
Kosmos Buran ry         

Hallituksen kokous                                                                                     

Aika: Torstai 14.1.2021 klo 10 

Paikka: Lapin Yliopisto, aj-tilat   

Paikalla: Iikka Sorvali, Pekka Nikumatti, Mila Rontu 

Etäyhteydellä: Eeli Eskola, Louna Kotimäki, Riina Pekkarinen, Raija Piilola, Taru 

Keikkonen, Niilo Helander     

  

1. Kokouksen avaaminen  

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10:09.  

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 Mila Rontua ja Taru Keikkosta. Ehdotus hyväksytään 

yksimielisesti.  

4. Asialistan hyväksyminen   

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.  

5. Ilmoitusasiat  

Hallitus pitää perjantaina 15. tammikuuta perehdytysillan, jossa paikalla vanha ja uusi 

hallitus.  

Palataan klo 11.10 kohdasta 14. Yliopistolta pyydettiin vapaaehtoisia opiskelijoita 

kertomaan opiskelusta Lapin yliopistossa. Etsitään vapaaehtoisia.  

6. Hallituksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan Pekka Nikumattia varapuheenjohtajaksi, Raija Piilolaa sihteeriksi, tiedottajaksi 

ja nettisivuvastaavaksi, Louna Kotimäkeä rahastonhoitajaksi ja varainhankintavastaavaksi, 

Jenni Katermaata tapahtumavastaavaksi, Riina Pekkarista tapahtuma- ja 

tapahtumaviestintävastaavaksi, Eeli Eskolaa kansainvälisyys-, tapahtuma- ja 

liikuntavastaavaksi, Mila Rontua politiikkatieteiden edunvalvonta-, edunvalvontaviestintä-, 

ympäristövastaavaksi, Taru Keikkosta sosiologian edunvalvonta-, fuksi- ja tutorvastaavaksi, 

Niilo Helanderia työelämä- ja alumnivastaavaksi.  



Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.  

7. Koronatilanne ja kevään tapahtumat   

Koronatilanteen vuoksi tällä hetkellä ei ole hyvä järjestää isoja läsnäolevia tapahtumia 

ainakaan sisätiloissa. Niitä järjestettäessä otetaan huomioon koronaan liittyvät varotoimet. 

Todetaan, että etätapahtumia kannattaa järjestää jatkossakin, kunnes koronatilanne 

helpottuu. Pyritään järjestämään rajoitukset huomioon ottaen tapahtumia, jotta saamme 

jotain sosiaalista toimintaa. Ehdotuksena tuli pulkkamäki, rusettiluistelu. Odotamme 

innoissamme koronatilanteen paranemista.  

8. Tipattoman kaatajaiset   

Tipattoman kaatajaisia on suunniteltu Lastun kanssa yhteistyössä. Ne järjestetään etänä 

29.1. Lastu hoitaa markkinoinnin ja KB tapahtuman rahaliikenteen. Tapahtuma on 

alustavasti noin kahden tunnin mittainen. Tapahtuma julkistetaan perjantaina 14.1.  

9. Haalarikaste ja hallitus tutuksi-ilta  

Haalarikastetta ei voida vielä suunnitella, koska haalarit eivät ole saapuneet. Kastetta 

suunnitellaan tutoreiden järjestämänä helmikuun puoliväliin mennessä. Hallitus tutuksi-ilta 

ehdotetaan järjestettäväksi Das Kodalla haalarimerkkien ompelun merkeissä. Tapahtumassa 

on fuksit ensisijalla, jonka jälkeen muut voivat osallistua tapahtumaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärä rajataan 25:een. Päivämäärä sovitaan 

myöhemmin.  

10. Vuosijuhlat  

Vuosijuhlien suunnittelu on hyvässä vauhdissa, ja suunniteltu päivämäärä on 10.4. Puhujia, 

esiintyjiä, valokuvaajaa jne. kartoitetaan hyvää vauhtia. Yritysyhteistyö pyritään 

aloittamaan mahdollisimman pikaisesti. Tapahtumaan järjestetään myös etävaihtoehto, joka 

on varasuunnitelmana myös koko tapahtuman järjestämiseksi. Juhlapuhujia on etsitty 

tapahtumaan. Vahvistuksia odotetaan vielä.  

11. Pankkiasiat  

Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet, tilinumero FI96 11343000649260, hallituksen 

puheenjohtajalle Iikka Sorvalille (011098) ja rahastonhoitaja Louna Kotimäelle (150799). 

Tilataan uusi pankkikortti.  

12. Yhteistyöbaari  

Kilpailutetaan yhteistyöbaareja. Pyritään saamaan sopimus vuodelle 2021.  

13. Vuoden 2021 nettisivumaksun budjetointi  



Ehdotetaan budjetoitavaksi 146,16 € nettisivujen budjetointia varten. Summa korvataan 

Iikka Sorvalille.  

14. Some- ja viestintästrategia  

Strategiaa on hyvä miettiä pitkällä aikavälillä edistääksemme houkuttelevuutta 

opiskelupaikkana. Viestintäkello käydään läpi tulevassa tapaamisessa.  

15. META  

Hallitus järjestää iltakoulun keskiviikkona 27.1.  

16. Kokouksen päättäminen   

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.  

 

 

                                  

 

 

 

 

Mila Rontu,  pöytäkirjantarkastaja   Taru Keikkonen, pöytäkirjantarkastaja  

  

 

 

Iikka Sorvali, puheenjohtaja  

 

  

 

 

 

Pekka Nikumatti, sihteeri 

 

  


