
Kosmos Buran ry  

Aika: ke 31.8.2022 

Paikka: Rovaniemi & MS Teams 

Paikalla: Mila Rontu, Jenni Katermaa, Emmi Sinisalo, Rasmus Tavaila,  

Martti Paaso, Petra Valtonen, Eetla Leinonen 

MS Teams: Jasmin Alanko, Amanda Hekkala, Eva Joutjärvi 

 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18:08. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 

 lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan sihteeriksi Jenni Katermaata. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi Petra 

Valtosta ja Eetla Leinosta. Ehdotukset hyväksytään yksimielisesti. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksytään asialista yksimielisesti. 

 

5. Ilmoitusasiat   

Artikla ry:n ja LYY:n vuosijuhlille on vastaanotettu kutsut. LYY:n vuosijuhlille lähtevät 

edustamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Artiklan vuosijuhlien 

edustusta mietitään vielä.  

 

6. Jaostojen kuulumiset  

Jasmin Alanko kertoo työelämästäsektorin kuulumiset: Suunnitteilla mm. Ekskursio 

syksyllä Helsinkiin yhteiskuntatieteilijöiden risteilyn oheen. On mietitty myös 

Rovaniemellä järjestettävää ekskursiota. On kokoustettu Inter Alian kanssa ja 

keskusteltu Kosmos Buranin tulevista 10v. vuosijuhlista. Ideoitu myös alumnien 

kanssa järjestettävää tapahtumaa. Suomen EP-toimiston kanssa tapahtuma 

suunnitteilla syksylle ja 10.11. YKA:n kanssa tulossa tapahtuma. 

 

Emmi Sinisalo kertoo yhdenvertaisuus-, fuksi- ja tuutorivastaavan kuulumiset: 

Opiskelutiistait palaa syksyllä ja ensimmäinen järjestetään 13.9. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on työn alla. Ideana järjestää kaveritreffit/yksinäisyyttä 

vastaan –tapahtuma mahdollisesti Nyyti ry:n kanssa. Ideana järjestää 

kahvittelu tuutoreiden kanssa ja keskustella kuluneista orientaatioviikoista. Fukseille 

myös voisi tehdä kyselyn tuutoreiden työskentelystä. 

 

Rasmus Tavaila kertoo liikuntasektorin kuulumiset: Tavoitteena on järjestää 

syyslukukautena 3-4 liikuntatapahtumaa. Eilen 30.8. oli pesistä Lastun ja ESN:n 

kanssa. Syyskuulle on lyöty yksi liikuntatapahtuma lukkoon ja toinenkin tapahtuma 

tulossa luultavasti vielä syyskuulle. Pesäpalloa pelataan vielä syyskuun aikana. 

Syysvaellusta suunnitellaan parhaillaan. Lokakuussa pelataan paintballia YTK:n ja 



Lastun kanssa. LYY:n puolelta odotetaan tietoa liikuntasarjoista.  

 

Martti Paaso kertoo rahastonhoitajan kuulumiset: Kirjanpito on saatu ajan tasalle 

kuten myös verkkokaupan haalarimerkkitilaukset. Fukseja on ohjeistettu haalareiden 

tilaamisessa.  

 

Amanda Hekkala kertoo viestintäsektorin kuulumiset: Eetla Leinonen tekee jatkossa 

myös viestintää. Tapahtumakalenteri on tehty loppuvuodeksi ja sitä pidetään ajan 

tasalla. 

 

Petra Valtonen kertoo edunvalvonta- ja kansainvälisyyssektorin kuulumiset: 16.9. on 

rastitapahtuma yliopistolla opettajien kanssa. Lokakuussa toteutetaan kysely kandi- 

ja maisteritutkinnosta. Oppiainekahvit opettajien kanssa Loviisassa tulossa syksyn 

aikana. Marraskuussa tulossa tutkimusakvaario. Vaihtareiden kanssa on tavattu ja 

yritetään saada heitä mukaan tapahtumiin. Kv-kahvit voitaisiin järjestää tai 

laavuilua vaihtareiden kanssa.  

 

Eetla Leinonen kertoo vapaa-aikasektorin kuulumiset: Perjantaina 2.9. on 

Varjoavajaisten etkot. Ensi viikon perjantaina 9.9. on YTK:n Beach Party  

-tapahtuma. 16.9. on KB:n yhteinen tapahtuma. 21.9. on Fuksisitsit. 

 

7. Varapuheenjohtajan eroanomuksen käsittely 

Varapuheenjohtaja on lähettänyt sähköpostilla eroanomuksensa. Eroanomus on 

käsitelty. 

 

8. Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen 

Amanda Hekkala on ainoana osoittanut halukkuutensa varapuheenjohtajan pestiin. 

Ehdotetaan Amanda Hekkalaa uudeksi varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksytään 

yksimielisesti. Amanda Hekkala jatkaa myös viestinnän ja ympäristövastaavan 

tehtävissä. Lisäksi Milla Mikkonen jättäytyy pois nettisivuvastaavan tehtävistä, sillä 

nettisivujen sisällöntuotto siirretään uudelle hallitukseen rekrytoitavalle jäsenelle. 

Milla Mikkonen jatkaa sihteerin ja tiedottajan tehtävissä. 

 

9. Hallitusrekryn aloittaminen 

Aloitetaan hallitusrekry uuden jäsenen hankkimiseksi. Eniten apua tarvittaisiin  

nettisivun sisällöntuotossa sekä haalarimerkkien myynnissä ja postituksessa. Siksi  

päätetään hakea näihin tehtäviin henkilöä. Ehdotetaan, että hallitukseen haetaan  

nettisivu- ja tuotevastaavaa. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti ja rekry aloitetaan 

tällä viikolla.  

 

10. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Ehdotetaan ylimääräisen yhdistyksen kokouksen päivämääräksi 15.9. Ehdotus 

hyväksytään yksimielisesti. 

 

11. Kangaskassien tilaus 

Kangaskassit on kilpailutettu ja hyviä tarjouksia saatu.  

 

Amanda Hekkala poistuu ajassa 19:14. 



 

Tilataan Ogg.fi nettisivulta 100 kpl kangaskasseja hintaan 3,95€/kpl plus alv 24%. 

 

12. YTK:n ainejärjestötilat ja sopimus tiedekunnan kanssa 

Ainejärjestötilat ovat valmiit. Sopimus tiedekunnan kanssa 

tehdään ensi viikolla. Sopimus viedään vielä yhdistyksen hyväksyttäväksi 

yhdistyksen kokouksessa. 

 

13. Fuksitapahtumat 

Orientaatioviikot ovat pian ohi ja tuutoreiden mielestä homma on hallussa. 

Huomenna 1.9. on hallitus tutuksi –ilta Bullissa. Fuksimessut on perjantaina 2.9. 

Ensi viikolla 7.9. on YTK:n baarikierros fukseille ja KB:lla on siellä rastit Kansassa ja 

Pistossa. Fuksiaiset on 14.9. ja fuksisitsit 21.9.  

 

14. Varjoetkot ja budjetointi 

Ehdotetaan, että budjetoidaan varjoetkojen tarjoiluihin 50€. Ehdotus hyväksytään 

yksimielisesti. 

 

15. YTK:n Beach Party ja budjetointi 

YTK:n Beach Party –tapahtuma järjestetään ensi viikolla 9.9. Tapahtumaan 

osallistuvat saavat ostaa Valdemarilta juotavaa edullisemmalla tarjoushinnalla. 

Ehdotetaan, että budjetoidaan 200€ Beach Party –tapahtuman hankintoihin. 

Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.  

 

16. Yhteiskuntatieteilijöiden risteily 

Yhteiskuntatieteilijöiden risteily järjestetään 14.-16.10. Huomenna 1.9. alkaa 

ilmoittautuminen risteilylle.   

 

17. META  

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

18. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous ajassa 19:54. 

 

 

 

 

____________________________                         _______________________________ 

 

Mila Rontu, puheenjohtaja    Jenni Katermaa, sihteeri 

 

 

 

 

_______________________________                   _______________________________ 

 

Petra Valtonen, pöytäkirjantarkastaja            Eetla Leinonen, pöytäkirjantarkastaja 


