
 

Sääntömääräinen kevätkokous 

Kosmos Buran ry   

Aika: Keskiviikko 11.5.2022 klo 18:00  

Paikka: Yliopiston ainejärjestötilat ja MS Teams.  

Paikalla: Mila Rontu, Jenni Katermaa, Petra Valtonen, Emmi Sinisalo,   

Rasmus Tavaila, Elias Id, Pekka Nikumatti, Iikka Sorvali.  

Etäyhteydellä: Eva Joutjärvi, Louna Kotimäki, Jesse Pöllänen.  

  

  

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 seitsemän vuorokautta aiemmin, liitteenä kaikki tarvittavat dokumentit. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Ehdotetaan puheenjohtajaksi Elias Id ja sihteeriksi Jenni Katermaa. Ehdotetaan 

pöytäkirjantarkastajiksi Rasmus Tavaila ja Emmi Sinisalo. Ehdotukset hyväksytään yksimielisesti.  

  

4. Asialistan hyväksyminen  

 

Ehdotetaan, että poistetaan kohta 6. Jaostojen kuulumiset. Seuraavat kohdat siirtyvät yhdellä 

taaksepäin. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.  

  

5. Ilmoitusasiat 

 

Ei esille tulevia ilmoitusasioita.  

  



6. Ainejärjestökysely  

 

(Jesse Pöllänen saapuu etäyhteydelle ajassa 18:05.)  

Käydään ainejärjestökyselyn vastaukset yhdessä läpi. Kyselyyn saatiin yhteensä 10 vastausta. Suurin 

osa vastanneista vuosikursseilta 1-3. Mukana niin politiikkatieteiden kuin sosiologiankin 

pääaineopiskelijoita. Hallituksen helposti lähestyttävyyden keskiarvo oli 8,7. Hallituksen toiminnan 

läpinäkyvyyden keskiarvo oli 8,4. Noin viiteen tapahtumaan on keskiarvona osallistuttu kevään 2022 

aikana. Hallitukselle kehitysehdotuksina toivotaan tenttipankin uudelleen käyttöönottoa, voucherien 

parantamisen eteenpäin viemistä, viittausoppaan uusimista, pidempiä yhteistyösopimuksia ja lisää 

työelämätapahtumia. Opintojen laatu hybridiopiskelun aikana oli keskiarvoltaan 7,1 ja 

kokonaisvaltainen hyvinvointi keskiarvoltaan 6,3. Edunvalvontasektorin toivotaan järjestävän 

enemmän tapahtumia opettajien kanssa. Palautetta tuli myös metodiopintojen ja sivuaineopintojen 

joustamattomuudesta ja päällekkäisyyksistä. Yhdenvertaisuusvastaavan toivotaan huomioivan 

yhdenvertaisuuden toteutumisen ainejärjestössä ja tapahtumissa. Toivotaan myös huomioimaan 

turvallisen tilan periaatteiden toteutuminen tapahtumien jatkoilla. Kosmos Buranin tapahtumiin voi 

osallistua matalalla kynnyksellä keskiarvolla 8,7. Tapahtumaideoissa nousi esiin enemmän 

alkoholittomia tapahtumia, kulttuuritapahtumia ja keskittymistä tapahtumien laatuun määrän sijaan. 

Liikuntatapahtumia toivottiin laajasti erilaisten lajikokeiluiden merkeissä. Viestintäkanavista eniten 

seurataan Instagramia, Facebookia ja sähköpostilistaa. Nettisivuille toivotaan informaatiota 

oppiaineisiin hakeville, englanninkielisiä sivuja, kuvia tapahtumista ja blogeja. Viestintä sai paljon 

hyvää palautetta. Huomautettiin tapahtumakuvausten ja kokouspöytäkirjojen oikolukemisesta ja 

toivottiin muistilistan liitteeksi tapahtumakalenteria. Työelämäsektorin tapahtumaideoissa nousi 

esille erilaiset työelämäekskursiot sekä työllistymiseen liittyvät ammattiesittelyt. 

Häirintäyhdyshenkilöt koetaan helposti lähestyttäviksi. Puheenjohtajisto ja hallitus sai hyvää 

palautetta toiminnastaan.  

  

7. Toimikauden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely  

 

Louna Kotimäki esittelee toimikauden 2021 tilinpäätöksen; Vuoden 2021 tuottojäämä yhteensä 

10 491 €. Vuoden 2021 kulujäämä yhteensä 9816,23 €. Tilinpäätös toimitettu liitteenä kokouskutsun 

yhteydessä. Kirjanpito toimitettu toiminnantarkastajalle.  

 

Iikka Sorvali esittelee toimikauden 2021 toimintakertomuksen; Talous: Etätapahtumien vuoksi 

tapahtumien rahaliikenne oli huomattavasti vähäisempää kuin aiempana vuotena. 

Yhteistyösopimuksia solmittiin alkuvuodesta ja rahaliikenne perustui myös haalarimerkkien 

myymiseen. Järjestettiin paitatilaus ja tilattiin uusia haalarimerkkejä. Siirrettiin haalarimerkkikauppa 

Kide.Appiin, mikä teki myymisestä tehokkaampaa ja helpompaa. Kilpailutettiin nettisivut ja saatiin 



uudet sivut vuoden aikana valmiiksi. Alamme aloituspaikkojen lisäyksen myötä syksyllä saatiin 

aiempaa enemmän varoja jäsenmaksuista. Syksyn tapahtumissa pysyttiin suurimmaksi osaksi 

ylijäämäisinä. Tavoitteena oli pitää talous ylijäämäisenä vuoden 2023 vuosijuhlien vuoksi. Viestintä: 

Tärkeimpinä viestintäkanavina toimi Facebook, Instagram ja sähköpostilista. Tapahtumaviestinnässä 

huomioitiin koronarajoitukset. Vuoden aikana panostettiin englanninkieliseen viestintään, viestinnän 

ulkoasuun, yhtenäisyyteen, saavutettavuuteen ja säännöllisyyteen sekä viestintäkanavien 

monipuolisuuteen. Kirjoitettiin Kosmos Buranin viestintäsuunnitelma ja otettiin se syksyllä 2021 

käyttöön. Kosmos Buranin nettisivut uudistuivat vuoden 2021 aikana. Edunvalvonta: Järjestettiin 

monipuolisia edunvalvonnan tapahtumia. Etäopiskelu oli herättänyt edunvalvonnallisia huolia, joihin 

pyrittiin kiinnittämään huomiota. Panostettiin myös tuutoroinnin laatuun. Syksyn aikana seurattiin 

WebOodista siirtymistä Peppiin ja osallistuttiin Pepin käytön työpajoihin. Työelämä: Solmittiin 

yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa vuoden alussa. Järjestettiin monia 

työelämätapahtumia. Vuoden aikana merkittävä ponnistus oli YTKn ainejärjestöjen yhteistapahtuma, 

jonka järjestämistä on yritetty monen vuoden ajan. Vapaa-aika: Alkuvuodesta tapahtumia oli 

vähemmän ja suurimmaksi osaksi ne järjestettiin etänä. Syksyllä lähitapahtumia oli melko 

normaalisti koronatilanteen hellitettyä, järjestettiin esimerkiksi sitsejä, kotiappro, Leirikari-

viikonloppu, saunailtoja ja pikkujoulut. Julkaisimme alkusyksystä eri viestintäalustoille 

tapahtumakalenterin koko syksylle. Tapahtumakalenterista saatiin paljon hyvää palautetta. Liikunta: 

Alkuvuosi oli hiljainen liikuntatapahtumien osalta, koska koronatilanteen vuoksi emme voineet 

tavata kasvotusten. Syksyllä järjestettiin runsaasti liikuntatapahtumia, esimerkiksi norsupalloa, 

pesäpalloa, paintballia, frisbeegolfia, polttopalloa ja keilausta. Järjestettiin perinteinen syysvaellus 

lokakuussa. Sarjojen aloitus ajoittui lokakuulle, jolloin A-siiven palloveikot aloittivat 

salibandypelinsä. Kansainvälisyys: Keväällä 2021 hyväksyimme sääntömuutoksella 

kannatusjäsenrekisterin, jonka avulla vaihto-oppilaat voivat tulla osaksi Kosmos Buranin toimintaa. 

Pyrimme viestimään vaihto-oppilaille aktiivisesti Kosmos Buranin tapahtumista. Järjestettiin 

kansainvälisyyskahvit ja saatiin vaihto-oppilaita mukaan esimerkiksi matalan kynnyksen 

liikuntatapahtumiin. Ympäristö ja kehitysyhteistyö: Harjoiteltiin hiilijalanjäljen laskentaa ja tehtiin 

ennakkokartoitusta sitsiastiastosta. Järjestettiin yhdessä Remburssin ja Jalojen Villien 

ympäristövastaavien kanssa Hävikkisitsit, joista saatiin paljon hyvää palautetta.  

  

8. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely  

 

Iikka Sorvali esittelee toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastajana on toiminut Hanna 

Palosuo. Toiminnantarkastaja on tarkastanut Kosmos Buranin kirjanpidon, hallinnon sekä lukenut 

pöytäkirjat. Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Tilinpäätös on laadittu 

kirjanpitolain mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksista.   

  



9. Toimikauden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, toimintakertomuksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen  

 

Esitetään, että vahvistetaan tilinpäätös toimintakaudelle 2021. Esitetään, että hyväksytään 

toimintakertomus toimikaudelle 2021. Esitetään, että myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2021 

hallitukselle. Kaikki esitykset hyväksytään yksimielisesti.  

  

10. Aloitteet  

 

Ei aloitteita.  

  

11. Muut esille tulevat asiat   

 

Ei muita esille tulevia asioita.   

  

12. Kokouksen päättäminen  

 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18:58.  

 

  

  

Liitteet: Tasekirja 2021, Toimintakertomus 2021.  

  

  

  

__________________________________  __________________________________  

  

Elias Id, puheenjohtaja   Jenni Katermaa, sihteeri  

  

  

__________________________________  __________________________________   

 

Rasmus Tavaila, pöytäkirjantarkastaja  Emmi Sinisalo, pöytäkirjantarkastaja  


