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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 23.1.2018, kello 16.30-19.01 

Paikka: F2103, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 
  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 
  x Ervasti Joonas poistui kokouksesta kello 17.57 
  x Lehtonen Emma 
  x Nyberg Risto 
  x Nätynki Henna 
  x Parkkinen Jessica 
  x Pihlajamaa Mauno saapui paikalle kello 16.46 
  x Turtinen Heli 
  x Yliaska Anna 
 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 
  x Korhonen Jussi 
  x Lahtinen Lotta 

- Mikkonen Jenni 
 

Muut paikallaolevat: Anni-Sofia Sihvo 
  Jonna Ala-Poikela 
 

Asiat  1-19§:t, asialista päivitetty kohdan 4 mukaisesti, kokouksessa asiat 1-22§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.31. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolo-oikeus ja puheoikeus annetaan 
Anni-Sofia Sihvolle ja Jonna Ala-Poikelalle. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Iiris Korhonen ja Jussi Korhonen. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsussa lähetetty asialista muokataan seuraavasti; §5 Ilmoitusasiat siirtyy kohtaan §19, §7 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne siirtyy kohtaan §18, jolloin alkuperäisen asialistan §6 Jaostojen ja muiden 
kuulumiset siirtyy kohtaan §5. Alkuperäisen asialistan §8-15, siirtyvät järjestyksessä paikoille §6-13. Lisätään 
asialistalle §14 Half Moon -bileet, §16 Jalojen Villien vujut ja §17 Lyhdyn vujut, jolloin alkuperäisen 
asialistan §16 Half Moon -yhteistyö ja Doris -yhteistyö, siirtyy kohtaan §15. Alkuperäisen asialistan §17-19 
siirtyy järjestyksessä paikoille §20-22. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

Mikään jaostoista ei ole vielä kokoontunut, joten kuulumisia ei ole. 

6§ Tipattoman kaatoetkot 

Tipattoman kaatoetko -bileisiin budjetoitiin viime kokouksessa 100 €, ja paikaksi valikoitui ja varattiin DAS 
asemarinne I. Kuitenkin alkuperäinen paikkaehdotus DAS kota oli vapautunut, joten Jessica varasi sen omiin 
nimiinsä ns. talteen. Ehdotetaan että perutaan alkuperäinen tilavaraus, ja siirretään tapahtuma DAS 
kodalle. Tiistaina tapahtuman tarjoiluja varten kauppareissun hoitaa Sinna, Anna, Jessica ja Heli, Iiris myös 
osallistuu tarpeen tullen. Hallituksen fuksit ei osallistu suunnittelemaan haalarinkastajaisohjelmaa. 

Päätös: Vaihdetaan tapahtuman paikka, ja toimitaan edellä kuvatun mukaisesti. 

Mauno Pihlajamaa saapui kokoukseen kohdan käsittelyn aikana, kello 16.46. 

7§ HTP-2018 

Hallituksen jäsenistä kukaan ei osallistunut viimeisimpään Skype-kokoukseen, koskien Vaasan HTP-2018. 
Iiris on neuvotellut ja sopinut rehtorin kanssa, että yliopisto maksaa matka- ja majoitustukea 80 euroa 
lähtijää kohden, joka maksetaan ainejärjestön tilille ja siitä edelleen lähtijöille. Alkuperäinen lähtijämäärä 
on ollut 11 henkilöä, joten tukea ainejärjestön tilille on maksettu 880 euroa. Yksi henkilö on kuitenkin 
perunut matkan, joten palautetaan yliopistolle hänen osuus, 80 €. Budjetoidaan 80 euroa Remburssilta 
palautettavaksi yliopistolle peruutetusta matkasta, ja 800 euroa maksetaan matka- ja majoituskulujen 
korvaukseen HTP lähtijöille (10 hlöä). Seuraavaan kokoukseen toivotaan muutamia osallistujia hallituksesta, 
erityisesti lähtijöiden joukosta. Henna sai HTP-alumnipaneeliin alumni Marjo Kuittisen, jonka matkan hoitaa 
hänen työpaikkansa, koska tapahtumaan osallistuminen on yhdistetty työmatkaan. 

Päätös: Budjetoidaan 80€ takaisin maksettavaksi yliopistolle peruuntuneesta matkasta ja 800€ edelleen 
maksettavaksi tapahtumaan osallistuville 10 hlöä. 
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8§ Haalarit 

Maunolle on saapunut haalarilasku fuksien haalareista, 1908,42€. Ikäläisen Marika on laskenut ja 
toimittanut laskelman haalareiden hinnoista (LIITE1), jossa käy ilmi jokaisen fuksin haalareiden hinta 
(hankitun mainoksen summasta riippuu, kuinka paljon kukin joutuu haalareista maksamaan). Laskelmasta 
käy myös ilmi kuinka paljon viime vuoden hallitus on päättänyt haalarit tilaaville antaa alennusta fuksien 
keräämästä sponsorisummasta. Kuitenkin asia nostettiin esille, koska puheenjohtaja on huolissaan 
yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, joten pohtimisen aiheena on, että onko luvattu liikaa alennusta 
haalareista. 

Käydyn keskustelun perusteella tultiin lopputulokseen, ettei luvattua alennusta (40% fuksien keräämästä 
sponsorisummasta alennusta kaikille, 10% mainossummasta mainoksen hoitaneelle) voida enää perua. 
Haalarilaskelmassa ei kuitenkaan mainittu viime vuoden hallituksen keräämiä sponsorisopimuksia, joiden 
yhteenlaskettu summa oli 800€, joka on jäänyt suoraan ainejärjestön käyttöön. Keskustelussa myös ilmeni, 
ettei talousarvioon ole kirjattu alennussummaa, sekä viime vuoden tilinpäätös puuttuu. Päätettiin kuitenkin 
budjetoida 1908,42€ haalarilaskun maksuun ja rahojen keruu haalarit tilanneilta hoidetaan iZettlellä, 
korttimaksumahdollisuudella haalarit jaettaessa. Haalareiden jakamisen hoitaa päävastuullisina Sinna ja 
Marika, sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituslaiset, huomenna 24.1. 

Päätös: Budjetoidaan 1908,42€ haalareihin, sekä kerätään rahat korttimaksulla haalareiden luovuttamisen 
yhteydessä. 

Kello 17.37 aloitetaan kymmenen minuutin kokoustauko. 

Kokous jatkui kello 17.46. 

9§ Remburssin pipot 

Ainejärjestön tuotteista on ollut kysyntää, ja Sinna on tehnyt kartoituksen ainejärjestölle tilattavista 
pipoista. Viime kokouksessa päätettiin, että tilataan joko kangaskassit tai pipot, ja selvitetään tuotteiden 
todellinen menekki. Pipojen hankinnan yhteydessä keskusteltiin, että onko sopiva ajankohta vielä tälle 
keväälle, vai vasta syksyllä, kuitenkaan alkukesä-syyskesä ei ole otollista aikaa pipoille. Kokouksessa 
keskusteltiin myös siitä, kuinka varmistaa, ettei pipot jää ainejärjestölle varastoon, vaan varmistettaisiin 
niiden menekki, ettei myöskään tehdä tappiota tuotteilla.  

Pipoista ehdotettiin ennakkotilauskäytäntöä, nimenomaan sitovana, jolloin ei tilattaisi kamalasti 
ylimääräisiä tuotteita, ehdotuksena tuli kuitenkin muutamien ylimääräisten kappaleiden tilaaminen. Yhtenä 
ehdotuksena tuli, että tilaukset sitovia ja niiden voittosummalla tilattaisiin ylimääräisiä kappaleita, jotta ei 
tehtäisi tappiollista tilausta. Pipomallin ja tilausmäärän aiheuttaessa keskustelua tultiin lopputulokseen, 
että Sinna selvittää pipon hintaa eri mallilla, ja eri kokoisilla tilauserillä. 

Päätös: Selvitellään vielä tilauksen muotoseikkoja, ja päätetään lopullisista hankinnoista selvitysten 
valmistuttua. 

Joonas Ervasti poistui kokouksesta kello 17.57. 

10§ Uudet haalarimerkit 

Joulukuussa ainejärjestössä on käyty haalarimerkkisuunnittelukilpailua, jonka markkinointi oli ehkä hieman 
heikko, ja kilpailun tulos oli kolme merkkiä, kaikki samalta suunnittelijalta. Silloin kilpailusta oli luvattu 
palkinnoksi 30€ lahjakortti voittajan valitsemaan liikkeeseen, ei kuitenkaan Alkoon. Kokouksessa 
ehdotettiin ja keskusteltiin kilpailun jatkamisesta ja kilpailuajan lyhentämisestä. Myös aikaisempaan 
kilpailuun lähetetyt kolme ehdotusta huomioidaan jatketussa kilpailussa. Sinna on tehnyt jo kartoitusta 
haalarimerkkien tilaamisesta lisätilauksesta, mutta nekin jäävät odottamaan voittajamerkkiä. Iiris tekee  
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kilpailusta mainoksen ja jakaa sen someen, kilpailuajaksi määritellään 29.1.-4.2. ja voittajalle palkinnoksi 
luvattu 30 euron lahjakortti säilyy. Budjetoidaan 30€ lahjakorttia varten, joka hommataan, kun voittaja 
selviää. 

Päätös: Budjetoidaan 30€ kilpailun palkintolahjakorttiin, ja toimitaan edellä kuvatun mukaisesti. 

11§ Poronkuseman rasti 

Opiskelijatapahtuma Poronkusema järjestetään 23.-24.2. Rovaniemellä. Remburssi hakee rastia kilpailusta, 
ja rastia suunnitellaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatulla tavalla 

12§ Poolibileet 

Ville Kivivirran kanssa on keskusteltu poolibileiden järjestämistä LYY:n saunalla, ja Villen puolelta toive on 
ollut, että bileet järjestettäisiin keskellä viikkoa. Tällä hetkellä ajatus olisi, että tiedekunta maksaisi 
tilavuokran. Hallitus ehdottaa henkilökunnalle poolibileiden ajankohdaksi 21.3. 

Päätös: Ehdotetaan poolibileiden päiväksi 21.3., ja kuunnellaan, mitä mieltä henkilökunta on, jonka jälkeen 
suunnittelut jatkuvat. 

13§ Työelämäekskursio 

Joonas on jättänyt ehdotuksen järjestettävistä ekskursioista, jonka Sinna tuo kokoukseen. Ehdotus kuuluu 
seuraavasti: järjestettäisiin ekskursio Lapin liittoon tai Rovaniemen kaupungille helmikuussa ja huhtikuussa 
järjestettäisiin yritysvierailu, jonka paikasta järjestettäisiin äänestys ainejärjestönjäsenten kesken. 
Maaliskuussa järjestettäisiin ekskursio jompaankumpaan ensimmäisistä paikoista, joka ei valikoidu 
helmikuun kohteeksi. Keskustelujen päätteeksi hallitus ehdottaa helmikuussa viikolle 9 ekskursiota 
Lapinliittoon, maaliskuussa kaupungille ja huhtikuussa äänestämällä valittuun paikkaan. 

Päätös: Joonas järjestää helmikuun ekskursiota Lapin liittoon. 

 Ennen §14 puheenjohtajan ehdotuksesta kohtien §14 ja §15 käsittelyjärjestys muutetaan. 

14§ Half Moon bileet 

Half Moonin yhteistyösopimuksessa on vaadittu siellä järjestettäväksi neljät bileet, sekä vuosijuhlien jatkot. 
Yksi ehdotettu järjestettävä tapahtuma olisi vujusitsi-jatkot, joita ei tänä vuonna toteuttaisi. Kokouksessa 
keskusteltiin ja ehdotettiin, että ainejärjestö itse järjestäisi bileet Half Moonissa, joihin varankeruullisesti 
myytäisiin lippuja, ja joiden jatkot pidettäisiin myös Half Moonissa mahdollisesti yhteistyössä jonkin muun 
ainejärjestön kanssa. Ajankohdaksi bileille alustavasti mietittiin huhtikuun alkua, 4.4., ideointia ja 
suunnittelua jatketaan. 

Päätös: Ehdotetaan yhteistyösopimukseen vujusitsi-jatkojen tilalta jotain muuta tapahtumaa mahdollisesti 
huhtikuun alkuun. 

15§ Half Moon ja Doris –yhteistyö   

Jessicalle ei ole vastattu Doriksesta koskien yhteistyösopimuksesta, Half Moonista yhteistyösopimus (LIITE2) 
on tullut jo, ja se on iltakoulussa luettu, sekä sopimuksen muutoskohdista keskusteltu esim. hallituksen hlö 
määrä. Keskustelua käytiin järjestettävistä jatkojen määristä Half Moonissa, ja päädytty lopputulokseen, 
että sopimuksen ehdotukset täyttyvät. Päätöstä yhteistyöstä ei kuitenkaan haluta tehdä ennen kuin 
nähdään Doriksen tarjous. 

Päätös: Odotetaan Doriksesta sopimusehdotus, ja päätetään sitten yhteistyökohde. 
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§16 Jalojen Villien vujut 

Remburssi on saanut kutsut ko. ainejärjestön vujuihin 10.2., osallistuja määrää ei ole kutsussa rajattu. 
Illalliskortin hinnasta on ainejärjestö korvannut edustajalle 50%, ja useamman osallistujan kesken 
korvaussumma on jaettu edustajien kesken. Remburssilta vujuille edustajiksi lähtee Heli ja Emma. 
Budjetoidaan illalliskortin korvaukseen 25 euroa, jonka Heli ja Emma jakavat, ja kuittia vastaan laskuttavat 
Maunolta. Budjetoidaan lahjaa varten 15 euroa, jonka Mauno maksaa JV:n toivomaan kohteeseen.  

Päätös: Budjetoidaan 25€ illalliskorttien korvaamiseen ja 15€ muistamiseen. 

17§ Lyhdyn vujut 

Lyhdyn vujut järjestetään 17.2. Remburssia sinne edustamaan lähtee Henna, Jessica ja Lotta. Budjetoidaan 
illalliskortteihin 31 euroa, jonka tytöt jakavat. Budjetoidaan lahjaan 15 euroa, jonka Mauno maksaa Lyhdyn 
toivomaan kohteeseen. 

Päätös: Budjetoidaan 31€ illalliskorttien korvaamiseen ja 15€ muistamiseen. 

18§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen varallisuus on 4128, 60€ tilillä ja käteisvarat, joita Jennin mukaan on n. 700 euroa. Tililtä on 
lähdössä maksuja; 880€ HTP-korvaukset, haalarilasku 1908, 42€, ravintola Turkoosin lasku 145€ viime 
vuonna järjestetyistä sitseistä. Jennin ja LYY:n pääsihteerin kanssa on keskusteltava, miten viime vuonna 
budjetoituihin tänä vuonna maksuihin meneviin kuitteihin reagoidaan. 

Päätös: Laskut maksetaan, ja pääsihteeriltä kysytään, kuinka toimitaan viime vuotisten laskujen kanssa, 
jotka tulevat vasta tänä vuonna maksuun. 

19§ Ilmoitusasiat 

Postia ei ole haettu, joten ilmoitusasioita ei sieltä ole. 

20§ Muut esille tulevat asiat 

Rolmiot: Rolmiotiimillä menee hyvin, ja järjestelyt etenevät. Tulevien Rolmioiden arvontoihin on tulossa 
uusia kuvioita. Annalta muistutus hallituslaisille, että tykätkää ja osallistukaa tapahtumiin, että saadaan 
mainostusta tapahtumille, koska ainejärjestö on yksi tapahtuman järjestäjistä. 

Riston kahvinkeitinselvitys saadaan seuraavaan kokoukseen. 

Vuju-tiimi: järjestelyt etenevät sielläkin. Tapahtuman event on pantu ulos Facebookissa, ilmoittautuminen 
aukeaa 14.2. Viimeinen päivä sponsoreiden hoitamiseen on 11.2., jonka jälkeen päätetään menu ja 
lopullinen hinta vujuille. Koristelutiimiin saa liittyä halukkaat, ja sen toimista kuullaan myöhemmin. 

Päätös: Edellä mainitut tiedoksi hallitukselle. 

21§ Seuraava kokous 

Maanantaina 5.2. kello 15.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydessä. 

22§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Iiris Korhonen    Jussi Korhonen 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE 1 

 

Haalarimainosten alennukset tilaajalle 10 % 

 

Pipelife Finland Oy     200 e mainos → alennus 20 e haalareista          Mia      19,84 e 

Kauppayhtiö                 200 e → alennus 20 e haalareista                      Kati    0 e  

ROPS                75  e  →  alennus 7,50 e haalareista             Antti   32,35 e 

Kuljetusliike Enbuska 200 →    alennus 20 e haalareista                   Henna   19,84 e  

Colorado               200 → alennus 20 e haalareista               Kati  

Sarimo ventures          135 → alennus 13,50 e haalareista        Sanni   26,35 e  

Milacohunt               135 → alennus 13,50 e haalareista       Lotta  26,35 e  

Levi-Kittilän taksit Oy  100 → alennus 10 e haalareista           Vilma   29,84 e 

Vaiko (2 kpl)                  140 → alennus 14 e haalareista           Jussi   25,85 e  

 

Fuksit keränneet sponsoreita 1385 e edestä  

34 tilaajaa 

Haalarin hinta 

37,89  Haalarin perushinta 

1,50 Resorit lahkeisiin 

1,05 vetoketju pullotaskuun 

15,00 mainosten painatukset 

0,69 toimitus 

→ 56,13  

Alennus kaikille fukseille:  

1385 > 40 % = 554 

554: 34 = 16,29 e > alennus per fuksi  

56,13-16,29 =39,84 e > haalarin hinta per fuksi  
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LIITE2 

 

SOPIMUS: REMBURSSI-BILEET 4 KPL + VUJUT v. 2018  12.12.2017 

 

1. Osapuolet 

Remburssi ry. (”Yhdistys”) 

Lapin yliopisto 

PL 122  

96101 Rovaniemi 

 

Half Moon Night Club (”Yhteistyöbaari”) /  

Rajabin ravintolan piste Oy  

Koskikatu 25  

96200 Rovaniemi 

 

2. Sopimuksen sisältö 

4 kpl opiskelija-bileet + vujut (volyymi n. 40-60 jäsentä/tapahtuma) v. 2018 Rovaniemi.  

• Helmi 2018  Vuju sitsit jatkot  

• Maalis 2018  Vujut (100 hlö)  

• Vappu 2018  Vappu-viikon bileet   

• Syksy 2018  sitsit/haalaribileet 

• Marras-joulukuu 2018 Pikkujoulut 

 

1. Osapuolten velvollisuudet 

1) Yhdistys sitoutuu järjestämään tapahtumiaan yhteistyöbaarissa neljä (4) kappaletta + 

vujut ajanjaksolla 1.1.2018-31.12.2018.  

2) Tapahtumien arvioitu volyymi on n. 40-60 jäsentä/tapahtuma. 

3) Yhdistys järjestää tapahtumia lähinnä keskiviikko/perjantai/lauantai. Tapahtumien tarkat 

ajankohdat sovitaan Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin kesken. 

4) Yhdistys voi järjestää omaa ohjelmaa Yhteistyöbaarissa noin yhden tunnin (1 h) ajan (n. 

klo 22-23 välillä). Tämän jälkeen ilta jatkuu Yhteistyöbaarissa normaalien asiakkaiden 

tapaan. 
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5) Yhdistyksen tapahtumissa maksetaan pääsääntöisesti aina enintään 3 euron 

narikkamaksu, joka jää kokonaisuudessaan Yhteistyöbaarin 

lipunmyynti/järjestyksenvalvonta/narikka-kulujen kattamiseen. 

6) Sisäänpääsyn hinta sisältäen narikka Yhdistyksen tapahtumiin voi olla poikkeuksellisesti 

suurempi kuin narikkamaksu, joka sovitaan aina erikseen Yhteistyöbaarin kanssa. 

Tällöin Yhdistys sitoutuu järjestämään esim. pienimuotoista ohjelmaa/teemaa ja saa 

jyvityksenä narikka-hinnan ylimenevästä osuudesta erikseen sovitun summan.  

7) Yhdistyksen tapahtumia ei tulla järjestämään ”päällekkäin” suuret bilettäjä-volyymit 

omaavina päivinä (esim. pääsiäinen, uusivuosi) ilman eri sopimusta. 

8) Yhdistyksen tapahtumia ei tulla järjestämään ”päällekkäin” suuret bilettäjä-volyymit 

omaavina live-artisti esiintyjä-iltoina ilman eri sopimusta. Yhteistyöbaarin tulee 

ilmoittaa artisti-illoista kohtuullisessa ajassa Yhdistykselle. 

9) Yhteistyöbaarit sitoutuu olemaan avoinna sovittujen Yhdistyksen tapahtumien aikana. 

10) Yhteistyösopimukseen kuuluu: 

➢ 9 kpl VIP-korttia Remburssi ry:n  hallituksen jäsenille vuodelle 2018 Half 

Moon Nightclubiin. VIP-kortit ovat tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön 

hallitukseen jäsenille. Laskennallinen arvo a’ 600€ x 9 kpl = 5 400€. 

➢ 100 kpl ennakkolippu sis. narikka Vujut (100 hlö). Laskennallinen arvo 

kokonaisuudessaan 100 hlö x 5€ = 500€.  

➢ 50 kpl ennakkolippu jonottamatta sis. narikka per tapahtuma. Laskennallinen 

arvo kokonaisuudessaan (4 tapahtumaa x 50 hlö) x 5€ = 1 000€. 

➢ yhteensä 18 kpl drinkkilippu (a’ 6€) hallituksen jäsenille per tapahtuma. 

Laskennallinen arvo kokonaisuudessaan (5 tapahtumaa x 18 kpl) x 6€ = 540€. 

➢ yhteensä 1 plo kuohuviini (a’ 24€) per tapahtuma. Laskennallinen arvo 

kokonaisuudessaan (5 tapahtumaa x 1 plo) x 24€ = 120€. 

➢ Yhteistyöbaari maksaa Remburssi ry: vuosijuhlien ja sopimuskauden 2018 

yhteistyöstä kolmesataa (300€) euroa (alv. 0 %).  

➢ Yhteistyöbaari sitoutuu maksamaan Remburssi ry:lle uusien opiskelijoiden 

haalarimainokseen kaksisataaviisikymmentä (250€) euroa (alv. 0 %).  

11) Osapuolet voivat myös sopia muista eduista myöhemmin mm. Yhdistykselle 

toimitettavien sopimushintaisten live-artistien ennakkkolippu jonottamatta sis. narikka 

myyntitoiminnoista. 
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12) Yhdistys laskuttaa Yhteistyöbaaria 1. järjestetyn tapahtuman jälkeen. Summaa ei 

palauteta, jos yhteistyö Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin välillä keskeytyy tai loppuu 

Yhdistyksestä riippumattomasta syystä ennen sopimuskauden päättymistä. 

13) Yhdistys ei järjestä muita tapahtumia/bileitä sopimuskaudella 2018 muiden alueen 

yökerhojen kanssa ilman Yhteistyöbaarin suostumusta. 

14) Yhdistys sitoutuu pitämään Virallisen Yhteistyöbaarien mainosta internet- ja facebook-

sivuillaan koko sopimuskauden. 

 

Sopimuksen kokonaisarvo (5 400+500+1 000€+540+120+300+250)€ = 8 110€ 

 

2. Osapuolten vastuut 

Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin vastuu toisilleen rajoittuu enintään yhteistyön perusteella 

maksettuun summaan. 

 

3. Mahdolliset muutokset  

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimusehtojen muuttamisesta, mikäli osapuolten 

olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. 

 

 

Rovaniemi   ____ . ____ . 2018 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

    Mojtaba Rajabi, yrittäjä 

Remburssi ry.   Half Moon Night Club 

 

 

 

 


