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REMBURSSI RY – SYYSKOKOUS  

________________________________________________________________________________ 

Aika:  4.12.2020 klo: 16.11–19.44  

Paikka: LS19, Lapin yliosto, Yliopistokatu 8 

 Etäyhteys Microsoft Teams 

 

________________________________________________________________________________ 

Läsnä: Liite 1 

Liitteet: LIITE 1 Läsnäolijat 

 LIITE 2 Valtakirjat



 

§1 Kokouksen avaus 

Remburssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Jere Tapio ajassa 16.11. 

 

§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 Heli Turtisen ja sihteeriksi Emma 

Lehtosen. Esitetyt ovat käytettävissä tehtävään. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Jere Tapio ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlakijoiksi 

Jere Tapiota ja Eveliina Uimarihuhtaa. Esitetyt ovat käytettävissä.   

 

Päätös: Vastaehdotuksia ei tule. Toimitaan esitysten mukaisesti. 

 

§4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään pohjaesityksen mukaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

§5 Yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen kaudelle 2021 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jere Tapio esittää hallituksen esityksenä, että yhdistyksen jä-

senmaksu pidetään samana kuin aiemmin eli 42 euroa. 

Asiasta käydään keskustelua. Keskustelussa ei ilmaantunut jäsenmaksun muutostarpeita. 

 

Päätös: Yhdistyksen jäsenmaksu kaudelle 2021 on 42 euroa, pohjaesityksen mukaan. 

 

§6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2021 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tapio esittelee toimintasuunnitelman kaudelle 2021.  

Toimintasuunnitelma käydään läpi alakohdittain, jokaisen kohdan jälkeen käydään ko. kohdasta kes-

kustelua.  



 

Tapio huomauttaa, että toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio on laadittu niin sanotusti tavallisen 

toiminnan puitteiden mukaan, oletuksella, että elämä palaa ns. normaalitilaan seuraavan vuoden ai-

kana.  

 

Nätynki ehdottaa lisäystä kohtaan 2. Edunvalvonta ja työelämä. 

Nätyngin ehdotus: EV-tiimi tarkastelee olemassa olevien tapahtumien vaikuttavuutta ja tarvittaessa 

kehittää niitä uudelleen toimikauden 2021 aikana. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Kassala ehdottaa, että poistetaan kohdasta 3. Virkistystoiminta ”mahdollisuuksien mukaan” -sanapari 

lauseesta ”Mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2021 on otettava huomioon opiskelijoiden … 

monipuolisten liikuntatapahtumien järjestämisen parissa.”. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Oittila ehdottaa lisäystä kohdan 3. Virkistystoiminta viimeiseen kappaleeseen ”Remburssin tapahtu-

mat tulee olla turvallisia kaikille osallistujille ja niissä on noudatetaan mm, lapin yliopiston yhteisen 

tilan periaatteita ja LYY:n tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.” 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Savonen esittää, että poistetaan kohdasta 4. Viestintä ”pyritään” sana, lauseesta ”Jäsenistölle pyritään 

… LYY:n jaostokokouksista.”  

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Savonen kiinnittää huomiota myös 4. Viestintä -kappaleen kohtaan ”Vakiinnutetaan Remburssin net-

tisivuja informaation lähteenä” ja huomauttaa sosiaalisen median vaikuttavuudesta viestintäka-

navana. Tapio muotoilee lisäyksen edellä esitettyyn lauseeseen: ”Vakiinnutetaan Remburssin nettisi-

vuja informaation lähteenä, jonka lisäksi viestintää sosiaalisen median kanavissa kehitetään edel-

leen.” 

Lisätään pohjaesitykseen edellä esitetty lause.  

 

Kohdassa 6. Jäsenhankinta Savonen esittää näkemyksensä siitä, että jäsenistöä tulisi kannustaa vies-

timään hallintotieteen- ja johtamisen oppiaineesta omiin entisiin oppilaitoksiin, esimerkiksi opojen 

kautta. Keskustelussa kuitenkin todetaan, että ko. työtä yliopistossa tehdään opiskelijalähettilästoi-

minnan muodossa.  Tapio muotoilee Savonen huomiosta lisäyksen ”Kannustetaan jäsenistöä 



 

ottamaan osaa opiskelijalähettitoimintaan ja viemään viestiä eteenpäin myös mahdollisille uusille 

opiskelijoille.” 

Lisätään pohjaesitykseen edellä esitetty lause.  

 

Oittila ehdottaa, että kohdan 8. Hallituksen toiminta ensimmäinen lause muutetaan muotoon ”Halli-

tuksen toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää.” 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä ja muuttaa pohjaesitystä tähän muotoon. 

 

Nätynki huomauttaa vielä toimintasuunnitelmassa olevista kirjotusvirheistä. Teksti tullaan oikoluke-

maan ja kirjoitusvirheet korjataan lopulliseen versioon.  

 

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2021, edellä mainituin muutoksin. 

 

§7 Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kaudelle 2021 

Saana Valo esittelee tulo- ja menoarvion kaudelle 2021. 

Turtinen avaa keskustelun. Aiheesta käydään keskustelua. 

  

Tulo- ja menoarvioon on liitetty lukuja vertailuluvuiksi aiempien vuosien tulo- ja menoarvioista. Ver-

tailuluvuiksi toivotaan kuitenkin lukuja toteumista. Näiden lukujen käyttämisessä on ollut kuitenkin 

hieman haasteita niiden vertailukelpoisuuden osalta. Jatkossa tulo- ja menoarviossa, sekä tilinpäätök-

sessä olisikin hyvä kiinnittää huomiota merkintätapoihin, jotta luvuista saadaan vertailukelpoisia. 

 

Toimintasuunnitelmassa mainittiin, että yhdistys alkaa valmistautua jo vuoden 2022 vuosijuhliin. 

Tulo- ja menoarviossa tämä tulee myös ottaa huomioon. Kassala, Turtinen ja Pyky esittävätkin, että 

vuonna 2021 vuosijuhliin käytetään edellisen vuoden tapaan 3600 euroa. Jolloin tulo- ja menoarvi-

ossa vuosijuhliin esitetystä 4500 eurosta ylijäämää jää 900 euroa vuoden 2022 vuosijuhlia varten. 

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä. 

 

Päätös: Hyväksytään tulo- ja menoarvio kaudelle 2021, edellä mainituin muutoksin. 

 

§8 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2021 

Kokouksen puheenjohtaja Turtinen avaa keskustelun ja pyytää tehtävästä kiinnostuneita nousemaan 

ylös ja esittelemään itsensä.  

Siiri Nokkanen on kiinnostunut ja käytettävissä tehtävään. 



 

Ei muita ehdokkaita tai esityksiä 

 

Päätös: Valitaan Siiri Nokkanen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021, yksimieli-

sesti.  

 

§9 Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen kaudelle 2021 

Tapio esittelee hallituksen ehdotuksen tulevan hallituksen koosta ja kokoonpanosta. Hallitus esittää, 

että tulevassa hallituksessa olisi 9 varsinaista jäsentä. Pestijakoa ehdotetaan seuraavasti varapuheen-

johtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, edunvalvontavastaavaa, työelämä- ja yrityssuhdevastaava, vapaa-

ajan vastaavat 3 kpl (painotuksina Rolmiot, liikunta ja kulttuuri) ja viestintävastaava. 

 

Päätös: Esitys hyväksytään pohjaesityksen mukaan. 

 

§10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2021 

Kokouksen puheenjohtaja Turtinen avaa keskustelun. Turtinen esittää, että kaikki kiinnostuneet nou-

sisivat seisomaan/pyytäisivät puheenvuoron ja esittäytyisivät.  

 

Wilma Jokinen, Veera Savonen, Arman Shapour, Nelma Nieminen, Ilona Hiltunen, Iisa Niiranen, 

Mette Mäkinen, Linda Riuttala, Kalle Pyky ja Ville Hannus (Arman Shapouri esittää) osoittavat ole-

vansa kiinnostuneita ja käytettävissä tehtäviin. 

 

Ehdokkaita ollessa 10, siirrytään äänestämään. Luotettavan ja oikean äänestystuloksen saamiseksi 

äänestys joudutaan uusimaan useita kertoja. Oikea äänestystulos saadaan aikaan lähettämällä äänes-

tyslomakkeen linkki yksitellen äänivaltaisille. Valtakirjaäänet annetaan omassa lomakkeessaan. 

 

Päätös: Valitaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2021 Veera Savonen, Arman Shapouri, Nelma Nie-

minen, Ilona Hiltunen, Iisa Niiranen, Mette Mäkinen, Linda Riuttala, Kalle Pyky ja Ville Hannus  

 

§11 Mahdollisten muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta kaudelle 2021 

Kokouksen puheenjohtaja Turtinen avaa keskustelun. Turtinen esittää, että kaikki kiinnostuneet nou-

sisivat seisomaan/pyytäisivät puheenvuoroa ja esittäytyisivät.  

 

Wilma Jokinen, Jutta Palenius, Olivia Jokinen ja Jemina Seppälä osoittavat olevansa kiinnostuneita 

ja käytettävissä tehtävään. 



 

 

Hallituksen kokoa määritettäessä kohdassa §9 ei mahdollisten muiden toimihenkilöiden määrää mää-

ritetty, joten hallituksen puheenjohtaja Tapio esittää, että toimihenkilöitä valitaan neljä toimikaudelle 

2021. Asiaan ei tule vastaehdotuksia. 

 

Päätös: Valitaan toimihenkilöitä kaudelle 2021 neljä henkilöä. Valitaan tehtäviin Wilma Jokinen, 

Jutta Palenius, Olivia Jokinen ja Jemina Seppälä. 

 

§12 Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta kaudelle 2021 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tapio esittää varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Sinna Mar-

jamaata ja varahenkilöksi Iiris Korhosta. Marjamaa ja Korhonen ovat antaneet suostumuksensa ja 

ovat käytettävissä tehtäviin. Muita ehdotuksia ei tule. 

 

Päätös: Valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Sinna Marjamaa, varalle Iiris Korhonen. 

 

§13 Syyskokouksen 2019 ponnet 

Hallituksen puheenjohtaja Tapio vastaat viime syyskokouksen ponsiin. Ponsista käydään keskuste-

lua. Keskustelu päätetään. 

 

§14 Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen varapuheenjohtaja Uimarihuhta palkitsee vuoden 2020 Remppalaisen.  

 

Oittila pitää kiitospuheenvuoron 2020 vuoden hallitukselle. 

 

§15 Kokouksen päättäminen 

Turtinen päättää kokouksen ajassa 19.44. 

 

 

 

  



 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Turtinen Heli    Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Tapio Jere    Uimarihuhta Eveliina 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE 1: LÄSNÄOLIJAT 

Uimarihuhta Eveliina 

Tapio Jere 

Palenius Jutta 

Valo Saana 

Nokkanen Siiri 

Riuttala Linda 

Jokinen Olivia   

Turtinen Heli  

Pyky Kalle 

Mäkinen Mette 

Palosuo Hanna 

Mietala Maija 

Tuominen Elli (poistui ajassa 19.07, §10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta) 

Jokinen Wilma 

Nätynki Henna (poistui ajassa 17.30, §8 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta) 

Kautto Jarkko  

Mäkelä Anna-Eveliina 

Vesalainen Aleksandra (poistui ajassa 19.07, §10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta) 

Shapouri Arman 

Kassala Matias 

Hiltunen Ilona 

Niiranen Iisa 

Ruuskanen Anni 

Seppälä Jemina 

Aikio Saana 

Tuomi Riika 

Nikula Maiju 

Mäki Emmi (poistui ajassa 19.07, §10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta) 

Rapakko Venla 



 

Hettula Emilia 

Ala-aho Emilia 

Lehtonen Emma 

Oittila Ella (saapui ajassa 16.13, §2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus) 

Savonen Veera (saapui ajassa 16.15, §2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus) 

Nieminen Nelma (saapui ajassa 16.15, §2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus) 

Ervasti Joonas (saapui ajassa 17.09, §6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2021, poistui 
ajassa 17.39, §9 Yhdistyksen hallituksen koon määrittäminen) 
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LIITE 2: VALTAKIRJAT 

Jessica Parkkinen valtuuttaa Emma Lehtosen 

Anna Yliaska valtuuttaa Emma Lehtosen 

Henna Nätynki valtuuttaa Emma Lehtosen 

Aino Ristimella valtuuttaa Siiri Nokkasen 

Jason Kantola valtuuttaa Siiri Nokkasen 

Anni Kyngäs valtuuttaa Siiri Nokkasen 

Eevi Pulli valtuuttaa Siiri Nokkasen 

Minttu-Mari Haverinen valtuuttaa Siiri Nokkasen 

 

 

 

Ajassa 17.58 valtakirjoja käytössä 8, yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä 42 henkilöä 

Äänestyksen pitkittyessä valtakirjoja edelleen käytössä 8, yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä 39 henki-

löä.  


