
Kosmos Buran ry 
Aika: To 6.10. klo 16 
Paikka: Rovaniemi & MS Teams 
Paikalla: Jasmin Alanko, Mila Rontu, Emmi Sinisalo, Eetla Leinonen,  
Eva Joutjärvi, Martti Paaso, Amanda Hekkala, Milla Mikkonen 
Team: Esko Romsi 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16:14. 
 

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 Amanda Hekkalaa ja Eva Joutjärveä. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 

4. Asialistan hyväksyminen 
Ehdotetaan, että lisätään Paintball kohdaksi 8 ja kohdaksi 9 Kosmos Buranin 
hallituksen virkistäytyminen. Muut kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. 
 
Ehdotus hyväksytään.  
 

5. Ilmoitusasiat   
Kosmos Buran on saanut kutsun TAO:n vuosijuhlille.  
Kosmos Buran on saanut kutsun Lapikas ryn vuosijuhlille. 
Kosmos Buran on saanut kutsun Interaktion vuosijuhlille. 
Hallitus jää miettimään asiaa. 
 
POP päivät vietetään Tampereella 2.12.-3.12. Järjestäjänä toimii tänä vuonna 
Iltakoulu ry.  
 
Vuosijuhlatiimi on saatu kasaan Kosmos Buranin 10-vuotis vuosijuhlille. Hallitus 
odottaa innolla Kosmos Buranin 10-vuotis synttäreitä ja auttaa vujutiimin alkuun. 
 
Kosmos Buranin paitatilaus on päättynyt. Tilausmäärään olla tyytyväisiä. 
 
Kangaskassit ovat lähteneet 7.10. postiin. 
 
Kosmos Buran on saanut Gaudeamukselta politiikka ja sosiologia aiheisia kirjoja. 
Kirjat on tarkoitettu yhteiseen käyttöön. Kirjoista infotaan lisätietoa jäsenistölle 
sosiaalisen median kautta. 
 
 
 



 
6. Jaostojen kuulumiset  

Viestintä ja ympäristö vastaava Amanda Hekkala kertoo sektorin osalta kaiken 
olevan ok. Amanda Hekkala kertoo, että Canvoihin on panostettu entistä enemmän, 
jotta viestintä olisi yhdenvertaisempaa ja tavoitettavampaa. 
 
Yhdenvertaisuus ja tutor vastaava Emmi Sinisalo kertoo vastuullisuusviikosta. Pidä 
Lappi Siistinä on saatu tukemaan vastuullisuusviikon siivoustapahtumaa. 
Vastuullisuus viikon päätteeksi järjestetään 28.10 hävikkisitsit. Emmi Sinisalo kertoo, 
että yhdenvertaisuuskyselyyn on saatu mukavasti vastauksia. Emmi Sinisalo käy läpi 
yhdessä hallituksen kanssa yhdenvertaisuuskyselyn vastauksia. Kyselytulokset 
osoittavat, että yhdenvertaisuus on toteutunut pääpiirteittäin hyvin. 
 
Työelämä vastaava Jasmin Alanko kertoo Interalian Perjantaipulinoista. 
Perjantaipulinat ovat alumnien järjestämiä etätapahtumia, joissa on vaihtuva teema. 
Tällä viikolla 7.10. perjantaipulinoiden teemana on turvallisuus. Jasmin Alanko 
kertoo, että EP toimiston kanssa on tulossa yhteistyötä. Lapin liitolle on myös laitettu 
viestiä ekskursio ja ekskursio Ouluun on mietteillä. 
 
Nettisivu- ja haalarimerkkivastaava Esko Romsi kertoo, että haalarimerkkitilaukset 
ovat ajan tasalla.  
 
Vapaa- ajan vastaavat Eetla Leinonen ja Eva Joutjärvi kertovat, että tulossa on 
syyssaunailta, risteily, halloween sitsit Lyhdyn kanssa, leirikari JV:n kanssa ja 
kotibileet Lapikkaan kanssa. 

 
Liikuntavastaava Rasmus Tavaila kertoo viestitse, että keilaus järjestetään 19.10. 
Rempan kanssa. 
 
Edunvalvonta ja kansainvälisyys vastaava Petra Valtonen kertoo, että oppiainekahvit 
järjestetään 28.10. Fellin isossa kabinetissa klo 10-12. Tutkimusakvaario on tulossa 
myös marraskuussa. Alumneihin on otettu yhteyttä. Petra Valtonen kertoo, että 
englanninkielinen osio on tulossa nettisivuille. Laavuilu tapahtuma pidetään 
vaihtareiden kanssa 24.10. Kv jaostossa on puhuttu uusien hallitusten aloittamisesta 
ja niihin liittyvästä perehdytyksestä. 
 
Rahastonhoitaja Martti Paaso kertoo tekevänsä pankkikilpailutuksen tässä kuussa. 
 

 
Emmi Sinisalo poistuu ajassa 17:12. 
 
 

7. PRH maksu 
Mila Rontu on maksanut 20€ patentti ja rekisterihallitukselle Jenni Katermaan 
poistamisesta ja Esko Romsin lisäämisestä. 
Ehdotetaan että korvataan Mila Ronnulle 20€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 



8. Paintball 
Ilmoittautuminen tapahtui Kide.Appissa. Lippu maksoi 33€ ja lippuja ostettiin 17 
kappaletta. Tapahtuma sujui todella hyvin ja oli onnistunut. Ehdotetaan että 
jälkibudjetoidaan tapahtumaan 561€ laskun maksamiseksi. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 

9. Hallitus virkistäytyy 
Hallitus virkistäytyy 27.10. klo 9 alkaen. Ehdotetaan että budjetoidaan hallituksen 
virkistäytymiseen 100€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 

10. YTK ainejärjestötilan avajaiset ja hankintoja tiloihin 
YTK:n ainejärjestötilan avajaisia vietetään 7.10. Tiloissa tarjotaan kakkukahvit, jotka 
tilataan Lovisasta. Tämä kustantaa noin 125€ per ainejärjestö. Tilaan ostettiin myös 
siivoustarvikkeita ja muita olennaisia asioita. Jalot Villit laskuttavat Kosmos Burania 
tästä. 
 
Ehdotetaan, että budjetoidaan avajaisiin ja muihin tarvikkeisiin 200€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 

 
 

11. US Diplomat -vierailutilaisuus 
Yhdysvaltojen diplomaatti Susan Bridenstinen avustaja kontaktoi meidät viikon 
varoitusajalla ja kertoi diplomaatin haluavan tavata opiskelijoitamme hänen 
käynnillään Lapin yliopistossa. Tilaisuus onnistui hyvin. Saimme kutsun myös 
Helsinkiin diplomaattitoimistoon. Tapahtumassa tarjoiltiin kahvia ja keksejä, joihin 
meni 8.68€. Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan tapahtumaan 8.68€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 

12. Opiskelupäivät 
Opiskelupäivät jatkuvat joka toinen tiistai. Opiskelupäivissä tarjoillaan kahvia ja 
kauramaitoa, joihin ehdotetaan budjetoitavan 15€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 

13. Syyssaunailta 
Syyssaunailta järjestetään perjantaina 14.10. Lippu tapahtumaan maksaa 3€. Paikka 
maksoi 125€. Ehdotetaan että budjetoidaan tapahtumaan 150€, josta 20€ menee 
tarjoiluihin. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 



 
14. Hävikkisitsit 

Hävikkisitsit järjestetään 28.10. Toipparin alakerrassa. Hävikkisitseille on tilaa 80 
henkilölle. Hävikkisitsien järjestäjät ovat etsimässä tapahtumalle sponsoreita, jotka 
voisivat lahjoittaa tapahtumaan hävikkiruokaa. Kosmos Buranin hallituksesta 
hävikkisitsien järjestämiseen osallistuu Eetla Leinonen. 
 

15. Tenttipankki 
Hallitus keskustelee tenttipankista. Tenttipankin toteutus on kirjattu edellisen 
hallituksen testamenttiin. Hallitus keskustelee asiasta. Kandivaiheessa on vain yksi 
pääainekurssi, joka toteutetaan perinteisenä tenttinä. Maisterivaiheessa tentittäviä 
kursseja on tietojen mukaan noin neljä. Keskustellaan, että tenttipankki nähdään 
vaikeana toteuttaa, sillä pääainekurssien suorittaminen tapahtuu lähinnä esseen 
muodossa. Pohditaan, että tenttipankin teko ja ylläpito ei tämän tiedon valossa 
vaikuttaisi olevan järkevää hyötysuhdetta.  
 
Ehdotetaan että tenttipankkia ei toteuteta tänä hallituskautena.  
 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

16. Pikkujoulut 
Hallitus on suunnitellut Pikkujouluja jäsenistölle iltakoulussa. Halutaan tarjota 
juhlavampi tilaisuus hyvällä ruoalla, tarjoiluista on laitettu sähköpostia alueen 
yrityksille ja Lovisalle. Keskustelussa Pikkujoulujen päivämäärä, alkuperäinen 
mietintä osuu POP-päivien viikonlopulle. Päätetään järjestää pikkujoulut perjantaina 
25.11. 2022. Hallitus jatkaa suunnittelua. 
 
 

17. Postimerkkejä ja kirjekuoria 
Martti Paaso on käyttänyt 95.80€ postimerkkeihin ja kirjekuoriin haalarimerkkien 
postitusta varten. Postimerkkejä on ostettu 40kpl ja kirjekuoria 60kpl. 
Ehdotetaan että budjetoidaan postimerkkeihin ja kirjekuoriin 95.80€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 
 

18. META 
Muita esille tulevia asioita ei ole. 
 
  

19. Kokouksen päättäminen  
Yhdistyksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18:03. 
 
 
 
 
 

_________________________   ____________________________ 
Puheenjohtaja, Mila Rontu    Sihteeri, Milla Mikkonen 



 
_________________________   _____________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Amanda Hekkala  Pöytäkirjantarkastaja, Eva Joutjärvi 


