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PÖYTÄKIRJA 

 

Remburssi Ry:n ylimääräinen kokous 
_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 11.3.2022 klo 10:00 

Paikka: Lapin yliopisto, Castrén-sali 

_______________________________________________________________________________________ 

Osallistujat: Hiltunen Ilona 

  Seppälä Jemina 

  Turtinen Heli 

  Niiranen Iisa 

 

   

   

 

  §1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Ilona Hiltunen avasi kokouksen 11.3.2022 ajassa 10.05 

 

  §2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Remburssi ry:n sllnt|jen 8§:n mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle 
ilmoituksella, joka on oltava nlhtlvilll Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja 
josta on ilmoitettu yhdistyksen slhk|postilistalla vlhintlln seitsemln (7) plivll ennen 
yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokous on pllt|svaltainen, kun se on yhdistyksen 
sllnt|jen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen paikalla olevalla 
jäsenmäärällä. 

Todetaan yhdistyksen ylimääräinen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

  §3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
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Yhdistyksen hallitus on kutsunut ylimääräisen kokouksen puheenjohtajaksi Heli Turtisen ja 
sihteeriksi Jemina Seppälän. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään.  

Ehdotettiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilona Hiltusta ja Iisa 
Niirasta. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään.  

   

  §4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

  Esityslista hyväksytään pohjaesityksen mukaan kokouksen työjärjestykseksi. 

. 

 

§5. Sääntöjen muutos LIITE 1 

Hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen esittelee sääntömuutokset. Sääntömuutokset  
 käydään läpi kohta kerrallaan, jokaisen kohdan jälkeen käydään ko. kohdasta keskustelua. 

 

Turtinen ehdottaa muutosta kohtaan 9 § Äänioikeus ja päätösvaltaisuus. 

Turtisen ehdotus: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös etäyhteyksin tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jokaisella yhdistyksen kokoukseen osallistuvalla 
varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Turtinen ehdottaa muutosta kohtaan 12 § Yhdistyksen hallitus. 

Turtisen ehdotus: Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on nähtävillä 
vähintään yhdellä Remburssin viestintäkanavalla, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen 
kokousta. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Hiltunen ja Niiranen ehdottaa muutosta kohtaan 15 § Juhlanauha. 

Hiltusen ja Niirasen ehdotus: Nauhaa kannetaan oikealta olkapäältä viistoon vasemmalle, 
mahdollisen liivin alla, tai ruusukkeena juhlapuvun vasemmalla puolella rinnan korkeudella. 
Juhlanauha ja -ruusuke asetellaan hopea puoli ylöspäin. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Seppälä ehdottaa muutosta kohtaan 16 § Pro Regimine. 

Seppälän ehdotus: Ansiomerkkiä kannetaan rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa 
vuosijuhlaruusukkeen päällä. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 
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Seppälä ehdottaa muutosta kohtaan 17 § Pro Imperio. 

Seppälän ehdotus: Ansiomerkkiä kannetaan rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa 
vuosijuhlaruusukkeen päällä. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Päätös: Hyväksytään säännöt edellä mainituin muutoksin.  

 

 

  §6. Muut esille tulevat asiat 

  Ei ole. 

 

  §7. Kokouksen päättäminen 

  Heli Turtinen päättää kokouksen ajassa 10:47 

 

 

   

   

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Heli Turtinen     Jemina Seppälä 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Ilona Hiltunen     Iisa Niiranen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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