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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 20.12.2020 klo. 14.00 

Paikka: Microsoft Teams 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet: Paikalla: 

    (x ) Tapio Jere, puheenjohtaja 

  (x) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja 

  (x) Mietala Maija 

  (x) Palenius Jutta 

  (x) Jokinen Olivia 

  (x) Jokinen Wilma 

  (x) Kautto Jarkko 

  (x) Riuttala Linda 

  ( ) Valo Saana 

  (x) Nokkanen Siiri 

 

Varajäsenet: ( ) Tapala Vilja 

  (x) Ristimella Aino 

  ( ) Toivanen Alisa 

 

Hallituksen ulkopuoliset Remburssi ry:n  jäsenet 

  (x) Arman Shapouri 

   

 

Asiat  §1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 20.12.2020 ajassa 14.06 
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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 Jere Tapio  kokouksen puheenjohtajaksi, Jutta Palenius sihteeriksi, sekä  Jarkko 
Kautto ja Linda Riuttala pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

  §4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

  Lisätään kohdat §7 Remburssi ry:n syyskokous, §12 Hallifutis ja §16 Puheenjohtajan nuija. 

  Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi. 

 

  §5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Tilillä on 10 259,97 euroa.  Viimeisin tililiikenne esimerkiksi jäsenmaksu ja  KB:n sitseistä. 
Kideapp:in kanssa tulee vielä selvittää vuosijuhlien palautukset.  

   

§6. Ilmoitusasiat 

  Remburssin joulutervehdys oli Kuusijuhlassa esillä ja se keräsi hyvää palautetta. 

 

  §7 Remburssi ry:n syyskokous 

7.1 Syyskokous pidettiin 4.12 ja uusi hallitus valittiin. Kokouksessa oli 
kokousedustaja, joka ei ollut  Remburssin jäsen. Kuitenkin kokouksessa hän oli 
äänivaltainen. Kokouksen jälkeen hän on liittynyt jäseneksi. Henkilö on myös valittu 
Remburssin hallitukseen.  LYY:hyn otettu yhteyttä ja keskusteltu myös LYY:n 
oikeusavun kanssa, kuinka tulisi toimia. Oikeusavusta otetaan yhteyttä, kun ovat 
selvittäneet asiaa. Tällä hetkellä esille on noussut muutama vaihtoehto, kuinka 
menetellään tilanteessa. Ensimmäisenä vaihtoehtona on,  että tullaan tiedoitteen 
kanssa ulos ja kerrotaan tilanne. Mainitaan myös ettei hänen äänellä ole ollut 
ratkaisevaa merkitystä  äänestyksessä. Tällöin, Remburssin jäsenillä on  3kk aikaa 
nostaa kanne asiasta.  Toinen vaihtoehtona henkilön hallituspaikka mitätöidään. 
Tällöin uusi hallitus päättää, miten hallituspaikka täytetään järjestetäänkö 
esimerkiksi uusi rekry. Päätöksiä jatkon kannalta tehdään, kun oikeusavusta tulee 
vastaus parhaimmasta menettelytavasta.    

Esitys: Valtuutetaan tämän hetkinen  puheenjohtajisto  Jere Tapio sekä Eveliina 
Uimarihuhta ja uuden hallituksen puheenjohtaja Siiri Nokkanen  päättämään 
jatkotoimista. Päätös tullaan tekemään Lyyn oikeusavusta saatujen 
ratkaisuehdotusten nojalla 
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   Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

7.2 Syyskokouksen eväät 

Esitys: Budjetoidaan 12,64 euroa 

Päätös: Budjetoitiin esityksen mukaisesti 

 

§8.   Remburssi ry:n vuosijuhlat 2021 

  Remburssi ry:n 34-vuotis vuosijuhlat järjestetään keväällä. 

Esitys: Vuosijuhlatiimiä 2021 lähtee vetämään Eveliina Uimarihuhta ja Wilma Jokinen. He 
yhdessä sopivat tarkemmin muun muassa millainen vuosijuhlatiimi kasataan ja miten 
vuosijuhlia aletaan valmistelemaan. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§9.   Vuosijuhlien 2020 budjetointi 

Liite 1 

Vujuhliin mennyt enemmän kuin budjetoitu, sillä illalliskortti piti palauttaa koronan takia 
keväällä ja syksyllä. Alijäämäisyys oli odotettavaa koronan takia. Pyydetään KideAppilta 
vielä selvitystä lippujen palautuksista. 

Esitys: Vuosijuhlat olivat -855,9 euroa alijäämäiset. Suurin syy on korona, jonka myötä 
kuluja tuli enemmän peruutuksista johtuen. Kuitenkin vuosijuhlien peruminen olisi  tuonut 
enemmän kuluja, sillä varausmaksu olisi pitänyt maksaa. Hyväksytään budjetointi 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§10.  Remburssin merch-tilaus 

On kilpailutettu erilaisia Remburssin tuotteita eri yrityksiltä, kuten kangaskasseja, vöitä, 
kangasmaskeja, collegepaitoja ja pipoja. 

Esitys: Tilataan vöitä (opiskelijahaalarit), collegepaitoja 30 kappaletta (Belik, Mintton), 
kangasmaskeja 40 kappaletta (Scancap), kangaskasseja(SA60) 50 kappaletta (Belik, 
Mintton) ja pipoja (tupsullinen) 30 kappaletta (Scancap). Budjetoidaan 3150 euroa.  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§11.  Haalarimerkit 

Haalarimerkit ovat saapuneet. Tilattu kaksi uutta merkkiä, sekä vanhoja merkkejä lisää. 
Yhteensä kuluja tuli 641,67 euroa. 

Esitys: Budjetoidaan 641,67 euroa 
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Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§12. Hallifutis 

Ei pidetä tänä vuonna ollenkaan koronan takia.  

Esitys: Kosmos Burnia tulee laskuttaa 50% salibandyn ilmoittautumismaksusta. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

 

§13.   Rempparadio 

Tammikuussa tulee ulos puheenjohtajiston toimesta päätösjakso. Suosituin jakso on ollut 
tänä vuonna vuosijuhlajakso syyskuussa. 

 

§14.  Hallituksen kiitosilta 

Järjestetään tammikuun viimeisenä viikkona.  

Esitys: Budjetoidaan 150 euroa kiitosiltaan 

Päätös: Esityksen mukaan 

 

§15.  Uuden hallituksen perehdyttäminen 

Uuden hallituksen järjestäytyminen tammikuun alkupuolella. Testamentit tullaan jakamaan 
tammikuun puolen välin aikoihin. Jokainen valmistelee pestistänsä testamentin uudelle 
toimijalle. 

 

§16. Puheenjohtajan nuija 

Puheenjohtajalle tilattu nuija Remburssin tyyliin sopivaksi. 

Esitys:  Budjetoidaan 40,88 euroa.  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan 

 

§17.  Muut esille tulevat asiat 

Juomasauva korjataan Wilma Jokisen toimesta joulun aikana. 

Tieto ja digitaalisuus kurssin B-osasta tullut palautetta, että liian työläs kolmeen (3) 
opintopisteeseen. Myöskin monet kurssit vaihtuneet itseopiskeltaviksi etätyöskentelyn 
takia. Tämän seurauksena tullut enemmän työtä esimerkiksi erilaisten esseiden muodossa. 
Oppiainekahveilla keskusteltu asiasta paljon, mutta se ei ole johtanut mihinkään. 
Keskusteltiin aiheesta ja esille nousi paljon epäkohtia, joita tulisi tuoda esille 
henkilökunnalle ja keskustella heidän kanssaan asiasta. Päätettiin, että kannanottoa 
aletaan valmistelemaan koskien jaksamista ja työmäärää. Sivuaineiden kannalta otetaan 
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yhteyttä LYY:hyn, jotta voidaan ottaa isommalla volyymilla kantaa sivuaineiden epäkohtiin. 
Maija Mietala lähtee viemään kannanottoa eteenpäin. 

 

§18.  Seuraava kokous 

Uusi hallitus sopii kokous aikatauluista myöhemmin 

 

§19.  Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 16:19 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jere Tapio     Jutta Palenius 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Linda Riuttala     Jarkko Kautto 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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