myös valmiita noin 10.3.2021 ja siitä on tullut jo lasku. 
Yksikköhinta tulisi olla noin 9€, jotta kustannuskulut katettaisiin.  

Esitys: Uusien kangaskassien hinnaksi 15€ ja vöiden hinnaksi 12€. 

Päätetään esityksen mukaisesti. 

 

§10. YKA:n yhteistyösopimus 

Käsitellään yhteistyösopimus, joka tehdään joka vuosi. Sopimus on vastaava kuin 
aiempina vuosina. Sovitaan esimerkiksi yhteistyön ehdoista ja mainoksista. YKA 
maksaa Remburssille 900€ eräpäivän mukaisesti.  

Esitys: sopimus hyväksytään sellaisenaan 

Päätetään esityksen mukaisesti. 

 

§11. Häirintäyhdyshenkilön valinta 

Remburssi järjesti rekrytoinnin yhden uuden häirintäyhdyshenkilön rekrytoimiseksi. 
Hakemuksia tuli kaksi. Hallitus keskusteli kuitenkin siitä, valitaanko tehtävään yksi 
vai kaksi henkilöä.  Asiasta ei päästy yhteisymmärrykseen, joten asia ratkaistiin 
äänestämällä.  

Äänestyksen vaihtoehdot olivat:  

1) Remburssiin yksi uusi häirintäyhdyshenkilö  
2) Remburssiin kaksi uutta häirintäyhdyshenkilöä 

 

Äänestyksen tulos: 7 ääntä vaihtoehdolle yksi ja 4 ääntä vaihtoehdolle kaksi. 

 

Äänestyksen jälkeen hallituksen yksimielinen päätös oli, että tehtävään valitaan 
Jenna Rautio. 
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Häirintäyhdyshenkilöksi valittiin Jenna Rautio. 

 

 

§12. Vappu 

26.4-1.5.2021 järjestetään vuoden 2021 etävappu. On tullut tiedusteluja olisiko 
Remburssilla mielenkiintoa lähteä järjestämään vapuksi tapahtumaa tai ideoida 
tapahtuman teemaa. Hallitukselta löytyi kiinnostusta lähteä mukaan, joten 
suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Esiin nousi esimerkiksi perinteinen 
Remburssin ja Lyhdyn yhteinen vapun tapahtuma Kostajaiset. LYY:ltä on myös 
tulossa vappustudio Ainejärjestö-tiloihin, jota voi hyödyntää ideoinnissa.  

 

§13. Kokouseväät 

Etäkokouksen vuoksi kokouseväitä ei ollut. 

 

§14. Muut esille tulevat asiat 

Lähiaikojen tapahtumia on suunniteltu, mutta uudet rajoitukset sekoittivat 
suunnitelmia. Whatsapp -ryhmä Staabin ja Hallinnoijien vapaa-ajan vastaavien 
kanssa. Tarkoituksena ideoida yhteisiä etäsitsejä. Vuosijuhlista päätetään 
myöhemmin tilanteen selkeytyessä. 

 

§15. Seuraava kokous 

16.3.2021 klo 17.00 Teamsissä. 

 

§16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi ajassa 18.29. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Siiri Nokkanen     Mette Mäkinen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Iisa Niiranen     Nelma Nieminen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


