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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 2021 talouden ja toiminnan 

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

hallitussektorin toiminnasta kaudella 2020. Remburssi ry:n toimintaa kaudella 2021 ovat määrittäneet 

Talousarvio 2021 ja Toimintasuunnitelma 2021, jotka löytyvät Liitteet -kohdasta 

toimintakertomuksen lopusta.  

 

1 Talous  

1.1 Varsinainen toiminta, tuotot  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tilikauden 2021 loppuessa alijäämäinen, sillä kulut kasvoivat 

verrattuna edellisvuoteen.  Koronapandemia vaikutti vielä toimintaan vuonna 2021, esimerkiksi 

tapahtumien järjestäminen oli aktiivisempaa verrattuna edellisvuoteen.  Varsinaisen toiminnan tuotot 

olivat tilikauden päätyttyä 3 279,15 €. Suurin osa tuotoista koostui tapahtumien 

osallistumismaksuista: 2 764,39 €. Luku on selvästi pienempi edellisvuoteen verrattuna, sillä 

kirjanpitotilejä hieman muokattiin edellisvuoteen verrattuna, esimerkiksi kaikkien myytyjen 

tuotteiden tuotot lisätiin eri tilille, kuin aikaisemmin. 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 7 879,01€. Remburssin kulut pysyivät lähes 

samana verrattuna viime vuoteen, mutta muutokset johtuvat lähinnä tiliöintien muutoksesta.  

Virkistys- ja harrastustoiminta -kategoriaan kuuluu hallituksen oma virkistystoiminta. Lopullinen 

kuluerä oli 701,30 €, mikä ylitti talousarviossa budjetoidun, mutta kuluja oli myös edelliseltä 

vuodelta. Muut toiminnan kulut -kategoriaan kuuluvat kulut ovat kokouseväitä, 



nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen PRH:lle 20 € sekä Remburssin nettisivujen päivittäminen sekä 

niiden ylläpito. Vuonna 2021 kustannukset nettisivujen ylläpidosta olivat 118,80 €.  

Rahaliikenteeseen kului vuonna 2021 153,50 €. Yhdistys neuvotteli nykyisen palvelutarjoajan 

Nordean kanssa palveluista ja pankkia ei vaihdettu. Lisäksi Izettle sekä Treanglo -palvelut ottivat 

palvelumaksuprovisiota, joka näkyi vähennettyinä tilityksinä, joten näiden lopullinen kuluerä näkyy 

vain tuotossa.  

Edustuskuluja kertyi 340,68 € vuonna 2021, johon sisältyy muistamiset sekä edustuskulut 

vuosijuhlilla. Hyvien suhteiden ylläpitäminen toisiin ainejärjestöihin pidettiin tärkeänä. 

Vuosijuhlaedustukset sekä muistamiset korvasimme edellisten vuosien tapaan: illalliskortin hinnasta 

puolet, sekä 20 € arvoinen muistamislahja.  

Varsinaisen toiminnan toteutuma oli −4 599,86 €. 

1.3 Varainhankinta  

Varainhankinta aktivoitui toimintavuonna ja varoja kerättiin yhteensä 8 042,05 €. Uusia jäseniä 

Remburssiin liittyi yhteensä 50 jäsentä, ja jäsenten hankinnasta varoja kertyi yhteensä 2 100,00 €, 

joka ylitti talousarviossa arvioidun. Tämä johtunee osittain siitä, että opintosuuntamme 

aloituspaikkoja lisättiin. Lisäksi haalarimainoksia myytiin yhteensä 2 624,40 € edestä, mutta tässä 

luvussa näkyy myös edellisen vuoden tuloja. Yleisavustuksia Remburssi sai vuonna 2021 yhteensä 

360,33 €, johon Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yleisavustus.   

Varainhankinnan kuluja kertyi kaudella 2021 yhteensä 4 740,16 € ja tämä erä koostui 

kokonaisuudessaan ostojen eli myytävien tuotteiden kuluista, myös Remburssin uusien fuksien 

haalareista. Lisäksi Remburssi hankki haalarimerkkejä tapahtumiin ja myytäväksi. 

1.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

Varsinaista sijoitustoimintaa Remburssi ry ei harjoita, mutta talletuskorkoa kertyi vuonna 2021 tilille 

yhteensä 77,81 €. Sijoitustoiminnan kuluja ei kertynyt vuonna 2021.  

 

 



1.5 Tulos  

Tulos vuodelta 2021 jäi alijäämäiseksi 859,83 €. Talousarvion 2021 mukainen tavoiteltava tulos oli 

nollatulos, joten tämä huomioon ottaen kauden 2021 tulos oli aivan hyvä.  Yhdistyksen tavoitteena 

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

2021 onnistuttiin niin hyvin kuin vallitsevassa maailmantilanteessa oli mahdollista. Tilikauteen liittyi 

myös muutamia edellisen vuoden tilityksiä, joten luvut ovat vertailukelpoisia vain tietyiltä osin. 

 

2   Hallitus 

2.1 Hallituksen kokoonpano  
Nokkanen Siiri, puheenjohtaja 

Riuttala Linda, varapuheenjohtaja  

Shapouri Arman, viestintävastaava 

Pyky Kalle, rahastonhoitaja 

Mäkinen Mette, sihteeri, häirintäyhdyshenkilö 

Hiltunen Ilona, työelämä- ja yrityssuhdevastaava 

Nieminen Nelma, edunvalvontavastaava 

Savonen Veera, kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava (eronnut 7.9.2021) 

Niiranen Iisa, vapaa-aikavastaava, erityisesti Rolmiot 

Hannus Ville, vapaa-aikavastaava, liikunta 

 

Varajäsenet:  

Jokinen Wilma, ympäristövastaava, merchvastaava 

Palenius Jutta 

Seppälä Jemina 

Jokinen Olivia 

 

2.2 Hallituksen kokoukset 
Hallitus on kokoontunut vuonna 2021 yhteensä 18 kertaa. Yksi kokouksista pidettiin sähköpostin 

välityksellä, neljä pidettiin Microsoft Teamsissa ja viisi kokousta pidettiin hybridinä. Kokouksia 

pidettiin noin kahden viikon välein, tai tarvittaessa. 

Kokousajat olivat seuraavat:  



 

Tammikuu 

18.1.2021, klo 17.04 – 18.14 

 

Helmikuu 

 3.2.2021 kello 18.19 – 19.08 

 18.2.2021 kello 10.05 – 11.38 

 

Maaliskuu 

 1.3.2021 kello 17.06 – 18.29 (Microsoft Teams) 

 16.3.2021 kello 17.04 – 18.35 (Microsoft Teams) 

 29.3.2021 kello 17.18 – 18.46 (Microsoft Teams) 

 

Huhtikuu 

 15.4.2021 kello 10.19 – 12.19 

 

Toukokuu 

 5.5.2021 kello 17.33 – 18.40 

 20.5.2021 kello 17.27 – 18.46 

 

Kesäkuu 

 4.6.2021 kello 15.10 – 11.6.2021 kello 0.00 (sähköpostikokous) 

 

Elokuu 

 10.8.2021 kello 17.07 – 19.35 (Microsoft Teams) 

 26.8.2021 kello 17.15 – 19.10  

 

Syyskuu 

 7.9.2021 kello 17.11 – 18.40 (Microsoft Teams & Aj-tilat) 

 22.9.2021 kello 17.27 – 19.01 (Microsoft Teams & Aj-tilat) 

 

Lokakuu 

 4.10.2021 kello 17.13 – 18.42 (Microsoft Teams & Valtakatu 38 A 14) 

 26.10.2021 kello 17.06 – 18.28 (Microsoft Teams & F2082) 



 

Marraskuu 

 9.11.2021 kello 17.30 – 18.54 (Microsoft Teams & F2083) 

 

Joulukuu 

 1.12.2021 klo 17.00 – 18.24 

 

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. aktiivisesta 

hallitustyöskentelystä. Päätöksiä tehdessä on otettu huomioon kaikkien mielipiteet ja päätökset on 

tehty hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä keskustelevalla otteella. Vuoden aikana yksi 

hallituksen jäsen erosi tehtävistään, mutta hallitus ei kokenut tarpeelliseksi hankkia uutta jäsentä vaan 

jakaa henkilön vastuualueet muiden hallituksen jäsenten kesken. Hallituksen jäsenet ovat 

osallistuneet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jaostotoimintaan sekä keväällä järjestettävään 

Riemupiirakkaan aktiivisesti. 

 Hallitus on järjestänyt keskenään iltakouluja koskien vuoden 2021 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 

2021 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 virkistysiltojen merkeissä yksi keväällä ja yksi syksyllä.  

 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. 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 yhdessä järjestettyihin etäsitseihin. 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 pitämällä 

Hallitus tutuksi -tapahtuma, jossa jokainen sai kertoa mitä omaan pestiin kuuluu ja miksi kannattaa 

hakea hallitukseen.  

 

3 Toiminta  
Remburssi ry:n kuten muidenkin järjestöjen toimikautta 2021 on edelleen värittänyt vahvasti 

vallinnut koronapandemia. Toimintasuunnitelma (ks. Liite 2) on ohjannut kauden 2021 toimintaa, 

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

ennen kaikkea tapahtumasektorilla. Tapahtumasuunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon sen hetkinen 

tartuntatautitilanne. Tämän lisäksi ollaan kokeiltu uusia etäkonsepteja, joilla on pyritty turvaamaan 

jäsenistöllemme kohtaamisia myös aikana, jona perinteiset kokoontumiset eivät olleet mahdollisia. 

Vuoden 2021 toiminnassa on edellisen vuoden tapaan 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 

2021 Pubivisa onnistuttiin järjestämään kertaalleen syksyllä. Kevään 2021 suurin järjestetty 

tapahtuma oli Remburssin ja sisarainejärjestöjen yhteiset hallintotieteilijöiden etäsitsit ja 

etävuosijuhlat. Perinteisiä hallintotieteilijäpäiviä suunniteltiin Vaasaan Staabin ja Hallareiden kanssa, 

mutta tautitilanteen takia tapahtuma jouduttiin perumaan ja siirtämään vuodella eteenpäin.

 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 2021 

hallituksen edunvalvontasektori ja puheenjohtajisto kävivät keskustelua Yhteiskunta-alan 

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

kanssa laajemmasta poikkitieteellisestä yhteistyöstä ja järjestimme yhdessä muiden 

yhteiskuntatieteiden ainejärjestöjen kanssa yhteisen työelämätapahtuman. 

 

3.1 Yhdistyksen yleiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 26.5.2021 alkaen kello 17.10 yliopistolla. Kokouksessa 

päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle sekä hyväksyttiin 

toimintakertomus ja tilinpäätös. Viime vuoden mukaan myös tänä vuonna kokouksen 

järjestämisajankohdassa päätettiin poiketa yhdistyksen säännöissä mainitusta, jotta kokouksen 

turvallinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen pystyttiin takaamaan. Yhdistyksen syyskokous 

puolestaan pidettiin 26.11.2021 kello 16 alkaen Das Kodalla. 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 Ilona Hiltunen. Hallituksen jäseniksi 

valittiin Åhman Emmi-Mari, Rapakko Venla, Arman Shapouri, Haapanen Emma, Alasaarela Juho, 

Mustonen Sanni, Huovinen Inka, Iisa Niiranen ja Seppälä Jemina Varajäseniksi valittiin Jokinen 

Wilma, Törmänen Iida ja Hyttinen Ronja. 

 

3.2 Viestintä 

Viestinnän osalta vuonna 2019 otetuista kehitysaskeleista haluttiin pitää kiinni ja hallituskauden 2021 

teemana olikin kehitystyön jatkaminen. 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 Mette Mäkinen. Viikkokirjeen tarkoituksena on ollut 

kootusti tiedottaa jäsenistöä viikon tapahtumista.  

 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 2021 aikana tehokkaasti Nelma Nimisen ja Ilona Hiltusen 

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, Remppa rupattelee -tapahtumia ja työelämäekskursioita, sekä tutkinto-ohjelman 

opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä keskusteluhetkiä. Keväällä 2021 järjestettiin 

oppiainekahvit helmikuussa ja toukokuussa etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Syksyllä 

oppiainekahvit järjestettiin lokakuussa etäyhteyksin. Oppiainekahveilla vuonna 2021 opiskelijat ja 

henkilökunta ovat keskustelleet opintosuunnista, opiskelusta ja toiminnasta poikkeusaikana, 

opettajatuutoroinnista ja sen kehittämiskohteista.  

 Huhtikuussa pääsimme kuuntelemaan Tampereen hallintoakatemiaa etäexcursion muodossa 

ja toukokuussa puolestaan saimme kuulla puolustusministeriöstä. Työelämävastaavan johdolla 

Remburssi ry:n jäsenistö on saanut mahdollisuuden tutustua erilaisiin uramahdollisuuksiin. 

Työelämäekskursioiden kohteet ovat olleet Tampereen Hallintoakatemia, puolustusministeriö ja 

Accenture. Myös Ykan ja muiden yhteiskuntatieteiden ainejärjestöjen kanssa yhdessä järjestetyssä 

tapahtumassa pääsimme kuulemaa erilaisia uratarinoita ja kuulemaa yhteiskunta-alojen 

työllisyydestä. 



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

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

Vuonna 2021 edellisen vuoden kannanottojen etenemistä on seurattu ja aktiivisesti pyydetty tietoja 

tutkinto-ohjelman henkilökunnalta siitä, mitä kannanottojen eteen on tehty. Lisäksi vuonna 2021 

hallitus teki kannanoton liittyen opetuksen laadun panostamiseen etäaikana Lapin yliopistossa. 

 

3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aika    
Vuonna 2021 kulttuuri- ja vapaa-aikasektorista ovat olleet vastuussa Iisa Niiranen, Veera Savonen ja 

Ville Hannus. Savosen eroamisen myötä Jemina Seppälä otti vastuualueet hoitaakseen. Kolmen 

kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan kesken he jakoivat pääpainot Rolmiot-bileistä, liikunnasta ja 

kulttuurista. Vuosi 2021 potkaistiin käyntiin ystävänpäivän hankifutiksella Kosmos Buranin kanssa. 

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. Koko toimikauden ajan on jouduttu viettämään 

kokoontumisrajoituksia silmällä pitäen. Tämä on rajannut selkeästi tapahtumien määrää, mutta myös 

ohjannut yhä vahvemmin kokeilemaan rohkeudella uusia etäkonsepteja. 

 Kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana Remburssi ry on järjestänyt monenlaisia tapahtumia 

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

mahdollisuus erilaisiin liikuntatapahtumiin, kuten futikseen, sitseille, etävappuun 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. 

Legendaariset tapahtumat, kuten Vappuviikko, Fuksisitsit ja Rempan pikkujoulut, ovat keränneet 

paljon uusia ja vanhoja ainejärjestömme jäseniä yhteen, luoden ikimuistoisia hetkiä paikalla olleille.  

 Remburssi ry:n 34. vuosijuhlat järjestettiin etäyhteyksin Microsoft Teamsin välityksellä 

3.huhtikuuta. Juhlien järjestäminen aloitettiin vuoden 2020 puolella vuosijuhlatiimiin toimesta, tiimiä 

johti Eveliina Uimarihuhta ja Wilma Jokinen sekä vuosijuhlatiimiin kuului jäseniä sekä hallituksesta, 

että hallituksen ulkopuolelta. Vuosijuhlassa kuultiin puheita Remburssin hallituksen 

puheenjohtajalta, juhlapuhuja Krista Kohtakankaalta ja opiskelija Henna Nätyngiltä. Poikkeuksellisin 

järjestelyinkin toteutettuna lämmin remppahenki oli juhlassa vahvasti läsnä.  



 Liikuntatoiminnan osalta yhteistyötä Kosmos Buranin kanssa on jatkettu ja jalkapallon ja 

salibandyn harrastesarjatoiminta on jatkunut A-Siiven Palloveikoissa. 

 

3.5 Tuutorointi ja jäsenhankinta 

Lapin yliopistossa tuutoroinnin koordinointi ja kehittäminen on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

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

fuksivastaava Iisa Niiranen, 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 2021 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 fuksimessuilla ja yliopiston sosiaalisen median kanavilla. 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, haalarivastaavana toimi 

Venla Rapakko. Uudet opiskelijat ja hallitus keräsivät sponsoreita haalareita varten ja uusille 

opiskelijoille tilattiin Remburssin haalarit syksyllä. Haalarit eivät valitettavasti ehtineet saapua 

vuoden 2021 puolella ja haalarilasku maksettiin vuoden 2022 hallituksen toimesta. Fuksit maksavat 

haalarit hakiessaan ne.  

 

3.6 Remburssi ry:n tapahtumat vuonna 2021 

Listaus Remburssin tapahtumista vuodelta 2021: 

 

Helmikuu 



 14.2. Remppa & KB Hankifutis 

 25.2. Oppiainekahvit 

 26.2. Fuksien haalarikastajaiset 

Maaliskuu 

 18.3. Remburssi x Artikla Epic game night 

Huhtikuu 

 3.4. Remburssi ry:n 34.vuosijuhlat 

 9.4. Hallintotieteilijöiden kunta- ja kaupunkisitsit 

 14.4. Etäaxcursio Tampereen hallintoakatemiaan 

 25.4. Remppa x KB Throwback game night 

Toukokuu 

 4.5. Työpaja: Tuutoroinnin ja opintojen ohjauksen kehittäminen 

 6.5. Oppiainekahvit 

 17.5. Etäexcursio puolustusministeriöön 

 26.5. Sääntömääräinen kevätkokous 

Elokuu 

24.8. Hengailua Valdemarin rannalla 

 30.8. Rempan ja KB:n futispelit! 

Syyskuu 

 3.9 Varjoetkot 

 8.9. YTK + Lastu Fuksiaiset 

 15.9. Remburssin meemit fuksisitsit 

 29.9. Rolmio -etkot Remppa x KB 

 30.9. Etäexcu Accentureen 

Lokakuu 

 2.10. Rempan syysretkiviikonloppu 

 5.10 Oppiainekahvit 

 6.10. Uratarinoita ja työtä yhteiskunta-alalta -työelämätilaisuus 

 20.10 Remppa & KB keilaus 

 22.10. Remppa ja KB – viikonloppu Leirikarilla 

 29.10. Hävikkistisit – Responsibility Sittning 

Marraskuu 

 3.11. Remppa goes RolloHalli 

 10.11 Pubivisa 



 20.11. 007 Gamenight á la Remburssi 

 23.11. Remppa rupattelee – lautapeli edition 

 24.11. Rempan hallitus tutuksi 

 26.11. Remburssi ry:n syyskokous & pikkujoulut 

Joulukuu 

 8.12. ”Dress as your type” -sitsit by KB & Remburssi 

 

Tärkeimmät tapahtumat, joita Remburssi oli mukana järjestämässä tai osallistui: 

● Riemupiirakka / osallistuminen 

● Hallintotieteilijöiden yhteiset etäsitsit / osallistuminen, yksi järjestäjistä 

● LYY:n throwbackvappu ja vappuviikon tapahtumat 

o Game night / yksi järjestäjistä 

● Fuksimessut / ständi 

● YTK:n ja Ykan yhteinen työelämä -tapahtuma / osallistuminen, yksi järjestäjistä 

 

Liitteet  
 

Liite 1: Talousarvio 2021 

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2021 

 

 

 

 


