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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 10.8.2021 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 (Poistui 17.50, palasi 18.00) 

  (x) Hiltunen Ilona 

  (x) Nieminen Nelma (Poistui 19.27) 

  ( ) Hannus Ville 

  (x)  Savonen Veera 

Varajäsenet:  

(x) Jokinen Wilma 

  ( ) Jokinen Olivia 

  (x) Palenius Jutta 

  (x) Seppälä Jemina 
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Asiat   

§1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja Siiri Nokkanen avasi kokouksen 10.08.2021 ajassa 17.07 

 

  §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 Jemina Seppälä ja Iisa Niiranen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

  §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisättiin kohdat §13. Social sports app yhteistyö, §14. yhteistyösopimus Bull Bar & 
Grill:n kanssa, §15 YKA & YTK yhteistapahtuma ja §16 hallituksen virkistäytyminen. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi 

 

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tila on hyvä. Elokuussa maksettu yksi lasku ja kesäkuussa on tullut 
ylioppilaskunnan avustus tilille. Ensimmäiset jäsenmaksut ovat saapuneet uusilta 
opiskelijoilta. Ensimmäinen nettikaupan tilaus on myös saapunut.  

 

  §6. Ilmoitusasiat 

Ensi viikon tiistaina Lapin yliopiston pandemiaryhmä kokoontuu. Ei vielä tietoa 
syksyn suosituksista. Orientaatioviikot pyritään järjestämään pääosin ulkotiloissa. 

 

  §7. Orientaatioviikot 

Remburssi ilmoitettu fuksimessuille. Fuksien käsikirja julkaistu ja 23.8 ensimmäinen 
epävirallinen tapahtuma ja fuksit tapaavat toisensa. Tiistaina 24.8 ensimmäinen 
virallinen tapaaminen yliopistolla. Hallitus esittäytyy 31.8 Bullissa illanvieton 
yhteydessä klo 18.  

 

Esitys: Budjetoidaan tuutorointiin 2021 100€. 
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Päätettiin esityksen mukaisesti. 

   

§8. Fuksisitsit 

Fuksisitsejä ei olla vielä suunniteltu. Alustava päivämäärä 15.9 keskiviikkona ja AJ-
tilat on varattu käyttöön. Toastmasterina ainakin Wilma Jokinen.  

 

  §9. Remburssi ry:n 35. vuosijuhlat 

Remburssi ry:n 35. vuosijuhlia vietetään 26.3.2022. Syyskuun lopulla aukeaa 
vujutiimin rekrytointi.  

 

  §10. Hallituksen iltakoulu 

   Hallituksen iltakoulu järjestetään 1.9.2021 klo 18. 

 

  §11. Ympäristöasiat 

Lokakuussa on Remburssin ympäristökuukausi ja aiheena ruuan vastuullisuus. 
Haastetaan ainejärjestöt lihattomaan lokakuuhun ja kerätään kasvisreseptejä.  

 

  §12. Loppuvuoden tapahtumat 

   Tapahtumia pyritään järjestämään suunnitelmien mukaisesti loppuvuoden aikana.  

    

Esitys: Budjetoidaan varjoetkoille 80€. 

   Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

  §13. Social sports app yhteistyö 

Remburssiin otettiin yhteyttä yhteistyön osalta. Sovellus, jossa opiskelija voi itse 
laittaa viestiä siitä, että on menossa urheilemaan. Sovellus on mainosten kanssa 
maksuton, mutta siitä löytyy myös maksullinen versio ilman mainoksia. Yritys 
tarjoaa Remburssin jäsenille koodia, jonka avulla jäsenistö saisi kuukauden 
maksullista versiota ilmaiseksi someen tehtävää postausta vastaan. 

 

Esitys: Aloitetaan yhteistyö Social sports app:n kanssa. 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

    

  §14. Yhteistyösopimus 
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Bull bar & grill on ehdottanut sopimusta syksylle ja keväälle, johon sisältyy kaksi 
järjestettävää tapahtumaa. Muodostetaan sopimus vain syksylle. Bull bar & grill 
maksaa 150€/toteutunut tapahtuma ja sponsoroi myös 30€ lahjakortin palkinnoksi 
tapahtumiin. Haalarisponsorointi ja vuosijuhlien sponsorointi on jäänyt pois. 

 

  §15. YKA & YTK yhteistapahtuma 

Tapahtuma järjestetään 16.10.2021 yhteistyössä Kosmos Buranin kanssa ja 
Remburssin pitää hankita vierailija tapahtumaan. Tarkoituksena järjestää 
tapahtuma hybridimallina tai etänä. 

   

§16. Hallituksen virkistäytyminen 

   Esitys: Budjetoidaan hallituksen virkistäytymiseen lisää 30.10€. 

   Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

  §17. Muut esille tulevat asiat 

Korona q&a on ensiviikon keskiviikkona klo 15. Hallituksen jäseniä osallistuu 
tapahtumaan. 

 

Half Moonin kanssa lounastetaan 1.9.2021 klo 14 sopimuksen allekirjoituksen 
kunniaksi.  

 

Tilataan remppapaitoja 50 kappaleen tilaus valmiiksi orientaatioviikkojen myyntiä 
varten. 

 

  §18. Seuraava kokous 

   26.8.2021 klo 17.00. 

    

  §19. Kokouksen päättäminen 

   Kokous päättyi ajassa 19.35 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Siiri Nokkanen     Mette Mäkinen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jemina Seppälä     Iisa Niiranen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


