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Remburssi RY hallituksen sähköpostikokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 30.12.2018 klo 22.00 - 31.12.2018 klo 15.00 

Paikka: Sähköposti 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas 

  x Lehtonen Emma 

  x Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

  x Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  - Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1 – 10 §  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Marjamaa avasi kokouksen sähköpostiviestillä (liite1, avausviesti + kokouksen 
kulku) 30.12.2018 kello 22.00. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen, sillä kenelläkään ei ollut mitään sitä vastaan. 
Kokous oli päättyessään myös päätösvaltainen sillä hallituksen jäsenistä kahdeksan + 
puheenjohtaja, sekä yksi hallituksen varajäsen vastasivat kokoukseen. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajan esityksen mukaan: 

Puheenjohtaja Marjamaa Sinna, sihteeri Lehtonen Emma. Pöytäkirjantarkastajina ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nyberg Risto ja Nätynki Henna. 

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Remburssi ry:n 32. vuosijuhlien ajankohta 

Puheenjohtajan selostus ja ehdotus: 

Ehdotan, että hyväksytään vuosijuhlatiimin esittämä (liite2, sähköpostikokouksen liitteenä 
vuosijuhlatiimin suunnitelma vuosijuhlista) päivämäärä 16.3.2019 vuosijuhlien ajankohdaksi. 
Vuosijuhlatiimi on selvittänyt, että muiden ainejärjestöjen juhlien kanssa ei tule 
päällekkäisyyksiä ja Remburssi ry:n vuosijuhlat on perinteisesti järjestetty maaliskuun puolen 
välin tienoilla. 

Päätös: Asia hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

6§ Remburssi ry:n 32. vuosijuhlien paikka 

Puheenjohtajan selostus ja ehdotus: 

Ehdotan, että hyväksytään vuosijuhlien paikaksi vuosijuhlatiimin suunnitelmien mukaan 
Korundi, jossa Remburssi ry:n vuosijuhlia ei ole juhlittu muutamaan vuoteen. 

Päätös: Asia hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

7§ Remburssi ry:n 32. vuosijuhlien budjetti ja suunnitelmat 

Puheenjohtajan selostus ja ehdotus: 

Ehdotan, että hyväksymme alustavasti vuosijuhlatiimin suunnitelmat ja budjetin. Mielestäni 
meidän ei ole vielä järkevää budjetoida vuosijuhliin, koska suunnitelmat ovat alussa ja 
Korundin kanssa käydään neuvotteluja. Varsinainen budjetti varmasti muotoutuu vielä, kun 
mahdolliset sponsorit selviävät ja Korundi antaa lopullisen tarjouksensa. 

Ehdotankin, että hyväksymme tämän hetkiset suunnitelmat, jotta vuosijuhlien ajankohta 
voidaan julkistaa jäsenistölle ja vieraille mahdollisimman pian. 

Päätös: Asia hyväksytään ehdotusten mukaisesti. 
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8§ Remppa rupattelee 

Puheenjohtajan selostus ja ehdotus: 

Syksyllä yhteen järjestetyistä Remppa rupattelee -tapahtumista ei ole budjetoitu aiemmin. 
Ehdotankin, että budjetoimme tuohon tapahtumaan 9,00 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan Remppa rupattelee -tapahtuman kuluja kattamaan 9,00 euroa. 

9§ Beer Pong -turnauksen osallistumismaksu 

Remburssi ry:n edustusjoukkue osallistui Lastu ry:n järjestämään Beer Pong -turnaukseen 
syksyllä. Perinteisesti Remburssi on kustantanut edustajien osallistumismaksun. 

Ehdotan, että budjetoimme osallistumismaksuun 10,00 euroa, joka maksetaan Heli 
Turtiselle. 

Päätös: Budjetoidaan 10,00 euroa maksettavaksi Turtiselle kuittia vastaan Beer Pong -
turnauksen osallistumismaksuun. 

10§ Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi 31.12. kello 15.00, vastaajamäärän ollessa riittävä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Marjamaa Sinna   Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Nyberg Risto    Nätynki Henna 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 



Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 
96300 Rovaniemi Pöytäkirja 19/2018 
LIITE 1 

Sähköpostikokous 30.12.2018 

Inbox 

x 

simarjam@ulapland.fi  

30.12.2018 22.04 

-> iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, jessica.parkkinen, henna.natynki97, 
ervasti.joonas, risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk, simarjam  

 

Hei! 

 

Tervetuloa osallistumaan sähköpostikokoukseen. Tuttuun tapaan, kommentoikaa jokaista kohtaa ja 
vastatkaa tähän samaan ketjuun, jotta pöytäkirjan tekeminen on helpompaa. Lisäyksenä vielä, että 
painakaa vastatessanne ''vastaa kaikille'' kohtaa, jotta viestit pysyvät samassa ketjussa.  

 

Tässä kokouksessa olisi tarkoitus päättää vuosijuhlista keväälle 2019. Liitteenä onkin vuosijuhlatiimin 
kokoama muistio heidän ehdotuksistaan. Lukekaa muistio läpi, jotta pystytte paremmin kommentoimaan 
ehdotuksia.  

 

Esityslistalla on myös muutama tapahtuma, joihin aiemmissa kokouksissa ei ole muistettu budjetoida, 
vaikka korvauksesta on puhuttu. 

 

Terveisin, 

Sinna 

 

REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 

AIKA: 30.12.2018 klo 22.00 - 31.12.2018 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 32. vuosijuhlien ajankohta 
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6 Remburssi ry:n 32. vuosijuhlien paikka 

7 Remburssi ry:n 32. vuosijuhlien budjetti ja suunnitelmat 

8 Remppa rupattelee  

9 Beer Pong -turnauksen osallistumismaksu 

10 Kokouksen päättäminen 

 

KOKOUS 

 

1 Puheenjohtaja Sinna Marjamaa avaa kokouksen tällä viestillä 30.12.2018 klo 22.00. 

 

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. Ehdotan, pöytäkirjantarkistajiksi 
Risto Nybergiä ja Henna Nätynkiä. Ehdotan, että pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.  

 

4 Esitän, että hyväksytään esityslista kuten edellä. 

 

5 Ehdotan, että hyväksytään vuosijuhlatiimin esittämä päivämäärä 16.3.2019 vuosijuhlien ajankohdaksi. 
Vuosijuhlatiimi on selvittänyt, että muiden ainejärjestöjen juhlien kanssa ei tule päällekkäisyyksiä ja 
Remburssi ry:n vuosijuhlat on perinteisesti järjestetty maaliskuun puolen välin tienoilla.  

 

6 Ehdotan, että hyväksytään vuosijuhlien paikaksi vuosijuhlatiimin suunnitelmien mukaan Korundi, jossa 
Remburssi ry:n vuosijuhlia ei ole juhlittu muutamaan vuoteen.  

 

7 Ehdotan, että hyväksymme alustavasti vuosijuhlatiimin suunnitelmat ja budjetin. Mielestäni meidän ei ole 
vielä järkevää budjetoida vuosijuhliin, koska suunnitelmat ovat alussa ja Korundin kanssa käydään 
neuvotteluja. Varsinainen budjetti varmasti muotoutuu vielä, kun mahdolliset sponsorit selviävät ja Korundi 
antaa lopullisen tarjouksensa. Ehdotankin, että hyväksymme tämän hetkiset suunnitelmat, jotta 
vuosijuhlien ajankohta voidaan julkistaa jäsenistölle ja vieraille mahdollisimman pian.  

 

8  Syksyllä yhteen järjestetyistä Remppa rupattelee -tapahtumista ei ole budjetoitu aiemmin. Ehdotankin, 
että budjetoimme tuohon tapahtumaan 9,00 euroa. 

 

9 Remburssi ry:n edustusjoukkue osallistui Lastu ry:n järjestämään Beer Pong -turnaukseen syksyllä. 
Perinteisesti Remburssi on kustantanut edustajien osallistumismaksun. Ehdotan, että budjetoimme 
osallistumismaksuun 10,00 euroa, joka maksetaan Heli Turtiselle.  



Remburssi RY 
Yliopistonkatu 8 
96300 Rovaniemi Pöytäkirja 19/2018 
 

10 Kokous tulee päättymään 31.12.2018 kello 15.00. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, voi puheenjohtaja 
antaa tarvittaessa jatkoaikaa. 

 

 

Risto Nyberg <risco.nyberg@gmail.com>  

30.12.2018 22.10 

-> simarjam, iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, jessica.parkkinen, 
henna.natynki97, ervasti.joonas, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

Kannatan kohtia 1-10 

 

 

Mauno Pihlajamaa <mauno.pihlajamaa@gmail.com>    30.12.2018 22.45 

-> Risto, simarjam, Iiris, minä, Heli, ayliaska, Jessica, Henna, ervasti.joonas, Lotta, Nea, Jussi, jennmikk  

 

1. - 

2. - 

3. Kannatan 

4. Kannatan 

5. Kannatan 

6. Kannatan 

7. Kannatan 

8. Kannatan 

9. Kannatan 

10. - 

Mauno 

 

Joonas Ervasti <ervasti.joonas@gmail.com>    31.12.2018 0.01 

-> simarjam, iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, jessica.parkkinen, 
henna.natynki97, risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

1. - 
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2. -  

3. Kannatan 

4. Kannatan 

5. Kannatan 

6. Kannatan 

7. Kannatan 

8. Kannatan 

9. Kannatan 

10. -  

Joonas 

 

 

Lotta Lahtinen <lotta.lahtinen@outlook.com>    31.12.2018 1.34 

-> simarjam@ulapland.fi, iiris.korhonen96@gmail.com, minä, mauno.pihlajamaa@gmail.com, 
heli.turtinenn@gmail.com, ayliaska@ulapland.fi, jessica.parkkinen@gmail.com, 
henna.natynki97@gmail.com, ervasti.joonas@gmail.com, risco.nyberg@gmail.com, 
neareetta.koivumaa@gmail.com, jussi.korhonen24@gmail.com, jennmikk@ulapland.fi  

 

1. -  

2. - 

3. Kannatan 

4. Kannatan 

5. Kannatan 

6. Kannatan 

7. Kannatan 

8. Kannatan 

9. Kannatan 

10. - 

-Lotta 

 

 

Heli T <heli.turtinenn@gmail.com>     31.12.2018 10.25 

-> simarjam, iiris.korhonen96, minä, Mauno, ayliaska, Jessica, henna.natynki97, ervasti.joonas, Risto, 
lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, Jussi, jennmikk  
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Hyvää uudenvuodenaattoa kaikille! 

 

KOKOUS 

1 - 

2 - 

3 Kannatan 

4 Kannatan 

5 Kannatan 

6 Kannatan 

7 Kannatan 

8  Kannatan 

9 Kannatan 

10 - 

-Heli 

 

Iiris Korhonen <iiris.korhonen96@gmail.com>    31.12.2018 11.15 

-> Mauno, Risto, simarjam, minä, Heli, ayliaska, Jessica, Henna, ervasti.joonas, Lotta, Nea, Jussi, jennmikk  

 

1. - 

2.- 

3. - 9. Kannatan 

10. – 

Terveisin, Iiris Korhonen 

Jessica Parkkinen <jessica.parkkinen@gmail.com>    31.12.2018 11.21 

-> simarjam, iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, henna.natynki97, 
ervasti.joonas, risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

Kokous 

1 - 

2 - 

3 Kannatan 

4 Kannatan 
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5 Kannatan 

6 Kannatan 

7 Kannatan 

8  Kannatan 

9 Kannatan 

10 - 

Terkuin Jessi 

 

 

Emma Lehtonen <emmaklehtonen@gmail.com>    31.12.2018 13.28 

-> Jessica, simarjam, Iiris, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, henna.natynki97, ervasti.joonas, 
risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

Kokous 

1. 

2. 

3. Kannatan 

4. Kannatan 

5. Kannatan 

6. Kannatan 

7. Kannatan 

8. Kannatan 

9. Kannatan 

10. 

- Emma 

 

Henna Nätynki <henna.natynki97@gmail.com>    31.12.2018 14.23 

-> simarjam, iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, jessica.parkkinen, 
ervasti.joonas, risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

1. - 

2. - 

3. Kannatan 
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4. Kannatan 

5. Kannatan 

6. Kannatan 

7. Kannatan 

8. Kannatan 

9. Kannatan 

10. - 

Henna Nätynki 

 

Lähetetty iPhonesta 

<Remburssin%2032.vuosijuhlat%20MUISTIO%20PDF.pdf> 

 

 

simarjam@ulapland.fi      31.12.2018 15.25 

-> henna.natynki97, iiris.korhonen96, minä, mauno.pihlajamaa, heli.turtinenn, ayliaska, jessica.parkkinen, 
ervasti.joonas, risco.nyberg, lotta.lahtinen, neareetta.koivumaa, jussi.korhonen24, jennmikk  

 

Hei!  

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille. Päätetään, että järjestetään vuosijuhlat Korundissa lauantaina 
16.3.2019. Kannatetaan vuosijuhlatiimin suunnitelmia, jotta järjestely etenee ja juhlien päivämäärän voi 
julkistaa pian. Jätetään tarkempi budjetin hyväksyminen ja budjetointi uudelle hallitukselle, koska kaikki 
suunnitelmat eivät ole vielä selvillä.  

Budjetoidaan Remppa rupatteluihin 9,00 euroa ja Beer Pong -turnaukseen 10,00 euroa.  

Kokous on nyt päättynyt.  

 

Kiitos kaikille tästä vuodesta ja onnea vuoteen 2019!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Sinna  

 

Lähetetty OWA for iPhonesta 

  

mailto:simarjam@ulapland.fi
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Remburssin 32. vuosijuhlat   

Tila & päivämäärä  

Olemme valinneet juhlatilaksi tänä vuonna Kulttuuritalo Korundin.   

Vuosijuhlien päivämääräksi ehdotamme alustavasti lauantaita 16.3.2019.   

Olemme varmistaneet Jaloilta Villeiltä sekä Kosmos Buranilta, etteivät päivämäärät mene 

päällekkäin heidän tapahtumiensa kanssa.  

  

Budjetti  

Olemme budjetoineet aiemmin vuosijuhliin yhteensä 4.100€.   

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että budjetti tulee ylittymään 900€:lla. Suurin meno tulee 

olemaan illalliskortit, jotka maksavat tällä hetkellä 73,80€ / kpl. Kuudellakymmenellä vieraalla 

kerrottuna tästä tulee jo 4.428€, mikä on noin 1.000€ yli illalliskortteihin ja tilavuokraan 

aikaisemmin budjetoidun summan (3.500€). Mikäli kuitenkin laitamme vieraille illalliskorttien 

hinnaksi 73,80€ tai enemmän, saamme kulut takaisin tai jäämme jopa hieman plussalle. Pyrimme 

kuitenkin sponsoreiden avulla saamaan tätä hintaa vieraille alemmaksi, sillä mielestämme 73,80€ 

on melko kallis hinta illalliskortille. Lisäksi Korundi on luvannut selvittää vielä, mikäli heillä olisi 

tarjota edullisempaa menua. Tarvittaessa pienennämme vierasmäärään 50:een, jolloin pääsemme 

melko lähelle alkuperäistä budjettia (50x 73,80€ =  

3.690€).  

  

Äänentoiston saamme LYY:ltä 45€:lla. Esiintyjille olemme varanneet 200€:n palkkion. 

Koristeluihin varaamme 30€. Valokuvaajalle maksamme palkkioksi joko illalliskortin summan 

73,80€ tai tarjoamme itse illalliskortin. Alumnille tarjoamme illalliskortin.   

Silliksen tilavuokraan olemme varanneet 100€ ja tarjottaviin 50€.   

Nämä kaikki mukaan laskien uusi budjetti tulisi nyt siis olemaan yhteensä 4.4995,06€.  

  

Sponsorit  

Tällä hetkellä olemme kysyneet yhteensä yhtätoista yritystä mukaan sponsoroimaan juhlia. 

Vastaukset olemme saaneet ainoastaan MilacoHunt Oy:ltä sekä Popa:lta. Popa on luvannut 

kustantaa pöytäkolmioiden painattamisen. Aiomme olla tammikuussa vielä uudelleen yhteyksissä 
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näihin yrityksiin sekä yritämme saada uuden hallituksen myötä sopimuksen HalfMoonin kanssa, 

jossa tukea saataisiin myös vuosijuhlien järjestämiseen. Sama tavoite Bull Bar & Grill:n kanssa.  

  

Juhlat & teema  

Teema tulee tänä vuonna olemaan jotain valoihin, säihkyvyyteen ja loistoon liittyvää. Pyrimme 

pitämään koristelun melko yksinkertaisena ja helppona, muun muassa budjetin takia. Teema tulee 

näkymään myös esimerkiksi Facebook –eventissä sekä toivottavasti juhlavieraiden pukeutumisessa.  

  

Juhlavieraiden määräksi olemme alustavasti ajatelleet 60 henkilöä. Tämä voi vielä muuttua. 

Facebook –eventin luomme ja julkaisemme tammikuussa. Ilmoittautuminen avataan kuukausi 

ennen juhlia ja suljetaan kaksi viikkoa ennen, jotta saamme tiedot ruoista ym. Korundiin ajoissa. 

Ilmoittautumisen aiomme hoitaa Bailataan.fi kautta. Juhlapuhuja on jo tiedossa, juontajaa sekä 

alumnia emme ole vielä päättäneet. Valokuvaajan olemme myös jo löytäneet, esiintyjä(t) on 

edelleen etsinnässä.   

  

Sillis  

Tänä vuonna pyrimme panostamaan Sillikseen. Tilaksi olemme valinneet Wiljamin. Teemaksi tulee 

jokin vuosijuhlien teemaan liittyvä ”vastakohta”, esimerkiksi jos vuosijuhlien teema olisi 

”Tähtipölyä” niin Silliksen teema voisi olla ”Pelkkää pölyä vain”.  

Haluamme markkinoida Sillistä erillisenä tapahtumana ja ikään kuin ”pääpäivä” –fiiliksellä. 

Pyrimme luomaan Sillikselle hauskoja aktiviteetteja sekä muutenkin panostamaan tunnelmaan. 

Sillismaksuksi olemme päättäneet 5€ ja se tullaan maksamaan vuosijuhlien ilmoittautumisen 

yhteydessä.  

  

Muuta  

Aiomme tänäkin vuonna luoda oman Snapchat –filtterin vuosijuhlillemme.  

Lisäksi päätimme, että pyydämme kaikkien edellisten hallitusten puheenjohtajia pitämään yhteisen 

tervehdyksen hallitustensa puolesta. Ei niin, että kaikki edelliset hallitukset tulevat jäsenineen 

kaikkineen yhdessä pitämään oman tervehdyksensä.  

Emme myöskään pyydä Korundilta erikseen lavaa vaan lava tulee olemaan vapaa lattiatila juhlatilan 

edessä.  

 


