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Remburssi RY hallituksen kokous
_______________________________________________________________________________________
Kokoustiedot
Aika: 4.2.2020 klo.18:00
Paikka: Ainejärjestötila, Lapin yliopisto, Rovaniemi
_______________________________________________________________________________________
Jäsenet:

Paikalla:
(x ) Tapio Jere, puheenjohtaja
(x ) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja Poistui 18:34 ja palasi 18:36
(x ) Mietala Maija
(x ) Palenius Jutta
(x ) Jokinen Olivia
(x ) Jokinen Wilma
( x) Kautto Jarkko
(x ) Riuttala Linda
( ) Valo Saana
(x ) Nokkanen Siiri

Varajäsenet:

(x ) Tapala Vilja
(x ) Ristimella Aino Poistui ajassa 19:22 ja palasi 19:26
( ) Toivanen Alisa

LYY:n Niko Haatajalle annettaan läsnäolo ja puheoikeus

Asiat

§1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 04.02.2020 ajassa 18.06
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§2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous
päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

§3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valittiin Jere Tapio kokouksen puheenjohtajaksi, Jutta Palenius sihteeriksi, sekä Maija
Mietala ja Vilja Tapala pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Vaihdetaan kohta §11 Hankifutis kohtaan §11 Hankilentis
Lisätään kohdat:
§13 HTP 2020
§14 Rolmiot-yhteistyö
§15 VA-jaoston kokous
§16 Rempan sähköposti
§17 Kideapp admin oikeudet
§18 YTK pipolätkä
§19 Oppiaineen markkinointi

Hyväksyttiin muutoksella ja lisäyksillä työjärjestykseksi

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne
Ei pystytty näyttämään tässä kokouksessa, sillä rahastonhoitaja ei ole paikalla. Palataan
asiaan ensi kokouksessa.
§6. Ilmoitusasiat
Täytyy selvittää kaikilta vanhoilta häirintäyhdyshenkilöiltä ovatko käytettävissä tänä
vuonna. Kati Virtanen ei ainakaan ole käytettävissä ja Marika Ikäläinen ei ole vastannut
viestiin. Pitää alkaa miettimään uusia henkilöitä ja hallitus voi ehdottaa uusia
häirintäyhdyshenkilöitä.
§7 LYY-Kummin terveiset
LYY-kummi on Niko Haataja. Häneen voi ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.
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§8 Kevään sitsit
Suunniteltu päivämääräksi 13.3.2020. Teemoina kaverisitsit tai poikkitieteelliset esimerkiksi
epäonnen sitsit. Mietittiin järjestetäänkö JV:n kanssa yhdessä. Ei päätetty vielä mitää
lopullista.
§9 Oppiainekahvit
Järjestetään 26.2 klo.15:00 YTK:n kokoushuoneessa. Oppiainekahvien teemaksi on mietitty
pääaineiden esittelyä. Pääaineita esittelisi gradu-vaiheiset opiskelijat.
Esitys: Budjetoidaan 20e
Päätös: Budjetoidaan 20e
§10 Excursiot
Lapin liittoon ehdotettu kolme eri päivää mahdolliseen excursioon. Ehdotetut päivämäärät
ovat 13.2, 24.2 ja 27.2. He eivät ole kuitenkaan vastanneet vielä mitään. Laitettu myös
Business Rovaniemelle kyselyä mahdollisesta excursiosta.
§11 Hankilentis
LYY järjestää laskiaistapahtumassa hakilentis turnauksen. Laitetaan kyselyä rempan
opiskelijoille, löytyisikö kiinnostusta pelaamiseen. Jos löytyy tarpeeksi kiinnostuneita
joukkue pistetään pystyyn ja osallistutaan turnaukseen. Tapahtuman ilmoittautumismaksu
on 15e per joukkue. Myös on suunnitteilla joukkueelle hankilentis-treenejä ennen
turnausta.
§12 VAHTO- Hanke
Sofia Kari oli laittanut sähköpostia VAHTO-hankeesta. Työpaja järjestetään 19.3. Tänne
tulisi koostaa esitys aiheesta “Mikä aineenne opiskelijoita useimmiten pohdituttaa
opintojen etenemisessä ja/tai työllistymisessä”. Rempan opiskelijoille järjestetään kysely
tämän viikon aikana google formsin avulla, jolla selvitetään kyseisiä asioita. EV hoitaa
tämän homman, mutta koko hallitus voi ideoida kysymyksiä.
§13 HTP 2020
Junalippujen tilauksessa yhdelle 10 lipun setille oli tapahtunut näppäilyvirhe ja liput oli
ostettu väärälle päivälle. Tästä syystä jouduttiin ostamaan uusia lippuja. Yhteensä uusiin
lippuihin meni 210e. VR:lle on reklamoitu lipuista ja junan myöhästymisestä. Heiltä voidaan
saada takaisin enintään 100 euroa.
Esitys: Budjetoidaan 210e lippuihin.
Päätös: Budjetoidaan 210e lippuihin.
§14 Rolmiot- yhteistyö
Rolmiot järjestetään alustavasti 1.4.2020. Rempan vastuualueiksi jakautui
SOME-markkinointi ja lipunmyynti yliopistolla. Tapahtuma on VA:n vastuulla, mutta muu
hallitus auttaa tarvittaessa esimerkiksi lippujen myynnissä..
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§15 VA-jaoston kokous
Kokouksessa käyty läpi laskiaista ja vappuviikkoa. Rempan tulee järjestää yhdessä KB:n
kanssa sitsit vappuviikolla 24.4 ja kostajaiset 28.4 Lyhdyn kanssa. Kokouksessa oli puhuttu
myös Lyy goes kulttuuri konseptista. Konseptia tullaan uudistamaan ja selkeyttämään.
Rempan kuukaudeksi oli valikoitunut marraskuu.
§16 Rempan sähköposti
Muutetaan sähköposteihin oikeat tiedot, jotta informaatiot menevät oikeille henkilöille.
§17 Kideap:n admin oikeudet
Huomenna 5.2 tulee Kideapp:lta henkilö kertomaan sovelluksesta. Samalla vaihdetaan
sovelluksen pääkäyttäjäksi Wilma Jokinen. Sähköpostiksi laitetaan rempan tapahtuman
sähköposti.
§18 YTK-pipolätkä
KB:n kanssa suunniteltu, että pidettäisiin pipolätkä pelejä. Peleille ajankohdaksi on
suunniteltu ti 18.2 klo.18-20 Susivoudin kentällä. Jarkko Kautto selvittää pystyykö LYY:n
toimistolta lainaamaan mailoja ja luistimia.
§19 Oppiaineen markkinointi
Yhteishaku on 18.3-1.4. Tätä ennen tulisi markkinoida oppiainetta viikolla 11 ti,ke ja to
rempan IG:ssä. Ennen tätä julkaistaan kysely, onko innokkaita remppalaisia esittelemään
oppiainetta. Kuitenkin, jos vapaaehtoisia ei löydy kysytään johtamisen psykologiasta Henna
Nätynkiä, hallintotieteistä Alisa Toivaista ja johtamisesta Joonas ervastia, Vesa Alaojaa tai
Eevi Pullia.
§20 Muut esille tulevat asiat
Rempan nettisivuilla ei ole kaikkia kokouspöytäkirjoja viime vuodelta. Puuttuvat
kokouspöytäkirjat toimitetaan pikimmiten nettisivuille.
Tulevilla JV:n vujuilla Olivian ja Jarkon tulee ottaa kuva, joka pystytään julkaisemaan
rempan IG:ssä.
Google kalenterin linkki jaettu kaikille. Kalenteriin tulee lisätä suunnitellut ja sovitut
tapahtumat..
§21 Seuraava kokous
Pidetään 24.2 klo. 16:00
§22 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19:49
Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________________

_____________________________________

Jere Tapio

Jutta Palenius
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Puheenjohtaja

Sihteeri

_____________________________________

_____________________________________

Maija Mietala

Vilja Tapala

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

