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Liitteet:  

LIITE 1 Läsnäolijat  

LIITE 2 Valtakirjat  

 
§1 Kokouksen avaus  

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Siiri Nokkanen avaa kokouksen ajassa 16.17  

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Remburssi ry:n sääntöjen 8§:n mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka 
on oltava nähtävillä Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja josta on ilmoitettu 
yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen kokousta. 
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.  

Todetaan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

§3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta  

Yhdistyksen hallitus on kutsunut syyskokouksen puheenjohtajaksi Eveliina Uimarihuhta ja 
sihteeriksi Jarkko Kauttoa. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään.  

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Nokkanen ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlakijoiksi Siiri Nokkasta ja Linda Riuttalaa. Esitetyt ovat käytettävissä.  

Päätös: Vastaehdotuksia ei tule. Toimitaan esitysten mukaisesti ja valitaan puheenjohtajaksi 
Eveliina Uimarihuhta ja sihteeriksi Jarkko Kautto. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Siiri 
Nokkanen sekä Linda Riuttala.  

§4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Päätös: Esityslista hyväksytään pohjaesityksen mukaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 



§5 Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2022  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Siiri Nokkanen esittää hallituksen esityksenä, että 
yhdistyksen jäsenmaksu pidetään samana kuin aiemmin eli 42 euroa. 
Asiasta käydään keskustelua. Keskustelussa ei ilmaantunut jäsenmaksun muutostarpeita.  

Päätös: Yhdistyksen jäsenmaksu kaudelle 2022 on 42 euroa, pohjaesityksen mukaan.  

§6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2022  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nokkanen esittelee toimintasuunnitelman kaudelle 2022. 
Toimintasuunnitelma käydään läpi alakohdittain, jokaisen kohdan jälkeen käydään ko. kohdasta 
keskustelua. 

Edunvalvonta:  

- Turtinen kysyy ovatko Deadline piirit ja Remppa rupattelee –tapahtumat olleet suosittuja ja 
onko niitä pidetty kuluneen vuoden aikana. Nokkanen vastaa, että olisi kiva pitää, mutta 
korona on vaikeuttanut niiden järjestämistä, sekä kyseiset tapahtumat sisältyvät YKA:n 
kanssa tehtävää yhteistyösopimukseen.  

Vapaa-aika: 

- Turtinen kysyy, onko toimintasuunnitelmassa tarpeen mainita korona ja siihen liittyviä 
huomioon otettavia asioita tapahtumia järjestäessä. Oittila vastaa, että suunnitelmassa on jo 
maininta Turtisen esittämästä asiasta. 

- Oittila ihmettelee, onko va-tiimin tarpeen velvoittaa poikkitieteelliseen yhteistyöhön. 
Uimarihuhta täsmentää, että jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan myös muiden 
ainejärjestöjen tapahtumiin. Turtinen kertoo, että on tärkeää painottaa yhteistyön merkitystä 

- Tapio esittää, että toisen kappaleen ensimmäisen lauseeseen lisätään, että ollaan läsnä LYYn 
jaostojen tapahtumissa. Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.  

Viestintä: 

- Turtinen esittää, että sähköpostilistan käytön muotoilua muiden ainejärjestöjen tapahtumista 
muutetaan. Hallitus ottaa esityksen nimiinsä. 

- Turtinen kysyy, onko tarpeen jatkaa LinkedInin kehittämistä. Nokkanen vastaa, että 
LinkedIn voi olla hyvä kanava esim. gradua tehdessä sekä alumnien kartoittamisessa. 
Turtinen vastaa, että tarkennus tehtäisiin LinkedIn -kohtaan niin, LinkedIn sivua pyritään 
ylläpitämään ja kehittämään erityisesti alumnitoiminnan ja opinnäytetöiden osalta. 

Tuutoritoiminta: 

- Palosuo esittää, että koska Lyy koordinoi tuutorointia, he haluaisivat, että “tutor” -sana 
vaihdetaan muotoon “tuutori” termin yhtenäistämiseksi. Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.  

Hallitustoiminta: 

- Palosuo esittää, että ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään. että hallitus tekee 
ainejärjestökyselyn. Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.  



- Oittila esittää, että toisen kappaleen loppuun hallitusten vaihdetaan muotoon hallituksen. 
Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.  

- Palosuo esittää, että hallitusesittelyn yhteyteen lisätään häirintäyhdyshenkilöiden esittely. 
Tapio Jere esittää, että jäsenkyselykohtaan lisätään kevät ajankohdaksi. Hallitus ottaa 
esityksen nimiinsä.  

Yhdistyksen talous, varainhankinta ja yritysyhteistyö 

- Turtinen esittää, että tilikauden mahdollinen ylijäämä käytetään tulevien vuosijuhlien 
järjestämiseen. Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.  

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2022, edellä mainituin muutoksin.  

§7 Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2022  

Kalle Pyky esittelee tulo- ja menoarvion kaudelle 2022. Uimarihuhta avaa keskustelun. Aiheesta 
käydään keskustelua. 

Jäsenmaksutulot 

- Turtinen kysyy, että mihin perustuu jäsenmaksutulojen nousu, ja että onko jäsenmäärän 
nousu vakio, että tulojen nousu perustuu siihen. Asiasta käydään keskustelua. 

- Pyky vastaa, että tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen jäsenmäärän nousun johdosta. Ensi 
vuonna aloituspaikkoja ei tule olemaan niin paljon kuin tänä vuonna (45), luku palaa vuoden 
2020 tasolle (35), jolloin jäsenmaksutulot olisivat 1500 euroa 

- Turtinen kysy, että onko vuosijuhlien laskennassa otettu huomioon vuosijuhlien 
varainhankinta 

Pyky ehdottaa, että jäsenmaksutulot lasketaan 1500 euroon, omavastuuosuus 5900 euroa 

Varainhankinta 

- Tapio kysyy, voisiko omavastuuosuuteen siirretyn 400 euroa siirtää muun varainhankinnan 
joukkoon. Turtinen on Tapion kanssa samaa mieltä, ja kysyy myös, että onko 5000 euroa 
realistinen vuosijuhlabudjetti, kun täytetään pyöreitä. 

- Pyky vastaa, että ylijäämää tullaan tekemään, jolloin tätä ja edellisten vuosien 
ylijäämäpuskuria voidaan käyttää vujujen järjestämiseen. 

Pyky esittää, että jäsenmaksutulot lasketaan 1500 euroon, omavastuuosuus 5900 euroa. Hallitus 
ottaa esityksen nimiinsä 

Turtinen esittää, että tämän tilikauden mahdollinen ylijäämä käytetään vuosijuhlien järjestämiseen. 
Hallitus ottaa esityksen nimiinsä. 

Tätä ehdotusta varten avataan uudelleen §6 ja kirjataan tämä toimintasuunnitelmaan, 
 jottei jää suulliseksi sopimukseksi.  

Päätös: Hyväksytään tulo- ja menoarvio kaudelle 2022, edellä mainituin muutoksin.  

 



§8 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2022  

Kokouksen puheenjohtaja Uimarihuhta avaa keskustelun ja pyytää tehtävästä kiinnostuneita 
nousemaan ylös ja esittelemään itsensä. 
Hiltunen Ilona on kiinnostunut ja käytettävissä tehtävään.  

Päätös: Valitaan Hiltunen Ilona yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022, 
yksimielisesti.  

§9 Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen kaudelle 2022  

Nokkanen esittelee hallituksen ehdotuksen tulevan hallituksen koosta ja kokoonpanosta.  

Hallitus esittää, että tulevassa hallituksessa olisi 9 varsinaista jäsentä. Pestijakoa ehdotetaan 
seuraavasti varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, edunvalvontavastaavaa, työelämä- ja 
yrityssuhdevastaava, vapaa- ajan vastaavat 3 kpl (painotuksina Rolmiot, liikunta ja kulttuuri) ja 
viestintävastaava. 

Päätös: Esitys hyväksytään pohjaesityksen mukaan.  

§10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2022  

Kokouksen puheenjohtaja Uimarihuhta avaa keskustelun. Uimarihuhta esittää, että kaikki 
kiinnostuneet nousisivat seisomaan/pyytäisivät puheenvuoron ja esittäytyisivät.  

Hallituspaikoista ovat kiinnostuneet; 

Häyhä Jesse, Åhman Emmi-Mari, Ronkainen Samuel, Rapakko Venla, Shapouri Arman, Haapanen 
Emma, Alasaarela Juho, Mustonen Sanni, Huovinen Inka, Niiranen Iisa sekä Seppälä Jemina. 

Hallituspaikoista käydään suljettu lippuäänestys. 

- Vaali julistetaan alkaneeksi 17.32 
- Vaali toimitettu ajassa 18.10 
- Kokoustauko ajassa 18.11 

Äänenlaskun nopeuttamiseksi palataan §3 ja valitaan kaksi lisä-äänenlaskijaa. 

- Pyky ehdottaa Jere Tapiota, Tapio on käytettävissä. 
- Tapio ehdottaa Kalle Pykyä, Pyky on käytettävissä. 
- Valitaan Jere Tapio sekä Kalle Pyky 

 
- Kokous jatkuu ajassa 18.39 
- Eniten ääniä saaneet satunnaisessa järjestyksessä: Åhman Emmi-Mari, Rapakko Venla, 

Shapouri Arman, Haapanen Emma, Alasaarela Juho, Mustonen Sanni, Huovinen Inka, 
Niiranen Iisa, Seppänen Jemina 

 



Päätös: Valitaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2022 Åhman Emmi-Mari, Rapakko Venla, Shapouri 
Arman, Haapanen Emma, Alasaarela Juho, Mustonen Sanni, Huovinen Inka, Niiranen Iisa ja 
Seppälä Jemina 

§11 Mahdollisten muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta kaudelle 2022  

Kokouksen puheenjohtaja Uimarihuhta avaa keskustelun. Uimarihuhta esittää, että kaikki 
kiinnostuneet nousisivat seisomaan/pyytäisivät puheenvuoroa ja esittäytyisivät.  

Jokinen Wilma, Törmänen Iida ja Hyttinen Ronja osoittavat olevansa kiinnostuneita ja käytettävissä 
tehtävään.   

Päätös: Valitaan toimihenkilöik̈si kaudelle 2022 Jokinen Wilma, Törmänen Iida ja Hyttinen Ronja 

§12 Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta kaudelle 2022  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nokkanen esittää varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Jere 
Tapiota ja varatoiminnantarkastajaksi Jarkko Kautto. Tapio ja Kautto ovat antaneet suostumuksensa 
ja ovat käytettävissä tehtäviin.  

Päätös: Valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Jere Tapio, varatoiminnantarkastajaksi Jarkko 
Kautto  

§13 Syyskokouksen 2020 ponnet  

Hallituksen puheenjohtaja Nokkanen vastaat viime syyskokouksen ponsiin.  

Keskustelu päätetään.  

§14 Muut esille tulevat asiat  

Hallituksen puheenjohtaja Nokkanen palkitsee vuoden 2021 Remppalaisen.  

Tapio esittää kahta pontta.  

- Tämän ponnen hyväksyessään vuosikokous velvoittaa Remburssi ry:n hallituksen laatimaan 
selvitystä äänestyksen valtakirjakäytännöstä luopumiseksi toimikauden 2021 aikana.  

Alasaarela kannattaa Tapion pontta. Ponsi hyväksytään 

- Tämän ponnen hyväksyessään vuosikokous velvoittaa Remburssi ry:n hallitusta 
tarkastelemaan yhdistyksen palkitsemiskäytäntöjen laajentamisesta esim. lisäämällä 
pöytästandaarit osaksi palkitsemismuotoja. Oittila kannattaa pontta. Ponsi hyväksytään. 

§15 Kokouksen päättäminen  

Uimarihuhta päättää kokouksen ajassa 18.54  

 



 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 

 
________________________ ____________________________________ 
Uimarihuhta Eveliina   Kautto Jarkko 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
________________________             _____________________________ 
Nokkanen Siiri   Riuttala Linda 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 



LIITE 1 Läsnäolijat: 

Kautto Jarkko  

Nokkanen Siiri  

Riuttala Linda  

Uimarihuhta Eveliina 

Palenius Jutta 

Jokinen Olivia 

Mäkinen Mette 

Shapouri Arman 

Seppälä Jemina  

Rapakko Venla 

Mäki Emmi 

Hiltunen Ilona  

Vesalainen Aleksandra  

Haapanen Emma  

Ruuskanen Anni 

Niiranen Iisa  

Jokinen Wilma  

Tirri Jaakko  

Nevanlinna Mikko 

Mäkelä Eveliina  

Iivari Reetta  

Turtinen Heli  

Aikio Saana  

Hettula Emilia  



Nikula Maiju  

Norrena Emilia 

Ronkainen Samuel 

Lahdensuo Maria  

Huovinen Inka  

Mustonen Sanni  

Pyky Kalle  

Åhman Emmi-Mari  

Törmänen Iida  

Hyttinen Ronja  

Toivo Sara  

Aaltonen Tapio  

Häyhä Jesse  

Tapio Jere  

Oittila Ella  

Kouri Roope  

Alasaarela Juho  

Palosuo Hanna  

Kajander Ella (saapui ajassa 17.15)  

Jokinen Jenni (saapui ajassa 18.39) 

Vainio Juulia (saapui ajassa 18.39) 

Hakola Helena (saapui ajassa 18.39) 

Leinonen Antti (saapui ajassa 18.39) 

Jalo Antti (saapui ajassa 18.39) 

 



LIITE 2: Valtakirjat 

 

Ukkonen Risto (valtuutettu Hiltunen Ilona)  

Kyllönen Hilda (valtuutettu Mäki Emmi)  

Nieminen Nelma (valtuutettu Aikio Saana)  

Portaankorva Saara (valtuutettu Hiltunen Ilona)  

Jalo Antti (valtuutettu Tirri Jaakko) 

 

43 paikalla, 5 valtakirjalla = 48 äänivaltaista osallistujaa 

 

 

 


