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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 16.3.2021 klo 17 

Paikka: Teams 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

(x) Nokkanen Siiri, puheenjohtaja 

  (x) Riuttala Linda, varapuheenjohtaja 

  (x) Mäkinen Mette 

  (x) Pyky Kalle 

  (x) Shapouri Arman 

  (x)  Niiranen Iisa 

  (x) Hiltunen Ilona 

  (x) Nieminen Nelma 

  ( ) Hannus Ville 

  (x)  Savonen Veera 

Varajäsenet:  

(x) Jokinen Wilma 

  (x) Jokinen Olivia (Poistui ajassa 18.10) 

  (x) Palenius Jutta 

  (x) Seppälä Jemina 

   

 

Asiat  §1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja Siiri Nokkanen avasi kokouksen 16.03.2021 ajassa 17.04 

 

  §2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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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 Ilona Hiltunen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

  §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Kohdassa §11 kirjoitusvirhe. Muutettiin Lyhdyn 37.vuosijuhlat Lastun 37. 
vuosijuhliksi. 

Lisättiin kohdat §12 korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto -kannanotto ja §13 
työelämä. 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi 

 

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

 Taloudellisessa tilanteessa ei muutoksia. Tilillä rahaa 8019,52€. 

 

  §6. Ilmoitusasiat 

   Aiemmin tilatut vyöt saapuneet yliopistolle. 

 

§7. Kannanotto 

Remburssin kannanottoa etäopiskelusta valmisteltu ja se alkaa olla valmis 
eteenpäin toimitettavaksi. Lisätään kohta iltaan painottuvista luennoista, joissa 
avoimen yliopiston opiskelijoiden etu menee tutkinto-opiskelijoiden edun edelle. 
Luennot painottuvat iltaan sen takia, että avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät 
mukaan luennoille reaaliajassa. Tutkinto-opiskelijalla luennot ovat voineet alkaa jo 
aikaisin aamulla ja iltamyöhään kestävät luennot aiheuttavat tutkinto-opiskelijalle 
epäreilua kuormitusta. 

Hyväksytään kannanotto myöhemmin muutoksilla sähköisesti. 

 

§8. Vapaa-ajan tapahtumat 

Etäsitsit yhteistyössä Staabin ja Hallinnoijien kanssa Zoomissa perjantaina 9.4 klo 
18. Teemana kunta ja kaupunki. Tarkoituksena pukeutua oman kotikaupunkia 
edustavasti. Järjestetään sitsien ohessa asukilpailu, jonka palkinto budjetoidaan 
myöhemmin. Jokaisella ainejärjestöllä on oma tunti sitsien aikana, jolloin on 
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tarkoitus hoitaa ohjelmaa. Vuoron alussa on esittelyvideo ja Remburssin ohjelmaan 
tulossa Flash Mob -henkinen videokoreografia. Remburssilta löydettävä myös kaksi 
toastmasteria. Sitseille tulee myös myyntiin sitsisetit, jotka sisältävät 
boolireseptejä, haalarimerkin ja mahdollisesti Subwayn tuotteita. 

LYY – vappu keväällä 2021. Remburssilla vappuna 2021 lakitusvuoro, jota pitää 
alkaa suunnittelemaan. Ajatuksena etukäteen kuvattu video. Ideointia jatketaan 
myöhemmin. 

LYY goes kulttuuri tapahtumaa on alettu kehittelemään ja jokaisen ainejärjestön on 
tarkoituksena ideoida millaisen tapahtuman on järjestämässä ja milloin. 
Remburssin osalta tapahtumana voisi toimia esimerkiksi Netflix -ilta etänä tai 
leffamaratooni etänä. Ideointia jatketaan Slackissa. 

LYY tiedustellut myös kiinnostusta liikuntahaasteeseen. Idena olisi mahdollisesti 
vuosittainen tapahtuma, jossa jaettaisiin kiertopalkinto voittajille. 

Remburrsi x Artikla Gamenight  tulossa torstaina 18.3.2021 klo 18. Tapahtumalle 
tarkoituksena kerätä vielä enemmän näkyvyyttä ja mainostaa sitä sosiaalisessa 
mediassa. 

 

§9. Remburssin 34. vuosijuhlat 

Remburssin 34. vuosijuhlat toteutetaan aiemmista suunnitelmista poiketen etänä 
muuttuneiden rajoitusten vuoksi. Vuosijuhlat järjestetään saman rakenteen 
mukaisesti kuin aiemminkin ja teemana toimii jaksaminen. AVI ei ole vielä 
vastannut yhteydenottoon, jotta saataisiin peruttua aiemmin varatut vuosijuhlatilat 
ja menut. Tapahtuma tulossa ulos ensi viikon aikana. 

Vuosijuhlilla jaetaan Pro Regimine -ansiomerkki. Hallitus hoitaa ansiomerkin saajan 
valinnan, joten laaditaan kysely siitä, keitä jäsenet haluavat ehdottaa merkin 
saajaksi. Myös vuoden fuksi palkinto jaetaan vuosijuhlilla. Päätöksen palkinnosta 
tekevät tämän vuoden tuutorit. 

Kutsut muille ainejärjestöedustajille hoidetaan sähköpostin välityksellä. 

 

§10. Rempparadio 

Rempparadion toteutuksessa on ollut hiukan ongelmia aikataulun ja ideoinnin 
suhteen. Luultavasti julkaisuja harvennetaan aiemmasta. Rempparadion aiheista 
järjestetään Instagramissa kysely ja sitä kautta jatketaan podcastin ideointia. 

  

§11. Lastu 37. vuosijuhlat 

Lastulla 37.vuosijuhlat 20.3.2021 Teamsissä. Remburssi kuvaa videotervehdyksen ja 
toimittaa sen Lastulle. Videotervehdyksen hoitaa Siiri Nokkanen, Jutta Palenius ja 
Mette Mäkinen. Lastu Ry on myös toivonut muistamista lahjoituksen muodossa. 
Muistaminen lahjoitetaan Rovaniemen mielenterveys seura Ry:lle.  
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Esitys: budjetoidaan 15€ vuosijuhlamuistamiseen. 

 Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

§12. Kannanotto korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto 

Turun yliopistosta ainejärjestö ottanut yhteyttä tiedustellen haluaako 
ainejärjestömme liittyä kannanottoon, joka käsittelee korkeakouluopiskelijoiden 
hyvinvointia. Lähes 90 järjestöä on jo mukana, mutta Lapin yliopistosta 
ainejärjestöjä ei ole vielä lähtenyt mukaan. Torstaihin 18.3.2021 vaaditaan vastaus 
siitä osallistummeko kannanottoon. 

Esitys: Lähdetään mukaan kannanottoon. 

Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§13. Työelämä 

Työelämäjaoston ensimmäinen kokous järjestetty. Kokouksessa noussut esiin se, 
että alumnitoiminta on ollut olematonta viime vuonna kaikilla yliopistomme 
ainejärjestöillä. Remburssi kehittää alumnitoimintaa erityisesti ensi syksynä. 
Työelämävastaava kontaktoi yrityksiä tämän viikon aikana ja pyrkii järjestämään 
excursioita. Työelämävastaava ehdottaa yrityksille seuraavia päivämääriä: 6.4, 8.4, 
12.4, 3.5, 4.5 ja 5.5. 

 

§14. Muut esille tulevat asiat 

Tuutor -valinnoista saapunut sähköposti, jossa kehotettiin etsimään lisää hakijoita 
tuutorin tehtäviin. Erityisesti KV -tuutorien hankinnassa hälyttävä tilanne. 
Lisäämme markkinointia Remburssin sosiaalisessa mediassa ja pyrimme 
hankkimaan lisää hakijoita. 

Hallituksen esittelykuvat nettisivuille toimitettava 21.3 mennessä. 

Ohjauksen kehittäminen -kyselyä tarkastellaan ensi kokouksessa. 

Slack -koulutus kertauksen vuoksi vielä 23.3 klo 14.30. 

Virkistäytymisilta tämänhetkisen rajoitusten jälkeen tulossa. 

Sähköinen allekirjoitus mahdolliseksi lähitulevaisuudessa, sitten kun pankin vaihto 
prosessi on valmis.  

 

§15. Seuraava kokous 

 29.3.2021 klo 17. 

  

§16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi ajassa 18.35 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Siiri Nokkanen     Mette Mäkinen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Iisa Niiranen     Ilona Hiltunen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


