
Kosmos Buran ry  
Aika: Ti 8.11. klo 10 
Paikka: YTK:n Bunkkeri & MS Teams 
Paikalla: Mila Rontu, Milla Mikkonen, Rasmus Tavaila, 
Petra Valtonen, Eetla Leinonen, Martti Paaso, Emmi Sinisalo 
Teams: Eva Joutjärvi 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10:05.  

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 
lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin.  

 
3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Eetla Leinosta ja Emmi Sinisaloa. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

4. Asialistan hyväksyminen 
Ehdotetaan, että lisätään Aloite-ehdotus kohdaksi 9, RoKin peli kohdaksi 10 ja 
Aspv:n pelipaidat kohdaksi 11. Muut kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. 

 Ehdotus hyväksytään. 
 

5. Ilmoitusasiat   
Beer pong tapahtuma oli uskomaton. Kosmos Buranilla oli turnauksessa oma 
joukkue, joka pelasi kolme peliä. Jalot Villit veivät tällä kertaa Beer pong 
mestaruuden. 
 

6. Jaostojen kuulumiset  
Liikuntavastaava Rasmus Tavaila kertoo, että joutui perumaan 
vesijumppatapahtuman. Syynä tapahtuman peruuttamiselle oli järjestäjän hidas 
reagointi ilmoittautumisessa.   
 
Vapaa-ajan vastaavat Eva Joutjärvi ja Eetla Leinonen kertovat, että Halloween sitsit 
sujuivat mukavasti Lyhdyn kanssa. Huomenna Kosmos Buran järjestää Bingo 
tapahtuman LYY:n saunatiloissa. Lisäksi leirikari viikonloppu järjestetään Jalojen 
Villien kanssa 18.-20.11. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tutor vastaava Emmi Sinisalo kertoo suunnitelleensa 
maalaustapahtumaa. Lisäksi Sinisalo kertoo valmistelleensa asiakirjoja. 
 
Taloudenhoitaja Martti Paaso kertoo jatkaneensa pankkikilpailutusta.  
 
Edunvalvonta ja kansainvälisyysvastaava Petra Valtonen kertoo kokoustaneensa 
LYY:n kanssa. Aiheena olivat esimerkiksi sivuaineet, työelämä ja voucherit. Petra 
Valtonen on luonut kyselyn kandi ja maisterivaiheen opinnoista. 
 



 
7. Syyskokous 

Ehdotetaan, että Syyskokous järjestetään keskiviikkona 30.11. klo 18 YTK:n 
Bunkkerissa.  Ehdotetaan, että syyskokoukseen budjetoidaan 20€. jolla katetaan 
kokouseväät. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

8. Yhdenvertaisuussuunnitelman käsittely 
Emmi Sinisalo esittelee hallitukselle tekemänsä Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
voimassaoloaika olisi 2023-2026, jonka jälkeen yhdistyksen yhdenvertaisuutta tulisi 
tarkastella uudestaan. 
Hallitus keskustelee suunnitelmasta. Suunnitelman toteutumista tulisi seurata 
vuosittain yhdenvertaisuuskyselyillä. Tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään ennen 
vuotta 2026. Yhdenvertaisuuskysely on toiminut pohjana suunnitelmalle. 
Suunnitelman keskiössä on häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy. Lisäksi 
suunnitelmassa tuodaan esille turvallisemman tilan periaatteet ja 
häirintäyhdyshenkilö toiminta. Kosmos Buranin viestintää tulisi kehittää 
yhdenvertaisempaan suuntaan. Lisäksi tulisi kehittää keinoja, joilla yhdenvertaisuus 
toteutuisi mahdollisimman hyvin. 
 
Ehdotetaan, että Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma esitetään 
Syyskokouksessa hyväksyttäväksi. 
 
Ehdotus hyväksytään. 

 
9. Aloite-ehdotus 

Emmi Sinisalo esittelee aloite-ehdotuksen koskien järjestön edustamista muilla 
paikkakunnilla. Aloitteessa ehdotetaan, että Kosmos Buran ei jatkossa tukisi 
edustajan/jien lento-, yksityisautoilu ja taksimatkustusta matkakorvauksen muodossa. 
Sen sijaan edustajien liikkumista julkisilla kulkuvälineillä tultaisiin tukemaan ja siihen 
kannustamaan.  
Hallitus keskustelee aloitteesta. Lentoliikenteen vaikutus ilmastolle on 
moninkertainen. Kosmos Buran voisi täten kannustaa jäsenistöään ekologisempii 
matkustusvaihtoehtoisin. Mietitään, koskisiko ehdotus vain Suomen sisäistä 
lentoliikennettä. Vastuussa oleva hallitus määrittää edustajille tukirahan 
hallituskaudeksi kerrallaan. Aloitteen kirjallisesta muotoa muokataan, kaikki 
äänestävät ehdotuksen puolesta.  
 
Ehdotetaan, että hallitus esittää aloitetta syyskokouksessa. 
 
Ehdotus hyväksytään. Aloite lähetetään jäsenistölle syyskokouksen kokouskutsun 

 yhteydessä. 
 

10. RoKi 
Rasmus Tavaila on pyytänyt tarjouksen 55 hengelle Rokin peliin. Vuoden 
urheilumenoista on rahaa vielä käytettävissä. Hallitus uskoo, että tapahtuma saa 



osallistujia. Lipun hintaa osallistujalle itselleen jää 2€ (+Kide.Appin 0,5€), Kosmos 
Buran maksaa jokaisesta osallistujasta 4€. 
 
Ehdotetaan että budjetoidaan tapahtumaan 160€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 

 
11. Aspv-pelipaidat 

A-Siiven Palloveikkojen keskuudessa on herännyt keskustelua pelipaitojen 
hankkimiseksi. Martti Paaso esittelee tarpeen. On käyty kahden eri paita- ja 
printtifirman kanssa keskustelua Kosmos Buranin ja Remburssin yhteisen 
sählyjoukkueen pelipaidoista. Kilpailutuksessa mukana ovat olleet Oulainen ja ht 
sport. Paita tulisi maksamaan 26€ kpl.  
Todetaan tarve keskustelulle Remburssin kanssa, sovitaan tapaaminen. 
 
Eva Joutjärvi poistuu ajassa 11:12. 
 
 

12. Hallitusrekry 
Hallitusrekry on alkanut ja jatkuu edelleen. 
Tulossa on keskustelutilaisuus tiistaina 22.11. klo 11:00. Bunkkerissa. Tilaisuudessa 
on mahdollisuus päästä kyselemään hallitustoiminnasta. Hallitus toivoo paljon 
innokkaita hakijoita uuteen hallitukseen. 
 

13. Bingon budjetointi 
Kosmos Buranin bingo järjestetään LYY:n saunalla. Tapahtumaa sponsoroi Pancho 
Villa, Sinful ja Cafe Koti. Tapahtumassa tarjoillaan naposteltavaa. Ehdotetaan että 
budjetoidaan tapahtumaan 150€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

14. KB:n Beer pong-turnaus 
Kosmos Buranin Beer pong turnaus järjestetään Bullissa 15.11. Tapahtuma 
toteutetaan yhteistyösopimuksen mukaan Bullin kanssa. 
 

15. Leirikari 
Leirikarille on myyty tähän mennessä 18 lippua. Lipun hinta on 30€. Hinta kattaa 
kuljetuksen, majoittumisen, ohjelmaa ja ruokia. Leirikarin teemana on tänä vuonna 
2000-luku. Ehdotetaan, että budjetoidaan Leirikariin 790€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

16. Kide.App haalarimerkkien postimaksun korotus 
Kide.Appin postimaksun hinta on ollut aikaisemmin 2€. Postimerkin hinta on noussut 
ja kustantaa nykyään 2,10€.  
 
Ehdotetaan että nostetaan postimaksun hinta 2.10€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 

 



17. OPS 2024-työpajan edustajien valinta 
 
Emmi Sinisalo poistuu kokoustilasta puheenjohtajan pyynnöstä kohdan käsittelyn 
ajaksi. 
 
Hallitus käsittelee Opetussuunnittelun työpajan hakemuksia. Hallitus on saanut 
työpajaan kaksi hakemusta.  
 
Ehdotetaan, että Kosmos Burania työpajassa edustaa Emmi Sinisalo ja Evilla 
Lumme. 
Ehdotus hyväksytään. Emmi Sinisalo palaa kokoustilaan. 

 
18. Poikkitieteellisen Beer Pong-turnauksen jälkibudjetointi 

Beer Pong turnauksen joukkue pelasi kolme peliä, jotka kustansi 30€. Etukäteen oli 
sovittu, että ainejärjestöt perinteisesti kustantavat pelit. 
Ehdotetaan että jälkibudjetoidaan turnaukseen 30€. 
Ehdotus hyväksytään. 
 

19. META  
Amanda Suokas saapuu kokoukseen ajassa 11:35. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Yhdistyksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11:36. 

 
 
 
 
 
_______________________    __________________________ 
Puheenjohtaja, Mila Rontu     Sihteeri, Milla Mikkonen 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Eetla Leinonen  Pöytäkirjantarkastaja, Emmi Sinisalo 


