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LIITE 1 Läsnäolijat 

§1. Kokouksen avaus 

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen avaa kokouksen ajassa 16.37 

 
§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 Hannan Palosuo ja sihteeriksi 

Inka Huovisen. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään.  

Hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlakijoiksi Samuel Ronkainen ja Ella Oittila. Esitetyt ovat käytettävissä.  

Päätös: Vastaehdotuksia ei tule. Toimitaan esitysten mukaisesti ja valitaan puheenjohtajaksi Hanna 

Palosuo ja sihteeriksi Inka Huovinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Samuel 

Ronkainen sekä Ella Oittila. 

 
§4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun.  



Päätös: Esityslista hyväksytään pohjaesityksen mukaan kokouksen työjärjestykseksi.  

§5. Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2023 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen esittelee hallituksen esityksenä, että yhdistyksen 
jäsenmaksu nostetaan 45 euroon. Syy nostamiselle yleinen hintojen nousi ja sisään otettavien 
opiskelijoiden määrän vähentymisellä. Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun. 
Keskustelussa ei ilmene vastaväitteitä tai muita ehdotuksia.  
 
Päätös: Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuksi 45 euroa pohjaesityksen mukaan.  

 
§6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2023 
 
Yhdistyksen Puheenjohtaja Ilona Hiltunen esittelee ja lukee toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan  
kaudelle 2023. Toimintasuunnitelma käydään läpi alakohdittain. Avataan keskustelu alakohdista 
toimintasuunnitelman läpikäynnin jälkeen.   
 
Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta 
 

- Veijola ehdottaa, että tapahtumien järjestämisessä otetaan huomioon alkoholittomat 
osallistujat ja kun ruokaa tarjoillaan, sitä tarjoillaan myös vegaanisesti. Rapakko ja 
Jokinen ehdottaa, että sanavalinta olisi; otetaan huomioon erityisruokavaliot. Haapala 
nostaa esiin LYY:n linjan siitä, että LYY:n tapahtumissa kaikki tulee olla vegaanista. 
Yleistä keskustelua tapahtumien ruokavalioiden huomioon ottamisesta. Haapala 
painottaa osallistujan omaa vastuuta ruokavaliosta ilmoittamisessa. Keskustellaan 
sanavalinnan vaihtamista seuraavaan; pyritään tarjoamaan erikoisruokavalioita niitä 
haluaville. Kautto kyseenalaistaa sanavalinnan; pyritään. Perustellaan sanavalintaa 
pyritään sillä, että ikinä ei voida taata erityisruokavalioiden huomioon ottamista. 
Shapouri ja Alasaarela ehdottaa, että sanavalinnaksi valitaan; huomioidaan 
mahdollisuuksien rajoissa ennalta ilmoitetut erityisruokavaliot. Päättään: huomioidaan 
erilaiset ruokavaliot ja alkoholittomuus tapahtumissa.  
 

Edunvalvonta ja työelämä 
 

- Mikkola ehdottaa, että muutetaan esityksen sanamuotoa; työelämävierailuja 
järjestettäessä tulee huomioidaan jäsenistön toiveet mahdollisuuksien mukaan. 
Ehdotusta kannatetaan ja muutetaan toimintasuunnitelmaan 
 

Vastuullisuus 
 

- Meriläinen kyseenalaistaa toimintasuunnitelman kohdan jossa puhutaan 
hiilijalanjäljen keräämisestä ja kysyy kuinka tätä dataa kerätään, sekä sen onko sitä 
kerätty aikaisemmin ja kysyy mikä on hiilijalanjälki. Jokinen kertoo hiilijalanjäljen 
keräämisen helpottumisesta ensi vuodelle ja kertoo kuinka hiilijalanjäljen kerääminen 
tapahtuu. Hiilijalanjälki perustuu LYY:n pätöksiin.  
 

Avataan kohta uudestaan kokouksen puheenjohtajan toimesta: 
 
 
 



Yhdistyksen talous, varainhankinta ja yritysyhteistyö 

 
- Esitetään luvun 2 loppuun seuraavaa lisäystä: tulo- ja menoarvioon merkattu ylijäämä 

(867,5e) käytetään pohjakassan kasvattamiseksi yllättäviä ja kiireellisiä menoja varten 
ja jäsenistön etujen ajamiseksi.  

 
Päätös: Tulo- ja menoarvioon merkattu ylijäämä (867,5e) käytetään pohjakassan kasvattamiseksi 
yllättäviä ja kiireellisiä menoja varten ja jäsenistön etujen ajamiseksi. Päätetään esityksen mukaisesti ja 
hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2023, edellä mainituin muutoksin. 
 
Kautto poistui ajassa 17.38 
Kautto palasi ajassa 17.41 
Seppälä poistui ajassa 17.41 
Seppälä palasi ajassa 17.43 
 
§7. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2023 
 
Hallituksen rahastonhoitaja Riikka Pieskä esittelee tulo- ja menoarvion (talousarvion) kaudelle 2023 ja 
kertoo mikä talousarvio on korostaa sen olevan arvio. Kysymyksiä saa esittää vapaasti esityksen 
etenemisen mukaan.  
 
Varsinainen toiminta, tuotot 
 

- Simukka kysyy milloin viimeksi HTP(hallintotietelijäpäivät) on ollut Rovaniemellä. 
Vastataan 2019. Kysytään mitä taloustoteuma on ollut tuolloin ja onko tämä otettu 
huomioon arviossa. Vastaus: ei sillä tapahtumia ei voi verrata toisiinsa rahallisesti. 
Perustellaan ehdotusta HTP:n ison kasvutahdin takia. Meriläinen kysyy onko 
talousarvioliitteessä aikaisempien vuosien luvut arvioita vai toteumia. Liitteessä on 
kirjattu arviot, ei toteumia. Oittila kyseenalaistaa vuosijuhlien -23 arvioidun 
rahasumman. Arviota perustellaan inflaatiolla. Meriläinen kysyy vuoden -22 
vuosijuhlien toteumaa. Vastaus on noin 10 000 euroa ja sitä perustellaan tasavuoden 
(35 vuotta) suuremmilla juhlallisuuksilla.  
 

Varainhankinta, tuotot 
 

- Pieskä perustelee haalareiden korkeaa arviota sillä, että hallitus on päättänyt tukea 
fuksien haalareita 50%. Jäsenhankinnan tuotot on laskettu 42 tai 43 uudella jäsenellä 
ja uudella jäsenmaksulla.  
 

Varainhankinta, ylijäämä 
 

- Seppälä nostaa esiin kirjoitusvirheen yhteensä- ja ylijäämä kohdassa. Shapouri 
perustelee ylijäämään tavoittelemista taloudellisilla syillä eli sillä, että tapahtumia ja 
jäsenistön etuja pyritään tukemaan ja ajamaan tällä ylijäämällä. 
 

Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun. Nevanlinna nostaa esille, ettei yhdistys saisi 
tavoitella voittoa. Shapouri perustelee väitettä, ette yhdistys saisi kerätä voittoa hallituksen hyväksi ja 
korostaa, että sääntöjen mukaan Remburssi saa tavoitella voittoa jäsenistön hyötyä ajatellen. Myös 
Törmänen, Jokinen ja Ronkainen nostaa esille sitä, kuinka tärkeää tuoton tekeminen on esimerkiksi 
mahdollisten äkillisten kulujen tai tappiota tekevien tapahtumien varalta. Veijola: ylijäämä pitäisi 
merkitä esimerkiksi menoihin tai muuhun parempaan kohtaan tilinpäätöksessä, eikä tuloihin. 
Keskustellaan LYY:n perusavustuksesta . Shapouri korostaa, että hallituksen tulee selvittää 



lainmukainen ohjeistus ylijäämästä ja sen hankkimisesta. Alasaarela lukee Veron sivuilta säännön siitä, 
että Remburssi saa olla ylijäämäinen, kunhan se on jäsenistöllä hyväksytty ja tiedossa. Hiltunen kysyy 
tuleeko ylijäämäntavoittelu olla myös kirjattuna toimintasuunnitelmaan. Ensivuoden arvio 
ylijäämäiseksi on 867,5 euroa. Palosuo nostaa esille, että on hyvä kirjata toimintasuunnitelmaan miksi 
ensi vuoden talousarviossa halutaan tehdä tuottoa. Simukka korostaa, että toiminnantarkastajaa 
kiinnostaa taloudellinen toteuma, ei niinkään arvio.  Shapouri: toimintasuunnitelmaan tulisi lisätä kohta, 
jossa kerrotaan, että tuottoa pyritään tuottamaan jäsenistön hyödyn lisäämiseksi. Hyttinen: järjestöille 
annettu säännös järjestön voiton tavoittelemisen kiellosta on voitonjakokielto, ei voiton tavoittelemisen 
kieltävä sääntö. Nätti: monella ainejärjestöllä on sijoituksia tai tilavuokria, joten Remburssilla on myös 
mahdollista kerätä samanlaisia tuloja.  
 
Puheenjohtaja Palosuo sulkee keskustelun. 
 
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2§ 2 momentti: Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan 
siihen osallisille taloudellisia etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai 
muuna hyvityksenä. Säännös ei tarkoita voitontuottamiskieltoa vaan voitonjakokieltoa toimintaan 
osallisille. Toiminnan osallisena tarkoitetaan esimerkiksi hallituksen jäseniä. Yleishyödylliset yhteisöt 
eivät siten tavoittele tuloja taloudellisen edun vuoksi vaan voidakseen rahoittaa yleishyödyllistä 
toimintaa. 
(https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje-yleishyödyllisille-
yhteisöille3/)  
 
Nätti poistui ajassa 17.29. 
Nätti saapui ajassa 17.31. 
 
Avataan kohta §6 uudestaan.  
 
Päätös: hyväksytään tulo- ja menoarvio kaudelle 2023, edellä mainitulla lain teknisellä 

korjauksella.  
 
§8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2023 
 
Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun ja pyytää tehtävästä kiinnostuneita esittäytymään. 
Wilma Jokinen on kiinnostunut ja käytettävissä tehtävään. Palosuo pyytää Jokista esittäytymään. 
Jokinen esittäytyy. Palosuo sulkee keskustelun.  
 
Päätös: Valitaan Jokinen Wilma yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023, 

yksimielisesti. 

 
§9. Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen kaudelle 2023 

Kokouksen puheenjohtaja pyytää yhdistyksen puheenjohtajaa esittelemään mahdollisen hallituksen 
ehdotuksen. Yhdistyksen puheenjohtaja Hiltunen esittelee hallituksen ehdotuksen tulevan hallituksen 

koosta ja kokoonpanosta.  

Hallitus esittää, että tuleva hallitus on puheenjohtaja, 9 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä. Pysytään 
samassa koossa. Palosuo avaa keskustelun. Meriläinen kysyy hallituksen kokoa ja kyseenalaistaa 
varajäsenien valinnan. Shapouri vastaa hallituksen -22 koon olevan; puheenjohtaja, 9 varsinaista, 3 
varajäsentä. Hiltunen perustelee varajäseniä hallituksen tukena.  
 
Avataan kohta uudestaan:  
 



Esitetään varsinaisen hallituspaikkojen lisäämistä yhdellä, eli hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja, 
10 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Tämä yksi hallituspaikka lisätään edunvalvontasektorille.  

Päätös: Päätetään hallituksen koko esityksen mukaisesti 10 varsinaista ja 3 varajäsentä.  

 
§10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2023 

Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun. Palosuo pyytää kiinnostuneita tulemaan eteen ja 
pitämään puheenvuoron/esittäytymään.  

Hallituspaikoista on kiinnostuneet; 

Roope Mäkinen, Reetta Iivari, Anniina Nätti, Fanni Alatalo, Artturi Simukka, Mika Haapala, Iida 
Törmänen, Maria Lahdensuo, Lotta Vääräniemi, Matilda Autti, Tapio Aaltonen, Elli Metsävainio, 
Emmi-Mari Åhman, Aada Halonen, Solveig Pöysti. 

Palataan kohtaan §9 ja lisätään hallituksen kokoonpanoon yksi jäsen, varsinaisten jäsenten näin ollessa 
10.  

Äänestystapa on suljettu lippuäänestys ja jokainen äänestäjä saa äänestää 0-10 ehdokasta. 

Jokinen esittää, että avataan edellinen kohta ja lisätään hallituspaikkoja yhdellä. Äänestystapaa 
muutetaan, että jokainen äänestäjä saa äänestää 0-10 ehdokasta. Kokouksen puheenjohtaja Palosuo 
kertoo äänestyksen säännöt.  

-  Vaali julistetaan alkaneeksi 18.20 

-  Vaali toimitettu ajassa 19.42 

-  Kokoustauko ajassa 19.01 

Näpänkangas Elsa poistui ajassa 19.02 

Kouri Roope saapui kokoustauon aikana ajassa 19.30 

Hyttinen Ronja poistui kokoustauon aikana ajassa 19.39 

kokous jatkui ajassa 19.43. 

Ääntenlaskijat luettelevat äänet.  

Äänilipukkeita jaettiin yhteensä 52. 

Eniten ääniä saaneet suurimmasta pienimpään (äänimäärät suluissa): Tapio Aaltonen (49), Emmi-

Mari Åhman (44), Reetta Iivari (40), Maria Lahdensuo 37, Fanni 36, Anniina 35, Lotta 35, Iida 34, 

Artturi 33, Elli 33. 

Luetellaan loput ääniä saaneet: Aada-Loviisa Halonen, Matilda Autti, Roope Mäkinen, Solveig 

Pöysti, Mika Haapala. 



Päätös: Valitaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2023 Tapio Aaltonen, Emmi-Mari Åhman, Reetta 

Iivari, Maria Lahdensuo, Fanni Alatalo, Anniina Nätti, Lotta Vääräniemi, Iida Törmänen, Artturi 

Simukka ja Elli Metsävainio.  

 
§11. Mahdollisten muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta kaudelle 2023 
 
Kokouksen puheenjohtaja avaa keskustelun. Yhdistyksen puheenjohtaja Hiltunen ehdottaa 
toimihenkilöiden määräksi 2 toimihenkilöä. Kannatetaan ehdotusta.  
 
Kokouksen puheenjohtaja pyytää toimihenkilöiksi hakijoita nousemaan esille ja esittäytymään.  
 
Hakijat Roope Mäkinen, Matilda Autti, Aada-Loviisa Halonen, Sloveig Pöysti. 
 
Kokouksen puheenjohtaja päättää keskustelun. Kaikki hakijat ovat kertaalleen esitelleet itsensä, eivätkä 
esittäydy uudestaan.  
 
Mika Haapala poistui ajassa 19.50. 
 

Toimihenkilöpaikoista käydään suljettu lippuäänestys.  

-  Vaali julistetaan alkaneeksi 19.51  

-  Vaali toimitettu ajassa 20.13 

Gröhn Otto saapui ajassa 19.53. 

Karjalainen Aarni saapui ajassa 19.55. 

Haapala Mika saapui ajassa 20.03. 

Ääntenlaskijat esittelevät tulokset. 

Äänilipukkeita jaettiin yhteensä 50. 

Äänijakauma suurimmasta: Matilda Autti (27), Aada-Loviisa Halonen (26), Solveig Pöysti  (24), 

Roope Mäkinen (21) 

Kokouksen puheenjohtaja korostaa, että nykyään puhutaan toimihenkilöistä eikä varajäsenistä. 

Varajäsen sana viittaa väärään asiaan, joten termi toimihenkilö kuvaa pestiä paremmin.  

 
Päätös: Valitaan toimihenkilöiksi kaudelle 2023 Matilda Autti, sekä Aada-Loviisa Halonen. 

 
§12. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta kaudelle 2023 

Toskala Maija-Kerttu poistui ajassa 20.16. 

Alasaarela Juho poistui ajassa 20.16 



Hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen esittää toiminnantarkastajaksi Linda Riuttalaa. Riuttala on 

käytettävissä. Avataan keskustelu. Kannatetaan. Suljetaan keskustelu.  

Esitetään varatarkastajaksi Hanna Palosuota. Hanna Palosuo on käytettävissä. Avataan keskustelu. 

Kannatetaan ehdotusta. Suljetaan keskustelu. 

 
Päätös: Valitaan toiminnantarkastaja esityksen mukaan.  Päätetään myös toiminnantarkastajan 

varahenkilö esityksen mukaan. 

 
§13. Syyskokouksen 2021 ponnet 
 
Hallituksen puheenjohtaja Ilona Hiltunen esittelee ponnet, sekä vastaa ponsiin.  
 
Kokouksen puheenjohtaja Palosuo avaa keskustelun. Hallitusta kiitetään. Puheenjohtaja Palosuo sulkee 
keskustelun.  
 
 
§14. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei havaittuja puheenvuoroja. 
 
§15. Kokouksen päättäminen 

Palosuo päättää kokouksen ajassa 20.20. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:  

 

________________________   ________________________  

Hanna Palosuo   Inka Huovinen 

Puheenjohtaja   sihteeri  

 

________________________   ________________________  

Samuel Ronkainen   Ella Oittila  

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 1 

Läsnäolijat 

 

 

Riuttala Linda 

Vääräniemi Lotta 

Kiljunen Santtu 

Jokinen Olivia 

Vesalainen Aleksandra 

Norrena Emilia 

Lahdensuo Maria 

Simukka Artturi 

Kautto Jarkko 

Hyttinen Ronja 

Palenius Jutta 

Nätti Anniina 

Höynälä Kristian 

Autti Kaisa-Elina Matilda 

Meriläinen Iikka 

Seppälä Jemina 

Shapouri Arman 

Huovinen Inka 

Hiltunen Ilona 

Jokinen Wilma 



Törmänen Iida 

Åhman Emmi-Mari 

Ronkainen Samuel 

Simpanen Hilda 

Keränen Amanda 

Rapakko Venla 

Pieskä Riikka 

Nevanlinna Mikko 

Veijola Ánte 

Honka Anni 

Metsävainio Elli 

Maurola Niko 

Mäkinen Roope 

Ventelä Niilo 

Aaltonen Tapio 

Toskala Maija-Kerttu 

Kajander Ella 

Koivurova Hanna 

Niskanen Vilma 

Alasaarela Juho 

Juntunen Susanna 

Oittila Ella 

Mäki Emmi 

Palosuo Hanna 

Näpänkangas Elsa 

Hanhela Viivi 

Kivistö Helmi  

Vesikko Kaisla 

Haapala Mika 

Mietala Maija 

Saaristo Meri-Helmi 

Iivari Reetta 



Kouri Roope 

Gröhn Otto 

Karjalainen Aarni 


