
Kosmos Buran ry  
Aika: Ti 19.4. klo 16 
Paikka: Rovaniemi & MS Teams 
Teams: Jenni Katermaa, Eva Joutjärvi 
Paikalla: Milla Mikkonen, Mila Rontu,  
Rasmus Tavaila, Emmi Sinisalo, Eetla Leinonen, Petra Valtonen, 
Martti Paaso 
 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 16:00. 
 
 

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

3. Kokouksen järjestäytyminen   
Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Martti Paasoa ja Rasmus Tavailaa. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 

4. Asialistan hyväksyminen 
Ehdotetaan että lisätään turvallisemman tilan periaatteet kohdaksi 7 jolloin muut 
kohdat siirtyvät eteenpäin. Lisäksi siirretään vujusitsien jälkibudjetointi kohdaksi 13 
jolloin muut kohdat siirtyvät eteenpäin.  
 
Ehdotukset hyväksytään. 
 
 
Palataan kohdasta 10. Ehdotetaan, että lisätään kohdaksi 14 vapun haalarimerkkien 
budjetointi ja muut kohdat siirtyvät eteenpäin. 
 
Ehdotukset hyväksytään. 
 
Palataan kohtaan 10. 

 
 

Palataan kohdasta 15. Ehdotetaan, että kohdan 15 haalarimerkkien budjetointi 
korvataan haalarimerkkien kilpailutuksella.  
 
Ehdotus hyväksytään. 
 
Palataan kohtaan 15. 



 
 

5. Ilmoitusasiat   
 
Hallitus on virkistäytynyt Jenni Katermaalla mukavan ohjelman merkeissä. Lisäksi 
hallitus kävi keilaamassa. Martti Paaso voitti keilauksen ylivoimaisesti. 
 
Milla Mikkonen, Petra Valtonen ja Emmi Sinisalo olivat toastmaster sitseillä. 
 
Ensimmäinen podcast jakso julkaistiin ja se onnistui erinomaisesti. 
 
Ainejärjestö viirit eivät saavukaan vapuksi, mutta saamme viirit syksyllä. 
 
iZettlen tunnistautumista hoidetaan, jotta iZettle voi siirtää meille rahoja. 
 
YTK:n puheenjohtajistot ja vaparit suunnittelevat YTK:n ainejärjestöjen ja 
tiedekunnan yhteistyötä ensi lukuvuotena 2.5. 
 
Emmi Sinisalo saapuu ajassa 16:05. 
 

6. Jaostojen kuulumiset  
Vapaa-ajan vastaava Eetla Leinonen kertoo, että vappu on pitänyt vapaa-ajan 
vastaavat kiireisenä. Eetla Leinonen osallistui myös jaoston kokoukseen, jossa 
puhuttiin vapusta, fukseista ja fuksiaisista. Uudet fuksit tulevat 23.8. Lisäksi vapaa-
ajan jaostossa puhuttiin varjoavajaisista ja fuksimessuista. 

 
 

Vapaa-ajan vastaava Rasmus Tavaila kertoo crossfit tapahtuman olleen suuri 
menestys. Polttopallo tapahtuma on tulossa vielä keväälle. 
 
Rahastonhoitaja Martti Paaso kertoo, että kulukorvauksia on edelleen paljon.  
 
Puheenjohtajiston puolelta ei mitään erityistä. 

 
Yhdenvertaisuus ja tutor vastaava Emmi Sinisalo on ollut mukana järjestämässä 
YTK:n hyvinvointipäivää. Emmi Sinisalo kertoo, että on saanut valmiiksi 
turvallisemman tilan periaatteet. Kirppistapahtuma järjestettiin myös, missä kerättiin 
rahaa hyväntekeväisyyteen. Tutoreilla on tänään alkanut koulutus ja podcast jakso 
tuutoreista on tulossa. Lisäksi fuksilehti on suunnitteilla. 

 
Petra Valtonen järjesti Kosmos Buranin opiskelupäivän. Lisäksi Edunvalvonta torstai 
pyörähti Instagramissa käyntiin. Petra Valtonen osallistui edunvalvonta ja kv-jaoston 
kokoukseen. 
 
Sihteeri ja häirintäyhdyshenkilö Milla Mikkonen kertoo kuvanneensa Kosmos Buranin 
toisen häirintäyhdyshenkilö Ronja Tuomivaaran kanssa videon, mikä tullaan 
julkaisemaan Instagramissa. Milla Mikkonen kertoo myös kilpailuttaneen Kosmos 



Buranin vaatteita ensi syksyä varten. Milla Mikkonen on osallistunut myös 
häirintäyhdyshenkilöiden tapaamiseen. 
 

7. Turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen 
Emmi Sinisalo esittelee hallitukselle turvallisemman tilan periaatteita.  

 Ehdotetaan että turvallisemman tilan periaatteet hyväksytään. 
 Ehdotus hyväksytään. 

 
8. Liskodisco 

järjestetään torstaina Pistossa yhdessä Jalojen Villien kanssa. Tapahtumaan on 
myyty 70 lippua. Tapahtumassa on jaossa haalarimerkkejä. Tapahtumassa vietetään 
yhdessä aikaa ja karaoke aukeaa heti 9:00.  

 
 

9. Keittotunti 
Liskodiscon jälkeen ainejärjestötiloissa järjestetään Keittotunti klo. 17 eteenpäin. 
Jokainen juo halutessaan keittotunnin aikana shotin aina kun torvi soi. Keittotuntiin 
on myyty huikeat 100 lippua.  
 
Ehdotetaan, että budjetoidaan 50e herkkuihin, jätesäkkeihin ja shottilaseihin.  
 
Ehdotus hyväksytään. 
 

10. Tunnusta väriä -sitsit 
Tunnusta väriä-sitsit järjestetään maanantaina 19.4. klo 18-22 ainejärjestötiloissa. 
Toastmastereina toimivat Mila Rontu ja Emmi Sinisalo. Sitsien housteina ovat Milla 
Mikkonen, Petra Valtonen, Mona Lehtinen, Eetla Leinonen ja Eva Joutjärvi. 
 
Palataan kohtaan 4. 
 
Palataan kohdasta 4. 
 
Jenni Katermaa poistuu ajassa 17:04. 
 
Ramus Tavaila poistuu ajassa 17:04. 
 

11. “Itä-Euroopan maiden Venäjä-suhteet ennen Ukrainan sotaa ja sen jälkeen” – 
keskusteluseminaari 
Seminaari järjestetään 3.5. klo. 16-18 politiikkatieteiden oppiaineen kanssa 
yhteistyössä. Martti Paaso juontaa seminaarin. Seminaarissa nähdään 
mielenkiintoisia puhujia. Tapio Nykänen on ollut auttamassa seminaarin 
järjestämisessä. 

 
 

12. Loppukevään tapahtumat 
Loppukeväästä järjestetään poikkitieteellinen polttopallo tapahtuma. Lisäksi 
toukokuun lopulla on suunnitteilla työelämä tapahtuma. 
 



 
13. Vujusitsien jälkibudjentointi 

Vuju sitseille oli mennyt vielä 12.33€ 
Ehdotetaan, että jälkibudjetoidaan 12.33€ 
Ehdotus hyväksytään 
Päätetään, että budjetoidaan vujusitseille 12.33€ 
 

14. Vapun haalarimerkkien budjetointi 
Kaikkiin tapahtumiin tulossa haalarimerkki. Vielä ei ole tullut tietoa, miten kulut 
jakautuvat ainejärjestöjen kesken. Ehdotetaan, että budjetoidaan haalarimerkkeihin 
300€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

15. Haalarimerkkien kilpailutus 
Palataan kohtaan 4. 
 
Palataan kohdasta 4. 
 
Uusien haalarimerkkien lisäksi kilpailutetaan Kansasta Mooniin, politiikka-aski ja 
bileministeri -merkit. Ehdotetaan että merkit kilpailutetaan määrillä 100, 150 ja 200. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 

16. META  
Kosmos Buran lakittaa Jätkän patsaan tänä vuonna. Tämän vuoksi hallitus 
palaveeraa myöhemmin ja suunnittelee ohjelmaa lakituksen yhteyteen.  
 
Hallitus jutteli myös tulevista podcast jaksoista. 
 
 

17. Kokouksen päättäminen  
Yhdistyksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17:50. 
 
 

 
____________________________   ______________________________ 
Mila Rontu, puheenjohtaja    Milla Mikkonen, sihteeri 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Martti Paaso, pöytäkirjantarkastaja   Rasmus Tavaila, pöytäkirjantarkastaja 
 
 


