
Kosmos Buran ry  

Aika: 19.8.2021 klo 14:00 

Paikka: MS Teams 

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

Pekka Nikumatti, Eeli Eskola, Sofia Mänty, Moona Harju. 

  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 14:08 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 

lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Louna Kotimäkeä ja Jenni Katermaata. Ehdotus 

hyväksytään. 

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään Tuen budjetointi KB:n Jukolan viestin joukkueelle kohdaksi viisi, ja 

Rastikilpailun tarvikkeiden budjetointi kohdaksi 12. Seuraavat kohdat siirtyvät 

yhdellä eteenpäin. 

5. Tuen budjetointi Kosmos Buranin Jukolan viestin joukkueelle 

Jukolan viesti järjestetään Rovaniemellä 21. – 22.8.2021. KB:lla oma viestijoukkue, 

jossa kuusi Kosmos Buranin jäsentä ja vahvistus Etelä-Suomesta. Toivotaan KB:n 

hallituksen tukea viestijoukkueelle. Osallistumismaksu on koko joukkueelta 340 €. 

Keskustellaan urheilutapahtumien budjetoinnista syksyn 2021 osalta. Ehdotetaan, että 

viestijoukkueen tueksi budjetoidaan 100 €. Ehdotus hyväksytään. Viestijoukkue tekee 

KB:n someen materiaalia tapahtumasta. (Moona Harju poistuu.)  

6. Ilmoitusasiat   

Kannatusjäsenrekisteri etenee Kide.appissa. KB:n paitakauppa aukeaa 25.8. Auki 

kahden viikon ajan. Uutuustuotteena KB:n t-paita. T-paidan hinta 21.90 €, collegen 

hinta 37.90 € ja hupparin hinta 41.90 €. Hinnat sisältävät painatuksen ja postikulut. 

KB osallistuu 20.8. ESN- rastikilpailuun pitämällä rastia. Yritysyhteistyönsopimuksen 

takia hallitus tutuksi ilta järjestetään Bull Bar & Grillissä; asia vielä auki. 

7. Jaostojen kuulumiset 

Vapaa-ajanjaosto: suunnitteilla sitsit sekä fuksitapahtumat, joihin muukin jäsenistö on 

tervetulleita. Syyskuulle suunnitteilla myös matalan kynnyksen tapahtuma koko 



jäsenistölle. Instagramiin tulossa kysely toivetapahtumista. Liikuntatapahtumia 

suunnitellaan syyskuun lopulle ja lokakuulle. (Ideoitu muun muassa Santasport-

tapahtumaa, paintballia…). Työelämäjaosto: yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa 

toteutettava YKA:n supertapahtuma etenee. Raha-asiat: nettisivut maksettu tekijälle. 

Tällä hetkellä ollaan noin 700 € miinuksella, mutta avustuksia ei ole vielä tullut. 

Kide.appiin oltu yhteydessä kannatusjäsenten jäsenrekisteristä, joka luodaan erikseen 

varsinaisen jäsenrekisterin rinnalle.  

8. Koronatilanne 

Voimassa ravintoloita koskevat rajoitukset, jotka vaikuttavat yritysyhteistyökuvioihin. 

Sisätapahtumia voidaan järjestää harkinnan mukaan; koronatilanne otettava 

tapahtumissa huomioon. Ulkotapahtumia voidaan järjestää.  

9. Fuksien orientaatio 

Fuksien orientaatio alkaa maanantaina 23.8. Tuutoreilla tilanne hallinnassa.  

10. Eron myöntäminen tapahtuma- ja tapahtumaviestintävastaavalle 

Eroilmoitus jätetty keskiviikkona 18.8. Sääntöjen mukaan myönnetään ero tapahtuma- 

ja tapahtumaviestintävastaavalle, ja järjestetään rekrytointi paikan täyttämiseksi.  

11. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 

Kutsutaan koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous 30.8 klo 14.  

12. Nettisivulaskun jälkibudjetointi 

Nettisivujen lopullinen summa oli 1016,80 €. Summaa korotti kahdeksi vuodeksi 

maksettu Premium-palvelu (Standard-paketti). Jälkibudjetoidaan kyseinen summa 

nettisivuihin.  

13. Rastikilpailun budjetointi 

Budjetoidaan 3 € rastikilpailuun kontaktimuovia varten.  

14. META  

Pohditaan Santasport-tapahtumaa mahdollisesti korkeakouluopiskelijoiden 

hyvinvointiviikolle.  

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 14:47  

 

 

 

 

 



____________________________________ _______________________________ 

Iikka Sorvali, puheenjohtaja  Raija Piilola, sihteeri 

 

___________________________________ _______________________________ 

Louna Kotimäki, pöytäkirjantarkastaja Jenni Katermaa, pöytäkirjantarkastaja 

 

 


