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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 5.2.2018, kello 15.30-18.00 

Paikka: Heinämiehentie 8, Rantavitikka, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

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 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1-24§, asialista päivitetty kohdan 4 mukaisesti, kokouksessa asiat 1-27§  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.43. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Sinna Marjamaa, sihteeri Emma Lehtonen. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi), ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Anna Yliaska ja Mauno Pihlajamaa 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsussa lähetettyä asialistaa muokataan seuraavasti; lisätään asialistalle §7 Yhdistyksen 
taloudellinen tilanne, jolloin alkuperäisen asialistan kohdat §7-14 siirtyvät järjestyksessä paikoille §8-15. 
Poistetaan alkuperäisen asialistan kohta §15 YKA:n yhteistyösopimus työjärjestyksestä; asiassa ei 
käsiteltävää sisältöä. Lisätään asialistaan §18 Bull-yhteistyö, §19 Remburssin vapputapahtuma, jolloin 
alkuperäisen asialistan §18-20 siirtyy järjestyksessä paikoille §20-22. Lisätään asialistalle §23 Kahvinkeitin, 
jolloin alkuperäisen asialistan §21-24 siirtyy järjestyksessä paikoille §24-27. 

Päätös: Muokattu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Yhdistykselle oli tullut postissa yhdistyksen pankkikortti. 

Päätös: Posti tiedoksi hallitukselle. 

6§ Jaostojen ja muiden kuulumiset 

Vapaa-ajan jaosto: Heli ja Jessica osallistuneet kokoukseen, kokouksen käyty läpi tulevia tapahtumia, joitten 
järjestämisestä vastaa LYY, tai ainejärjestöt ja LYY yhteistyössä. Laskiaisen tapahtuman järjestää LYY ja 
teemana on Ystävien laskiainen, tapahtumasta on Facebookissa event-julkaistu, josta käy ilmi päivän 
aikataulu. 

Tulevan vapun teemana on julkaistu, toistaiseksi salainen. Ainejärjestöjen kehiteltävä oma ohjelma ja 
varattava päivä vappuviikolla mahdollisimman pian. 

LYY:n uusi hallitus alkaa järjestää yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa joka toinen viikko kulttuuripäiviä. 
Remburssin päivä on 23.3., jolloin Rovaniemellä järjestetään porosprintti, joka on LYYn ja Remburssin 
kulttuuripäivän kohde. 

Opiskelijatutorointikokous: Henna tuutorivastaavana osallistunut kokoukseen. LYY:n hallituksen toimesta 
tutorointi tulee muuttumaan. LYY alkaa vastata tutoroinnin järjestämisestä ja organisoinnista. 
Ainejärjestöjen rooli hoitaa tutoriksi hakemisen markkinointia, sekä aj:n edustajia osallistuu tutorien 
valintoihin LYY:n kanssa. Tutorkoulutukseen ainejärjestöistä osallistuu tutorointi- ja fuksivastaavat. LYY 
organisoi ja rakentaa tutoroinnista palautejärjestelmää niin syksylle kuin keväällekin, myös yhteinen 
palautepöytäkeskustelu tullaan tutoroinnin tiimoilta käymään, siihen osallistuu ainejärjestöjen tutorointi- ja 
fuksivastaavat. 

Oppiainekahvit: Vuoden ensimmäiset oppiainekahvit kahviteltiin 31.1., osallistujina oli noin 20-25 hlöä. 
Keskustelu pyöri muuttuvien kandivaiheenopintojen ympärillä. Muutoksista on virallinen tiedotustilaisuus 
tulossa, jossa toivottavasti epäselvähköt muutokset viimein selkeytyvät kaikille. Opettajakunnan edustajista  
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kaikki eivät tienneet oppiainekahvien teemaa, syynä ilmeisesti informaatiokatkos. Panostetaan 
oppiainekahvien tiedottamiseen tulevaisuudessa. 

Liikuntajaosto: ensimmäinen kokous huomenna, jonne liikuntavastaava Risto ei pääse osallistumaan, 
Jessica lupaa mennä Riston sijasta, kuulumisia sieltä saamme seuraavaan kokoukseen. 

7§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on seuraava: yhdistyksen käteisvarat ovat yhä Jennillä, yhdistyksen tilillä 
on rahaa 3027, 14€. Maksuina lähdössä 800€, HTP2018 korvaukset. 

8§ Riemupiirakka 

LYY:n järjestämä Riemupiirakka on 21.2., jolloin viimeisimmässä iltakoulussa suunniteltiin Remburssin Get 
Togetheria. Get Together siirretään, ja puheenjohtajan toive on, että koko hallitus pääsee osallistumaan 
Riemupiirakkaan. Tapahtuma koostuu ainejärjestöjen hallitusten kouluttamisesta, ja jonkin laisesta 
iltaohjelmasta, yleensä iltaohjelmana on olleet sitsit. Riemupiirakkaan ilmoittautuminen tulee myöhemmin. 
Aikaisemmin Remburssi on korvannut iltaohjelman sitsimaksuista jonkin verran, asiaan palataan, kunhan 
päivän ohjelma selviää.  

9§ Poronkuseman rasti 

Remburssi on hakenut ja saanut rastin Poronkusemasta, rastista päävastuun kantaa Anna. Rastille olisi 
päätettävä paikka, Jätkänpuistossa on jo muutamia rasteja, joten ehdotetaan tapahtuman vastaavalle 
Remburssin rastin paikaksi Koskikadun päätyä, ja sen jälkeen kirjaston piha-aluetta. Rasti tarvikkeisiin 
tarvittaisiin muutamia tarvikkeita, joten budjetoidaan niihin 15€. Rastille toivotaan rastin pitäjiksi niitä 
henkilöitä, jotka eivät osallistu kilpailuun. 

Päätös: Budjetoidaan rastitarpeisiin 15€, sekä toimitaan edellä kuvatulla tavalla. 

10§ Opiskelijoiden laskiainen ja Rempan laskiainen 

Laskiaista vietetään 13.2. teemalla Ystävien laskiainen, tapahtumasta vastaa LYY. Päivän ohjelmassa ei ole 
aikaa ainejärjestöjen omille etkoille, koska LYY:n järjestämät jatkot alkavat Punapippurissa tavallista 
aikaisemmin. Laskiaisen lumifutikseen Risto kerää Rempalta joukkueen, ja markkinoidaan laskiaista omissa 
somekanavissa. 

Päätös: Toimitaan edellä esitetysti. 

11§ Vujuviikon sitsit 

Remburssin vujut ovat 17.3., vujuviikolla keskiviikkona 14.3. on Rolmiot. Kokouksessa keskusteltiin, onko 
Rempalla mahdollisuutta järjestää vujuviikon sitsejä. Vujuviikon sitsit eivät kokouksessa saaneet 
kannatusta, vaikka toisaalta Rempalla ei ole keväällä kovin montaa omaa tapahtumaa. Keskustelussa sitsien 
järjestämisestä Rolmio-päivänä todettiin myös, että jatkolipuista jouduttaisiin maksamaan erikseen (emme 
saisi yhteistyösopimukseen kuuluvaa omaa jatkotapahtumaa). Äänestyksessä sitsit eivät saaneet 
kannatusta. 

Päätös: Vujuviikolla ei järjestetä sitsejä. 

12§ Vuosijuhlat ja sillis 

Vujut vietetään Valdemarissa 17.3., joten vuosijuhlien kutsut on lähetettävä kuluvalla viikolla (vko 6). 
Vuosijuhlien järjestämisen tiimoilta kutsujen lähettäminen tarkoittaa, että vujujen hinta on päätettävä, siitä 
huolimatta tullaanko sponsoreita saamaan vielä lisää. Vujutiimin Facebook-ryhmässä on esitetty 
budjettilaskelma, jonka viime hallitus on laatinut (Liite1). 
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Budjettiin on varattu 300€ esiintyjään, josta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella ollaan valmiita 
tinkimään, koska Rempalla on myös omaa osaamista musiikin saralta. Keskustelussa ilmeni esimerkiksi, että 
Joonas on mukana luokanopettajaopiskelijoiden kanssa bändissä, ja he soittavat ainakin KB:n vujuilla. 
Puheenjohtaja ehdottaa, että esiintyjäbudjettia leikataan 150€ (budjetti muutettu liitteeseen /LIITE1).  

Myös vujuille ehdotettu valokuvaaja on liian kallis, joten on yritettävä löytää edullisempi vaihtoehto. 
Hennalla on yksi ehdotus valokuvaajaksi, ja valokuvaajan palkkioksi tarjotaan ensisijaisesti illalliskorttia + 
50€ korvausta. Henna selvittää valokuvaajaa, myös muita vaihtoehtoja vielä etsitään. 

Sinna on saanut juhlapuhujaksi Saarelaisen Tarjan, joka on ollut aikanaan merkittävä toimija Remburssissa. 
Sinna hoitaa puhujan kanssa kommunikoinnin ja tarkemmat yksityiskohdat juhlapuhujan kanssa. Joka 
tapauksessa puhujan illalliskortti maksetaan. 

Vujubudjetista tinkimisestä keskusteltiin pitkään, ja mietittiin, löydetäänkö vielä kohtia, josta budjettia 
voitaisiin supistaa. Yleisesti todettakoon, että esimerkiksi juhlan tyyliin kuuluvat kangasservietit ja 
pöytäliinat tuovat lisähintaa vujuille. 

Vuosijuhlista seuraavana päivänä järjestettävälle silliaamiaiselle paikaksi on ehdotettu Das-kotaa, jolloin 
tilavuokra olisi 20€. Tilavuokran lisäksi myös tarjoiluihin on varattava rahaa, jollei sponsoreita saada, 
silliksen budjetiksi on ehdotettu 100€. Yritetään kuitenkin saada sillikseen sponsoreita, vaikka 
ruokalahjoitusten muodossa. Ruokalahjoituksia ehdotettiin kysyttäväksi K-market Viirinkankaalta ja 
Prismasta, myös Turkinpippurista pitsalahjoitusta voitaisiin kysyä. Iiris ja Henna alkavat kartoittaa 
yhteistyökauppoja. 

Silliksen hinnasta ja maksusta keskusteltiin kokouksessa myös, keskustelussa esitettiin useita näkökulmia, 
kuinka asiat tulisi hoitaa. Erilaisina vaihtoehtoja kuinka silliksen kanssa toimittaisiin, esitettiin seuraavasti: 

• Vujumaksuun kuuluu sillis. 

• Kaikki maksavat muutamia euroja silliksestä 

• Ne, jotka eivät osallistu vujuille, mutta haluavat ottaa osaa sillikseen maksavat silliksestä muutamia 
euroja. 

Illalliskorttien hinnoittelusta keskusteltiin silliksen yhteydessä, ja vanhan hallituksen ehdotus on myös 
liitteessä. Päätettiin ettei sitä muuteta, ja sen mukaan lähetetään kutsut. Illalliskortin hintaan kuuluu myös 
sillis, ja ne jotka eivät osallistu vujuille maksavat silliksestä muutamia euroja (sillikselle mukaan Izettle). 
Vujubudjetti hyväksytään, kuitenkaan lopettamatta sponsoreiden hankkimista. Kokouksessa vuosijuhlien 
menuksi äänestettiin alkuruuaksi metsäsienikeitto, pääruuaksi paistettu porsaan sisäfilee lisukkeineen, sekä 
tietenkin kasvisvaihtoehto, jälkiruuaksi tuorejuustokakku lisukkeineen. Kokouksessa esitettiin 
budjetoitavaksi liitteessä esitetyin perustein ja esiintyjä budjettia leikaten 4100,80€. 

Päätös: Budjetoidaan vujuihin 4100,80€ 

Muutoin toimitaan kohdassa esitetysti. 

13§ Leirikari viikonloppu Artiklan ja Lyhdyn kanssa 

Hallituksen iltakoulussa suunniteltiin mökkiviikonloppua Artiklan ja Lyhdyn kanssa. Kuitenkin vapaa-ajan 
vastaavien selvitellessä asiaa Artikla ei halukas lähtemään mukaan tapahtumaan, sillä kaikille yhteisesti 
sopivaa ajankohtaa ei löydy. Vaikka Artikla ei ole enää lähdössä on Taon vapaa-ajan vastaava ilmaissut Taon 
halukkuuden mökkeillä Rempan ja Lyhdyn kanssa. Jo alustavissa selvittelyissä huhtikuun alkupuoli sopisi 
niin Taolle kuin Lyhdyllekin, joten ajankohdaksi ehdotetaan 7.-8.4. Heli varmistaa saadaanko Leirikari 
tuolloin varattua. Käsittelyn yhteydessä Sinna painotti, ettei tästä tapahtumasta voida ottaa takkiin. 
Taloudellisen tappion välttämiseksi vapaa-ajanvastaavat ehdottivatkin, ettei mökillä oltaisi koko  
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viikonloppua, vaan vain yksi yö, jolloin kynnys lähteä mukaan mökille olisi pienempi, ja täysi lähtijämäärä 
voitaisiin saavuttaa. 

Päätös: Mökkiviikonloppua aletaan järjestää Taon ja Lyhdyn kanssa. Vapaa-ajan jaosto työstää asiaa. 

14§ Haalarimerkit ja haalarimerkkivastaava 

Jatketussa haalarimerkki kilpailussa ei ole tullut yhtään uutta merkkiehdotusta kilpailuaikana, vasta 
muutama sen jälkeen. Asiaa lykätään kuitenkin vielä seuraavaan kokoukseen, ja tänä aikana ainakin 
hallituksen jäsenet yrittävät keksiä merkkiehdotuksia. 

Päätös: Haalarimerkkeihin ja haalarimerkkivastaavaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

15 § HTP2018 palaute ja suuntana HTP2019 

HTP2018 tapahtumasta kuultiin jo ennen kokousta vähän kuulumisia. Seuraava HTP2019 järjestetään näillä 
näkymin Rovaniemellä, joten niiden suunnittelu ja edelleen toteutus on aloitettava jo hyvissä ajoin syksyllä. 
Puheenjohtaja oli kiinnostunut, miksei hallituksen jäsenet (paikalla olleista 7 hlöä) ei lähteneet 
hallintotieteilijäpäiville. Muutamia syitä oli esimerkiksi työt, kustannukset, tapahtuman heikko markkinointi 
ja joidenkin asioiden epäselvyys, myös lähtemättömyyspäätökseen vaikutti se, että matkat ja majoitukset 
olisi pitänyt itse järjestää.  

Tulevaisuudessa siis majoituksen kartoittaminen on aloitettava ajoissa, ja tapahtuman aikataulutus 
suunniteltava ja lyötävä lukkoon myös hyvissä ajoin. Ensi vuonna tapahtuman järjestämiseen on myös 
pitävästi sitoutettava porukkaa, sekä ainejärjestöjen yhteistyö on saatava toimivammaksi, ainakin oma 
hallitus on oltava täysillä mukaan. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

16§ Ekskursio Lapin liittoon 

Kevään ensimmäisen ekskursion tiimoilta Joonas on ollut yhteydessä Lapin Liittoon, mutta sieltä ei lomien 
vuoksi ole vastattu yhteyden ottoihin, joten Joonas ottaa yhteyttä huomenna vielä puhelimitse Lapin 
Liittoon. Aikataulun selvittyä event ulos tapahtumasta. 

Päätös: Asia tiedoksi hallitukselle. 

17§ Half Moon - ja Doris –yhteistyö 

Yhteistyöbaareista on keskusteltu hallituksen kokouksissa jo aiemmin, ja Half Moonin tarjoaman 
sopimuksen ehtojen korjaamisesta Sinna on neuvotellut, saaden uuden sopimusehdotuksen (Liite2) 
Kokouksessa Jessica esitteli Dorikselta saadut sopimusehdot (Liite3). 

Sopimusten selkeimpänä erona todetaan; Dorikseen pitäisi maksaa jokaisesta lipusta 3 euroa 
narikkafirmalle, kun taas Half Moon antaa liput ilmaiseksi ja se, että Half Moonin tarjoama rahallinen hyöty 
ainejärjestölle on 100 euroa enemmän ja mahdollisista kilpailuista annettavat palkinnot kuuluvat 
sopimukseen Moonin kanssa. Kokouksessa keskusteltu myös siitä, jos sopimus olisi Doriksen kanssa emme 
koskaan olisi muiden ainejärjestöjen kanssa samassa paikassa jatkoilla. Äänestyksessä päädyttiin solmimaan 
yhteistyö Half Moonin kanssa, sopimus allekirjoitetaan tiistaina. 

Päätös: Remburssi ry:n yhteistyöbaari vuonna 2018 tulee olemaan Half Moon. 

18§ Bull yhteistyö 

Bull bar & grill:iä on tiedusteltu vujusponsoriksi. Paikka on luvannut alkaa sponsoriksi, jos sinne järjestetään 
jokin tapahtuma. Sinna on ehdottanut Bullille pubivisaa, mutta on ilmennyt, että vanha hallitus on luvannut 
syksylle ja keväälle pubivisat vuoden 2017 fuksien haalarisponsorointia vastaan. Joten vujusponsorointia  
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vastaan voitaisiin ehdottaa vappuviikolle esimerkiksi flip cup -turnausta.  

Päätös: Ehdotetaan vappuviikolle jotain turnausta Bullissa, alustava päivälle 28.4. Suunnittelua jatketaan 
iltakoulussa. 

19§ Vapputapahtuma 

Remburssin vapputapahtumaksi ehdotetaan järjestettäväksi ulkoilmasitsit, kuitenkin niiden järjestämiseen 
tulee selvittää, mikä on lainsäädäntö ko. tapahtuman järjestämisen tiimoilta, Iiris selvittää asiaa ja asiaan 
palataan myöhemmin. Vappuviikolla järjestetään myös tavalliseen tapaan Kostajaiset, ja niiden jatkot 
yhteistyössä Lyhdyn kanssa. Vapaa-ajansektori vie asiaa eteenpäin, ja on yhteydessä LYY:n suuntaan 
vapputapahtuman ajankohdista. 

Päätös: Vapputapahtumat etenee vapaa-ajansektorin toimesta, ja iltakoulussa suunnitteluihin osallistuu 
koko hallitus. 

20§ Poolibileet 

Edunvalvonta- ja työelämäsektori on ollut yhteydessä Kivivirran Villen kanssa poolibileistä ja selvitellyt 
asiaa. Henkilökunnalle esitetty ajankohta 21.3. käy heille, bileiden paikaksi on ehdotettu LYY:n saunaa, 
jonka tiedekunta maksaisi. EV-/TE-sektori jatkaa tapahtuman järjestelyjä ja yksityiskohtien selvittelyä ja 
tapahtuman järjestämistä poolin yhteyshenkilön kanssa. Jossakin vaiheessa myös tapahtuman event ulos. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

21§ Pubivisa 

Vuonna 2017 Bullin kanssa solmitun haalarisponsorisopimuksen sopimusehtoina on sovittu järjestettävän 
kaksi pubivisaa, toinen syksyllä 2017 ja toinen keväällä 2018. Kokouksessa käydyn keskustelun 
lopputuloksena ehdotetaan Bullille kevään pubivisapäiväksi 14.3., jolloin järjestetään myös kevään toiset 
Rolmiot, jolloin pubivisa toimisi tilaisuuden etkoina. Pubivisan tiimoilta Sinna on yhteydessä Bulliin ja 
hallituksen iltakoulussa jatketaan teeman suunnittelua ja muita järjestelyjä. 

Päätös: Ehdotetaan Bullille pubivisapäiväksi 14.3., ja muutoin toimitaan edellä kuvatusti. 

22§ Oppiaineinfo 

Muuttuvista kandiopinnoista on sovittu järjestettävän oppiaineinfo 22.2., kello 14.00, tilassa LS19. 
Tapahtumasta julkaistava event, jonka oltava houkutteleva, jotta saadaan informaation vastaanottajat 
paikalle. Opetushenkilökunnalle muistuteltava, että tilaisuuden fokus säilyy. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

23§ kahvinkeitin 

Riston toimittamassa suullisessa selvityksessä kahvinkeittimestä pääajatuksena oli, ettei käytettyä 
kahvinkeitintä kannata ostaa. Toisaalta on myös kuulunut juttuja, että kahvinkeittimen voisi saada 
lahjoituksena valmistajalta, joten Risto jatkaa asian parissa ja kysyy neuvoa taholta, jonka tiedetään 
hoitaneen sponsorikahvinkeittimen hankintaa. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

24§ Iltakoulu ja ryhmäytyminen 

Hallituksen seuraavaksi iltakoulun ajankohdaksi sovittiin 19.2., kello 18.00, myöhemmin ilmoitettavassa 
paikassa. Asiaan liittyen hallituksen ryhmäytymistoiminnasta on tulossa kyselyä Facebookiin.  
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25§ Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtajalta tiedoksi hallitukselle: Jos tulee tärkeitä asioita päätettäväksi ennen seuraavaa kokousta, 
tullaan toimittamaan sähköpostikokous. 

Soveltavan psykologian kandiseminaarin järjestämisestä ja toteuttamisesta on tullut sanomista. Tällä 
hetkellä opiskelijatasolla yritetään itse vaikuttaa seminaarin järjestämiseen. Jollei seminaarin 
toteuttamiseen tule muutosta on edunvalvontasektorin tehtävä asiasta kannanotto opettajien suuntaan. 
Iiris työskentelee aluksi asian parissa ja edunvalvonta/ainejärjestö tulee mukaan asiaan, jos tarve vaatii. 

Päätös: Asiat hallitukselle tiedoksi, ja mahdollisesti toteutukseen. 

26§ Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta 26.2., kello 17.00, paikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä. 

27§ Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Sinna Marjamaa   Emma Lehtonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Anna Yliaska    Mauno Pihlajamaa 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE 1 

MENOT          

     Hinta Määrä  Hinta yht. €  
Vuosijuhlat          

 Illalliskortti    49,8 70 3486   

  Illallinen  30      

  Kahvi  2      

  Juomat  15      

  Palvelumaksu 2,8      

          

          

 Koristelut     50   

 Esiintyjä       150   

 Valokuvaaja      100   

 Juhlapuhuja      49,8   

 Kangasservietit   1,5 70 105   

 Pöytäliinat   4 10 40   

         3980,8 

Sillis          

 Tilavuokra  20   20   

 Ruoka   100   100   

          

YHTEENSÄ      4100,8   

          

          

TULOT          

 Illalliskortti         

  jäsen    50 70 3500   

  jäsen alkoholiton  48     

  ei-jäsen   55     

  

ei-jäsen 
alkoholiton  53     

          

 Sponsorit        

  Kemijoki Oy    300   

  

Taimitarha Timo 
Korhonen Oy    100   

  Bull Bar ja Grill    200   

          

YHTEENSÄ      4100   
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LIITE 2 

SOPIMUS: REMBURSSI-BILEET 4 KPL + VUJUT v. 2018  5.2.2018 

 

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.  

• La 17.3.2018  Vujut (80 hlö)  

• Huhti 2018  Sitsit jatkot  

• Vappu 2018  Kostajaisten jatkot, Vappu-viikon bileet   

• Syyskuu 2018  Sitsit jatkot 

• Marras-joulukuu 2018 Pikkujoulut jatkot 

 

3. 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: 

➢ 14 kpl VIP-korttia Remburssi ry:n  hallituksen jäsenille (10 kpl) ja varajäsenille 

(4 kpl) vuodelle 2018 Half Moon Nightclubiin. VIP-kortit ovat tarkoitettu vain 

henkilökohtaiseen käyttöön hallitukseen jäsenille ja varajäsenille. Laskennallinen 

arvo a’ 600€ x 14 kpl = 8 400€. 

➢ 80 kpl ennakkolippu sis. narikka Vujut (80 hlö). Laskennallinen arvo 

kokonaisuudessaan 80 hlö x 5€ = 400€.  

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

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

➢ yhteensä 28 kpl drinkkilippu (a’ 6€) hallituksen jäsenille ja varajäsenille per 

tapahtuma. Laskennallinen arvo kokonaisuudessaan (5 tapahtumaa x 28 kpl) x 6€ = 

840€. 

➢ 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 

haalarimainoksesta sisältäen paino- ja muut kulut kolmesataa (300€) euroa 

(alv. 0 %).  
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11) Osapuolet voivat myös sopia muista eduista myöhemmin mm. Yhdistykselle 

toimitettavien sopimushintaisten live-artistien ennakkkolippu jonottamatta sis. narikka 

myyntitoiminnoista. 

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  11 360€ 

 

4. Osapuolten vastuut 

Yhdistyksen ja Yhteistyöbaarin vastuu toisilleen rajoittuu enintään yhteistyön perusteella 

maksettuun summaan. 

 

5. Mahdolliset muutokset  

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimusehtojen muuttamisesta, mikäli osapuolten 

olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. 

 

 

Rovaniemi   ____ . ____ . 2018 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Sinna Marjamaa, puheenjohtaja  Mojtaba Rajabi, yrittäjä 

Remburssi ry.   Half Moon Night Club 
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LIITE 3 

 

Doriksen ja Remburssi Ry:n yhteistyöehdotus 4.2.2018 

 

Moikka. 
  
Tässä ajatuksen virtaa mitä nopeasti sain kasaan. 
  

-          Opiskelijabileiden järjestäminen Doris yökerhossa 
-          Järjestämänne opiskelijabileiden lipputulot tulisivat järjestöllenne (Narikkamaksu on 3€, eli 4€ 
lipusta 1€ teille ja 3€ narikkafirmalle jne.) 
-          Mahdolliset ennakkoliput voimme suunnitella ja painattaa teille ilmaiseksi eli teille ei tule 
niistä painatuskuluja (ennakkolipuista myös jako 3€ narikkafirmalle ja loput teille) 
-          Tarjoan hallituksen jäsenille ilmaisen ruokailun Amarillossa 2 kertaa vuodessa (1 per lukukausi, 
tai miten itse tahdotte) Ruokailuun kuuluu myös muutamat miedot alkoholijuomat 
-          After Dark rannekkeet opiskelijabileissänne myös kello 24 jälkeen ainejärjestönne jäsenille. 
(Rannekkeellahan saa tietyt juomat puoleen hintaan koko illan) 
-          Mikäli tarvitsette palkintoja kilpailuihin jne juttuihin niin se onnistuu (esim kuohuviinipulloa, 
hanajuoma lippukkeita, loossia, ruokalahjakorttia jne) 
-          500€ jonka voitte laskuttaa Dorikselta ainejärjestönne vapaaseen käyttöön 
-          ilmainen sisäänpääsy (myös narikka) hallituksen jäsenille sekä AD-ranekkeet myös kello 24 
jälkeen (koskee myös erikoisiltoja). 

  
  
Mikäli teille tulee asian tienoilta jotakin kysyttävää niin ole ihmeessä minuun yhteydessä ☺ 

  
  

 

 


