
Remburssi RY hallituksen kokous  
_______________________________________________________________________________________  
Kokoustiedot  
Aika: 23.5.2022 klo 18  
Paikka: Teams  
_______________________________________________________________________________________  
 
Jäsenet: Paikalla:  

(x) Hiltunen Ilona, puheenjohtaja  
(x) Shapouri Arman varapuheenjohtaja (saapui ajassa 18:18)  
() Seppälä Jemina  
(x) Rapakko Venla  
(x) Huovinen Inka  
(x) Ronkainen Samuel  
(x) Mustonen Sanni  
(x) Åhman Emmi (poistui ajassa 19:00)  
(x) Vääräkoski Sara  
() Alasaarela Juho  

Varajäsenet:   
(x) Jokinen Wilma  
(x) Hyttinen Ronja  
(x) Törmänen Iida  
  
  

  
Asiat   
 

1§. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Ilona Hiltunen avasi kokouksen 23.05.2022 ajassa 18:05  

  
2§. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, mikäli 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
on läsnä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.  

  
  

3§. Kokouksen toimihenkilöiden valinta  
Valittiin Ilona Hiltunen kokouksen puheenjohtajaksi, Sanni Mustonen sihteeriksi, 
sekä Wilma Jokinen ja Inka Huovinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.  

  
 

4§. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
Lisättiin kohta 15§ Ansiomerkit  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksilla työjärjestykseksi.  

  
 

5§. Yhdistyksen taloudellinen tilanne   
Remburssin tilillä on tällä hetkellä 4699,31 €.   
Viimeisimmät merkittävät maksut: 11.05.2022 maksettu Staabi ry:lle 1546,82€ 
Remburssi ry:n osuus HTP:n majoituksesta. 

  
 



6§. Ilmoitusasiat  
               Ei ilmoitusasioita.  

 
 

7§. Uusien jäsenten järjestäytyminen  
Aiemmin rekrytyt uudet hallituksen jäsenet jaetaan liikuntavastaavan ja 
rolmiovastaavan pestiin Iisa Niirasen ja Emma Haapasen tilalle. Jakautumisesta 
pesteihin on käyty keskustelu uusien jäsenten toiveista.  

 
Esitys: Valitaan liikuntavastaavaksi Sara Vääräkoski.   
Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.  
  
Esitys: Valitaan rolmiovastaaksi Samuel Ronkainen.   
Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.  

  
 

8§. Lisäpestit  
Jaetaan kansainvälisyysvastaava ja tuutorvastaava -pestit hallituksen jäsenten 
kesken, Iisa Niirasen ja Emma Haapasen tilalle. Jakautumisesta pesteihin on käyty 
keskustelu hallitusten jäsenten halukkuudesta ja toiveista.  

 
Esitys: Valitaan kansainvälisyysvastaaksi Iida Törmänen.   
Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
  
 Esitys: Valitaan tuutorvastaavaksi Venla Rapakko.   
Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
  
 

9§. Valintatoimikunnan varajäsen  
Valitaan uusi varajäsen loppukaudeksi edellisen varajäsenen erottua.  

 
Esitys: Valitaan valintatoimikunnan varajäseneksi Ilona Hiltunen.   
Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
  
 

10§. YTK-tuki 
Puheenjohtaja on ollut palaverissa, jossa on keskusteltu tuen jatkosta ja 
mahdollisista tulevaisuuden suunnitelmista. YTK-tuki on myönnetty tulevalle 
vuodelle.   

  
 

11§. Haalarimerkkitilaus LIITE 1 
Haalarimerkit on kilpailutettu hallituksen sisäisessä ryhmässä laadittujen 
suunnitelmien mukaisesti. Päätetty budjetoida 704€ vanhoihin ja uusiin 
haalarimerkkeihin. Tilataan kaksi täysin uutta merkkiä ja kahdelle vanhalle 
merkille täydennystä. Postikulut budjetoidaan myöhemmin. Lisätiedot 
liitteessä 1.  

  
  
  Esitys: Asetetaan uusien merkkien hinnaksi 4€/kpl.  
  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
    
  



12§. Vastuullisuustapahtuma LIITE 2 
Artikla ry ja Remburssi ry on suunnitellut yhdessä vastuullisuustapahtumaa, 
johon sisältyy maksullinen iltaohjelma. Tarkoituksena edistää poikkitieteellistä 
tutustumista. Alustava suunniteltu aika tapahtumalle lokakuun lopusta 
marraskuun puoliväliin.  
 
Haetaan tapahtuman päiväohjelmaan projektiavustusta. Tarkempi 
päiväohjelman sisältö selviää liitteestä 2. 
 

   
13§. PRH uudet säännöt budjetointi  

Uudet säännöt on hyväksytty. Nettisivuille tarvitaan julkaistavaksi virallinen 
versio säännöistä. 
 

  Esitys: Budjetoidaan 4€, jotta saadaan viralliset säännöt.   
  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
 
  

14§. Merch myynti kevätkausi  
Tammikuun alusta päivään 23.05.2022 iZettlen kautta on myyty 1800€ 
yhteensä. Koostunut pääasiassa haalarimyynnistä ja merchistä. 
Verkkokaupassa on myyty 77,03€ yhteensä.  

  
     

15§. Ansiomerkit 
Tilataan Pro Imperio -ansiomerkit. Samalta toimittajalta on tilattu aiemmin Pro 
Regimine -ansiomerkit. Ansiomerkkien hinta on 50kpl 654€ ALV:n kanssa. Pro 
Regiminet riittävät  arviolta 3–4 vuodeksi riippuen siitä, kuinka monta niitä 
jaetaan vuosittain. Hallitukset kerryttävät samalla varoja uuteen tilaukseen.   

   
Esitys: Tilataan ansiomerkit hinnalla 654€(sisältää ALV)/50kpl.  

  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
  

16§. Yritysyhteistyö ja työelämä  
Lokakuun alkuun on suunnitteilla YKA:n ja YTK:n työelämä tapahtuma. 
Tapahtumassa olisi mm. puhujia, workshopeja ja kahvittelua. Tapahtuma 
toteutettaisiin hybridinä.   

   
Rekrytään syksyllä ihmisiä työelämästä kertomaan omasta alastaan Remppa 
radio -podcastiin.   

  
Aon Assesment järjestää ilmaisen opiskelijakoulutuksen. Aon Assesment 
koulutusta on mainostettu instagram storyissä sekä koulutuksesta on tehty 
somepäivitys. Aon Assesment koulutuksen hakijat valitsee yrityssuhde- ja 
työelämävastaava Inka Huovinen Aon Assesmentin pyynnöstä.  

   
 

17§. Cafebar21 ja Yuca yhteistyösopimus LIITE 3 
  Cafebar21 ja Yuca yhteistyösopimuksen myötä Remburssi ry:n jäsenet saavat 
  etuja kyseisiltä yhteistyökumppaneilta. Lisätietoja liitteestä 3.   
 
  



  Esitys: Tehdään yhteistyösopimus Cafebar21:n ja Yuca:n kanssa.  
  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
     

18§. HTP LIITE 4, LIITE 5   
  Haettiin projektiavustusta 400€ HTP:lle. Lisätietoa liitteestä 4.  
    

Rekryäminen HTP:lle 2023 on valmis, mutta Hallinnoijat ry:n edustaja vielä 
puuttuu.   

   
Jäsenistö oli kokonaisuudessaan tyytyväinen 2022 Hallintotieteilijäpäiviin.   

   
Jatketaan yhteistyötä Staabi ry:n ja Hallinnoijat ry:n kanssa HTP:n  
 järjestämisessä. Yhteistyösopimus on alustavasti hyväksytty. Lisätietoa 
yhteistyösopimuksesta liitteestä 5. 

   
  Esitys: Hyväksytään yhteistyö sopimus. 
  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
   
   

19§. Jäsenistön kevätkysely  
Esitys: Tehdään jäsenistölle kevätkysely, jossa kartoitetaan jäsenistön toiveita 
ja palautetta syksyä varten.   

  Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti.   
  
 

20§. Kokouseväät  
Ei ole.   

  
21§. Muut esille tulevat asiat  

  Tehdään uusista hallituksen jäsenistä nettisivuille ja Instagramiin esittelyt.   
   

Julkaistaan sääntömuutokset ja uudet hallituksen jäsenet kaikkiin kanaviin, 
jotta edistetään yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyttä.   
 
Julkaistaan valituille uusille opiskelijoilla onnittelupostaus sosiaaliseen 
mediaan heti, kun valinnat on tehty.  
 
Tuudon kanssa on pidetty keväällä palaveri. Aiheena ollut Remburssin 
Jäsenyyden todentaminen tuudon kautta. Saataisiin tuudon kautta mm.  
sähköinen jäsentunnistautuminen, tapahtumakalenteri, äänestys. Päätöksen 
yhteistyöstä tuudon kanssa tekee Lapin Yliopisto, koska Yliopiston pitää ostaa 
palvelu Tuudolta.  
 
Esitellään tuutorit Instagramissa ja päivitetään tiedot nettisivuille kesän 
aikana.  
 
Hallitus tekee uusille opiskelijoille tervehdyksen nettisivuille, sekä 
fuksiryhmään opiskelijavalintojen selvittyä.  
 
 
Tuutorit käyvät kesän aikana budjetit läpi syksyn tapahtumiin.   

   



 
Parannetaan jatkossa tietosuojaa (GDPR). Kaikki mahdollinen mitä voidaan 
hoitaa KideAppin kautta hoidetaan sitä kautta. Asiat mitä ei voida hoitaa 
KideAppin kautta hoidetaan Remburssin omassa Drivessa, ei 
henkilökohtaisissa järjestelmissä.   

  
22§. Seuraava kokous  

  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 
  
 

23§. Kokouksen päättäminen  
Kokous päättyi ajassa 19:22  

 
  
  
Pöytäkirjan vakuudeksi  
  
_____________________________________ _____________________________________  
Ilona Hiltunen     Sanni Mustonen  
Puheenjohtaja     Sihteeri  
  
  
_____________________________________ _____________________________________  
(Wilma Jokinen)    (Inka Huovinen)  
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 1 
 
HAALARIMERKIT:  
 
"Lapdance" 
- lisäerä aiemmin valmistamaamme merkkiä 
100 kpl @ 1,26 eur / kpl sis. ALV 24 % 
 
"Joulupukki" 
- lisäerä aiemmin valmistamaamme merkkiä 
100 kpl @ 1,26 eur / kpl sis. ALV 24 % 
 
"Villieläin" 
- koko noin 90 x 90 mm suorakulmio 
- brodeeraus ja pohjakangas designin mukaisesti 
- kääntöpuolelle musta tai valkoinen ohuen ohut fleecekangas 
- reuna päärmättynä (= reunalanka kiertää reunuksen yli kääntöpuolelle) 
200 kpl @ 1,16 eur / kpl sis. ALV 24 % 
 
"Remppa vai muutto" 
- koko noin 80 x 52 mm suorakulmio 
- brodeeraus ja pohjakangas designin mukaisesti 
- kääntöpuolelle musta tai valkoinen ohuen ohut fleecekangas 
- reuna päärmättynä (= reunalanka kiertää reunuksen yli kääntöpuolelle) 
valkoisella heijastinkankaalla: 
100 kpl @ 2,20 eur / kpl sis. ALV 24 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIITE 2 
 
Projektiavustushakemus 
 
Hakija/projektin vastuutahot: Remburssi ry & Artikla ry 
Vastuuhenkilöt: Wilma Jokinen & Elina Matala-aho 
Kokonaisbudjetti: 500 € 
Haettu avustus: 500 € 
Projekti: Yrityksen vastuu kestävän kehityksen ja ympäristön teemoissa -tapahtumakokonaisuus 
Toteutusajankohta: Marraskuun puoliväli - loppukuu 
 
 
Tapahtuma sisältää kaksi asiantuntijaluentoa, joissa on eri puhujat. Ensimmäinen luento keskittyy 

yrityksen vastuuseen kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden tiimoilta yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta keskittyen yhteiskunnan asettamiin odotuksiin ja moraalikäsitykseen sekä 

työntekijänäkökulmaan. Toinen luento keskittyy samoihin teemoihin, mutta näkökulmaltaan 

juridisemmalta kannalta. Puhujat varmistuvat lähempänä ajankohtaa, kun saamme tiedon 

avustuspäätöksestä. Pyrimme tekemään tapahtumasta ilmaisen ja avoimen poikkitieteellisesti 

kaikille opiskelijoille. Luennot pidetään suomeksi. Hakemamme avustus on tarkoitus käyttää 

puhujien matkakustannuksiin ja pieniin palkkioihin tarvittaessa. Palkkioiden ja matkakustannusten 

suuruudesta riippuen käytämme loput budjetista tarjottaviin tapahtuman aikana. Tarkoituksena 

pieni kahvitarjoilu Reilun kaupan kahvilla ja mahdollista vegaanista purtavaa. Tapahtuma 

järjestetään yliopiston tiloissa läsnä tilaisuutena. 

 

Avustuksen päätarkoitus on tehdä tapahtumasta ilmainen, mutta samalla myös laadukas. 

Vastuullisuus on tärkeä nykyaikainen aihe, josta jokaisen opiskelijan tulisi olla tietoinen työelämään 

siirtyessään. Tapahtuman sisältö luo mahdollisuuksia hahmottaa työelämässä tärkeitä 

vastuullisuustekijöitä ja luoda valmiuksia toimia yrityksessä vastuullisuutta ymmärtäen ilman 

varsinaisia alan opintoja. Sisällön on tarkoitus luoda kiinnostusta perehtyä asiaan syvemmin ja kykyä 

havaita vastuullisuustekijöitä yrityksen toiminnassa. 

 

Kokonaisbudjetiksi olemme suunnitelleet 500 €, josta puhujien kustannuksiin on tarkoitus käyttää 

400 € ja 100 € tarjoiluihin. Puhujien kustannukset voivat hiukan elää puhujista riippuen, mutta tämä 

on budjettimme maksimi. Ajankohta on marraskuun loppupuolella, mutta päivämäärää emme ole 

vielä päättäneet. Päivään vaikuttavat molempien järjestöjen opiskelijoiden opintoaikataulut sekä 



tenttipäivät, sillä pyrimme saamaan mahdollisimman sopivan ajankohdan osallistujamäärän 

maksimoimiseksi. 

 
Lisäksi järjestämme iltaohjelman Artiklan ja Remburssin jäsenille samana iltana, mutta ohjelmaan 

tehdään erillinen budjetti ja maksullinen lippu. Tällä pyrimme lisäämään jäsenistöjemme 

kiinnostusta tapahtumaa kohtaan.  

 

Lisätiedot:  

Wilma Jokinen: 044 9769639, wjokinen@ulapland.fi 

Elina Matala-aho: 040 5059494, sihteeri@artikla.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 3 

 
 



LIITE 4 
 
Projektiavustushakemus 
 
Hakija/projektin vastuutaho: Remburssi ry  
Vastuuhenkilö: Wilma Jokinen  
Kokonaisbudjetti: 9000 € 
Haettu avustus: 400 € 
Projekti: Hallintotieteilijäpäivät 
Toteutusajankohta: 26.-28.1.2023 
 
Haemme avustusta Hallintotieteilijäpäiviä (26.1.-28.1.2023) varten. Tapahtuma on kolmen 

hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestön yhteinen tapahtuma, jossa tapahtuman järjestämisen 

vastuuvuoro vaihtuu vuosittain. Vuonna 2023 tapahtuma järjestetään Rovaniemellä ja 

järjestämässä mukana on 35 hengen tiimi. Tapahtuma on kolmipäiväinen verkostoitumis- ja 

työelämätapahtuma. Tapahtuma sisältää iltaohjelmaa sekä asiaohjelmaa monipuolisesti. 

Iltaohjelmat sisältävät toisiin alan opiskelijoihin sekä järjestävään kaupunkiin ja sen 

opiskelijakulttuuriin tutustumista. Tapahtuma alkaa torstaina tapahtumapassien vaihdolla ja 

tutustumiskierroksella kaupunkiin sekä rauhallisella illanvietolla, jossa päästään vaihtamaan 

kuulumisia ja kisailemaan ainejärjestöjen kesken. Asiaohjelma keskittyy perjantaille, jolloin 

kampuksella järjestetään koko päivän mittaan erilaisia ohjelmia. Rovaniemelle on alustavasti 

suunniteltu alumnipaneeli, työelämämessut, workshopeja sekä asiantuntijapuheenvuoro 

ajankohtaisesta työelämäaiheesta. Perjantain päättävät sitsit sekä approtyyppinen tapahtuma, eli 

jokaiselle on kaksi tasaveroista vaihtoehtoa tarjolla. Lauantaina ennen paluumatkaa tapahtumaa 

kootaan vielä yhteisen silliaamiaisen merkeissä.  

 

Hallintotieteilijäpäivät lisäävät verkostoitumista toisten yliopistojen, Vaasan ja Tampereen, 

opiskelijoiden kanssa. Tapahtuma on myös oiva tilaisuus esitellä Rovaniemeä opiskelijakaupunkina 

ja kertoa Lapin yliopiston hyvistä puolista opiskelijakulttuuri mukaan lukien. Mielestämme Lapin 

opiskelijakulttuuri on vertaansa vailla ja haluamme antaa hyvän kuvan toiminnastamme sekä 

ainejärjestötasolla että koko yliopistona. Osallistujia tapahtumaan on ollut vuonna 2022 Vaasassa 

300 henkilöä ja odotamme saman verran kävijöitä myös Rovaniemelle. Näin suuria tapahtumia 

järjestetään hyvin vähän, joten osallistujat tullaan varmasti huomaamaan sekä yliopistolla että 

yöelämässä. Lappilaista opiskelijakulttuuria kehittää poikkitieteellisyyden lisäksi toisten kaupunkien 

opiskelijakulttuurien kohtaaminen ja yhteisöllisyys eri yliopistojen välillä. Pyrimme luomaan 



tapahtuman niin, että sekä Rovaniemestä että yliopistostamme välittyy houkutteleva ja 

kilpailukykyinen kuva.  

 

Vaikka tapahtuma järjestetään nyt kuudetta kertaa, pyrimme jatkuvaan kehitykseen. 

Tapahtumakonseptia on uudistettu jokaisen tapahtuman jälkeen kerätyn palautteen avulla. Lisäksi 

pyrimme kehittämään tapahtuman vastuullisuutta jatkuvasti. Vaihdoimme 2022 tapahtumassa 

paperiset käsiohjelmat täysin digitaaliseen versioon ja hankimme aina uusittavan kuvausseinän 

sijaan aikaa kestävän kankaisen kuvausseinän, jota voimme käyttää vuosien ja mukana olevien 

järjestöjen vaihtuessakin. 

 

Tarkkaa budjettia emme ole tapahtumalle vielä laskeneet, sillä olemme vasta valinneet 

tapahtumatiimin päävastaavan sekä ohjelmatiimien vetäjät. Budjettiarvio perustuu täysin viime 

vuoden budjettiin ja arvioimme kulujen pysyvän samoina, sillä osallistujamäärään ja lipunhintaan ei 

näillä näkymin ole tulossa muutoksia. Osallistumismaksu on kattanut 6600 € budjetista ja loput tulot 

on saatu yhteistöiden, avustuksien ja sponsoreiden kautta. Pyrimme pitämään Rovaniemen 

tapahtuman vähintään samoissa hinnoissa, mutta matka on osallistujille tänä vuonna totuttua 

pidempi, joten pyrimme saamaan aiempaa enemmän tuloja tapahtuman hinnan alentamiseksi tai 

muiden kustannusten pienentämiseksi. Haemme projektiavustusta 400 € verran, jolla pyrimme 

kattamaan vuoden 2022 puolella syntyviä kustannuksia tapahtuman ennakkotilattavista 

materiaaleista. 

 

Lisätiedot:  

Wilma Jokinen 
Hallintotieteilijäpäivien päävastaava 
Remburssi ry 
044 9769639 
wjokinen@ulapland.fi 
 

Ilona Hiltunen 
Puheenjohtaja 
Remburssi ry 
044 2127662 
ilhiltun@ulapland.fi 
 



LIITE 5 
 

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ: HALLINTOTIETEILIJÄPÄIVÄT-TAPAHTUMAKOKONAISUUS 2023 

1. Sopimuksen osapuolet 
● STAABI Tampereen 

yliopiston 
hallintotieteitä 
opiskelevien yhdistys ry 
(myöh. “Staabi ry”) 
Kanslerinrinne 1 
33100 Tampere     
staabi-hallitus@uta.fi 

● Hallinnoijat ry 
Yliopistonranta 5    
65200 Vaasa 
temppeli@uva.fi 

● Remburssi ry 
Yliopistonkatu 8         
96300 Rovaniemi 
remburssi@ulapland.fi 

 

2. Sopimuksen tavoitteet 

Tällä sopimuksella jatketaan Hallintotieteilijäpäivät-yhteistyötä (myöhemmin HTP). 
Hallintotieteilijäpäivät kokoavat hallintotieteiden opiskelijat yhteen vuosittain järjestettävään 
kolmipäiväiseen tapahtumaan. Tapahtumakokonaisuuden avulla pyritään kehittämään alan 
imagoa, sekä tarjotaan jäsenistöille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, verkostoitumiseen ja 
hauskanpitoon.  

3. Yhteistyö 

Sopimuksen osapuolten yhteisenä tarkoituksena on järjestää yksi kolmipäiväinen tapahtuma 
”HTP2023”, vuoden 2023 aikana Rovaniemellä. 

HTP-tapahtuman rahaliikenne kulkee Remburssi ry:n kautta. Remburssi ry sitoutuu noudattamaan 
rahaliikennettä koskevassa päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa tapahtumakokonaisuudelle 
laadittua budjettia, sekä tapahtumaa koskevia yhdessä muiden sopimusosapuolten kanssa 
sovittuja linjauksia. 

Hallinnoijat ry ja Staabi ry valtuuttavat Remburssi ry:n allekirjoittamaan HTP-tapahtumaan liittyvät 
sopimukset kaikkia osapuolia sitovasti. Remburssi ry on kuitenkin velvollinen huolehtimaan siitä, 
että osapuolet ovat tietoisia ajankohtaisesta sopimustilanteesta. 

Osapuolet sitoutuvat käyttämään mahdollisen ylijäämän kokonaisuudessaan HTP-yhteistyötä 
varten. Vastavuoroisesti tapahtuman jäädessä alijäämäiseksi osapuolet sitoutuvat kattamaan 
koituneet kustannukset tasamääräisesti keskenään. Jos osapuolet painavasta syystä yksimielisesti 
päättävät, että HTP-tapahtumien järjestämistä ei enää jatketa, jaetaan HTP-varojen yli- tai 
alijäämä tasan osapuolten kesken.  



Osapuolet sitoutuvat käyttämään mahdollisen ylijäämän kokonaisuudessaan HTP-yhteistyötä 
varten. Vastavuoroisesti tapahtuman jäädessä alijäämäiseksi osapuolet sitoutuvat kattamaan 
koituneet kustannukset tasamääräisesti keskenään. Mikäli tapahtuma päätetään perua 
yhteisymmärryksessä vähintään kahden ainejärjestön toimesta, mahdolliset kustannukset jaetaan 
järjestöjen kesken lippukiintiöiden mukaisesti. Majoitus- ja matkakustannukset eivät ole osa 
yhteisiä tapahtumakustannuksia. Kaikki järjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että peruutuksista 
johtuvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet.  Jos osapuolet painavasta syystä yksimielisesti 
päättävät, että HTP-tapahtumien järjestämistä ei enää jatketa, jaetaan HTP-varojen yli- tai 
alijäämä tasan osapuolten kesken.  

Järjestettyään tämän sopimuksen mukaisen tapahtumakokonaisuuden, osapuolet päättävät HTP-
konseptin jatkosta. Tavoitetilana kuitenkin on, että yhteistyö jatkuu samansisältöisenä 
tulevaisuudessakin. Osapuolet sopivat jatkosta uudella sopimuksella. 

 
 
 
 

4. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet 

Staabi ry:n puolesta: 

___________________________
________  

Julia Malvikko 

Puheenjohtaja 

 

___________________________
________   

Elina Reims 

Varapuheenjohtaja  

Hallinnoijat ry:n puolesta: 

____________________________
_______ 

Elmo Paloniemi 

Puheenjohtaja 
 

____________________________

_______  

Niklas Gummerus 
Varapuheenjohtaja 

Remburssi ry:n puolesta: 

________________________
___________ 

Ilona Hiltunen 

Puheenjohtaja 

 

________________________
___________  

Arman Shpouri 

Varapuheenjohtaja 

 

Sopimuksia on laadittu kolme (3) samanlaista kappaletta, yksi (1) kullekin osapuolelle.  


