
Kosmos Buran ry 
Aika: To 7.4.2022 klo 10 
Paikka: AJ-tilat & Teams 
Paikalla: Eetla Leinonen, Mila Rontu, Rasmus Tavaila, Jenni Katermaa,  
Jasmin Alanko, Emmi Sinisalo 
Teams: Petra Valtonen, Milla Mikkonen, Martti Paaso, Jenni Katermaa 
 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 10:01. 
 

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 tarkastajiksi Eetla Leinosta ja Jenni Katermaata. Ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti. 
 

4. Asialistan hyväksyminen 
Ehdotetaan että asialistasta poistetaan kohta 22 sillä valinta valintatoimikuntaan on jo tehty. 
Niko Mäntynenä jatkaa valintatoimikunnan jäsenenä ja Emmi Sinisalo varajäsenenä. 
Kohtaa 22 ylemmät kohdat siirtyvät taaksepäin.  
 
Ehdotetaan kohdaksi 28 pankkikortin tilaaminen rahastonhoitajalle. Sen jälkeiset kohdat 
siirtyvät yhdellä eteenpäin. 
 
Ehdotetaan että lisätään kohdaksi 29 ainejärjestöviirin budjetointi. Sen jälkeiset kohdat 
siirtyvät yhdellä eteenpäin. 
 
Ehdotetaan että kohdaksi 21 tulee YTK:n hyvinvointipäivän budjetointi, jolloin muut kohdat 
siirtyvät yhdellä eteenpäin. 
 
Kaikki ehdotukset hyväksytään yksimielisesti. 
 
Emmi Sinisalo saapuu ajassa 10:02. 
 
 

5. Ilmoitusasiat   
Toastmaster sitsit järjestetään 14.4. Aj-tiloissa. Toastmaster sitseille osallistuu Milla 
Mikkonen, Petra Valtonen, Emmi Sinisalo ja Rasmus Tavaila.  
 
LYY:n perusavustukset on päätetty edustajiston kokouksessa ja Kosmos Buran saa 
tasajaon mukaisesti 437,5€. 
 



Kosmos Buran on saanut kutsun Lyhty ry:n vuosijuhlille. Lyhdyn vuosijuhlille lähtee 
edustamaan Jenni Katermaa ja Mila Rontu. 
 
 
Kosmos Buran on saanut kutsun Sosiaalitieteiden klubi 55+1 vuosijuhlille. Kukaan 
hallituksesta ei valitettavasti pääse osallistumaan. 

 
Hallitus vieraili ainejärjestökummin kanssa LYY:n toimistolla. Hallitus sai infoa LYY:n 
toiminnasta ja neuvoja Jätkänpatsaan lakittamiseen vappuna. 
 
Pääsemme muuttamaan YTK:n aj-tiloihin toivottavasti syksyllä. 
 
Yhteistyö YTK:n tiedekunnan kanssa. Saamme kevään aikana 350€ YTK:n yhteisiin 
tapahtumiin. Hallitus toivoo sopimuksen jatkumista. 
 
YTHS mielenilmaus järjestetään 13.4.2022 klo 12:00-13:00. Mielenilmaus järjestetään 
mielenterveyspalveluiden lisäresurssien puolesta. 
 

6. Jaostojen kuulumiset  
Vapaa-ajan sektorilta Eetla Leinonen kertoo, että Pizzaa ja pelejä tapahtuma järjestettiin 
onnistuneesti Lyhdyn kanssa. Perjantaina 8.4. järjestetään sitsit TAO:n kanssa. Jaoston 
kokoukset ovat painottuneet vappuun.  
 
Rasmus Tavaila kertoo kuntosali demon olleen onnistunut tapahtuma. Ensi viikon torstaina 
14.4. on tulossa crossfit tapahtuma. Polttopallo on myös suunnitteilla. 
 
Edunvalvonta vastaava Petra Valtonen järjesti oppiaineillan. Opettajien kanssa on myös 
tavattu. Nyt suunnitteilla opettajien ja edunvalvonnan podcast jakso. Edunvalvonta alkaa 
postaamaan Instagramiin joka torstai. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tuutorvastaava Emmi Sinisaloa on työllistäneet ensiviikon tapahtumat 
ja tuutor haku. Ensi viikolla kirppistempaus tapahtuma, jossa kerätään rahaa 
mielenterveystyöhön Nyyti ry:lle. YTK:n hyvinvointipäivän suunnitteluun on mennyt myös 
aikaa.  
 
Jenni Katermaa saapuu lähietäisyydelle 10:15 ja poistuu TEAM:sista 10:15. 
 
Rahastonhoitaja Martti Paaso kertoo, että haalarimerkkien tilaus on aktivoitunut. Kansasta 
Mooniin merkki on ollut suosituin. Pankin kanssa ollut isoja ongelmia. Kulukorvaukset ovat 
työllistäneet paljon.  
 
Puheenjohtajisto piti hallituslaisille kehityskeskustelut. Lisäksi on ollut paljon palavereja ja 
kokouksia. Mila Rontu on toimittanut toiminnantarkastajalle viimevuoden dokumentit. 
 
Palataan kohdasta 30. Työelämä vastaava Jasmin Alanko kertoo, että EP:n suomen 
toimiston kanssa tuleva tapahtuma siirtyy EP:n kiireiden vuoksi. YKA:n materiaalien 
tilauksessa kaikki ok. Palataan takaisin kohtaan 30. 
 



 
7. Syksyn Oppiainekahvien jälkibudjetointi 

Syksyn oppiainekahveihin meni 6.78€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 6.78€ 
Päätetään, että jälkibudjetoidaan 6.78€ 
 

8. Syksyn Tutkimusakvaarion jälkibudjetointi 
Syksyn Tutkimusakvaarioon meni 10.46€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 10.46€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 10.46€ 

 
 

9. Syyskokouksen jälkibudjetointi 
Syyskokoukseen meni 26.03€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 26.03€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 26.03€ 
 

10. Tipattoman Kaatajaisten jälkibudjetointi 
Tipattoman Kaatajaisiin meni 257.58€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 257.58€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan: 257.58€ 
Jäimme voitolle noin 100€ 
 
Jasmin Akanko saapuu ajassa 10:29. 
 

11. Maalausta ja neulontaa jälkibudjetointi 
Maalausta ja neulontaa meni 36.84€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 36.84€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 36.84€ 
Summalla ostettiin laadukkaita maalaustarvikkeita, joita hyödynnetään mm. ensiviikon 
hyvinvointipäivässä.  
 

12. Vujusitsit jälkibudjetointi 
Vujusitseihin meni 375.24€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 375.24€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 375.24€ 
Jäätiin reilu 100€ voitolle. 
 

13. Vuosijuhlien jälkibudjetointi 
Tulot:  
Sponsoreita TakuuSähkö oy 200€ 
Kuljetusliike Seppo Lehtinen ky 200€ 
Vihreät 100€ 
Joutjärvi 200€ 
Muutos toiseen 200€ 
WOP 100€ 
Reco 200€ 
SDP 300€ 



YKA:n sopimuksessa myös maininta vuosijuhlien tukemisesta. 
 
Illalliskortit jäsen 55€ (44hlö) ja ei-jäsen 65€ (34hlö), joten tulot yhteensä 
2420€+2210€=4630€ 
Järjestäjien liput puoleen hintaan 27,5€x8=220€ 
Puhujille tarjottu lippu puoleen hintaan 27,5€x2=55€ 
Juontajalle ja esiintyjälle tarjottu lippu ilmaiseksi 
Tulot lipuista: 4905€ 
 
Tulot yhteensä 6405€ 
 
WOP on maksanut vahingossa Kosmos Buranille sponsoroinnin kaksi kertaa 
sponsorointisumman ja toinen 100€ palautetaan. 
 
Menot: 
Rovaniemen teatterin tilavuokra ja menu 90hlölle 4872€ 
Valokuvaaja 150€ 
Koristeet 103,67€ 
Puhujalahjat 38.56€ 
Diplomit 5.50€ 
 
Yhteensä 5169.73€ 
 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan vuosijuhliin 5169.73€ 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
Vuosijuhlista jäätiin voitolle. Voittoja voidaan hyödyntää 10-vuotis vujujen järjestämisessä. 
 

14. Silliksen jälkibudjetointi 
Sillikseen meni: 74.35€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 74.35€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 74.35€ 
Sillis oli erittäin onnistunut. 
 
 

15. YTK Opiskelupäivän jälkibudjetointi 
YTK:n opiskelupäivään meni: tarjoilut 14.75€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 14.75€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 14.75€ 
 

16. YTK Party games jälkibudjetointi 
YTK:n party games meni: 36.56€. 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 36.56€. 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 36.56€. 
 
 

17. Oppiaineillan jälkibudjetointi 
Oppiaineiltaan meni 31.45€. 



Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 31.45€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 31.45€ 
 
 

18. Pizzaa ja pelejä jälkibudjetointi 
Pizzaa ja pelejä meni 23.86€ 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan 23.86€ 
Päätetään että jälkibudjetoidaan 23.86€ 
Jäädään muutama euro miinukselle tapahtumasta. 
 

 
19. Lastenohjelma sitsien budjetointi 

Ehdotetaan että budjetoidaan 400€ sitseihin. 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
Tapahtuma loppuunmyyty. 
 

20. Hallituksen virkistäytymisen budjetointi 
Ehdotetaan että budjetoidaan 150€. 
Päätös hyväksytään yksimielisesti. 
Hallitus virkistäytyy ensiviikon maanantaina klo 16.30 alkaen. 
 
 

21. Hyvinvointipäivä 
Ehdotetaan että hyvinvointipäivään budjetoidaan 530€. 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
Hyvinvointipäivä on osallistujille ilmainen. Hyvinvointipäivässä on kiipeilyä ja Pekka 
Nikumatin vetämä jooga tunti. Lisäksi illalla on elokuvailta koululla. 
 
 

22. Tuutorivalinnat 
Tuutoreiksi on valittu seuraavat henkilöt: Saku Jatkola, Rasmus Tavaila, Enna Harinen, 
Eveliina Sinervo ja Mona Lehtinen. Hallitus onnittelee uusia tuutoreita. Hallitus ja uudet 
tuutorit tapaavat iltakoulussa 5.5. klo 18. Suunnittelemme syksyä yhdessä. Suunnitteille 
myös podcast jakso.  
 

23. Vappu 
Kosmos Buran järjestää vappuna Liskodiskon Jalojen Villien kanssa. Keittotunti järjestetään 
Lyhdyn kanssa. Lisäksi Kosmos Buranilla on omat sitsit. Kaikkiin tapahtumiin on tulossa 
omat haalarimerkit. Odotamme innolla vappua ja pääsemme lakittamaan patsaan. 
Tarkoituksena on pitää palaveria mitä ohjelmaa keksitään lakituksen ohelle. Liskodisko 
myytiin loppuun nopeasti. Tunnusta väriä sitseillä toustaavat Emmi Sinisalo ja Jenni 
Katermaa. 
 

 
24. Vuosijuhlaedustajan matkakorvauksiin tarkennus 

Ehdotetaan että tarkennetaan matkakulkuihin liittyvää linjausta.  
Hallitus keskusteli pitkään siitä, pitäisikö korvaus koskea vain edustaessa vuosijuhlilla 
toisella paikkakunnalla, eli matkustamista paikkakunnalta toiselle, vai myös esimerkiksi 



taksimatkustamista kaupungin sisällä. Hallitus keskusteli myös siitä, pitäisikö korvaus 
koskea vain bussi ja junamatkailua, eli ettei lentomatkustamista tuettaisi. Hallitus päätyi 
kuitenkin pohtimaan jäsenistön mielipidettä asiaan ja jää ottamaan selvää asiasta ja 
keskustelemaan.  
Ehdotetaan, että matkakuluista korvataan 25€ kiinteä korvaus tai matkan ollessa halvempi 
matkan kokonaissumma. Matkoja korvataan vain paikkakunnalta toiselle siirtyessä.  

 
Ehdotus hyväksytään. 

 
 

25. Ainejärjestön oheistuotetilaus 
Ehdotetaan että kilpailutetaan kangaskassit.  
Ehdotetaan, että kilpailutetaan paitatilaus. 
Molemmat ehdotukset hyväksytään yksimielisesti. 
Tehdään kyselyä jäsenistölle millaisille oheistuotteille on kysyntää. 
 
 

26. Roll-up 
Ehdotetaan että kilpailutetaan roll-up. Ehdotus hyväksytään. 
Ehdotetaan että roll-up:iin budjetoidaan 250€. Ehdotus hyväksytään. 
 

27. Kevätkokous 
Kevätkokous järjestetään 11.5.2022 klo 18 ainejärjestö tiloissa. Tapahtuma ja 
ainejärjestökysely tulee ulos hyvissä ajoissa ennen kokousta. Hallitus toivoo, että 
mahdollisimman moni pääsisi paikalle. 
 

28. Pankkikortti rahastonhoitajalle 
Ehdotetaan että tilataan pankkikortti rahastonhoitaja Martti Werner Paason nimiin.  
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
 

29. Ainejärjestöviiri 
LYY tekee yhteistilauksen ainejärjestöviireihin. Prosessi aloitettiin alustavalla kyselyllä 
LYYn toimesta viime syksynä. Hallitus sai viime viikolla aikataululla tiedon tilauksesta ja 
päätös piti tehdä nopealla aikataululla. Tämän vuoksi hallitus ei kerennyt käsittelemään 
asiaa kokouksessa. Kosmos Buran lähtee mukaan viiritilaukseen. Viirit saapuvat vapuksi. 
 
Ehdotetaan että budjetoidaan ainejärjestöviiriin 100€. 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

30. META 
Palataan kohtaan 6. 
 
Palataan kohdasta 6. 
 
Tänään äänitetään ensimmäinen podcast-jakso. Tämän jälkeen tarkoituksena on aktivoitua 
podcastin suhteen ja tuottaa jaksoja säännöllisesti. 
 



 
31. Kokouksen päättäminen 

 
Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11:43. 
 
 
 
 
 
 

________________________________  ___________________________________  

Mila Rontu, puheenjohtaja   Milla Mikkonen, sihteeri  

________________________________  ___________________________________  

Jenni Katermaa, pöytäkirjantarkastaja   Eetla Leinonen, pöytäkirjantarkastaja  

 


