
Kosmos Buran ry  

Aika: 26.4.2021 klo 17:00. 

Paikka: Rovaniemi, osallistumismahdollisuus Teamsillä. 

Paikalla: Iikka Sorvali, Louna Kotimäki, Raija Piilola, Jenni Katermaa, 

Riina Pekkarinen, Mila Rontu. 

Etäyhteyksillä: Eeli Eskola. 

  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:09. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 

lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riina Pekkarista ja Mila Rontua. 

Ehdotus hyväksytään. 

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään asialistaan kohdaksi 12 Vuosijuhlien jälkibudjetointi. Palataan takaisin 

kohdasta 5: lisätään kohdaksi 13 Postimerkkien jälkibudjetointi. 

5. Ilmoitusasiat   

Haalarimerkkien myynti on aloitettu; myynti etenee hyvin. Uudet merkit tulossa noin 

kahden viikon kuluessa. Ennakkotilaus järjestetään. Kosmos Buranin 

viestintästrategian suunnittelu (viestinnän yhtenäistäminen) jatkuu. Pohditaan 

mahdollisuutta suunnitella eri viestintäjaostoille omat viestintäpohjat ja oma teema. 

Tapahtumaviestintään jätetään mahdollisuus luovaan toteuttamiseen. 

6. Jaostojen kuulumiset  

Viestintäjaosto: ei uutta. Viimeisimmässä vapaa-ajanjaoston kokouksessa käsitelty 

vappua. KB:n ja Rempan yhteisen vapputapahtuman osallistujamäärä jäi vähäiseksi. 

KV-jaosto: suunniteltu ensi syksyä ja orientaation järjestäminen kv-tuutoreiden, kv-

vastaavien ja vaihto-opiskelijoiden kesken. Liikuntajaosto: ei uutta. KB:lla 

suunnitteilla poikkitieteellinen liikuntatapahtuma toukokuulle. Edunvalvontajaosto: 

kokous 4.5 aiheella korona-exit. Pohditaan hallituksen kesken teemoja aiheesta. 

Talous: kirjanpitoa laitettu kevään osalta pakettiin, ja vuosijuhlien laskuja maksettu. 

7. Yritysyhteistyö Bull Bar & Grillin kanssa 



Ehdotettu syksylle järjestettäväksi kahta tapahtumaa; sponsorisopimus 200 € eli 100 € 

per tapahtuma. Ehdotus hyväksytään. 

8. Fuksilehti 

Edunvalvonnan vastuualuetta. Julkaistaan toukokuussa; lehden suunnittelu käynnissä. 

9. Nettisivujen uudistus 

Valitaan nettisivujen tekijäksi Minttu Haverinen. Ollaan tekijään yhteyksissä ja 

sovitaan aikatauluista. Hoidetaan tarvittavat sisällöt tekijälle toukokuun aikana. 

10. Kevätkokouksen budjetointi 

Esitetään, että budjetoidaan 19.5 järjestettävään kevätkokoukseen 40 € (tila 20 €, 

tarjottavat 20 €). Esitys hyväksytään. 

11. Kevätkokouksen hallitusrekry 

Esitetään, että sijoitetaan kevätkokouksessa rekrytoitava 10. hallituksen jäsen 

työelämäsektoriin. Esitys hyväksytään. Asiasta keskustelu hallituksen iltakoulussa 

20.4.2021. Hallituksen työelämävastaava vastuussa rekrytoinnista.   

12. Vuosijuhlien jälkibudjetointi 

Jälkibudjetoidaan 50 € lisää esiintymispalkkioon musiikkiesityksestä (yhteensä 

esiintymispalkkio siis 100 €). Lisäksi budjetoidaan maksettavaksi Cafe & Bar 21:lle 

928 € menuista.  

13. Postimerkkien jälkibudjetointi (haalarimerkkien ym. toimitus) 

Postimerkkejä ostettu yhteensä 30 kpl. Jälkibudjetoidaan postimerkkeihin 52.50 €.  

14. META  

Ei muita esille tulevia asioita. 

15. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17:58. 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Iikka Sorvali, puheenjohtaja  Raija Piilola, sihteeri 

 

___________________________________ _______________________________ 

Mila Rontu, pöytäkirjantarkastaja Riina Pekkarinen, pöytäkirjantarkastaja 


