
Kosmos Buran ry  
Aika: Tiistai 15.2.2022 klo 18 
Paikka: Rovaniemi & MS Teams 
 
Paikalla: Mila Rontu, Jasmin Alanko, Petra Valtonen, Eva Joutjärvi, 
Eetla Leinonen, Jenni katermaa, Martti Paaso, Emmi Sinisalo, 
Rasmus Tavaila, Milla Mikkonen 
 
 
 

1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:01.  

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 
lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin.  

 
3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajaksi Eetla Leinosta ja Petra Valtosta. Ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti.  

 

4. Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksytään sellaisenaan yksimielisesti.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Riemupiirakka järjestettiin viimeviikolla. Riemupiirakka ja sen iltaohjelma oli 
kokonaisuudessaan hauska.  

Ompeluilta sujui mukavasti. 

 
Mila Rontu, Jasmin Alanko ja tuutorit järjestivät onnistuneet haalarikastajaiset. 
Drinkkikoulu oli myös onnistunut tapahtuma. Kosmos Buranin drinkki oli menestys.  

Rusettiluistelu oli iloinen ystävänpäivän tapahtuma. Lisäksi Kosmos Buran pääsi 
edustamaan Ylen uutisissa. Luistelu oli järjestetty yhteistyössä̈ Lastun, Taon ja Rempan 
kanssa.  

Haalarimerkkikisa on voimassa sunnuntaihin 20.2. asti. 



 
Opiskelupäivässä jaettiin hyviä opiskeluvinkkejä ja jatkoa opiskelupäivälle toivottiin.  

 

Päätetään, että Jalon Villien vuosijuhliin 5.3. edustamaan lähtee Jenni Katermaa ja Mila 
Rontu.  

 

Päätetään, että Remburssin vuosijuhliin lähtee edustamaan 26.3. lähtee Petra Valtonen 
ja Milla Mikkonen.  

Jenni Katermaa saapuu ajassa 18:05  

Rasmus Tavaila saapuu ajassa 18:14  

6.  Jaostojen kuulumiset  

Vapareilla oli tänään 15.2. ensimmäinen jaoston kokous. Kosmos Buran saa kunnian 
tänä vuonna lakittaa Jätkänpatsaan. Vapusta on suunnitteilla tapahtumarikas. Lisäksi 
poikkitieteellisiä tapahtumia tulossa paljon. Tipattoman kaatajaisiin odotetaan innokasta 
osallistumista. Laskiainen on 2.3. Waldemarin rannassa. Ohjelmassa on mm. kyykkää 
ja esiintyjä.  

Varapuheenjohtaja ideoinut matalan kynnyksen tapahtumaan, johon olisi helppo 
kaikkien tulla mukaan.  

Edunvalvonnasta Petra Valtonen osallistunut opintojaoston kokoukseen. Puhetta oli 
Pepistä. Opintojaostostoa uudistetaan. Tehdään mm. workshoppeja. Petra Valtonen 
valittiin opintojaoston varapuheenjohtajaksi. Petra Valtonen osallistunut myös YTK:n 
koronatilanne infoon. Kokouksessa opiskelijat esittivät perusteluja hybridiopetuksen 
puolesta. Kv-jaoston kokouksessa selvisi, että Kosmos Buranin kansainvälisyys asiat 
ovat hyvässä suunnassa.  

Emmi Sinisalo ollut vastuullisuus jaoston kokouksessa. Lyyllä on hiilineutraalius tavoite 
vuoteen 2030 mennessä. Lyy on hankkimassa sitsiastiastoa. Ensi kerralla 
vastuullisuusjaoston kokouksessa on hiilijalanjälki laskuri koulutus. Kosmos Buran on 
sitoutunut reilunkaupan tuotteiden ostamiseen. Vastuullisuus tapahtumia suunnitteilla. 
Emmi Sinisalo on osallistunut myös tietotekniikka koulutukseen.  

Rahastonhoitajalla kaikki ok. Kosmos Buranin kirjanpito siirretään Excelistä̈ tilitin 
sovellukseen.  

Työelämän vastaava kertoo, että talousjaosto alkaa ensi viikon tiistaina. YKA:n kanssa 
tapahtuma siirretty. Ev toimiston kanssa viestitelty ja suunniteltu tapahtumaa 3.3. klo. 
16-17.  

7.  Koronatilanne  

Lapin Avi linjaa: Jokaisen yli 10 hengen sisä- ja yli 50 hengen ulkotapahtumaan on 
laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma helmikuun loppuun asti. Turvallisuus 



suunnitelmat laaditaan linjauksen mukaan. Hallitus on valmiina tarttumaan tuumasta 
toimeen tilanteen hellittäessä ja järjestämään tapahtumia.  

 

8. Hallituksen drinkkikoulun jälkibudjetointi  

Drinkkikoulussa alkoholilliset tarvikkeet olivat hallituksen omakustanteisia. Kuluja meni 
alkoholittomiin tarpeisiin 10.35€. Päätetään jälki budjetoida 10.35€.  

 

9. Tanssii hallituksen kanssa  

Järjestetään ainejärjestötiloissa perjantaina 18.2. klo. 18-22. Toivomme paikalle monia 
tanssijoita.  

 

10.  Tipattoman kaatajaiset  

Järjestetään 25.2. klo. 17-21. Lastu tekee tapahtumaan turvallisuussunnitelman. 
Rahaliikenne menee Lastun kautta. Teemana toimii rosvot ja poliisit. Tapahtumissa on 
saatavilla maskeja. Liput tapahtumaan tulevat myyntiin torstaina 17.2. klo 12.  

 

11. Vuosijuhlat  

Vuosijuhlatiimiä ei enää ole toiminnassa ja hallitus on ottanut vastuun juhlien 
järjestämisestä. Sponsoreita on kerätty yhteensä 500e Takuusähko oy, Kuljetusliike 
Seppo Lehtinen ky ja Lapin vihreät. Etsimme lisää sponsoreita ja yritämme saada 
mahtavat vuosijuhlat aikaiseksi. Kutsut on lähetetty ja ilmoittautumien aukeaa pian. 
Hallitus uskoo, että juhlista tulevat upeat.  

              12. Tapahtumien pullonpalautusrahojen käyttö  

Pullonpalautuksesta ehdotetaan, että alle 10€ palautussumman saa pitää, jos yli 10€ 
raha menee Kosmos Buranille, Ehdotus hyväksytään. Palautettujen pullojen raha 
toimitetaan rahastonhoitajalle ja hän siirtää rahat KB:n tilille.  

              13. Edustuskulujen korvauksen päättäminen vuodelle 2022  

Ehdotetaan, että muiden ainejärjestöjen vuosijuhlissa edustavalle 1hlö / 50 % korvaus 
tai 2 hlöä 25 %/25 %.  

Ehdotetaan, että matkakuluista korvataan 25 €:n kiinteä korvaus tai matkan ollessa 
halvempi matkan kokonaissumma. 
Ehdotetaan, että budjetoidaan vuosijuhlalahjoihin 20 €. 
Kaikki ehdotukset hyväksytään.  

 



               14. Yhteistyö YKA:n kanssa  

Muutoksena YKA:n sopimuksessa kirjaus haalarimainonnasta. Sponsorointi sopimus 
1000e. Sopimus on meille erittäin mieluinen.  

                15. Baariyhteistyö Half Moonin kanssa  

Sopimus on solmittu ja sponsorointi 300e sopimuksessa. Nostimme minimi 
tapahtumien määrä 6 kappaleeseen vuonna 2022.  

                16. Verkkopankkioikeudet ja vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen  

Ehdotetaan, että myönnetään verkkopankkioikeudet tilinumeroon FI96 
11343000649260 hallituksen puheenjohtajalle Mila Ronnulle ja rahastonhoitaja Martti 
Paasolle. Ehdotetaan, että vuoden 2021 ainejärjestötoimijoilta Iikka Sorvalilta ja Louna 
Kotimäeltä poistetaan laajat tilinkäyttöoikeudet tilinumeroon FI96 11343000649260. 
Ehdotukset hyväksytään.  

               17. META  

Yhdenvertaisuusvastaava nostaa esille, että sitseillä emäntien nimet vaihtuisivat 
yhdenvertaisuutta palvelevammiksi.  

               18. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätetään ajassa 20:04.  

 
 

________________________________   ___________________________________  

Mila Rontu, puheenjohtaja                     Milla Mikkonen, sihteeri  

 

________________________________   ___________________________________  

Petra Valtonen, pöytäkirjantarkastaja                    Eetla Leinonen, pöytäkirjantarkastaja  

 


