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Johdanto  

Remburssi ry on vuonna 1987 perustettu hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian 

ainejärjestö. Remburssi ry:n tarkoitus on toimia tutkinto-ohjelmien pääaineopiskelijoiden 

yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä ammatillista tietoutta, luomaan 



suhteita saman alan järjestöihin ja valvomaan jäsentensä etuja sekä järjestämään jäsenistölleen 

erilaisia virkistystapahtumia. 

Tässä toimintakertomuksessa esitellään Remburssi ry:n kauden 2020 talouden ja toiminnan 

pääpiirteet. Toimintakertomukseen on kirjattu kokousajat ja tapahtumat, sekä kuvaukset kunkin 

hallitussektorin toiminnasta kaudella 2020. Remburssi ry:n toimintaa kaudella 2020 ovat määrittäneet 

Talousarvio 2020 ja Toimintasuunnitelma 2020, jotka löytyvät Liitteet -kohdasta 

toimintakertomuksen lopusta.  

 

1 Talous  

1.1 Varsinainen toiminta, tuotot  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tilikauden 2020 loppuessa ylijäämäinen, koska kuluja ei ollut 

juurikaan. Vuosi oli monella tapaa hyvin erilainen vallitsevan koronapandemian vuoksi, mikä vaikutti 

suuresti järjestömme toimintaan, esimerkiksi tapahtumien järjestykseen ja niiden peruuntumiseen. 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikauden päätyttyä 10 646,40€. Suurin osa tuotoista koostui 

tapahtumien osallistumismaksuista: 10 154,16€. Osallistumismaksuista suurimmat erät olivat 

lokakuussa järjestetyt vuosijuhlat (3985,77€), musavisasitsit (420,94€) sekä fuksisitsit (559,65€). 

Vuosijuhlien osalta Kide.app:in tilityksen kanssa oli tapahtunut jonkinlainen virhe, kun vuosijuhlien 

järjestämistä jouduttiin siirtämään, jolloin osallistumismaksut maksettiin tilillemme kahteen kertaan 

(6.4. maksettiin 3933,11€ ja 12.10 maksettiin 3985,77€). Tämä selvitettiin Kide.appin kanssa 

alkuvuonna ja he laittavat laskua uudelle rahastonhoitajalle ylimääräisen maksun kattamiseksi. Loput 

osallistumismaksuista koostuivat seuraavista tapahtumista: Epäonnen sitsit (397,72€) sekä 

Popahtavat kostajaiset (118,32€). Osallistumismaksuihin kirjattiin myös Remppa-collegeista saadut 

tuotot 738,65€, koska näiden tilaaminen hoitui Kide.appin kautta.  

Kaikissa tapahtumissa tavoitteena oli tehdä nollatulosta, joten lipputulot pyrittiin pitämään niin 

matalana, että ne korvaavat vain tapahtumasta aiheutuneet kulut.  

1.2 Varsinainen toiminta, kulut  

Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella yhteensä 9 674,45€. Remburssin kulut vähenivät 

huomattavasti viime vuodesta, koska tapahtumia ei pystytty järjestämään oikeastaan koko vuonna 

alkuvuotta lukuun ottamatta. Tammikuussa lähdimme Tampereelle Hallintotieteilijäpäiville, joista 



maksettavaa tälle vuodelle jäi majoituksesta (86,34€). Lisäksi paluumatkan matkaliput oli varattu 

väärälle päivälle, joten uusiin matkalippuihin meni 210€. VR palautti rahaa myöhästymisen vuoksi 

tilillemme 17 x 6,88€ eli yhteensä 116,96€, jotka kuuluvat varsinaisen toiminnan muihin kuluihin.  

Lisäksi vuosijuhliin kului yhteensä noin 5341€. Lipputulot (3985,80€) ja sponsorit (500€) huomioon 

ottaen, vuosijuhlista jäätiin lopulta alijäämäiseksi -855,90€, mikä johtuu siitä, että vuosijuhlien 

siirrosta aiheutuneista illalliskorttien palautuksista.  

Epäonnen sitseihin kului noin 358€ sekä orientaatioviikkoihin yhteensä noin 790€. 

Orientaatioviikkojen fuksiaispalkinnosta tuli laskuttaa muita ainejärjestöjä (JV, KB, Lastu ja Lyhty) 

kutakin 2,77€, ja näistä tulot näkyvät tilillä tammikuussa 2021. Vallitsevan tilanteen takia Remburssi 

ry ei voinut järjestää yhtä paljon tapahtumia kuin ennen, mutta moniin ilmaisiin etätapahtumiin 

panostettiin. Loput toiminnan kuluista kohdistui yhteisöllisyyttä kasvattaviin tapahtumiin, kuten 

orientaatioviikkoihin sekä niille tehtyihin hankintoihin, kuten käsidesiin ja kasvomaskeihin.   

Lisäksi Remburssi ry halusi tukea jäsenistönsä urheilu- ja harrastustoimintaa 100€ (sporttipassi A-

siiven palloveikot), joka on jalkapallon korkeakoulusarjan YTK:n yhteinen joukkue. Koska 

hallifutista ei pidetty tänä vuonna ollenkaan, on siitä laskutettu Kosmos Burania 50€, mutta tämä raha 

on saapunut tilillemme alkuvuonna 2021. Remburssi jatkoi myös matalan kynnysten tapahtumien, 

kuten oppiainekahvien, järjestämistä etänä Microsoft Teamsissa. Remburssi hankki uusia 

haalarimerkkejä (641,67€), joista rahaliikenne kuitenkin siirtyy vuoteen 2021 sekä budjetoi 

alustavasti 3150€ merch-tilaukseen vöistä, collegepaidoista sekä pipoista, mutta näiden tilaus siirtyi 

vuoden 2021 alkuun.  

Hallituksen hyvinvointiin ja jaksamiseen pyrittiin myös panostamaan tarjoamalla kokouksissa 

kokouseväitä, joihin kului vuoden aikana 20,64€. Virkistys- ja harrastustoiminta -kategoriaan kuuluu 

hallituksen oma virkistystoiminta, eli aamukoulu, iltapäiväkoulu ja kiitosilta, mikä kuitenkin 

järjestettiin kevään 2021 puolella. Lopullinen kuluerä oli 115,97€, mikä alitti talousarviossa 

budjetoidun (150€). 

Muut toiminnan kulut -kategoriaan kuuluvat kulut ovat nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen 

PRH:lle 20 € sekä Remburssin nettisivujen päivittäminen sekä niiden ylläpito. Nettisivut uudistettiin 

kokonaan vuonna 2019 siirtämällä nettisivut uuteen osoitteeseen ja tämän kokonaiskustannukset 

olivat 118,95€. Vuonna 2020 kustannukset nettisivujen ylläpidosta olivat samat 118,95€. Lisäksi 



tutkintoamme markkinoitiin ostamalla mainostilaa niin Facebookista kuin Instagramista, ja tähän 

kului 35€. Yhteensä tämän kategorian kulut olivat 163,90€. 

Rahaliikenteeseen kului vuonna 2020 arvioitua korkeampi kuluerä, sillä pankkikulut nousivat 

Nordealla ja kummankin pankkikortin vuosimaksuista tuli yhteensä 80€ maksettavaa. Pankin 

palvelumaksuihin kului 427,00, mikä oli odotettavissa. Yhdistyksen tilin muuttamisesta toiseen 

pankkiin oli puhetta edelleen kuluneen vuoden aikana, mutta lopullisen siirron tekee vuoden 2021 

rahastonhoitaja. Lisäksi Izettle sekä Treanglo -palvelut ottivat palvelumaksuprovisiota, joka näkyi 

vähennettyinä tilityksinä, joten näiden lopullinen kuluerä näkyy vain tuotossa.  

Edustuskuluja kertyi 111,84€ vuonna 2020, johon sisältyy muistamiset sekä edustuskulut 

vuosijuhlilla, että hallituksen kokouseväät (38,73€). Hyvien suhteiden ylläpitäminen toisiin 

ainejärjestöihin pidettiin tärkeänä, mutta koronan takia vuosijuhlaedustamiset jäivät hyvin vähäisiksi. 

Vuosijuhlaedustukset sekä muistamiset korvasimme edellisten vuosien tapaan: illalliskortin hinnasta 

puolet, sekä 15€ arvoinen muistamislahja.  

Varsinaisen toiminnan toteutuma oli 971,95€. 

1.3 Varainhankinta  

Varainhankinta oli hiljaisempaa kuin viime vuonna, koska tapahtumia ei myöskään järjestetty yhtä 

paljoa kuin aikaisempina vuosina, ja varoja kerättiin yhteensä 4282,93€. Uusia jäseniä Remburssiin 

liittyi yhteensä 35 jäsentä, ja jäsenten hankinnasta varoja kertyi yhteensä 1470€, joka ylitti 

talousarviossa arvioidun 1200€. Tämä johtunee osittain siitä, että opintosuuntamme aloituspaikkoja 

lisättiin 5. Lisäksi haalarimainoksia myytiin yhteensä 1460€ edestä, mutta inhimillisen virheen vuoksi 

1360€ näistä haalarimainostuloista siirtyy 2021 vuoden alkuun.  

Yleisavustuksia Remburssi sai vuonna 2020 yhteensä 1965€, johon kuuluu Rehtorin matka-avustus 

1540€ sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yleisavustus 425€. Inhimillisen virheen vuoksi 

loppuvuodesta on huomattu, että YKA:n, Half Moonin sekä Bull Bar & Grill:n yhteistyösopimuksissa 

olleet avustukset puuttuvat, joten heitä on laskutettu. Maksujen viivästymisen vuoksi avustukset 

tulevat tilillemme vasta vuoden 2021 aikana.  

Varainhankinnan kuluja kertyi kaudella 2020 yhteensä 1931,20€ ja tämä erä koostui 

kokonaisuudessaan ostojen eli myytävien tuotteiden kuluista, eli Remburssin uusien fuksien 

haalareista. Lisäksi Remburssi hankki haalarimerkkejä fuksisitseille sekä hallintotieteilijäpäiville, 



mutta näiden kuluerät lukeutuvat toiminnan kuluihin, sillä haalarimerkkejä ei erikseen myyty vaan 

niiden kulut olivat laskettu mukaan osallistumismaksuihin.  

1.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

Varsinaista sijoitustoimintaa Remburssi ry ei harjoita, mutta talletuskorkoa kertyi vuonna 2020 tilille 

yhteensä 80,94€. Sijoitustoiminnan kuluja ei kertynyt vuonna 2020.  

1.5 Tulos  

Tulos vuodelta 2019 jäi ylijäämäiseksi 5369,62€. Talousarvion 2020 mukainen tavoiteltava tulos oli 

nollatulos, joten tämä huomioon ottaen kauden 2020 tulos oli hieman liian ylijäämäinen. Tämä 

selittyy kuitenkin sillä, ettei tapahtumia voitu järjestää, jolloin kuluja eikä menoja toiminnasta 

juurikaan aiheutunut. Lisäksi Kide.appin kaksinkertainen maksu vuosijuhlien osallistumismaksuista 

vääristää tulosta melkein 4000€, ja tämä korjaantuu vasta vuoden 2021 kirjanpidossa. Yhdistyksen 

tavoitteena onkin luoda jäsenistölleen yhteisöllisyyttä ja mielekkäitä tapahtumia, ja tässä tavoitteessa 

vuonna 2020 onnistuttiin niin hyvin kuin vallitsevassa maailmantilanteessa oli mahdollista. 

 

2   Hallitus 

2.1 Hallituksen kokoonpano  

Tapio Jere, puheenjohtaja 

Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja  

Nokkanen Siiri, viestintävastaava 

Valo Saana, rahastonhoitaja 

Riuttala Linda, työelämä- ja yrityssuhdevastaava 

Jokinen Olivia, kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava 

Palenius Jutta, sihteeri 

Jokinen Wilma, vapaa-aikavastaava, erityisesti Rolmiot 

Kautto Jarkko, vapaa-aikavastaava, liikunta 

Mietala Maija, edunvalvontavastaava 

 

Varajäsenet:  

Toivanen Alisa, ympäristövastaava 



Ristimella Aino, 

Tapala Vilja, häirintäyhdyshenkilö 

 

2.2 Hallituksen kokoukset 

Hallitus on kokoontunut vuonna 2020 yhteensä 13 kertaa. Kokouksista kuusi pidettiin 

pandemiatilanteesta johtuen Microsoft Teamsissa. Kokouksia pidettiin noin kerran kolmessa 

viikossa, tai tarvittaessa. 

Kokousajat olivat seuraavat:  

 

Tammikuu 

8.1.2020, klo 17.00–19.03 

20.1.2020 kello 17.06–18.54 

 

Helmikuu 

 4.2.2020 kello 18:06 – 19.49 

 24.2.2020 kello 16.16 – 18.32 

 

Maaliskuu 

 16.3.2020 kello 16.25 – 18.46  

 

Huhtikuu 

 16.4.2020 kello 18.10 – 20.41 (Microsoft Teams) 

 

Toukokuu 

 28.5.2020 kello 17.10 – 18.52 (Microsoft Teams) 

 

Heinäkuu 

 21.7.2020 kello 17:00 – ??? (Microsoft Teams) 

 

Elokuu 

 20.8.2020 kello 17.06 – 18.59 (Microsoft Teams) 

 

Syyskuu 



 15.9.2020 kello 16.20 – 18.55  

 

Lokakuu 

 7.10.2020 kello 10.13 – 11.58 

 

Marraskuu 

 16.11.2020 kello 16.09 – 18.43 (Microsoft Teams) 

 

Joulukuu 

 20.12.2020 klo 14.06 - 16.19 (Microsoft Teams) 

 

2.3 Hallituksen toiminta  

Hallitus on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan. Toiminnassa on säilytetty hyvä ja tukeva ilmapiiri 

ja haastavasta tilanteesta huolimatta on pyritty löytämään luovia ratkaisuja mahdollisimman 

monipuolisen toiminnan järjestämiseksi. Hallituksen toiminnassa on läpi koko vuoden pyritty 

tukemaan toinen toisia, ja avustamaan toisia yli sektorirajojen. Kokoukset ja iltakoulut ovat olleet 

täynnä erinomaisia keskusteluja ja ideoita, joka on havaittavissa mm. osin pitkiksi venähtäneistä 

kokousten kestoista. Päätöksiä tehdessä on otettu huomioon kaikkien mielipiteet ja päätökset on tehty 

hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä keskustelevalla otteella. Hallitus ei ole kohdannut vuoden 

aikana muutostarpeita kokoonpanon suhteen. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Lapin yliopiston 

ylioppilaskunnan jaostotoimintaan sekä̈ keväällä järjestettävään Riemupiirakkaan aktiivisesti. 

 Hallitus on järjestänyt keskenään iltakouluja koskien vuoden 2020 toiminnan ja tapahtumien 

suunnittelua. Tapaamisia on järjestetty välillä koko hallituksen kesken, mutta tapaamisia on 

järjestetty myös sektoreittain, jonne osallistui tietyn sektorin vastaavat ja puheenjohtajisto. Keväällä 

2020 puheenjohtajisto järjesti jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen kehityskeskustelun, 

jossa mietittiin jokaisen toiveita ja odotuksia tulevaa toimikautta varten ja pohdittiin kuluneen kevään 

toimintaa. Ennen kyselyä teetettiin lisäksi anonyymi kysely puheenjohtajiston toiminnasta 

alkuvuoden osalta. Puheenjohtajisto pyrki huomioimaan ja viemään eteenpäin kehityskeskusteluissa 

syntyneitä ideoita. Hallituksen ryhmäytymiseen panostettiin sisällyttämällä iltakoulujen yhteyteen 

myös täysin agendasta vapaata ajanvietettä yhteisesti. Lisäksi pyrittiin vapaamuotoisempaan 

ajanviettoon yhdessä. Loppukeväällä käynnistynyt koronapandemia kuitenkin osoitti omat 

haasteensa, kun myöskään hallituksen kesken ei ollut mahdollista kokoontua viettämään aikaa. Tänä 



aikana pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota sisäiseen viestintään fyysisen kontaktin puutteen 

paikkaamiseksi ja yhteishengen ja jaksamisen säilyttämiseksi. 

 Remburssi on vaalinut suhteitaan muihin Lapin yliopiston ainejärjestöihin ja 

ylioppilaskuntaan osallistumalla esimerkiksi muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille sekä ylläpitämällä 

aktiivista keskusteluyhteyttä muiden ainejärjestöjen toimijoihin ja jakamalla informaatiota 

koronatilanteen muutoksista. Myös muutamia poikkitieteellisiä tapahtumia onnistuttiin järjestämään 

pääosin yhteiskuntatieteen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Paikallisten opiskelijajärjestöjen 

lisäksi Remburssi on pitänyt yllä hyviä suhteita sisarainejärjestöihin Vaasassa ja Tampereella. 

Yhteistyösuhteita on ylläpidetty yhdessä järjestettyjen hallintotieteilijäpäivien osalta, jonka lisäksi 

järjestöt osallistuivat Remburssin etävuosijuhliksi muotoiltuun 24h- livetapahtumaan. Hallitus on 

ylläpitänyt myös yhteyksiään tutkinto-ohjelman opetushenkilökuntaan tapaamalla yhteyshenkilöä 

keväällä ja syksyllä sekä lähettämällä edustajan erilaisiin tiedekunnan kokouksiin ja tapaamisiin. 

 Syyskokouksen lähestyessä hallitus toteutti hallitusrekrytointia. Rekrytointia tehtiin 

perinteisesti Remburssin Instagram-storyssa, jossa jokainen sai kertoa mitä omaan pestiin kuuluu ja 

miksi kannattaa hakea hallitukseen. Rekrytointia jatkettiin myös Rempparadio -podcastin avulla, 

jossa hallituslaiset sektoreittain juttelivat kuluneesta vuodesta ja siitä, mitä pestiin kuuluu ja mitä 

vuosi hallitustoiminnassa on pitänyt sisällä.  

 

3 Toiminta  

Remburssi ry:n kuten muidenkin järjestöjen toimikautta 2020 on värittänyt vahvasti vallinnut 

koronapandemia. Toimintasuunnitelma (ks. Liite 2) on ohjannut kauden 2020 toimintaa, mutta 

sopeuttamista on jouduttu tekemään huomioiden jäsenistömme turvallisuus. Tämä on näkynyt ennen 

kaikkea tapahtumasektorilla. Kevään ja loppuvuoden osalta heikko tautitilanne tarkoitti, että jo 

suunnitelluista tapahtumista jouduttiin luopumaan turvallisuuden takaamiseksi, mutta onneksemme 

muutamia alkuvuoden tapahtumia, syksyn orientaatio ja vappu, sekä syksylle siirretyt vuosijuhlat 

onnistuttiin viemään läpi perinteiseen tapaan. Tämän lisäksi ollaan kokeiltu uusia etäkonsepteja, joilla 

on pyritty turvaamaan jäsenistöllemme kohtaamisia myös aikana, jona perinteiset kokoontumiset 

eivät olleet mahdollisia. Vuoden 2020 toiminnassa on korostunut reagoiminen haastaviin muutoksiin, 

turvallisuus, sopeutuminen uuteen normaaliin ja jäsenistön turvallisuus huomioon ottaen järjestetyt 

erilaiset live- ja etätapahtumat, liittyen niin edunvalvontaan, työelämävalmiuksiin kuin 

virkistystoimintaankin.  

 Remburssi on järjestänyt myös muutamia poikkitieteellisiä tapahtumia, jonne ovat olleet 

tervetulleita kaikkien ainejärjestöjen opiskelijat. Perinteiset Pubivisat, ovat olleet suosituimpia 



poikkitieteellisiä tapahtumia, jonne on osallistunut paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Vuonna 

2020 Pubivisa onnistuttiin järjestämään kertaalleen syksyllä. Kevään 2020 suurin järjestetty 

tapahtuma oli Remburssin ja sisarainejärjestöjen yhteiset Hallintotieteilijäpäivät. HTP20 järjestettiin 

Tampereella, jonne Rovaniemeltä suuntasi 35 opiskelijan innokas joukko. Tampereelle 

Hallintotieteilijäpäiville lähteville Remburssin jäsenille haettiin matka- ja majoitustukea rehtorilta ja 

tiedekunnalta. Saadun tuen avulla ja Remburssin omalla tuella (3€/lähtijä, joilla matkat + majoitus) 

pystyttiin tarjoamaan jäsenistölle ilmaiset matkat ja majoitukset HTP20-tapahtumaan. Yhteinen 

matka kohteeseen, sekä majoittuminen paikkakunnalla yhdessä Hallinnoijien kanssa sai jäsenistöltä 

kiitosta ja matkalla onnistuttiin luomaan yhteisiä kokemuksia ja rakentamaan kollektiivista 

remppahenkeä. Syksyllä 2020 katseet käännettiin jo tulevia Hallintotieteilijäpäiviä kohti, ja Vaasassa 

järjestettäviä päiviä varten nimettiin myös Remburssin vastuuhenkilöt HTP-tiimiin. Ko. tapahtuma 

päätettiin kuitenkin siirtää vuodella eteenpäin vallinneen tilanteen johdosta. 

 Remburssi on tehnyt yhteistyötä ja toiminut yhdessä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan, 

yliopiston ja erityisesti tutkinto-ohjelman opetushenkilökunnan, Lapin yliopiston ainejärjestöjen, 

sisarainejärjestöjen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodot ovat olleet 

moninaiset, vaihdellen riippuen tapahtumasta tai yhteistyön tarkoituksesta. Taloudellisesti 

merkittävimmät yhteistyösopimukset Remburssi ry on solminut Half Moon Night Clubin, 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ja Bull Bar & Grillin kanssa. Merkittävä rahallinen tuki 

saatiin myös Lapin yliopiston ylioppilaskunnalta perusavustuksen muodossa. Läpi vuoden 2020 

hallituksen edunvalvontasektori ja puheenjohtajisto kävivät keskustelua Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettujen (YKA) edustajan, yhteiskuntatieteen tiedekunnan ainejärjestöjen ja SYY-Lapin 

kanssa laajemmasta poikkitieteellisestä yhteistyöstä, mutta suunnitelmat jouduttiin laittamaan 

odotustilaan koronatilanteen vuoksi. 

 

3.1 Yhdistyksen yleiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 21.10.2020 alkaen kello 17.06 yliopistolla. Kokouksessa 

päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle sekä hyväksyttiin 

toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen järjestämisajankohdassa päätettiin poiketa yhdistyksen 

säännöissä mainitusta, jotta kokouksen turvallinen ja tarkoituksenmukaine järjestäminen pystyttiin 

takaamaan. Tämän päätöksen mahdollisti oikeusministeriöstä tehty väliaikainen höllennys 

yhdistyslain tulkintaan tilanteessa, jossa kokoontumisrajoitukset estävät vuosikokousten 

järjestämistä. Yhdistyksen syyskokous puolestaan pidettiin 4.12.2020 kello 16 alkaen 

hybridimallisesti yliopistolla ja etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Uuden hallituksen valinta tapahtui 



tutulla tavalla, jossa yhdistyksen kokous ilmaisi mielipiteensä hallituksen kokoonpanosta. 

Puheenjohtajan ja varajäsenten valinta oli yksimielinen, mutta hallituksen jäsenten osalta käytiin 

henkilövaali. Puheenjohtajan ruoskaan ja juomasauvaan tarttui Siiri Nokkanen. Hallituksen jäseniksi 

valittiin Veera Savonen, Arman Shapouri, Nelma Nieminen, Ilona Hiltunen, Iisa Niiranen, Mette 

Mäkinen, Linda Riuttala, Kalle Pyky ja Ville Hannus Varajäseniksi valittiin Wilma Jokinen, Jutta 

Palenius, Olivia Jokinen ja Jemina Seppälä. 

 

3.2 Viestintä 

Viestinnän osalta vuonna 2019 otetuista kehitysaskeleista haluttiin pitää kiinni ja hallituskauden 2020 

teemana olikin kehitystyön jatkaminen ja selkeän visuaalisen ilmeen rakentaminen Remburssin 

viestinnälle.Vuoden aikana viestintää on toteutettu lähes koko hallituksen voimin. Sektorit ovat 

viestineet itse omista tapahtumista, sekä tiedottaneet edelleen vastuualueisiinsa liittyvistä 

tapahtumista ja tiedotteista. Pääasiassa viestintää toteutettiin sosiaalisen median kautta, kuitenkin 

myös viikkokirje-tiedotuskäytäntöä jatkettiin. Viikkokirjeen kirjoittamisesta ja lähettämisestä oli 

vastuussa hallituksen sihteeri Jutta Palenius. Viikkokirjeen tarkoituksena on ollut kootusti tiedottaa 

jäsenistöä viikon tapahtumista. 

 Suurin uudistus viestinnän osalta oli viestintävastaava Minttu Haverisen koordinoima ja 

pääosin toteuttama nettisivu-uudistus. Uudistuksen myötä järjestö sai modernimmat ja selkeämmät 

nettisivut, joitten sisältö on tarkkaan harkittu. Tarkoituksena oli vakiinnuttaa ajantasaiset ja 

sisällöllisesti hyvät nettisivut Remburssin virallisena tiedotuskanavana. Nettisivujen 

sisällöntuotantoon on vuoden aikana aktivoitu jäsenistöä, esimerkiksi keräämällä kesätöihin liittyvä 

’’Remppa hommissa’’ blogisarja.  

 Viestinnän osalta vuonna 2020 on mietitty paljonkin miltä Remburssin viestintä ulospäin 

näyttää. Vuonna 2019 aloitettua työtä on jatkettu ja Remburssille on luotu selkeää identiteettiä, josta 

järjestön viestinnän tunnistaa. Vuoden aikana on myös keskusteltu siitä, mitkä Remburssin 

sosiaalisen median kanavista on relevantteja ja mitä kanavia on enää syytä ylläpitää. Kevään 

yhteishaun aikana toteutettiin kampanja, jossa tutkinto-ohjelman pääaineitten opiskelijat kertoivat 

Remburssin Instagram-tilillä omista opinnoistaan, kampanja oli kohdennettu toisen asteen 

koulutuksen päättäville nuorille, jotka ovat potentiaalisia hakijoita hallintotieteiden ja johtamisen 

tutkinto-ohjelmaan. Remburssin oma Remppa rupattelee -podcast päätettiin nimetä uudelleen 

RemppaRadioksi ja jaksot siirrettiin Soundcloud- alustalta Spotify:n, jossa aktiivisen kuulijakunnan 

kasvattaminen on ollut helpompaa. Podcast toimii edelleen yhtenä Remppa rupattelee -



tapahtumakonseptin osana, päätavoitteenaan tavoittaa myös muualla kuin Rovaniemellä asuvat 

remppalaiset ja ylläpitää yhteishenkeä etäaikanakin.  

 Vuoden aikana leimallista oli myös tiedotusmuotoinen viestintä. Koronatilanteen muutoksista 

ja vaikutuksista elämään yliopistolla ja sen ulkopuolella pyrittiin tiedottamaan aktiivisella otteella. 

Tämän lisäksi esimerkiksi tapahtumaviestinnässä korostettiin vahvasti turvallisuusnäkökulmaa. 

   

 

3.3 Edunvalvonta ja työelämä 

Edunvalvontasektori on toiminut vuoden 2020 aikana tehokkaasti Maija Mietalan  ja Linda Riuttalan 

johdolla. Remburssi ry on tehnyt yhteistyötä tutkinto-ohjelman opetushenkilökunnan ja tiedekunnan 

kanssa, sekä osallistunut LYY:n edunvalvontaan ja työelämään liittyviin tapahtumiin. 

Edunvalvontasektorin tarkoitus on ollut ylläpitää avointa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja 

opetushenkilökunnan välillä. Vuoden aikana edunvalvontasektori ja puheenjohtaja ovat pyrkineet 

aktiivisesti pitämään yhteyttä ja osallistumaan erilaisiin keskustelutilaisuuksiin opettajien kanssa. 

 Tapahtumien osalta edunvalvontasektori on järjestänyt mahdollisuuksien mukaan perinteisiä 

oppiainekahveja, deadlinepiirejä, Remppa rupattelee -tapahtumia ja työelämäekskursioita, sekä 

tutkinto-ohjelman opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä illanviettoja. Keväällä 2020 

järjestettiin oppiainekahvit helmikuussa yliopistolla sekä huhtikuussa ja toukokuussa etänä Microsoft 

Teamsin välityksellä. Maaliskuussa oli tarkoitus päästä työelämäexcursion muodossa tutustumaan 

Business Rovaniemelle, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi emme valitettavasti tällöin saaneet 

tapahtumaa toteutettua. Syksyllä oppiainekahvit järjestettiin loka- sekä marraskuussa, molemmilla 

kerroilla etäyhteydellä. Oppiainekahveilla vuonna 2020 opiskelijat ja henkilökunta ovat keskustelleet 

opintosuunnista, opiskelusta ja toiminnasta poikkeusaikana, kesäopinnoista, työharjoittelusta, 

työelämästä ja harjoittelupaikoista sekä myöskin oppiaineemme kansainvälisyydestä.  

 Työelämävastaavan johdolla Remburssi ry:n jäsenistö on saanut mahdollisuuden tutustua 

erilaisiin uramahdollisuuksiin. Työelämäekskursioiden kohteet ovat olleet FinProma Oy, 

Suojelupoliisi, sekä Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikkö. Myös Tampereella 

järjestettyjen Hallintotieteilijäpäivien yhteydessä Remburssin jäsenillä oli mahdollisuus osallistua 

Suojelupoliisin pääjohtaja Olli Kolstelan työelämävierailuun, sekä eri workshopeihin, sekä kuulla 

alumnien tarinoita ja ajatuksia alumnipaneelissa.  

 Vuoden 2018 hallitus laati kaksi eri kannanottoa, toinen koskien johtamisen psykologian 

kandidaatin tutkielmaseminaaria ja sen opetusta ja toinen koskien tutkinto-ohjelman markkinointia. 



Vuonna 2020 edellisen vuoden kannanottojen etenemistä on seurattu ja aktiivisesti pyydetty tietoja 

tutkinto-ohjelman henkilökunnalta siitä, mitä kannanottojen eteen on tehty.  

 

3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aika    

Vuonna 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikasektorista ovat olleet vastuussa Wilma Jokinen, Olivia Jokinen 

ja Jarkko Kautto. Kolmen kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan kesken he jakoivat pääpainot Rolmiot-

bileistä, liikunnasta ja kulttuurista. Vuosi 2020 potkaistiin käyntiin yhteisellä ompeluillalla ja 

haalarikasteella. Edellisen vuoden tapaan Remburssi on jatkanut uudenlaisten tapahtumien ideointia 

ja tapahtumien järjestämisessä on pyritty huomioimaan koko jäsenistö. Tapahtumien järjestämisessä 

kuunneltiin jäsenistön toiveita, ja niiden pohjalta järjestettiin mahdollisimman laaja-alaista ja 

monipuolista toimintaa. Kokoontumisrajoitukset ja yleinen koronaturvallisuus ovat leimanneet ennen 

kaikkea kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimikautta vahvasti. Iso osa toimikaudesta on jouduttu 

viettämään kokoontumisrajoituksia silmällä pitäen. Tämä on rajannut selkeästi tapahtumien määrää, 

mutta myös ohjannut yhä vahvemmin kokeilemaan rohkeudella uusia etäkonsepteja. 

 Kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana Remburssi ry on järjestänyt monenlaisia tapahtumia 

yksin ja yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sekä LYY:n kanssa. Jäsenistölle on ollut tarjolla 

mahdollisuus erilaisiin liikuntatapahtumiin, kuten pipolätkään, sitseille, etävappuun ja syksyn 

erilliseen vappuun ja LYY goes kulttuuri -tapahtumiin. Hallitus on halunnut järjestää vuoden aikana 

mahdollisimman monipuolisia tapahtumia, jotta jokaiselle jäsenelle löytyisi mieluisa tapahtuma 

vapaa-ajan viettämiseksi ja virkistymiseksi. Remburssilaisia on osallistunut myös rastikilpailuihin, 

kuten Fuksiaisiin ja Kostajaisiin. Legendaariset tapahtumat, kuten (syksylle siirtynyt)Vappuviikko, 

Fuksisitsit ja Rempan pikkujoulut, ovat keränneet paljon uusia ja vanhoja ainejärjestömme jäseniä 

yhteen, luoden ikimuistoisia hetkiä paikalla olleille. Tämän lisäksi kohtaamisia on tehty etäyhteyksin 

esimerkiksi Remppa Goes Live 24h- tapahtumassa, Etä-Petrossa, sekä Etä-ompeluillassa. 

 Remburssi ry:n 33. vuosijuhlat järjestettiin Sky Ounasvaarassa 3. lokakuuta. Juhlien 

järjestäminen aloitettiin vuoden 2019 puolella vuosijuhlatiimiin toimesta, tiimiä johti Vilhelmiina 

Koskela ja vuosijuhlatiimiin kuului jäseniä sekä hallituksesta, että hallituksen ulkopuolelta. 

Vuosijuhlat oli alun perin tarkoitus järjestää tavanomaiseen aikaansa keväällä, mutta vallinneet 

kokoontumisrajoitukset johtivat juhlan siirtämiseen. Varsinaisena vuosijuhlapäivänä 29. maaliskuuta 

remppayhteisö ja muut remppamieliset pystyivät kuitenkin kokoontumaan yhteen 24h kestäneessä 

livelähetyksessä, jossa Jere Tapio, Jarkko Kautto ja Wilma Jokinen juonsivat koko juhlapäivän 

ohjelman ottaen vastaan puheluita ja muita tervehdyksiä, sekä erinäisiä haasteita ja 

ohjelmanumeroita. Varsinaisissa vuosijuhlassa kuultiin puheita Remburssin hallituksen 



varapuheenjohtajalta, juhlapuhuja Outi Arvolalta ja opiskelija Joonas Ervastilta. Poikkeuksellisin 

järjestelyinkin toteutettuna lämmin remppahenki oli juhlassa vahvasti läsnä. Vuosijuhlatunnelma sai 

jatkoa seuraavana päivänä järjestetyllä akateemisella silliaamiaisella. 

 Liikuntatoiminnan osalta yhteistyötä Kosmos Buranin kanssa on jatkettu ja jalkapallon ja 

salibandyn harrastesarjatoiminnan voimat on yhdistetty molemmissa A-Siiven Palloveikkojen nimen 

alle syksystä 2020 alkaen. Yhteistyön merkiksi joukkueelle tilattiin myös yhtenäiset pelipaidat. 

Remburssilaisten ikioma urheilujoukkue Musta Remba on lisäksi esiintynyt edukseen laskiaisen 

lumilentopalloturnauksessa ja kevään 2020 salibandyotteluissa. 

 

3.5 Tutorointi ja jäsenhankinta 

Lapin yliopistossa tutoroinnin koordinointi ja kehittäminen on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

hallituksen vastuulla. Remburssin puolesta tutoroinnin kehittämiseen LYY:ssä osallistui tutor- ja 

fuksivastaava Wilma Jokinen, hän hoiti myös Remburssin tutorhakuun liittyvää viestintää. 

Tutorvalintojen jälkeen opiskelija- ja opettajatutorit, tutorvastaava sekä hallituksen puheenjohtajisto 

tapasivat keskenään ja sopivat tulevan syksyn kulusta, ja siitä mitkä ovat kenenkin vastuualueet. 

Tutorit ovat tehneet vuonna 2020 erityisen paljon töitä, jotta uudet opiskelijat pääsisivät mukaan 

yliopistoyhteisöön myös poikkeusoloissa. Orientaatioviikkojen tapahtumista suurin osa oli tutorien 

vastuulla, Remburssi on kuitenkin kaikin tavoin pyrkinyt tukemaan tutoreita tehtävissään. 

Orientaatioviikkojen aikana tutorit ja hallitus järjestivät yhdessä laavuillan, jonne oli kutsuttu 

vanhempien ja uusien opiskelijoiden lisäksi myös tutkinto-ohjelman henkilökuntaa. Tapahtuman 

ideana oli tehdä tutuksi sekä jäseniämme että tutkinto-ohjelmamme opettajia. 

 Jäsenhankintaa on toteutettu monin eri tavoin. Remburssi on esitellyt toimintaansa muun 

muassa yliopiston virtuaalisissa avoimien ovien päivissä. Toisen orientaatioviikon aikana 

Remburssin hallitus esittäytyi uusille fukseille, tutustuminen uusiin fukseihin jatkui rennolla 

illanvietolla Bull Bar & Grillissä. Uusien opiskelijoiden mukaan saamiseksi syksyn tapahtumiin 

osallistuminen ei vaatinut yhdistyksen jäsenyyttä. Lisäksi uusille opiskelijoille on tiedotettu 

Remburssin toiminnasta ja heitä kutsuttiin aktiivisesti Remburssin tapahtumiin. Uudet opiskelijat on 

tutustutettu yliopistoelämään ainejärjestön perinteisissä tapahtumissa, kuten Varjoetkoilla ja 

Fuksiaisissa. 

 Uusien fuksien liittyessä jäseniksi tuli ajankohtaiseksi haalaritilaus, haalarivastaavina 

toimivat Maija Mietala ja Mette Mäkinen Uudet opiskelijat ja hallitus keräsivät sponsoreita haalareita 

varten ja uusille opiskelijoille tilattiin Remburssin haalarit syksyllä. Haalarit eivät valitettavasti 



ehtineet saapua vuoden 2020 puolella, mutta haalarilasku maksettiin vuoden 2020  hallituksen 

toimesta. Fuksit maksavat haalarit hakiessaan ne.  

 

3.6 Remburssi ry:n tapahtumat vuonna 2020 

Listaus Remburssin tapahtumista vuodelta 2020: 

 

Tammikuu 

 22.1. Rempan ompeluilta ja haalarikaste 

 30.1. Hallintotieteilijäpäivät 2020 – Avajaiset ja ekan illan bileet 

 31.1 Hallintotieteilijäpäivät 2020  

  – Alumnipaneeli, pääpuhuja ja workshopit 

  – Korruptiositsit/Varjotapahtuma 

Helmikuu 

 1.2. Hallintotieteilijäpäivät 2020 

  -Seuraamussillis 

 18.2. YTKn pipolätkää ja luistelua 

 26.2. Oppiainekahvit 

 

Maaliskuu 

 13.3. Epäonnen sitsit 

 28.3 Remppa Goes Live 24h 

Huhtikuu 

 6.4. Oppiainekahvit 

 21.4 Etä-Petro 

 29.4 Rempan ompeluilta: Etä- edition 

Toukokuu 

 13.5 Oppiainekahvit 

 

Elokuu 

 25.8. Laavuilu 

 28.8. YTKn fuksiolympialaiset 

 31.8. Rempan ja KBn futispelit 

 



Syyskuu 

 2.9. YTK + Lastu Fuksiaiset 

 4.9 Remburssin lukuvuoden avajaiset 

 6.9 Remburssin brunssi 

 11.9. Remburssin fuksisitsit 

 18.9. Musavisasitsit 

 25.9. Popahtavat kostajaiset 

 30.9. Pubivisa 

   

Lokakuu 

 3.10. Remburssi ry:n 33. vuosijuhlat 

 4.10 Vuosijuhlien sillis 

 6.10. Oppiainekahvit 

 30.10. Etäexcursio FinProma Oy:lle 

   

Marraskuu 

 10.11. Oppiainekahvit 

 26.11. Etäexcursio Supolle 

Joulukuu 

 4.12 Remburssin syyskokous 

 9.12 Etäexcursio Tampereen kaupunki/Strategia ja kehittämisyksikkö 

 

Tärkeimmät tapahtumat, joita Remburssi oli mukana järjestämässä tai osallistui: 

● Riemupiirakka / osallistuminen 

● HTP20 / osallistuminen, yksi järjestäjistä 

● Opiskelijoiden laskiainen / osallistuminen 

● LYY:n viisuvappu ja vappuviikon tapahtumat 

o Musavisasitsit / yksi järjestäjistä 

o Kostajaiset / yksi järjestäjistä 

● Fuksimessut / ständi 



 

Liitteet  

 

Liite 1: Talousarvio 2020 

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2020 

 

 

 

 


