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Remburssi RY hallituksen kokous
_______________________________________________________________________________________
Kokoustiedot
Aika: 16.4.2020 klo 18.00
Paikka: Etäkokous Microsoft Teamsissa
_______________________________________________________________________________________
Jäsenet:

Paikalla:
(x ) Tapio Jere, puheenjohtaja
(x ) Uimarihuhta Eveliina, varapuheenjohtaja
( x) Mietala Maija
( x) Palenius Jutta
( x) Jokinen Olivia
(x ) Jokinen Wilma
( x) Kautto Jarkko poistui 18:12 palasi 18:13 poistui 19:02 palasi 19:03
( x) Riuttala Linda
( x) Valo Saana
(x ) Nokkanen Siiri

Varajäsenet:

(x) Tapala Vilja poistui 20:28
(x ) Ristimella Aino poistui 19:36
(x) Toivanen Alisa
Puhe ja läsnäolo oikeus Vilhelmina Koskelalla

Asiat

§1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jere Tapio avasi kokouksen 16.04.2020 ajassa 18.10

§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.
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§3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valittiin Jere Tapio kokouksen puheenjohtajaksi, Jutta Palenius sihteeriksi, sekä Wilma
Jokinen ja Olivia Jokinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

§4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Kohdat §9 Kevätkokous ja §10 Remburssin vuosijuhlat vaihdetaan toisinpäin.

§5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne
Remburssin tilillä on 10 759,99 euroa. Yliopiston ollessa kiinni Lapin Kopiossa on käyty
kopioimassa laskuja. Tulostuskulut ovat 18,20e + 41e.
Ehdotus: Budjetoidaan kuluihin 59,20 euroa.
Päätös: Budjetoitiin 59,20 euroa tulostuskuluihin.
Rahastonhoitaja Saana Valolle tehdään valtakirja, että hän pääsee hoitamaan Nordean
kanssa pankkiasiat.

§6. Ilmoitusasiat
Joogaan osallistu hyvin porukkaa.
KB:n kanssa sovittu alustavasti syksyn peli-illan ja pubivisan päivät.
VAHTO-työpaja antoi kiitosta yhteistyöstä heidän kanssaan.

§7 Toimintakertomus 2019
Taloudesta kertova kohta käytiin uudelleen läpi muutosten takia. Toimintakertomus
hyväksyttiin pienillä muutoksilla.
Liite 1

§8 Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös liitteinä. Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.
Liite 2 Tilien saldot
Liite 3 Tuloslaskelma tilierittely
Liite 4 Tase
Liite 5 Tuloslaskelma
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§9 Remburssin vuosijuhlat
Vuosijuhlien järjestämiselle paras päivä on 3.10.2020. Sky Ounasvaaralle laitettu viestiä
päivämäärästä, mutta vastausta ei ole vielä tullut.

§10 Kevätkokous
Sääntöjen mukaan kokous tulisi pitää 15.5, mutta koronan takia, sitä voida tällöin pitää.
Ehdotus: Kevätkokous siirrettäisiin elo-syyskuulle.
Päätös: Kevätkokous siirretään elo-syyskuulle.
Muutoksesta ilmoitetaan Remburssi ry:n FB-ryhmässä.

§11 HTP-Vastuuhenkilön valinta
Valitaan päävastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö.
Ehdotus: Päävastuuhenkilöksi Wilma Jokinen ja hänelle varalle Olivia Jokinen.
Päätös: Päävastuuhenkilöksi valittiin Wilma Jokinen ja hänelle varalle Olivia Jokinen.

§12 Häirintäyhdyshenkilöiden rekry
Rekryyn tuli kaksi hakemusta. Hakijat ovat Hanna Palosuo ja Julia Koivusipilä. Rekry
suljetaan sunnuntaina 19.4, jos sunnuntaihin mennessä tulee lisää hakemuksia ne
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus: Valitaan Julia Koivusipilä ja Hanna Palosuo häirintäyhdyshenkilöiksi.
Päätös: Valittiin Julia Koivusipilä ja Hanna Palosuo häirintäyhdyshenkilöiksi.

§13 YKA-Yhteistyösopimus
Sopimukseen on tullut hieman muutoksia. Uusi sopimus liitteenä. Uusi sopimus
hyväksyttiin sellaisenaan.
Liite 6

§14 Tapahtumat
Va:n syksyn tapahtumat on merkitty Rempan tapahtumakalenteriin. Lisäksi on tulossa vielä
liikuntatapahtumia.
Kevään/Kesän etätapahtumiksi on suunniteltu ompeluiltaa ja Rempan lounastaukoa.
Ompeluilta järjestetään 29.4.2020.
Ev:n tapahtumat keväällä ovat oppiainekahvit ja dedispiiri etänä. Oppiainekahvit on
suunniteltu toteutettavaksi viikolla 20 ja dedispiiri järjestetään 4.5.2020 klo.16-20.
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§15 Remppa rupattelee-podcast
Podcastista pidetään kokous 20.4.2020 klo.18 teamissa.

§16 Muut esille tulevat asiat
Jarkko tekee IG:seen liikuntavideon.
Koko hallitus tekee vapputervehdyksen.

§17 Seuraava kokous
Doodlen kautta sovitaan uusi aika myöhemmin.

§18 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 20:41

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________________

_____________________________________

Jere Tapio

Jutta Palenius

Puheenjohtaja

Sihteeri

_____________________________________

_____________________________________

Wilma Jokinen

Olivia Jokinen
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Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1

Toimintakertomus
2019

Hyväksytty hallituksen kokouksessa __/__ 2020
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa __/__ 2020
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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 2019 talouden ja toiminnan pääpiirteet.
Toimintakertomukseen on kirjattu kokousajat ja tapahtumat, sekä kuvaukset kunkin hallitussektorin
toiminnasta kaudella 2019. Remburssi ry:n toimintaa kaudella 2019 ovat määrittäneet Talousarvio 2019 ja
Toimintasuunnitelma 2019, jotka löytyvät Liitteet -kohdasta toimintakertomuksen lopusta.

1 Talous


1.1 Varsinainen toiminta, tuotot
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tilikauden 2019 loppuessa tasapainoinen. Varsinaisen toiminnan
tuotot olivat tilikauden päätyttyä 8327,63€. Suurin osa tuotoista koostui tapahtumien
osallistumismaksuista: 7915,24€. Osallistumismaksuista suurimmat erät olivat maaliskuiset vuosijuhlat
(3863,37€), Pyhän kolminaisuuden mökkiretki (868,11€), jonka rahaliikenne kulki ainoastaan Remburssin
tilien kautta ja Remppa Goes Levi -tapahtuma, jonka osallistumismaksut olivat yhteensä 755,14€. Loput
osallistumismaksuista koostuivat seuraavista tapahtumista: HTP19 - ja Remburssin Fuksisitsit 2019, Rolmiot,
sekä Kostajaiset 2019. 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 15 346,35€. Remburssin kulut kasvoivat
huomattavasti edellisestä vuodesta. Tammikuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa hallintotieteilijäpäivät
Rovaniemellä ja kaikki tapahtuman rahaliikenne kulki Remburssin tilin kautta. (n. 2478,63€). Lisäksi
vuosijuhliin kului yhteensä noin 4150€. Lipputulot (3996,05€) ja sponsorit (580€) huomioon ottaen,
vuosijuhlista jäätiin lopulta alijäämäiseksi -19,26€, mikä on hyvä tulos siihen nähden, että nollatulokseen
pyrittiin. Muita suuria kulueriä olivat muun muassa Pyhän kolminaisuuden mökkiretki (n. 1050€) ja Remppa
Goes Levi -mökkireissu (1004€).
Remburssi ry järjesti runsaasti vapaa-ajan tapahtumia kaudella ja erityisesti tapahtumien monipuolisuuteen
haluttiin panostaa. Loput toiminnan kuluista (7981,85€) kohdistui yhteisöllisyyttä kasvattaviin tapahtumiin,
kuten opiskelijajuhlia edeltäviin illanistujaisiin ja fuksiviikkoihin. Lisäksi Remburssi ry halusi tukea
jäsenistönsä urheilu- ja harrastustoimintaa 150€: järjestö tuki sekä Musta Remba -salibandyjoukkuetta, että
A-siiven palloveikkoja, joka on jalkapallon korkeakoulusarjan YTK:n yhteinen joukkue. Remburssi jatkoi
myös matalan kynnysten tapahtumien järjestämistä, kuten deadline -piirejä, sekä remppa rupattelee
-iltamia. Remburssi ry teki myös muutamia hankintoja: Remburssi ry hankki oman logolippunsa (67,22€),
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pöytäliinan (17,25€) ja kahvinkeittimen (189€). Hallituksen hyvinvointiin ja jaksamiseen pyrittiin myös
panostamaan tarjoamalla kokouksissa kokouseväitä, joihin kului vuoden aikana 38,73€. Virkistys- ja
harrastustoiminta -kategoriaan kuuluu hallituksen oma virkistystoiminta, eli kaksi iltakoulua sekä
hallituksen ryhmäytyminen ja kiitosilta. Lopullinen kuluerä oli 93,87€, mikä alitti reilusti talousarviossa
budjetoidun (268€).
Muut toiminnan kulut -kategoriaan kuuluvat kulut ovat nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen PRH:lle 20 €
sekä Remburssin nettisivujen päivittäminen sekä niiden ylläpito. Nettisivut uudistettiin kokonaan vuonna
2019 siirtämällä nettisivut uuteen osoitteeseen ja tämän kokonaiskustannukset olivat 118,95€.
Rahaliikenteeseen kului vuonna 2019 hieman arvioitua korkeampi kuluerä, sillä pankkikulut nousivat
Nordealla viime vuodesta. Pankin palvelumaksuihin kului 285,59€, joka oli odotettavissa. Teimme vuoden
aikana kartoituksen yhdistyksen tilin muuttamisesta toiseen pankkiin, mutta edullisempaa vaihtoehtoa ei
löytynyt Rovaniemeltä. Lisäksi Izettle sekä Treanglo -palvelut ottivat palvelumaksuprovisiota, joka näkyi
vähennettyinä tilityksinä, joten näiden lopullinen kuluerä näkyy vain tuotossa.
Edustuskuluja kertyi 667,62€ vuonna 2019, johon sisältyy muistamiset sekä edustuskulut vuosijuhlilla, että
hallituksen kokousväät (38,73€). Hyvien suhteiden ylläpitäminen toisiin ainejärjestöihin pidettiin tärkeänä
ja siispä hallituksen edustus osallistui aktiivisesti heidän vuosijuhliinsa. Lisäksi sisarainejärjestöjemme Staabi
ry:n vuosijuhlien edustuksiin kului suuri osa edustuskuluista, sillä korvasimme edustajille matkakulut sekä
puolet illalliskorttien kuluista. Staabi ry:n vuosijuhliin yksin kului 247,50€. Lisäksi Vaasan
sisarainejärjestömme Hallinnoijien vuosittaiseen coctail -tilaisuuteen kului yhteensä 48,39€. Muut
vuosijuhlaedustukset sekä muistamiset korvasimme edellisten vuosien tapaan: illalliskortin hinnasta puolet,
sekä maksimissaan parin kymmenen euron arvoinen muistaminen vuosijuhlissa, poikkeuksena kuitenkin
Artikla ry:n 40-vuotisjuhla, jonka muistamislahjaan käytimme 25,00€.
Varsinaisen toiminnan toteutuma on -7018,72€, mutta hallitus kattoi tämän toimimalla aktiivisesti
varainhankinnan saralla.

1.3 Varainhankinta
Varainhankinta oli aktiivista tänä vuonna ja varoja kerättiin yhteensä 7242,68€ tapahtumien järjestämistä
varten. Uusia jäseniä Remburssiin liittyi yhteensä 34 ja jäsenten hankinnasta varoja kertyi yhteensä 1426€,
joka ylitti talousarviossa arvioidun 1200€. Tämä johtunee osittain siitä, että jäsenmaksutuloja nostettiin
kahdella eurolla syyskokouksessa 2018. Lisäksi haalarimainoksia myytiin yhteensä 1475€ edestä, josta
kuitenkin 350€ jäi vielä myyntisaamisena vuodelle 2020.
Yleisavustuksia Remburssi sai vuonna 2020 yhteensä 1938€, johon lukeutuu YKA:n yhteistyösopimus (900€)
ja Halfmoonin yhteistyösopimus (600€) sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yleisavustus 438€.
Varainhankinnan kuluja kertyi kaudella 2019 yhteensä 3243,89€. Muut varainhankinnan kulut -kategoriaan
kuluja kertyi vain 32,49€: uusien remppatarrojen tilaus jäsenistölle maksoi 17,90€ ja lisäksi samaan
kategoriaan kirjattiin hyvitys remburssin haalareista Sofia Manniselle (14,54€).
Varainhankinnnan kulujen suurin osa siis kertyi ostojen eli myytävien tuotteiden kuluista. Ne olivat
yhteensä 3211,40€, ja tämä luku koostui Remburssin haalareiden hankkimisesta (1683,20€), Remburssin
collegepaidoista ja niiden painatuksesta (yht. 1526,60€) sekä yhden vujunauhan postittamisesta
Tampereelle, jonka postituksen ostaja maksoi kuitenkin Remburssille (1,60€). Lisäksi remburssi hankki
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haalarimerkkejä fuksisitseille sekä hallintotieteilijäpäiville, mutta näiden kuluerät lukeutuvat toiminnan
kuluihin, sillä haalarimerkkejä ei erikseen myyty vaan niiden kulut olivat laskettu mukaan
osallistumismaksuihin.

1.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Varsinaista sijoitustoimintaa Remburssi ry ei harjoita, mutta talletuskorkoa kertyi vuonna 2020 tilille
yhteensä 62,05€. Sijoitustoiminnan kuluja ei kertynyt vuonna 2020.

1.5 Tulos
Tulos vuodelta 2019 jäi alijäämäiseksi -1019,88€, mutta jos vuodelle 2020 jäävät myyntisaamiset (834,14€)
otettaisiin huomioon, tulos olisi ollut -185,74€. Talousarvion 2019 mukainen tavoiteltava tulos oli
nollatulos, joten tämä huomioon ottaen kauden 2019 tulos on oikein hyvä. Vaikka vuoden 2019 kulut
erosivat jonkin verran talousarviosta, onnistui yhdistys tasapainottamaan tilannetta aktiivisella
varainhankinnalla. Yhdistyksen tavoitteena onkin luoda jäsenistölleen yhteisöllisyyttä ja mielekkäitä
tapahtumia, ja tässä tavoitteessa vuonna 2019 onnistuttiin.

2 Hallitus


2.1 Hallituksen kokoonpano
Turtinen Heli, puheenjohtaja
Lehtonen Emma, varapuheenjohtaja
Haverinen Minttu-Mari, viestintä- ja yrityssuhdevastaava
Koskela Vilhelmiina, rahastonhoitaja
Nevanlinna Mikko, työelämävastaava
Oittila Ella, kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava, häirintäyhdyshenkilö
Tapio Jere, sihteeri
Toivanen Alisa, vapaa-aikavastaava, erityisesti Rolmiot
Tuominen Elli, vapaa-aikavastaava, liikunta
Uimarihuhta Eveliina, edunvalvontavastaava
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Varajäsenet:
Nätynki Henna
Ristimella Aino, tutor- ja fuksivastaava
Yliaska Anna, ympäristövastaava

2.2 Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut vuonna 2019 yhteensä 17 kertaa. Yksi kokous pidettiin sähköpostin välityksellä ja
kolme kokousta Skypen välityksellä. Kokouksia pidettiin noin kaksi kertaa kuukaudessa, tai tarvittaessa.
Kokousajat olivat seuraavat:

Tammikuu
9.1.2019 kello 17.01 – 18.49
22.1.2019 kello 16.02 – 17.19

Helmikuu
8.2.2019 kello 10.09 – 12.36
26.2.2019 kello 18.06 – 20.21

Maaliskuu
4.3.2019 kello 11.54 – 5.3.2019 kello 15.00 (sähköpostikokous)
14.3.2019 kello 17.05 – 19.27

Huhtikuu
1.4.2019 kello 18.05 – 19.59
23.4.2019 kello 16.08 – 16.51
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Toukokuu
23.5.2019 kello 18.04 – 20.09 (Skype)

Heinäkuu
23.7.2019 kello 19.02 – 20.26 (Skype)

Elokuu
14.8.2019 kello 19.00 – 20.42 (Skype)

Syyskuu
10.9.2019 kello 16.07 – 18.45
30.9.2019 kello 17.12 – 19.16

Lokakuu
8.10.2019 kello 16.08 – 18.19

Marraskuu
7.11.2019 kello 16.09 – 17.50
13.11.2019 kello 9.12 – 11.02
28.11.2019 kello 10.03 – 10.53

2.3 Hallituksen toiminta
Hallitus on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan. Läpi koko vuoden toiminnassa on säilynyt hyvä ja
innostunut työskentelyilmapiiri. 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. Päätöksiä tehdessä on otettu huomioon kaikkien mielipiteet ja päätökset on tehty
hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Hallitus ei ole kohdannut vuoden aikana muutostarpeita
kokoonpanon suhteen. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan
jaostotoimintaan sekä̈ keväällä järjestettävään Riemupiirakkaan.
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Hallitus on järjestänyt keskenään iltakouluja koskien vuoden 2019 toiminnan ja
tapahtumien suunnittelua. Tapaamisia on järjestetty välillä koko hallituksen kesken ja tämän lisäksi myös
sektoreittain, jonne osallistui tietyn sektorin vastaavat ja puheenjohtajisto. Keväällä 2019 puheenjohtajisto
järjesti jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen kehityskeskustelun, jossa mietittiin jokaisen toiveita
ja odotuksia tulevaa toimikautta varten ja pohdittiin kuluneen kevään toimintaa. Puheenjohtaja pyrki
huomioimaan ja viemään eteenpäin kehityskeskusteluissa syntyneitä ideoita. Hallituksen ryhmäytymiseen
panostettiin järjestämällä muutamia erilaisia vapaamuotoisia hengailuiltoja.
Remburssi on vaalinut suhteitaan muihin Lapin yliopiston ainejärjestöihin ja
ylioppilaskuntaan osallistumalla esimerkiksi muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille sekä järjestämällä
tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tänä vuonna poikkitieteellisiä tapahtumia on tehty
eteenkin Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa. Paikallisten opiskelijajärjestöjen
lisäksi Remburssi on pitänyt yllä hyviä suhteita sisarainejärjestöihin Vaasassa ja Tampereella.
Yhteistyösuhteita on ylläpidetty yhdessä järjestettyjen hallintotieteilijäpäivien osalta ja vuoden aikana
Remburssin edustus on myös vieraillut kummankin sisarainejärjestön vuosijuhlilla. 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
perinteisesti Remburssin Instagram-storyssa, jossa jokainen sai kertoa mitä omaan pestiin kuuluu ja miksi
kannattaa hakea hallitukseen. Hallitusrekrynä järjestettiin jo toisen kerran kotiapprot, jossa potentiaaliset
hallitukseen hakijat pääsivät tutustumaan hallituslaisten kodeissa tarkemmin hallituspesteihin ja siihen mitä
ne pitävät sisällään. Uutena rekrytointimuotona toimi Remppa rupattelee -podcast, jonka kahdessa
jaksossa hallituslaiset sektoreittain juttelivat kuluneesta vuodesta ja siitä, mitä pestiin kuuluu ja mitä vuosi
hallitustoiminnassa on pitänyt sisällä.

3 Toiminta
Remburssi ry:n toiminta on ollut vuoden 2019 aikana erittäin aktiivista. Toimintasuunnitelma on ohjannut
kauden 2019 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 2019 toiminnassa on korostunut etenkin järjestön viestintä ja jäsenistön moninaisuus
huomioon ottaen järjestetyt erilaiset tapahtumat, 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. Kevään 2019
suurin järjestetty tapahtuma oli Remburssin ja sisarainejärjestöjen yhteiset Hallintotieteilijäpäivät. HTP19
järjestettiin Rovaniemellä, joten päävastuu järjestelyistä oli Remburssilla. Syksyllä 2019 katseet käännettiin
jo tulevia Hallintotieteilijäpäiviä kohti, ja Tampereella järjestettäviä päiviä varten nimettiin myös
Remburssin vastuuhenkilöt HTP-tiimiin. Tampereelle Hallintotieteilijäpäiville lähteville Remburssin jäsenille
haettiin matka- ja majoitustukea rehtorilta ja tiedekunnalta. Saadun tuen avulla ja Remburssin omalla tuella
(matkat ja majoituksen ottaneille lähtijöille 3€ tuki) pystyttiin tarjoamaan jäsenistölle ilmaiset matkat ja
majoitukset HTP20-tapahtumaan.
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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. Loppu vuodesta 2019 hallituksen edunvalvontasektori ja tulevan vuoden
hallituksen puheenjohtaja kävivät keskustelua Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) edustajan ja
SYY-Lapin kanssa tulevan vuoden yhteistyöstä YKA:n ja SYY-Lapin kanssa.

3.1 Yhdistyksen yleiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 23.4.2019 alkaen kello 17.00 yliopistolla. Kokouksessa päätettiin
vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus ja
tilinpäätös. Yhdistyksen syyskokous puolestaan pidettiin 29.11.2019 kello 16 alkaen DAS Kodan
kerhotilassa. Uuden hallituksen valinta tapahtui tutulla tavalla, jossa yhdistyksen kokous ilmaisi
mielipiteensä hallituksen kokoonpanosta. Puheenjohtajan ruoskaan ja juomasauvaan tarttui Tapio Jere.
Hallituksen jäseniksi valittiin Jokinen Olivia, Jokinen Wilma, Kautto Jarkko, Mietala Maija, Nokkanen Siiri,
Palenius Jutta, Riuttala Linda, Uimarihuhta Eveliina ja Valo Saana. Varajäseniksi valittiin Tapala Vilja,
Toivanen Alisa ja Ristimella Aino.

3.2 Viestintä
Hallituskaudella 2019 Remburssin viestintään haluttiin panostaa. 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 Jere Tapio. Viikkokirjeen tarkoituksena on ollut kootusti
tiedottaa jäsenistöä viikon tapahtumista.
Suurin uudistus viestinnän osalta oli viestintävastaava Minttu Haverisen koordinoima ja
pääosin toteuttama nettisivu-uudistus. Uudistuksen myötä järjestö sai modernimmat ja selkeämmät
nettisivut, joitten sisältö on tarkkaan harkittu. Tarkoituksena oli vakiinnuttaa ajantasaiset ja sisällöllisesti
hyvät nettisivut Remburssin virallisena tiedotuskanavana. Nettisivujen sisällöntuotantoon on vuoden aikana
aktivoitu jäsenistöä, esimerkiksi keräämällä kesätöihin liittyvä ’’Remppa hommissa’’ blogisarja.
Viestinnän osalta vuonna 2019 on mietitty paljonkin miltä Remburssin viestintä ulospäin
näyttää ja pienillä toimin sitä on pyritty viemään huolitellumpaan ja ammattimaisempaan suuntaan.
Vuoden aikana on myös keskusteltu siitä, mitkä Remburssin sosiaalisen median kanavista ovat relevantteja
ja täten ylläpidettäviä. Kevään yhteishaun aikana toteutettiin Remburssin ensimmäinen sosiaalisen median
maksullinen kampanja. Kampanjassa tutkinto-ohjelman pääaineitten opiskelijat kertoivat Remburssin
Snapchat-tilillä omista opinnoistaan. Kampanja oli kohdennettu toisen asteen koulutuksen päättäville
nuorille, jotka ovat potentiaalisia hakijoita hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelmaan. Viestinnän
osalta pilotoitiin Remburssin oma Remppa rupattelee -podcast, joka toimi yhtenä Remppa rupattelee
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-tapahtumakonseptin osana. Podcastin yhtenä päätavoitteena oli tavoittaa myös muualla kuin
Rovaniemellä asuvat remppalaiset. Vuoden aikana Haverinen kirjoitti myös Remburssin terveiset Lapin
ylioppilaslehden ainejärjestöpalstalle, teksti käsitteli synergiaa.
Syksyllä 2019 järjestettiin myös edustajistovaalit Lapin yliopistossa. Remburssin ollessa
poliittisesti sitoutumaton järjestö toteutettiin vaaliviestintää hyvin yleisellä tasolla. Ehdokasasettelujen
aikaan edustajiston puheenjohtaja (2017-2019), remppalainen Janette Peltokorpi esitteli ja kertoi
Remburssin Instagram-storyssa mikä on edustajisto ja mitä sen tehtäviin kuuluu. Muuten vaaliviestintää
toteutettiin kokoamalla Remburssin musta lista, jossa esiteltiin kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olevat
Remburssin jäsenet. Remppalaisia myös kannustettiin äänestämään edustajistovaaleissa. Vuoden aikana
hakuun tuli myös hallinnon opiskelijaedustajat eli halloped-paikat. Näidenkin osalta jäsenistöä informoitiin
paikkojen toimenkuvista Instagram-storyn avulla, jossa remppalaiset Anni-Sofia Sihvo ja Iida Nevasalmi
kertoivat omista kokemuksistaan eri toimielimissä. Halloped-paikkoihin remppalaisia kannustettiin
hakemaan.

3.3 Edunvalvonta ja työelämä
Edunvalvontasektori on toiminut vuoden 2019 aikana tehokkaasti Eveliina Uimarihuhdan ja Mikko
Nevanlinnan 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 aktiivisesti pitäneet
yhteyttä ja osallistuivat erilaisiin keskustelutilaisuuksiin opettajien kanssa.
Tapahtumien osalta edunvalvontasektori on järjestänyt perinteisiä oppiainekahveja,
deadlinepiirejä, Remppa rupattelee -tapahtumia ja työelämäekskursioita, sekä tutkinto-ohjelman
opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä illanviettoja. Keväällä 2019 järjestettiin myös
alumni-iltapäivä ja syksyllä 2019 LinkedIn-Workshop. Oppiainekahveilla opiskelijat ja henkilökunta ovat
keskustelleet työharjoittelusta ja kansainvälisestä vaihdosta, tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä,
tutkinto-ohjelman esittelystä ja markkinoinnista, sekä etäopetuksesta ja -opiskelusta. Oppiainekahvien
lisäksi opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapahtumia ja kohtaamisia ovat olleet alumni-iltapäivä ja sen
jälkeiset poolibileet, sekä syksyllä 2019 järjestetyt pooliolympialaiset.
Vuonna 2018 aloitetut Remppa rupattelee -tapahtumat ja deadlinepiirit saivat jatkoa myös vuonna 2019.
Deadlinepiireissä remppalaiset ovat voineet kerääntyä yhteen tekemään opintosuorituksia, sekä samalla
kysellä ja keskustella muiden opiskelijoiden kanssa tehtäviin liittyvistä ajatuksista. Remppa rupattelee
-tapahtumat ovat pilottivuotensa jälkeen jatkaneet paikkansa hakemista vuonna 2019 ja niiden tiimoilta
kehiteltiin eri sisältöisiä tapahtumia.
Työelämävastaavan johdolla Remburssi ry:n jäsenistö on saanut mahdollisuuden tutustua
erilaisiin uramahdollisuuksiin. Työelämäekskursioiden kohteet ovat olleet Taitoa, Barona ja Finders Seekers.
Myös Rovaniemellä järjestettyjen Hallintotieteilijäpäivien yhteydessä Remburssin jäsenillä oli mahdollisuus
osallistua Lappset Groupin työelämävierailuun, sekä Rainmakerin järjestämiin workshopeihin, sekä kuulla
alumnien tarinoita ja ajatuksia alumnipaneelissa. Alumni-iltapäivänä remppalaiset saivat myös kuulla
mielenkiintoisia uratarinoita aloiltamme valmistuneilta alumneilta. Jäsenistön työelämävalmiuksia on
kehitetty myös järjestämällä verkostoitumispalvelu LinkedInin käyttöön liittyvä koulutus keväällä ja syksyllä,
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joissa jäsenistöllä oli mahdollisuus saada myös itsestään ansioluettelokelpoinen kuva. Työelämävastaava on
osallistunut myös aktiivisesti yliopiston työelämäpäivän järjestämiseen, vuonna 2019 päivä kantoi nimeä
Uraexpo.
Vuoden 2018 hallitus laati kaksi eri kannanottoa, toinen koskien johtamisen psykologian
kandidaatin tutkielmaseminaaria ja sen opetusta ja toinen koskien tutkinto-ohjelman markkinointia.
Vuonna 2019 edellisen vuoden kannanottojen etenemistä on seurattu ja aktiivisesti pyydetty tietoja
tutkinto-ohjelman henkilökunnalta siitä, mitä kannanottojen eteen on tehty. Vuoden 2019 aikana
edunvalvontasektorin johdolla on toteutettu jäsenistölle myös vuosittainen ainejärjestökysely, jonka
vastaamiseen kannustettiin arpomalla vastanneiden kesken vapaavalintainen lahjakortti. Jäsenistölle tehtiin
myös palautekyselyt tutoroinnista.

3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aika
Vuonna 2018 kulttuuri- ja vapaa-aikasektorista ovat olleet vastuussa Ella Oittila, Alisa Toivanen ja Elli
Tuominen. Kolmen kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan kesken he jakoivat pääpainot Rolmiot-bileistä,
liikunnasta ja kulttuurista. Vuosi 2019 potkaistiin käyntiin edellisen vuoden tapaan tipattoman kaatajaisten
etkoilla, missä järjestettiin myös haalarinkastajaiset ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Edellisen vuoden
tapaan Remburssi on jatkanut uudenlaisten tapahtumien ideointia ja tapahtumien järjestämisessä on
pyritty huomioimaan koko jäsenistö, erityisesti erilaisia liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja lisättiin vuoden
aikana huomattavasti. Tapahtumien järjestämisessä kuunneltiin jäsenistön toiveita, ja niiden pohjalta
järjestettiin mahdollisimman laaja-alaista ja monipuolista toimintaa.
Kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana Remburssi ry on järjestänyt monenlaisia
tapahtumia yksin ja yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sekä LYY:n kanssa. Jäsenistölle on ollut tarjolla
mahdollisuus erilaisiin liikuntatapahtumiin, laavuiluun, sitseille ja LYY goes kulttuuri -tapahtumiin,
Remburssin vastuutapahtuma tässä konseptissa oli LYY goes LoimuSpeksi. Virkistystapahtumien osalta
Remburssi on tehnyt keväällä 2019 reissun Leirikarille Lyhdyn ja Taon kanssa, sekä jäsenistön toiveesta
syksyllä 2019 mökkireissun Leville. 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, Kostajaisiin ja
Poronkusemaan. 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 32. vuosijuhlat järjestettiin Korundissa 16. maaliskuuta. Juhlien
järjestäminen aloitettiin vuoden 2018 puolella vuosijuhlatiimiin toimesta, jota johti Lotta Lahtinen ja johon
kuului jäseniä sekä hallituksesta, että hallituksen ulkopuolelta. Vuosijuhlassa kuultiin puheita Remburssin
hallituksen puheenjohtajalta, juhlapuhuja Tiia Lehtolalta ja opiskelija Hanna Markkasen puhe valoisalle
tulevaisuudelle. Lämminhenkisessä vuosijuhlassa korostuikin synergia. Vuosijuhlatunnelma sai jatkoa
seuraavana päivänä järjestetyllä akateemisella silliaamiaisella.
Remburssilaisten ikioma urheilujoukkue Musta Remba on tuttuun tapaan osallistunut
urheilutapahtumiin, kuten Laskiaisen lumifutis -turnaukseen sekä salibandyn harrastesarjan otteluihin.
Remburssi on myös maksanut puolet jalkapallon korkeakoulusarjan osallistumismaksusta ja jäseniä on
kannustettu osallistumaan jalkapallopeleihin A-siiven Palloveikoissa. Jalkapallojoukkue A-siiven Palloveikot
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on toiminut yhdessä Kosmos Buranin jäsenten kanssa. Keväällä ja syksyllä 2019 jäsenistölle on järjestetty
myös lumifutista, pesäpalloa, ratsastusta, pipolätkää, megazonea sekä syksyinen patikkareissu.

3.5 Tutorointi ja jäsenhankinta
Lapin yliopistossa tutoroinnin koordinointi ja kehittäminen on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
vastuulla. Remburssin puolesta tutoroinnin kehittämiseen LYY:ssä osallistui tutor- ja fuksivastaava Aino
Ristimella, 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 2019 erityisen paljon
töitä, jotta uudet opiskelijat pääsisivät mukaan yliopistoyhteisöön. 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 yliopiston avoimien ovien päivillä, tutkinto-ohjelman pääsykoetilaisuudessa sekä Fuksimessuilla.
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, haalarivastaavina
toimivat Jylhä Katariina ja Valo Saana. Uudet opiskelijat ja hallitus keräsivät sponsoreita haalareita varten ja
uusille opiskelijoille tilattiin Remburssin haalarit syksyllä. Haalarit eivät valitettavasti ehtineet saapua
vuoden 2019 puolella, mutta haalarilasku maksettiin vuoden 2019 hallituksen toimesta. Fuksit maksavat
haalarit hakiessaan ne.

3.6 Remburssi ry:n tapahtumat vuonna 2019
Listaus Remburssin tapahtumista vuodelta 2019:
Tammikuu
25.1. Rempan ompeluilta ja haalarikaste
31.1. Hallintotieteilijäpäivät 2019 – Lappset Group ekskursio

Helmikuu
1.2. Hallintotieteilijäpäivät 2019
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– Alumnipaneeli, pääpuhuja ja workshopit
– Voittajasitsit/Lapin kovimmat kotibileet
2.2. Hallintotieteilijäpäivät 2019 – Selviytymisbrunssi
6.2. Rempan LinkedIn-workshop
14.2. KB:n ja Rempan hankifutistreenit
25.2. Oppiainekahvit

Maaliskuu
13.3. Excursio Taitoalle
16.3. Remburssi ry:n 32.vuosijuhlat
17.3. Rempan 32. vujujen sillis
18.3. Rempan deadline-piiri
21.3. Remppa ja JV goes megazone
22.3. Alumnitapahtuma ja poolibileet
27.3. JV ja Remppa goes Rolmiot etkot
Huhtikuu
3.4. Pubivisa/PUB QUIZ
6.-7.4. Pyhän Kolminaisuuden mökkiretki
9.-10.4. Jaksamista kevääseen
11.4. Baronan ekskursio
15.4. Oppiainekahvit
23.4. Remburssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous
26.4. Kostajaiset (jatkot)

Elokuu
20.8. Kirkkolammen laavuilu
27.8. Remppa ja KB: futista Susivoudilla!
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30.8. Rempan Varjoetkot

Syyskuu
11.9. YTK + Lastu Fuksiaiset
19.9. Oppiainekahvit
20.9. Remburssin fuksisitsit
24.9. Finders Seekersin ekskursio
24.9. Remppa ratsastaa
28.9. Rempan syysvaellus

Lokakuu
11.10. Remppa Rupattelee -saunaedition
16.10. Pubivisa
22.10. Rempan deadline-piiri
23.10. Pooliolympialaiset
30.10. YTK:n Hocus Pocus Halloween

Marraskuu
6.11. Rempan ja KB:n Rolmiot etkot
12.11. Rempan kotiapprot (hallitusrekry)
13.11. Flip cup -tournament
14.11. Rempan LinkedIn-workshop 2.0
15.-17.11. Remppa goes Levi
19.11. Oppiainekahvit
25.11. YTK:n lätkät ja luistelut
29.11. Remburssi ry:n syyskokous ja pikkujoulut
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Tärkeimmät tapahtumat, joita Remburssi oli mukana järjestämässä tai osallistui:
·

Rolmiot

/ yksi järjestäjistä

·

Riemupiirakka

/ osallistuminen

·

Opiskelijoiden

laskiainen / osallistuminen

·

LYY:n

viidakkovappu ja vappuviikon tapahtumat
o m
 erkkimarkkinat / ständi
o K
 ostajaiset / yksi järjestäjistä

·

Fuksimessut

·

Avoimien

/ ständi

ovien päivä / ständi

Liitteet

Liite 1: Talousarvio 2019
Liite 2: Toimintasuunnitelma 2019

Liite 2
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Liite 3
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Liite 5

Liite 6
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