
Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 
96300 Rovaniemi Pöytäkirja 11/2018 
 

 

Remburssi RY hallituksen sähköpostikokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 2.9.2018 kello 23.30 – 3.9.2018 kello 15.00 

Paikka: Sähköposti 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

  - Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1 – 7§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Marjamaa avaa kokouksen sähköpostiviestillä (liite1, avausviesti + kokouksen 
kulku) 2.9.2018 klo 23.30. 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi viestissään kokouksen lailliseksi, sillä kellään ei ollut mitään sitä 
vastaan. Kokous oli päättyessään myös päätösvaltainen sillä puheenjohtaja + kahdeksan 
hallituksen jäsenestä ja yksi varajäsenistä vastasi sähköpostikokoukseen. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajana toimi Marjamaa Sinna ja sihteerinä Lehtonen Emma. 

Pöytäkirjan tarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Korhonen Iiris ja 
Turtinen Heli. 

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

5§ Remburssi ry:n Fuksisitsit 2018 

Turtinen on laatinut budjetin fuksisitsejä varten. Budjetti on sähköpostin liitteenä (liite2). 
Käymme sitsejä läpi tarkemmin seuraavassa kokouksessa, mutta nyt pitää tehdä 
mahdollisimman nopeasti päätös sitsien hinnasta, jotta saadaan ilmoittautuminen auki. 
Vapaa-ajan sektori ehdottaa, että sitsit maksavat 15 euroa/henkilö. Summa on sama, mikä 
on peritty myös aikaisempien vuosien fuksisitseillä. 

Vapaa-aikatiimi ehdottaa myös, että toastmasterit ja emännät saavat osallistua sitseille 
ilmaiseksi, koska sitsit kuluvat heillä työn touhussa. Toastmastereina toimivat Yliaska ja 
Turtinen sekä emänniksi on alustavasti sovittu Parkkinen, Nätynki, Lahtinen ja Sarimo. 

Puheenjohtaja ehdotti, että laitetaan sitsien hinnaksi 15 euroa/alkoholillinen ja 12 
euroa/alkoholiton. Budjetissa sitsien menot on laskettu 60 henkilön mukaan ja tulot on 
laskettu 54 henkilön mukaan. Jos ilmoittautumisia tulee paljon, voidaan budjettia muokata. 
Puheenjohtaja ehdotti myös, että budjetoidaan sitseihin 800 euroa ja muokataan budjettia ja 
budjetointia tarvittaessa seuraavassa kokouksessa, kun tiedämme ilmoittautujien määrän 
(max. 70 henkilöä). 

Päätös: Ehdotus hyväksytään sellaisenaan. 

6§ Remburssi ry:n kangaskassit  

Turtisen selvityksen mukaan kangaskassit tulevat maksamaan 2,99 euroa/kappale. 
Puheenjohtaja ehdotti, että kangaskasseja tilataan myyntiin yhteensä 100 kappaletta, jotta 
seuraavan hallituksen ei tarvitse tilata kasseja heti uudelleen. Kangaskassien myyntihinnasta 
keskustellaan kokouksessa. 

Puheenjohtaja ehdotti myös, että budjetoimme kasseihin nyt 300 euroa, jotta saamme 
kauan odotettuja ''Remppa- tuotteita'' myyntiin mahdollisimman pian. 

Päätös: Enemmistö kokoukseen osallistujista kannatti puheenjohtajan ehdotusta tilata 100 
kappaletta kangaskasseja 
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7§ Kokouksen päättäminen 

Alkuperäisen kokouksen avauksen yhteydessä puheenjohtaja Marjamaa ilmoitti, että kokous 
päättyy 3.9. klo 15.00, mikäli vastaaja määrä on riittävä. Kuitenkaan pöytäkirjantarkastaja 
Korhosen vastaus ei ehtinyt annettuun aikarajaan. Joten Marjamaa antoi kokoukselle vielä 
kaksi (2) tuntia lisäaikaa ja antoi tämän tiedoksi koko hallitukselle Whatsapp-viestillä (liite3). 
Kokous päättyi 3.9. kello 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Marjamaa Sinna   Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Korhonen Iiris    Turtinen Heli 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE 1 

Lähettäjä: Marjamaa Sinna 
Lähetetty: 2. syyskuuta 2018 23:30 
Vastaanottaja: iiris.korhonen96@gmail.com; Emma Lehtonen; mauno.pihlajamaa@gmail.com; 
ervasti.joonas@gmail.com; henna.natynki97@gmail.com; heli.turtinenn@gmail.com; 
jessica.parkkinen@gmail.com; Yliaska Anna; risco.nyberg@gmail.com; 
jussi.korhonen24@gmail.com; lotta.lahtinen@outlook.com; Mikkonen Jenni; 
neareetta.koivumaa@gmail.com; Marjamaa Sinna 
Aihe: Sähköpostikokous  

  
Hei kaikki, 
  
ja tervetuloa osallistumaan sähköpostikokoukseen! Käsitellään tässä kokouksessa urgenttina 
asiana Remburssin fuksisitsit, koska meidän pitää päättää sitsien hinta asap, koska 
ilmoittautuminen aukeaa ensi viikolla. Käsitellään kokouksessa myös kangaskassien tilaaminen ja 
niihin budjetoiminen, jotta saadaan kassit mahdollisimman pian tilaukseen. 
 
Lukekaa liitteenä oleva tiedosto ennen vastaamista. 
 
Kommentoikaa joka kohtaa ja pitäkää viestit ketjussa, niin pöytäkirjan teko on helpompaa. 
 
Terkuin,  
 
Sinna 
 
REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 
AIKA: 2.9.2018 klo 23.30 - 3.9.2018 klo 15.00 
 
ESITYSLISTA 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
5 Remburssi ry:n Fuksisitsit 2018 
 
6 Remburssi ry:n kangaskassit  
 
7 Kokouksen päättäminen 
 
KOKOUS 
  
1 Puheenjohtaja Sinna Marjamaa avaa kokouksen tällä viestillä 2.9.2018 klo 23.30. 

mailto:iiris.korhonen96@gmail.com
mailto:mauno.pihlajamaa@gmail.com
mailto:ervasti.joonas@gmail.com
mailto:henna.natynki97@gmail.com
mailto:heli.turtinenn@gmail.com
mailto:jessica.parkkinen@gmail.com
mailto:risco.nyberg@gmail.com
mailto:jussi.korhonen24@gmail.com
mailto:lotta.lahtinen@outlook.com
mailto:neareetta.koivumaa@gmail.com
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2 Totean kokouksen lailliseksi jos ei kellään ole mitään sitä vastaan, ja kun tarvittava määrä 
henkilöitä on vastannut, kokous on päätösvaltainen. 
 
3 Sinna Marjamaa toimii puheenjohtajana, Emma Lehtonen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi esitän Heli Turtista ja Iiris Korhosta.  
 
4 Esitän, että hyväksytään esityslista kuten edellä. 
 
5 Heli Turtinen on laatinut budjetin fuksisitsejä varten. Budjetti on liitteenä. Käymme sitsejä läpi 
tarkemmin seuraavassa kokouksessa, mutta nyt pitää tehdä mahdollisimman nopeasti päätös 
sitsien hinnasta, jotta saadaan ilmoittautuminen auki. Vapaa-ajan sektori ehdottaa, että sitsit 
maksavat 15 euroa/henkilö. Summa on sama, mikä on peritty myös aikaisempien vuosien 
fuksisitseillä. Vapaa-aikatiimi ehdottaa myös, että toastmasterit ja emännät saavat osallistua 
sitseille ilmaiseksi, koska sitsit kuluvat heillä työn touhussa. Toastmastereina toimivat Anna Yliaska 
ja Heli Turtinen sekä emänniksi on alustavasti sovittu Jessica Parkkinen, Henna Nätynki, Lotta 
Lahtinen ja Sanni Sarimo.  Ehdotan, että laitetaan sitsien hinnaksi 15 euroa/holillinen ja 12 
euroa/holiton. Budjetissa sitsien menot on laskettu 60 henkilön mukaan ja tulot on laskettu 54 
henkilön mukaan. Jos ilmoittautumisia tulee paljon, voidaan budjettia muokata. Ehdotukseni siis 
on, että sitsit maksavat jokaiselle alkoholillisen menun ottavalle henkilölle 15 euroa ja jokaiselle 
alkoholittoman menun ottavalle 12 euroa. Ehdotan myös, että budjetoidaan sitseihin 800 euroa ja 
muokataan budjettia ja budjetointia tarvittaessa seuraavassa kokouksessa, kun tiedämme 
ilmoittautujien määrän (max. 70 henkilöä).  
 
6 Helin selvityksen mukaan kangaskassit tulevat maksamaan 2,99 euroa/kappale. Ehdotankin, että 
tilaamme kangaskasseja myyntiin yhteensä 100 kappaletta, jotta seuraavan hallituksen ei tarvitse 
tilata kasseja heti uudelleen. Voimme keskustella siitä hinnasta, millä 
myymme kasseja seuraavassa kokouksessa. Ehdotan kuitenkin, että budjetoimme kasseihin nyt 
300 euroa, jotta saamme kauan odotettuja ''Remppa- tuotteita'' myyntiin mahdollisimman pian. 
Ehdotukseni on: tilataan 100 kappaletta kangaskasseja (2,99 euroa/kappale) ja budjetoidaan 
tilaukseen 300 euroa.  
 
7 Kokous tulee päättymään 3.9.2018 kello 15.00. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, voi 
puheenjohtaja antaa tarvittaessa jatkoaikaa. 
 

Lähettäjä: Lahtinen Lotta 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 11:13 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: VS: Sähköpostikokous  
  
REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 
AIKA: 2.9.2018 klo 23.30 - 3.9.2018 klo 15.00 
 
KOKOUS 
  
1 Puheenjohtaja Sinna Marjamaa avaa kokouksen tällä viestillä 2.9.2018 klo 23.30. / Kannatan 
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2 Totean kokouksen lailliseksi jos ei kellään ole mitään sitä vastaan, ja kun tarvittava määrä 
henkilöitä on vastannut, kokous on päätösvaltainen. / Kannatan 
 
3 Sinna Marjamaa toimii puheenjohtajana, Emma Lehtonen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi esitän Heli Turtista ja Iiris Korhosta. / Kannatan  
 
4 Esitän, että hyväksytään esityslista kuten edellä. / Kannatan 
 
5 Heli Turtinen on laatinut budjetin fuksisitsejä varten. Budjetti on liitteenä. Käymme sitsejä läpi 
tarkemmin seuraavassa kokouksessa, mutta nyt pitää tehdä mahdollisimman nopeasti päätös 
sitsien hinnasta, jotta saadaan ilmoittautuminen auki. Vapaa-ajan sektori ehdottaa, että sitsit 
maksavat 15 euroa/henkilö. Summa on sama, mikä on peritty myös aikaisempien vuosien 
fuksisitseillä. Vapaa-aikatiimi ehdottaa myös, että toastmasterit ja emännät saavat osallistua 
sitseille ilmaiseksi, koska sitsit kuluvat heillä työn touhussa. Toastmastereina toimivat Anna Yliaska 
ja Heli Turtinen sekä emänniksi on alustavasti sovittu Jessica Parkkinen, Henna Nätynki, Lotta 
Lahtinen ja Sanni Sarimo.  Ehdotan, että laitetaan sitsien hinnaksi 15 euroa/holillinen ja 12 
euroa/holiton. Budjetissa sitsien menot on laskettu 60 henkilön mukaan ja tulot on laskettu 54 
henkilön mukaan. Jos ilmoittautumisia tulee paljon, voidaan budjettia muokata. Ehdotukseni siis 
on, että sitsit maksavat jokaiselle alkoholillisen menun ottavalle henkilölle 15 euroa ja jokaiselle 
alkoholittoman menun ottavalle 12 euroa. Ehdotan myös, että budjetoidaan sitseihin 800 euroa ja 
muokataan budjettia ja budjetointia tarvittaessa seuraavassa kokouksessa, kun tiedämme 
ilmoittautujien määrän (max. 70 henkilöä). / Kannatan 
 
6 Helin selvityksen mukaan kangaskassit tulevat maksamaan 2,99 euroa/kappale. Ehdotankin, että 
tilaamme kangaskasseja myyntiin yhteensä 100 kappaletta, jotta seuraavan hallituksen ei tarvitse 
tilata kasseja heti uudelleen. Voimme keskustella siitä hinnasta, millä 
myymme kasseja seuraavassa kokouksessa. Ehdotan kuitenkin, että budjetoimme kasseihin nyt 
300 euroa, jotta saamme kauan odotettuja ''Remppa- tuotteita'' myyntiin mahdollisimman pian. 
Ehdotukseni on: tilataan 100 kappaletta kangaskasseja (2,99 euroa/kappale) ja budjetoidaan 
tilaukseen 300 euroa.  / Kannatan 
 

7 Kokous tulee päättymään 3.9.2018 kello 15.00. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, voi 
puheenjohtaja antaa tarvittaessa jatkoaikaa.  
/ Kannatan 
 
Terveisin, Lotta 
 

Lähettäjä: Turtinen Heli 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 12:54 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Kopio: Lehtonen Emma 
Aihe: VS: Sähköpostikokous  
  
1. Kannatan  
2. Kannatan  
3. Kannatan  
4. Kannatan  
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5. Kannatan 
6. Kannatan  
7. Kannatan  
 
Terveisin, 
Heli Turtinen 
 

Lähettäjä: Parkkinen Jessica 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 12:55 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna; Lehtonen Emma 
Aihe: RE: Sähköpostikokous 
 
1. Kannatan 
2.Kannatan 
3. Kannatan 
4. Kannatan 
5. Kannatan 
6. Kannatan 
7. Kannatan 
________________________________________ 
 

Lähettäjä: Ervasti Joonas 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 14:57 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: VS: Sähköpostikokous  
  
Joonaksen vastaukset: 
  
1 Kokouksen avaus 
  
Hyväksyn 
  
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
  
Hyväksyn 
  
  
3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
  
Hyväksyn 
  
  
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
  
Hyväksyn 
  
  
5 Remburssi ry:n Fuksisitsit 2018 
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Kannatan esitystä sellaisenaan 
  
6 Remburssi ry:n kangaskassit  
  
Kannatan esitystä sellaisenaan 
  
7 Kokouksen päättäminen 
  
Hyväksyn 
  
Terveisin, 
Joonas 
  
Lähettäjä: Lehtonen Emma 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 14:59 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: VS: Sähköpostikokous  
  
Hei! 
 
1.Kannatan 
2.Kannatan 
3.Kannatan 
4.Kannatan 
5.Kannatan tätä nyt, ja voin kannattaa sitä toistakin jahka siitä esitys tullee 
6.Kannatan 
7.Kannatan 
 

Lähettäjä: Yliaska Anna 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 15:38 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: Re: Sähköpostikokous  
  

1. – 
2. – 
3. – 
4. – 
5. kannatan 
6. kannatan 
7. – 

 
     
Anna Yliaska 
 
________________________________________ 
Lähettäjä: Pihlajamaa Mauno 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 17:06 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: RE: Sähköpostikokous 
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_______________________________________ 

Kannatan kohtaa viisi, mutta siten, että käytetty rahamäärä menee laskennallisesti per henkilö, eli ei käytetät 
kaikkea, vaikka ilmottautumisia ei tulisi tarpeeksi ja raha olisi ns. reservissä. 
 
Kannatan kassien tilaamista, mutta ehkä pienempää määrää, esim. 60 kpl., näin alkuun testiksi. 
 
Mauno Pihlajamaa 

 

Lähettäjä: Korhonen Iiris 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 15:01 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: VS: Sähköpostikokous  
  
  
  

1. – 
2. – 
3. – 
4. – 
5. kannatan 
6. kannatan 
7. – 

  
  
Iiris Korhonen 

  
Lähettäjä: Henna Nätynki <henna.natynki97@gmail.com> 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 16:16 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: Re: VL: Sähköpostikokous  

  
 

Lähetetty iPhonesta 
 
<simarjam@ulapland.fi> <simarjam@ulapland.fi> kirjoitti 3.9.2018 kello 9.35: 

 
 
Lähetetty OWA for iPhonesta  

 
Lähettäjä: Marjamaa Sinna 
Lähetetty: 2. syyskuuta 2018 23:30:55 
Vastaanottaja: iiris.korhonen96@gmail.com; Emma Lehtonen; mauno.pihlajamaa@gmail.com; 
ervasti.joonas@gmail.com; henna.natynki97@gmail.com; heli.turtinenn@gmail.com; 
jessica.parkkinen@gmail.com; Yliaska Anna; risco.nyberg@gmail.com; 
jussi.korhonen24@gmail.com; lotta.lahtinen@outlook.com; Mikkonen Jenni; 
neareetta.koivumaa@gmail.com; Marjamaa Sinna 
Aihe: Sähköpostikokous  

  
Hei kaikki, 

mailto:henna.natynki97@gmail.com
mailto:simarjam@ulapland.fi
mailto:simarjam@ulapland.fi
mailto:iiris.korhonen96@gmail.com
mailto:mauno.pihlajamaa@gmail.com
mailto:ervasti.joonas@gmail.com
mailto:henna.natynki97@gmail.com
mailto:heli.turtinenn@gmail.com
mailto:jessica.parkkinen@gmail.com
mailto:risco.nyberg@gmail.com
mailto:jussi.korhonen24@gmail.com
mailto:lotta.lahtinen@outlook.com
mailto:neareetta.koivumaa@gmail.com
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ja tervetuloa osallistumaan sähköpostikokoukseen! Käsitellään tässä kokouksessa urgenttina 
asiana Remburssin fuksisitsit, koska meidän pitää päättää sitsien hinta asap, koska 
ilmoittautuminen aukeaa ensi viikolla. Käsitellään kokouksessa myös kangaskassien tilaaminen ja 
niihin budjetoiminen, jotta saadaan kassit mahdollisimman pian tilaukseen. 
 
Lukekaa liitteenä oleva tiedosto ennen vastaamista. 
 
Kommentoikaa joka kohtaa ja pitäkää viestit ketjussa, niin pöytäkirjan teko on helpompaa. 
 
Terkuin,  
 
Sinna 
 
REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 
AIKA: 2.9.2018 klo 23.30 - 3.9.2018 klo 15.00 
 
ESITYSLISTA 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
5 Remburssi ry:n Fuksisitsit 2018 
 
6 Remburssi ry:n kangaskassit  
 
7 Kokouksen päättäminen 
 
KOKOUS 
  
1 Puheenjohtaja Sinna Marjamaa avaa kokouksen tällä viestillä 2.9.2018 klo 23.30. 
 
2 Totean kokouksen lailliseksi jos ei kellään ole mitään sitä vastaan, ja kun tarvittava määrä 
henkilöitä on vastannut, kokous on päätösvaltainen. 
 
3 Sinna Marjamaa toimii puheenjohtajana, Emma Lehtonen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi esitän Heli Turtista ja Iiris Korhosta. / Kannatan 
 
4 Esitän, että hyväksytään esityslista kuten edellä. /Kannatan 
 
5 Heli Turtinen on laatinut budjetin fuksisitsejä varten. Budjetti on liitteenä. Käymme sitsejä läpi 
tarkemmin seuraavassa kokouksessa, mutta nyt pitää tehdä mahdollisimman nopeasti päätös 
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sitsien hinnasta, jotta saadaan ilmoittautuminen auki. Vapaa-ajan sektori ehdottaa, että sitsit 
maksavat 15 euroa/henkilö. Summa on sama, mikä on peritty myös aikaisempien vuosien 
fuksisitseillä. Vapaa-aikatiimi ehdottaa myös, että toastmasterit ja emännät saavat osallistua 
sitseille ilmaiseksi, koska sitsit kuluvat heillä työn touhussa. Toastmastereina toimivat Anna Yliaska 
ja Heli Turtinen sekä emänniksi on alustavasti sovittu Jessica Parkkinen, Henna Nätynki, Lotta 
Lahtinen ja Sanni Sarimo.  Ehdotan, että laitetaan sitsien hinnaksi 15 euroa/holillinen ja 12 
euroa/holiton. Budjetissa sitsien menot on laskettu 60 henkilön mukaan ja tulot on laskettu 54 
henkilön mukaan. Jos ilmoittautumisia tulee paljon, voidaan budjettia muokata. Ehdotukseni siis 
on, että sitsit maksavat jokaiselle alkoholillisen menun ottavalle henkilölle 15 euroa ja jokaiselle 
alkoholittoman menun ottavalle 12 euroa. Ehdotan myös, että budjetoidaan sitseihin 800 euroa ja 
muokataan budjettia ja budjetointia tarvittaessa seuraavassa kokouksessa, kun tiedämme 
ilmoittautujien määrän (max. 70 henkilöä). / Kannatan 
 
6 Helin selvityksen mukaan kangaskassit tulevat maksamaan 2,99 euroa/kappale. Ehdotankin, että 
tilaamme kangaskasseja myyntiin yhteensä 100 kappaletta, jotta seuraavan hallituksen ei tarvitse 
tilata kasseja heti uudelleen. Voimme keskustella siitä hinnasta, millä 
myymme kasseja seuraavassa kokouksessa. Ehdotan kuitenkin, että budjetoimme kasseihin nyt 
300 euroa, jotta saamme kauan odotettuja ''Remppa- tuotteita'' myyntiin mahdollisimman pian. 
Ehdotukseni on: tilataan 100 kappaletta kangaskasseja (2,99 euroa/kappale) ja budjetoidaan 
tilaukseen 300 euroa.  /Kannatan 
 
7 Kokous tulee päättymään 3.9.2018 kello 15.00. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, voi 
puheenjohtaja antaa tarvittaessa jatkoaikaa. 
 

Lähettäjä: Marjamaa Sinna 
Lähetetty: 3. syyskuuta 2018 19:53 
Vastaanottaja: Korhonen Iiris; Lehtonen Emma; Pihlajamaa Mauno; Parkkinen Jessica; Turtinen Heli; Yliaska 
Anna; Nätynki Henna; Korhonen Jussi; Ervasti Joonas; Nyberg Risto; Lahtinen Lotta; Marjamaa Sinna; 
Koivumaa Nea; Mikkonen Jenni 
Aihe: VL: Sähköpostikokous  
  
Hei! 
 
Kiitos osallistuneille. Viestit eivät tulleet samaan viestiketjuun, joten en saanut niitä tämän viestin 
mukaan. Kokouksen kulku ja vastaukset on tarkistettavissa valmiista pöytäkirjasta. Päätetään siis, 
että sitsit maksavat alkoholillisen menun ottaville 15 euroa ja alkoholittoman menun ottaville 12 
euroa. Budjetoidaan sitseihin alustavasti 800 euroa. Päätetään myös, että tilataan 100 kappaletta 
kangaskasseja ja budjetoidaan tilaukseen 300 euroa.  
 
Puhutaan lisää kasseista ja sitseistä seuraavassa kokouksessa. Nyt asiat kuitenkin etenevät, kassit 
voi laittaa tilaukseen ja sitsien tiedot päivittää ja ilmoittautumisen avata.  
 
- Sinna  

 
  



Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 
96300 Rovaniemi Pöytäkirja 11/2018 

LIITE 2 

 

Fuksisitsit 19.9.2018    

MENOT  €   

tila  150   

Nachot  40   

soijamakaronilaatikko 10   

karkit  30   

siiderit/kaljat  200   

viinat  110   

haalarimerkit  150   

rankut  30   

kertsit  20   

muut  60   

    

yhteensä  800   

    

    

TULOT     

   määrä/hlö  

ilmoittautumiset  15 54  

    

yhteensä   810 
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