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Johdanto

Remburssi ry on vuonna 1987 perustettu hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian
ainejärjestö. Remburssi ry:n tarkoitus on toimia kolmen eri koulutusohjelman pääaineopiskelijoiden
yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä ammatillista tietoutta, luomaan
suhteita saman alan järjestöihin ja valvomaan jäsentensä etuja.
Tässä toimintakertomuksessa käydään läpi Remburssi ry:n kauden 2018 talouden ja
muun yhdistyksen toiminnan pääpiirteet. Toimintakertomukseen on kirjattu kokousajat ja
tapahtumat, sekä kuvaukset kunkin hallitussektorin toiminnasta kautena 2018. Remburssi ry:n
toimintaa kaudella 2018 määrittäneet Talousarvio 2018 ja Toimintasuunnitelma 2018 löytyvät
Liitteet -kohdasta toimintakertomuksen lopusta.

1 Talous
1.1 Varsinainen toiminnan tuotot
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tilikauden 2018 loppuessa hyvä. Varsinaisen toiminnan tuotot
ovat kokonaisuudessaan 7435,17€. Suurin osa (96 prosenttia) varsinaisen toiminnan tuotoista koostuu
osallistumismaksuista. Osallistumismaksuista 3008€ koostuu vuosijuhlien osallistujamaksuista ja
1040,00 euroa Rolmio -tapahtumien lipunmyyntituloista. Rolmioiden lipunmyyntitulot on tilitetty
Artikla ry:lle vähentäen Izettle -maksupalvelun käytöstä aiheutuneet maksukustannukset (noin 2,8
prosenttia / kerta). Loput osallistumismaksuista koostuvat seuraavista tapahtumista perityistä
osallistumismaksuista: Kostajaiset (261,00 euroa), Remburssin fuksisitsit (622,67 euroa),
mökkiviikonloppu Leirikarilla Kosmos Buran Ry:n kanssa (1233,84 euroa), Musta tuntuu 2.0 -sitsit
(921,11 euroa) ja yksi osallistumismaksu (17,00 euroa) ilmestyi edellisen vuoden Musta tuntuu sitsien
osalta.
Kategoriassa ”Muut varsinaisen toiminnan tuotot” suurin osa koostuu Kosmos Buran Ry:n
osuuksista heidän kanssaan yhdessä järjestetyistä tapahtumista.
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1.2 Varsinainen toiminnan kulut
Varsinaisen toiminnan kulut ovat yhteensä 7 786,87 euroa. Suurin osa toiminnan kuluista koostuu
vuosijuhlien kuluista, joihin on kulunut yhteensä 3146,47 euroa eli noin (40 prosenttia). Lipputulojen
ollessa 3008,00 euroa, vuosijuhlien toteutunut tappio on -138,47 euroa. Talousarviossa vuosijuhlien
budjetti on kirjattu alijäämäiseksi -600, 00 euroa, mutta toteutuma on ollut odotettua positiivisempi.
Jos tähän huomioidaan myös hallituksen aktiivisesti hankkimat vuosijuhlasponsorit, niin toteuma on
loppujen lopuksi ylijäämäinen. Hallitustyö on kuitenkin jatkuvaa oppimista, ja on riskialtista laskea
toteutumaa pelkästään varainkeruun varalle, sillä sen onnistumisesta ei ole mitään takeita.
Loput toiminnan kuluista 4640,40 euroa kohdistuivat opiskelijaelämän vapaaajanvieton ytimeen; kulut ovat kohdistuneet sitseihin, illanviettoihin, Get together -tyylisiin matalan
kynnyksen tapahtumiin, oppiainekahvien tarjottaviin sekä muhin Remburssi ry:n järjestämiin
lämminhenkisiin tapahtumiin, kuten Deadline -piireihin sekä mökkiviikonloppuun. Osa kuluista on
mennyt luonnollisesti myös hallituksen kokouseväisiin, mutta niitäkään ei ole hankittu orjallisesti
jokaiseen kokoukseen. Lisäksi kuluja on kertynyt täysin oikeutetusti vuosijuhlien ja tutoroinnin
aktiivitoimijoiden palkitsemiseen. Varsinaisen toiminnan kuluihin sisältyy myöskin kolmelle
muusikolle ja yhdelle valokuvaajalle maksetut palkkiot, jotka nettona ovat 237,75 euroa.
Bruttomääräinen maksettu palkkio on yhteensä 250,00 euroa.
Kategoriassa ”Muut toiminnan kulut’’ ovat Artikla ry:lle tehdyt lipputulojen tilitykset
1010,92 euroa, nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 20,00 euroa,
Web-sivujen ylläpitokustannukset 51,00 euroa sekä yksi palautettu osallistumismaksu 14,40 euroa.
Talousarviossa 2018 ei ollut budjetointia erillisesti urheilu- ja harrastustoimintaan.
Musta Remba -salibandyjoukkueen toiminta on kuitenkin ollut suosittua Remburssi ry:n keskuudessa
ja joukkuetta on tuettu myös aiempina vuosina, joten sponsorointi 100,00 euroa on linjassa aiemman
toiminnan kanssa. Uutena Remburssin repertuaariin mukaan on tullut myös A-siiven Palloveikkojen
(myöh. ASPV) osallistumismaksun maksaminen Kosmos Buran ry:n kanssa puoliksi 50 euroa /
ainejärjestö. Tasapuolisuuden nimissä päädyimme tukemaan myös ASPV:tä, koska tukemisesta on
tullut toiveita jäsenistöltä ja myös salibandya ainejärjestönä tuettiin. Urheiluun- ja virkistystoimintaan
kuluja on täten yhteensä 150,00 euroa.
Rahaliikenteeseen on talousarviossa budjetoitu ”pankkikulut” 160,00 euroa , jotka
toteutuivat pankin palvelumaksujen osalta 156,02 euroa, mutta rahaliikenteen kuluiksi on laskettu
kuuluvaksi myös Izettle -maksunvälityspalvelun perimät provisiot 111,31 euroa. Keskiarvo Izettle 2

maksunvälityspalvelun perimistä palkkioista on 13,90 euroa kuukaudessa ja pankin perimistä
rahaliikenteen kuluista 13 euroa kuukaudessa. Yhteensä rahaliikenteen kulut ovat 267,33 euroa. Se
muodostaa noin 2,2 prosenttia kokonaiskuluista.
Edustuskuluihin talousarviossa on arvioitu kuluvaksi 390,00 euroa (sisältäen
muistamiset 140,00 euroa ja edustuskulut 250,00 euroa). Vuosijuhlaedustuksiin on kulunut kuitenkin
560,63 euroa. Vuonna 2018 järjestettiin Vaasassa sisarainejärjestömme Hallinnoijat ry:n vuosijuhlat.
Hallinnoijat ry:n vuosijuhlat järjestetään ainoastaan viiden vuoden välein, joten illalliskortin hinta oli
totuttua kalliimpi. Hallitus kuitenkin koki tärkeäksi, että hallituksestamme osallistuu edustajat
vuosijuhlille, joten edustajille aiheutuneita kustannuksia tuettiin tavallista enemmän. Edustajille
korvattiin matka- ja majoituskulut 179,20 euroa sekä hallitus muisti Hallinnoijat ry:tä lahjalla, jonka
arvo oli 16,69 euroa. Vuoden 2018 aikana järjestettiin Rovaniemellä myös Rovio ry:n vuosijuhlat,
jonne hallituksesta osallistui kaksi edustajaa. Vuodelle 2018 tehdyssä talousarviossa ei ole huomioitu
Rovio ry:n ja Hallinnoijat ry:n vuosijuhlia, koska ne eivät ole vuosittain järjestettäviä tapahtumia. Jos
vähennämme sisarainejärjestön vuosijuhlista koituneet kustannukset, niin toteutuma 364,74 euroa on
talousarvion mukainen.
Täten varsinaisen toiminnan kulujen toteutuma on -4446,70 euroa, jonka hallitus on
kattanut toimimalla aktiivisesti varainhankinnan saralla.

1.3 Varainhankinta
Varainhankinta on sujunut tänä vuonna suotuisasti ja kertymä onkin yhteensä 9901,22 euroa.
Varainhankinnasta (18 prosenttia) on kertynyt aktiivisien fuksien ansiosta. Ensimmäisen vuoden
opiskelijat ovat keränneet haalarisponsoreita 1795,00 euron edestä. Noin 12 prosenttia
varainhankinnasta koostuu varoista, joita on kertynyt keväällä vuoden 2017 fukseille myydyistä
haalareista. Tuotemyynnistä tuloja on kertynyt 1440,00 euroa, joka on varainhankinnan
kokonaismäärästä noin 15 prosenttia. Loput varat ”Muut varainhankinnan tuotot” kategoriasta ovat
muodostuneet Rovaniemellä järjestetyn tapahtuman Hallintotieteilijäpäivät 2019 -sponsoreista
(myöh. HTP19). HTP19- varainhankintatiimi on kerännyt tapahtumaa varten sponsorituloja yhteensä
2400,00 euroa, joka vastaa 24 prosenttia eli suurinta osaa Remburssi ry:n suorittamasta
varainhankinnasta.
Loput varainhankinnasta koostuvat uusien jäsenten hankinnasta. Ainejärjestöön liittyi
vuonna 2018 yhteensä 30 uutta jäsentä, joka tarkoittaa talouden kielellä käännettynä 1200 euron
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arvosta jäsenmaksuja. Jäsenmäärä ei vastaa ihan talousarviossa asetettua tavoitetta, joka jäi 120 euroa
vajaaksi. Jäsenmaksu on 40 euroa / jäsen, joten vaje vastaa kolmea uutta jäsentä.
Varainhankinnan kulut ovat yhteensä 5959,70 euroa eli odotettua suuremmat. Tämä
johtuu muun muassa siitä, että hallitus on maksenut vuoden 2018 fuksien haalarilaskun 1620,00 euron
lisäksi myös vuoden 2017 haalarilaskun 1908,22 euroa, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.
Hallitus päätti myös tilata lisää haalarimerkkejä, sillä ne olivat käymässä vähiin.
Haalarimerkeistä kuluja on koitunut yhteensä 695,88 euroa. Haalarimerkkikuluista 138,00 euroa
muodostuu kostajaismerkeistä, joiden kulut katettiin Lyhty ry:n kanssa yhdessä Kostajaisista
saaduilla tuloilla. Remburssille merkkejä tilattiin siis 557,88 eurolla. Talousarviossa merkkeihin on
varattu 130,00 euroa, mikä käytännössä antaa mahdollisuuden tilata vain yhtä merkkiä
minimimäärän. Haalarimerkkeihin on kuitenkin kaivattu vaihtelua ja haalarimerkkien tilaamisen
tarpeellisuudesta on ollut keskustelua ilman toimenpiteitä jo vuonna 2017. Järjestimme
haalarimerkkikilpailun, jonka voittajamerkkejä hallitus päätyi tilaamaan. Merkkimyynti onkin
toiminut vuoden mittaan oivana varainhankintakeinona, sillä sen avulla olemme keränneet vuoden
2018 mittaan yhteensä 794,00 euroa.
Osa varainhankinnan kuluista koostuu myös hallituksen suorittamasta tuotevalikoiman
kasvattamisesta. Useat jäsenet ovat pitkään kyselleet Remburssi -aiheisia tuotteita ja hallitus on
vastannut tähän toiveeseen hankkimalla kangaskasseja 309,00 euroa, sekä kahdenlaisia pipoja
1426,40 euroa. Tämä on suuri investointi, mutta sitä on saatu katettua myymällä tuotteita jo
ensimmäisen kahden kuukauden aikana 531,00 euron edestä. Toivomme myös, että hankinta tulee
palvelemaan jäsenistöä laajan tuotevalikoiman lisäksi sillä, että Remburssi -tuotteista saatu voitto voi
mahdollisesti suoda tulevaisuudessa edullisempia osallistumismaksuja remppalaisille sekä vähentää
painetta periä tapahtumien osallistumismaksuja.

1.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
”Sijoitustoiminnasta” tuottoa on kertynyt pankin talletuskoron muodossa 26,99 euroa, joka on 4,4
prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin talletuskorko oli 28,24 euroa. Muut
sijoitustoiminnan kulut koostuivat Visa Business -kortin vuosimaksusta 40,00 euroa ja lisäksi kuluja
muodostui 5,00 euroa rahastonhoitajan tilatessa uuden PIN- koodin kadotettuaan edellisen.
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1.5 Tulos
Vuodelle 2018 laaditun talousarvion mukaan tulos olisi 760,00 euroa ylijäämäinen. Remburssi ry:n
tulos vuodelta 2018 oli kuitenkin 2800,72 euroa ylijäämäinen. Tuloksessa tulee ottaa huomioon se,
että syksyn 2018 aikana hallitus keräsi sponsoreita vuoden 2019 Hallintotieteilijäpäiviä varten
yhteensä 2400,00 euroa. Kun HTP19 -tapahtumaa varten kerätyt varat jätetään huomiotta, niin
tilikauden tuloksi saadaan 400,72 euroa. Tulos on tarkasti perusteltavissa ja kohtuullisen hyvä. Viime
tilikaudella tulos oli yli 500,00 euroa alijäämäinen.
Nollatulokseen on hyvä pyrkiä, mutta tähtäimessä täytyy myös pitää Remburssi ry:n
taloudellisen vakauden ja toimivan likviditeetin ylläpitäminen toiminnan varmistamiseksi
tulevaisuudessakin. Tilikauden tulos eroaa tilikauden ylijäämästä siksi, että ennakkopidätys
(veroluonteinen maksu) vuosijuhlien esiintyjien palkkiosta (työkorvausmaksusta suoritettiin
verokorttien mukainen ennakkopidätys) on laskennallisesti osa tilikauden tulosta, mutta ei osa
tilikauden ylijäämää.

2 Hallitus

2.1 Hallituksen kokoonpano
Marjamaa Sinna, Hallituksen Puheenjohtaja
Korhonen Iiris, Varapuheenjohtaja
Ervasti Joonas, Työelämävastaava
Lehtonen Emma, Sihteeri
Nyberg Risto, Liikuntavastaava
Nätynki Henna, Edunvalvontavastaava
Parkkinen Jessica, Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Pihlajamaa Mauno, Rahastonhoitaja
Turtinen Heli, Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Yliaska Anna, Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
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Varajäsenet:
Koivumaa Nea
Korhonen Jussi, Häirintäyhdyshenkilö
Lahtinen Lotta, Haalarivastaava
Mikkonen Jenni

2.2 Hallituksen kokoukset

Hallitus on kokoontunut vuonna 2018 yhteensä 19 kertaa. Neljä kokousta pidettiin sähköpostin
välityksellä ja kaksi kokousta Skypen välityksellä. Hallitus kokoontui kokoustamaan keskimäärin
parin viikon välein. Kokousajat olivat seuraavat:

Tammikuu

11.1.2018 kello 18.00
23.1.2018 kello 16.30

Helmikuu

5.2.2018 kello 15.30
26.2.2018 kello 17.00

Maaliskuu

12.3.2018 kello 10.00
23.3.2018 kello 9.00

Huhtikuu

4.4.2018 kello 16.00
23.4.2018 kello 17.00

Kesäkuu

19.6.2018 kello 18.00 (Skype)

Elokuu

19.8.2018 kello 15.00 (Skype)
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Syyskuu

2.9.2018 kello 23.30 (Sähköpostikokous)
10.9.2018 kello 12.00
28.9.2018 kello 14.30 (Sähköpostikokous)

Lokakuu

8.10.2018 kello 17.00
22.10.2018 kello 17.00

Marraskuu

9.11.2018 kello 9.00
9.11.2018 kello 15.00 (Sähköpostikokous)
22.11.2018 kello 16.30

Joulukuu

30.12.2019 kello 22.00 (Sähköpostikokous)

2.3 Hallituksen toiminta

Hallitus on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan. Läpi koko vuoden toiminnassa on säilynyt hyvä
ja innostunut työskentelyilmapiiri. Kokoukset ja iltakoulut ovat olleet täynnä erinomaisia
keskusteluja ja ideoita. Päätöksiä tehdessä on otettu huomioon kaikkien mielipiteet ja päätökset on
tehty hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Hallitus ei ole kohdannut vuoden aikana
muutostarpeita kokoonpanon suhteen. Hallitus kuitenkin havaitsi vuoden aikana, että etenkin vapaaajanvastaavat ja edunvalvontavastaava olivat erittäin työllistettyjä. Opintojen rakenteessa tapahtuneet
muutokset ja uudet jäsenistön opintoja tukevat tapahtumat ovat työllistäneet edunvalvontavastaavaa
aiempia vuosia enemmän. Vapaa-ajan tapahtumia on sekä lisätty, että laajennettu, joten vapaaajanvastaavat ovat pysyneet lähes koko vuoden ajan kiireisinä tapahtumien organisoinnin ja
järjestämisen kanssa. Hallitus muistutti syyskokouksessa ja uuden hallituksen perehdytyksessä, että
työtaakkaa pyrittäisiin jakamaan entistä tasaisemmin hallituksen jäsenten välillä, sekä hallituksen
jäsenet avustaisivat toisiaan yli sektorirajojen.
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Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kiitettävällä aktiivisuudella Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan jaostotoimintaan sekä keväällä järjestettävään Riemupiirakkaan. Syksyllä hallitus
oli estynyt osallistumasta Riemupiirakkaan läsnäoloa vaativien luentojen ja ainejärjestön oman
tapahtuman vuoksi. Remburssi on vaalinut suhteitaan muihin ainejärjestöihin osallistumalla muiden
ainejärjestöjen vuosijuhlille sekä järjestämällä tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Paikallisten opiskelijajärjestöjen lisäksi Remburssi on pitänyt yllä hyviä suhteita sisarainejärjestöjen
suuntaan. Remburssi on järjestänyt myös tapahtumia, jonne ovat olleet tervetulleita kaikkien
ainejärjestöjen opiskelijat ja osassa tapahtumista on pyritty ottamaan huomioon myös kansainväliset
opiskelijat. Etenkin ensimmäistä kertaa järjestetty Flip Cup -turnaus ja perinteiset Pubivisat, ovat
olleet suosittuja poikkitieteellisiä tapahtumia, jonne on osallistunut paljon myös kansainvälisiä
opiskelijoita.
Hallitus on järjestänyt keskenään säännöllisesti iltakouluja koskien vuoden 2018
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 2018 puheenjohtajisto järjesti hallituksen jäsenille henkilökohtaisen
kehityskeskustelun, jossa mietittiin jokaisen toiveita ja odotuksia tulevaa toimintaa varten ja
pohdittiin kuluneen kevään toimintaa. Puheenjohtaja pyrki huomioimaan ja viemään eteenpäin
kehityskeskusteluissa syntyneitä ideoita. Hallitus ryhmäytyi keväällä pelaten legendaarista Aliasta
pizzanteon merkeissä.

3 Toiminta

Remburssi ry:n toiminta on ollut vuoden 2018 aikana erittäin aktiivista. Toimintasuunnitelma on
ohjannut kauden 2018 toimintaa ja sitä on pyritty seuraamaan mahdollisimman tarkasti läpi kauden.
(ks. Liite 2). Remburssi on järjestänyt lukuisia tapahtumia, joiden myötä jäsenistö on tutustunut
toisiinsa ja muihin toimijoihin. Vuoden 2018 toiminnassa on korostunut etenkin jäsenistön
edunvalvonta ja monipuoliset tapahtumat.
Syksyllä 2018 koko hallitus on toiminut aktiivisesti yli sektorirajojen ja yhdessä
sisarainejärjestöjen kanssa siten, että vuoden 2019 Hallintotieteilijäpäivät on ollut mahdollista
järjestää onnistuneesti Rovaniemellä. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti viestinnän,
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talouden,

ohjelmien

ja

tapahtuman

suunnitteluun

ja

toteuttamiseen.

Vuonna

2018

Hallintotieteilijäpäivät järjestettiin Vaasassa ja hallitus auttoi sisarainejärjestöjemme Hallinnoijat
ry:n ja Staabi ry:n hallituksia tapahtuman järjestämisessä. Vaasaan Rovaniemeltä matkanneet
jäsenemme saivat yliopistolta avustuksen matka- ja majoituskuluihin.
Remburssi on toiminut yhdessä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan, yliopiston ja erityisesti
poolin opetushenkilökunnan, Lapin yliopiston ainejärjestöjen, sisarainejärjestöjen sekä muiden
paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön muodot ovat olleet moninaiset, vaihdellen tapahtumasta
ja yhteistyön muodosta riippuen. Taloudellisesti merkittävimmät yhteistyösopimukset Remburssi ry
on solminut Half Moon Night Clubin, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n, Kemijoki Oy:n ja Bull
Bar & Grillin kanssa.

3.1 Viestintä ja jäsenhankinta

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 viikkokirjetiedotuskäytäntöä jatkettiin. Viikkokirjeen kirjoittamisesta ja lähettämisestä oli vastuussa hallituksen
viestintävastaava ja sihteeri Emma Lehtonen. Viikkokirjeen tarkoituksena on ollut kootusti tiedottaa
jäsenistöä viikon tapahtumista. Remburssi ry:n nettisivuista on vastannut hallituksen webmaster
Parkkinen Jessica.
Jäsenhankintaa on toteutettu tapahtumissa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Remburssi on
esitellyt toimintaansa muun muassa abipäivillä, Fuksimessuilla sekä poolin pääaineiden
pääsykoetilaisuudessa. 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. Myös
tuutorit ovat tehneet vuonna 2018 erityisen paljon töitä, jotta uudet opiskelijat pääsisivät mukaan
yliopistoyhteisöön. Tuutorit ja hallitus järjestivät yhdessä ensimmäisellä viikolla laavuillan, jonne oli
kutsuttu vanhempien ja uusien opiskelijoiden lisäksi myös poolimme henkilökuntaa. Tapahtuman
ideana oli tehdä tutuksi sekä jäseniämme että poolimme opettajia.
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Uudet opiskelijat ja hallitus ovat keränneet aktiivisesti sponsoreita haalareita varten ja uusille
opiskelijoille tilattiin Remburssin haalarit syksyllä. Haalareiden tilaamisesta vastuussa ovat olleet
Henna Nätynki ja Lotta Lahtinen. Haalarit eivät valitettavasti ehtineet saapua vuoden 2018 puolella,
mutta haalareiden hinta on määritelty ja lasku maksettu vuoden 2018 hallituksen toimesta.
Hallitustoiminnasta kiinnostuneita fukseja on pyritty lähestymään aktiivisesti ja heihin on
kohdistettu hallitusrekrytointia moninaisilla tavoilla. Hallitus on käyttänyt sosiaalista mediaa
(Instagram, Facebook ja Snapchat) esitelläkseen hallitustoimintaa, ja pyrkinyt kohtaamaan jäsenistöä
tapahtumien ohella myös yliopistolla, keskustellen ja esitellen hallitustoimintaa. Näiden lisäksi on
järjestetty hallituksen kyselytunti, jossa jokainen on saanut mahdollisuuden kuulla lisää
hallitustoiminnasta ja eri vastuualueista. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös KotiApprot, jossa
hallituslaiset jakoivat kokemuksiaan ainejärjestötoiminnasta ja järjestivät kiertäjille hauskaa
ohjelmaa.

3.2 Edunvalvonta ja työelämä

Edunvalvontasektori on toiminut vuoden 2018 aikana tehokkaasti Henna Nätyngin ja Joonas Ervastin
johdolla. Remburssi ry on lisännyt yhteistyötään poolin henkilökunnan kanssa. Edunvalvontasektorin
tarkoitus on ollut lisätä aiempaa avoimempaa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilökunnan
välillä. Vuoden aikana edunvalvontasektori ja puheenjohtaja ovat aktiivisesti pitäneet yhteyttä ja
osallistuivat erilaisiin keskustelutilaisuuksiin opettajien kanssa. Oppiainekahvien järjestämistä on
jatkettu vuoden 2018 aikana. Oppiainekahveilla on keskusteltu muun muassa kandiuudistuksesta ja
poolin markkinoinnin lisäämisestä. Oppiainekahvien lisäksi sekä keväällä, että syksyllä järjestettiin
Poolibileet, rentoon iltatapahtumaan olivat tervetulleita niin opiskelijat kuin poolimme henkilökunta.
Oppiainekahvien lisäksi edunvalvontavastaavat ovat organisoineet työpajan poolimme
markkinoinnin uudistamiseksi. Työpajaan olivat tervetulleita opettajat, opiskelijat ja yliopiston
markkinoinnista

ja

viestinnästä

vastaavat

henkilöt.

Työpajassa

käytiin

läpi

aiemmin

oppiainekahveilla esiin tulleita teemoja siitä, miten oppiaineidemme näkyvyyttä voitaisiin lisätä.
Työpajassa ideoitiin ja suunniteltiin sitä, miten oppiaineidemme näkyvyyttä pystyttäisiin lisäämään,
jotta yhteishaussa mahdollisimman moni potentiaalinen hakija löytäisi meidän poolimme.
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Opiskelijoita usealta eri vuosikurssilta, poolin opettajatuutorit sekä muita poolin opettajia on
osallistunut pariin otteeseen työpajaan, jonka tarkoituksena on ollut kehittää uusien opiskelijoiden
opettajatuutorointia. Uusina tapahtumina hallitus 2018 on aloittanut Rempan rupattelut ja Deadline piirit. Uudet tapahtumat on koettu tarpeellisiksi, jotta hallitus saa aktiivisesti tietoa siitä mitä
jäsenistön mielessä on ja mitä asioita tulisi kehittää tai parantaa. Remppa Rupattelee -tilaisuudessa
jäsenistölle on tarjoutunut tilaisuus ostaa Remburssin myymiä tuotteita ja kysellä mieltä askarruttavia
kysymyksiä. Deadline-piirien käynnistämisellä on haluttu pyrkiä siihen, että opintosuorituksia
voitaisiin tehdä yhdessä ja tilaisuudessa olisi mahdollisuus saada vinkkejä suorituksia varten
esimerkiksi vanhemmilta opiskelijoilta. Deadline -piirien avulla on lähtökohtaisesti haluttu edistää
sitä, että poolimme opiskelijat pääsisivät tavoitteisiin opinnoissa ja saisivat tukea opintojen
suorittamiseen etenkin opintojen alussa. Keväällä 2018 edunvalvontasektori on toteuttanut yhdessä
muun hallituksen kanssa ainejärjestökyselyn, jossa on kerätty palautetta muun muassa hallituksen
toiminnasta.
Vuoden 2018 hallitus on laatinut yhteensä kaksi eri kannanottoa. Hallitus on tehnyt
kannanoton koskien soveltavan psykologian (nykyinen johtamisen psykologia) kandidaatin
tutkielmaseminaaria ja sen opetusta. Kannanotolla on pyritty vaikuttamaan siihen, että opettajat ja
tiedekunta huomioisivat seminaarin epäkohdat ja kehitystarpeet. Toisen kannanoton hallitus on
tehnyt poolimme markkinointiin liittyen. Kannanottoon pohjautuen toimet oppiaineidemme
näkyvyyden lisäämiseksi on aloitettu yhdessä opettajien ja yliopiston henkilökunnan kanssa.
Työelämävastaavan johdolla Remburssi ry:n jäsenistö on saanut mahdollisuuden tutustua
sekä

julkisen

että

yksityisen

sektorin

tarjoamiin

uramahdollisuuksiin.

Keväällä

2018

työelämävierailut ovat kohdistuneet Osuuspankkiin ja Lapin liittoon. Syksyllä 2018 ekskursioiden
kohteena ovat olleet Rainmaker ja Trafi. Eksursio Trafille on toteutettu yhdessä Artikla ry:n kanssa.
Työelämävastaava on osallistunut myös aktiivisesti yliopiston Rekrymessujen järjestämiseen.

3.3 Kulttuuri- ja vapaa-aika

Vuonna 2018 kulttuuri- ja vapaa-aikasektorista ovat olleet vastuussa Heli Turtinen, Jessica Parkkinen
ja Anna Yliaska. Vuosi 2018 potkaistiin energisesti käyntiin edellisen vuoden tapaan tipattoman
kaatajaisten etkoilla, missä järjestettiin myös haalarinkastajaiset ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
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Edellisen vuoden tapaan Remburssi on jatkanut uudenlaisten tapahtumien ideointia ja tapahtumien
järjestämisessä on pyritty huomioimaan koko jäsenistö. Vuoden 2018 aikana Remburssi on
järjestänyt vanhojen tapahtumien lisäksi myös täysin uusia tapahtumia, joissa on pyritty
huomioimaan sekä Remburssin oma jäsenistö, mutta myös muiden ainejärjestöjen jäsenet ja
kansainväliset opiskelijat.
Kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana Remburssi ry on järjestänyt monenlaisia tapahtumia
yksin ja yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sekä LYYn kanssa. Jäsenistölle on ollut tarjolla
mahdollisuus osallistua lautapeli-iltoihin, laavuiluun, sitseille ja kulttuuri-iltamiin. 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 Kostajaisiin, Koskenlaskuun ja Poronkusemaan. Vuoden
2017 tapaan Remburssilla on ollut rasti Poronkusemassa, joten jäsenistöllä on ollut mahdollisuus
osallistua Poronkusemaan sekä kilpailijana että rastinpitäjänä Legendaariset tapahtumat, kuten
Vappuviikko, Varjoetkot, Fuksisitsit ja Rempan pikkujoulut, ovat keränneet paljon uusia ja vanhoja
ainejärjestömme jäseniä yhteen, luoden ikimuistoisia hetkiä paikalla olleille.
Remburssi ry:n 31. vuosijuhlat järjestettiin Valdemarissa 17. maaliskuuta. Juhlien
järjestäminen aloitettiin vuoden 2017 puolella ja vuosijuhlatiimiin kuului jäseniä sekä hallituksesta,
että hallituksen ulkopuolelta. Vuosijuhlassa kuultiin puhe puheenjohtajalta, juhlapuhuja Tarja
Saarelaiselta ja Matias Kassalan puhe ystävyydestä. Lämminhenkisessä vuosijuhlassa korostuikin
ystävyys. Vuosijuhlan aikana hallituksen varapuheenjohtaja Iiris Korhonen ja työelämävastaava
Joonas Ervasti esiintyivät ja koko juhlaväki sai kuulla heidän ihastuttavan musiikkiesityksen. Illalla
juhlijat pääsivät myös tanssimaan ennen varsinaisia jatkoja, koska vuosijuhlien lopussa esiintyi Nästa
Muurola -bändi.
Remburssilaisten ikioma urheilujoukkue Musta Remba on tuttuun tapaan osallistunut
urheilutapahtumiin, kuten Laskiaisen lumifutis -turnaukseen sekä salibandyn harrastesarjan
otteluihin. Remburssin jäseniä on kannustettu osallistumaan myös A-siiven Palloveikkojen
toimintaan yhdessä Kosmos Buranin jäsenten kanssa. Syksyllä 2018 jäsenistölle on järjestetty
pesäpallo- ja lumifutispelit.
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3.4 Yhdistyksen yleiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 7.5.2018 kello 17.00 yliopistolla. Kokouksessa päätettiin
vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle. Kevätkokouksessa käytiin
keskustelua myös siitä, miten vaihto-opiskelijat voitaisiin huomioida paremmin Remburssi ry:n
toiminnassa. Yhdistyksen syyskokous puolestaan pidettiin 30.11.2018 kello 17.00 Wiljamissa.
Uuden hallituksen valinta tapahtui tutulla tavalla, jossa yhdistyksen kokous ilmaisi mielipiteensä
hallituksen kokoonpanosta. Puheenjohtajan ruoskaan ja juomasauvaan tarttui Heli Turtinen.
Hallituksen jäseniksi valittiin myös Haverinen Minttu, Koskela Vilhelmiina, Lehtonen Emma,
Nevanlinna Mikko, Oittila Ella, Tapio Jere, Toivanen Alisa, Tuominen Elli ja Uimarihuhta Eveliina.
Varajäseniksi hallitukseen valittiin Nätynki Henna, Ristimella Aino ja Yliaska Anna.
Syyskokouksessa keskustelua herätti vuosijuhlien vuosittaisesta järjestämisestä.

3.5 Remburssi ry:n tapahtumat vuonna 2018

Listaus Remburssin tapahtumista vuodelta 2018:

Tammikuu

31.1.2018 Oppiainekahvit
31.1.2018 Tipattoman kaatajaiset ja haalarinkastajaiset (Etkot)

Helmikuu

22.2.2018 Tiedotustilaisuus opintojen uudistumisesta

Maaliskuu

1.3.2018 Ekskursio Lapin liittoon
14.3.2018 Pub Quiz, Bull Bar & Grill
17.3.2018 Remburssi ry:n XXXI -vuosijuhlat
21.3.2018 Remburssin Poolibileet
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Huhtikuu

7.4.2018 Pyhän Kolminaisuuden Mökkiretki
11.4.2018 Oppiainekahvit
12.4.2018 Remburssin Kulttuuri-iltama: LoimuSpeksi
17.4.2018 Haalarimerkkien Ompeluilta
19.4.2018 Ekskursio Pohjolan Osuuspankkiin
25.4.2018 Kostajaiset 2018 (Jatkot)
28.4.2018 Flip Cup -turnaus
28.4.2018 Leikkisät Jatkot

Toukokuu

7.5.2018 Remburssi ry:n Kevätkokous

Elokuu

28.8.2018 Remppa Pelaa Pesistä
31.8.2018 Remburssin Varjoetkot

Syyskuu

4.9.2018 Futista A La Kosmos Buran & Remppa
12.9.2018 YTK:n Fuksiaiset
19.9.2018 Remburssin Fuksisitsit: ’’Kuka sä oot?’’
22.9.2018 Rempan Get Together: Lauantain Laavuilut
25.9.2018 Oppiainekahvit
26.9.2018 Fuksit vs. Vanhat: BeerPong -turnaus

Lokakuu

1.10.2018 Remppa Rupattelee
10.10.2018 Rempan & KB:n Saunailta + Etkot
23.10.2018 Työelämäilta Rainmakerillä
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25.10.2018 Rempan Deadline -piiri
31.10.2018 Remburssin Kotiapprot ja Hallitusrekry
Marraskuu

5.11.2018 Oppiainekahvit
7.11.2018 Rempan hallituksen kyselytunti
7.11.2018 Pubivisa / Pub Quiz
9.11.2018 KB:n & Rempan Mökkireissu
13.11.2018 Remppa Rupattelee
16.11.2018 Musta tuntuu 2.0 -sitsit
21.11.2018 Rempan nettisivu-workshop
21.11.2018 Poolibileet
30.11.2018 Remburssi ry:n syyskokous ja Pikkujoulut

Joulukuu

3.12.2018 Rempan Deadline -piiri
4.12.2018 Artikla & Remburssi: Yhteisexcu Trafille
5.12.2018 Remppa pelaa hankifutista

Lisäksi listaus tärkeimmistä tapahtumista, joihin Remburssi osallistui tai oli mukana järjestämässä:
-

Hallintotieteilijäpäivät 2018

-

Riemupiirakka

-

Poronkusema 2018

-

Opiskelijoiden laskiainen

-

LYYn Olympiavappu & Vappuviikon tapahtumat

-

Merkkimarkkinat

-

Kostajaiset
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-

Fuksimessut

-

Varjoavajaiset

-

Rekrymessut

-

Rolmiot

-

Avoimien Ovien Päivä / Abipäivä

Liitteet
Liite 1: Talousarvio 2018
Liite 2: Toimintasuunnitelma 2018
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