
Kosmos Buran ry  

Aika: 7.9.2021 klo 18 

Paikka: Rovaniemi & Teams 

Paikalla: Iikka Sorvali, Pekka Nikumatti, Louna Kotimäki, Mila Rontu, Jenni 

Katermaa 

Teams: Sofia Tuovinen, Taru Keikkonen  

  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.04.  

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 

lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan sihteeriksi Pekka Nikumattia ja pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Tuovista ja 

Louna Kotimäkeä. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.  

4. Asialistan hyväksyminen 

Ehdotetaan, että vaihdetaan fuksisitsien ja syyssaunaillan paikat esityslistalla keskenään. 

Lisätään fuksisitsien jälkeen kohdaksi 13 PRH-maksun budjetointi, kohdaksi 14 

edustuskulujen päättäminen tälle vuodelle, kohdaksi 15 fuksien haalarimerkkien 

sponsorointi tälle vuodelle ja kohdaksi 16 postimerkkien budjetointi haalarimerkkien 

lähettämistä varten.   

5. Ilmoitusasiat  

KB-osallistui ESN:n rastikilpailuihin. Meni hyvin ja saatiin vaihto-opiskelijoita wa-

ryhmään. Saimme kutsun LYY:n vuosijuhlille. Puheenjohtajisto menossa edustamaan 

Kosmos Burania. Tampereelta Iltakoulu Ry:ltä tuli kutsu heidän vuosijuhliinsa 13.11. 

Sinne olisi kaksi paikkaa tarjolla. Mila, Amanda ja (tarvittaessa) Sofia ovat kiinnostuneita 

osallistumaan. Fuksimessuilla haalarimerkkien ja kassien myynti 949€. 

Fuksiolympialaisissa 2.9. KB:lla kolme eri rastia ja ilta meni oikein hyvin. Syyssaunailta 

pidettiin 3.9. Ilta oli loppuunmyyty. Tiistaina 7.9. Kirkonjyrhämän laavulla 7.9. oli 

edustusta monelta eri vuosikurssilta makkaranpaistossa.  

6. Jaostojen kuulumiset  

Työelämä: Alumnisektorilla tulee tietoa pian mentorointiohjelmasta. Sofia kerännyt listaa 

eri työpaikoista ja harjoittelupaikoista. 6.10. klo 12–16 Castren Sali varattu yhteistyössä 

eri ainejärjestöjen kanssa työelämätapahtumaa varten. Puhujana KB:ltä Mika Parkkari. 

Pohjolan osuuspankin kanssa ekskursio 28.10 lähitapahtumana. Oulun ekskursio tulossa 

myös. Halloped-iltama tulossa syyskuun lopussa, työelämä-podcast tulossa KB:n Spotify-

kanavalle.  



Edunvalvonta: Peppi tulossa lokakuun puolesta välistä. Järjestelmän vaihtuminen kestää 

neljä viikkoa. Jäsenistöä kehotetaan ottamaan suoritusote weboodista varmuuden vuoksi 

ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tästä on tiedotettava hyvissä ajoin.  

Ympäristö: Hiilijalanjälkilaskuria aletaan täyttämään tänä syksynä.   

Lyy:n kanssa vastuullisuusviikko. Siellä voisi olla samalla viikolla KB:n järjestämänä 

esim. hävikkisitsit (29.10.), kirpparia jne.  

Jenni Katermaa liittyy kokoukseen kello 18.24.  

Tulossa oppiaineilta vielä tälle kaudelle.  

Vapaa-aika & viestintä: Fuksisitsien lipunmyynti alkoi tänään, huomenna fuksiaiset, olisi 

tarkoitus tehdä IG-kysely millaisia tapahtumia halutaan ja millaisia podcasteja halutaan. 

On mietitty kotiapproja.  

Jenni, Louna, Amanda, Sofia miettivät viestintästrategiaa yhdistykselle.  

Viestinnässä panostetaan kaksikieliseen viestintään. Rokotuksista on myös muistutettu 

jäsenistöä. Yhtenäisempään viestintään panostettu.  

Liikunta: Lyyn toiveena, että jokaisesta ainejärjestöstä nimetään ns. hyvinvointilähettiläs 

edistämään hyvinvointipassin myyntiä ja palveluista tiedottamista. Torstaina 9.9. KB & 

ESN pesäpallo, 17.9. liikuntapäivä Santasportilla. Suunnitellaan JV:n kanssa yhteistä 

polttopallotapahtumaa. 

Kansainvälisyys: Kannatusjäsenyys on nyt saatavilla Kide.appissa. Voitaisiin järjestää 

tapahtuma, jossa kerrotaan jäsenyyden hyödyistä kansainvälisille opiskelijoille.  

Rahasto: Eri pyöräkorjaamoihin laitettu viestiä yhteistyötä varten, samoin Cafe&Bar 

21:lle. Haalarimerkkejä myyty mukavasti.  

7. Eron myöntäminen tapahtuma-, liikunta- ja kansainvälisyysvastaava Eeli Eskolalle 

Eroilmoitus toimitettu puheenjohtajalle 2.9. Esitetään, että myönnetään ero tapahtuma-, 

liikunta- ja kansainvälisyysvastaavalle. Esitys hyväksytään yksimielisesti. 

8. Haalarimerkit 

Kilpailutuksen tekeminen uusia merkkejä varten. Joitakin merkkejä tarvitaan lisää kuten 

Hjallis & Kansasta Mooniin, KB:n merkki. Hjallis-merkkiä voisi myös uudistaa. Louna 

ottaa vastuun haalarimerkin uudistamisesta. Sofia ehdottaa myös fuksisitsimerkkiä, jossa 

ei ole vuosilukua. Kunkin vuoden hallitus ottaa vastuun merkin brodeerauksesta 

fuksisitsejä varten.  

Päätetään, että otetaan tarjoukset 100 ja 150 kappaletta merkeistä, joita ollaan tilaamassa 

lisää. Kilpailutus aloitetaan jo tällä viikolla.  

9. Lähiviikkojen tapahtumat 

9.9. ESN & KB Pesistä, 15.9. Fuksisitsit, 17.9. Liikuntapäivä, Syysvaellus 15.-17.10, 

Leirikari 22.10–24.10, 6.10. YKA-työelämätapahtuma.   

10. Syysvaellus 



Vilma Martin ja Mikko Hyyryläinen suunnittelevat Iikka Sorvalin kanssa syysvaellusta. 

Tarkoitus lähteä pohjoiseen.  

11. Syyssaunaillan jälkibudjetointi 

Myyntiä 120 €, kuluina tilavuokra 40 €, kauppalasku 78,48€. Jälkibudjetoidaan 118,48 €. 

Pullopalautuksista tuloa 11,65 €. Ehdotetaan, että käytetään kuitti seuraavan tapahtuman 

kuluihin. Hyväksytään ehdotukset.  

12. Fuksisitsien budjetointi 

Ehdotetaan budjetoitavaksi fuksisitseille 530 €. Ehdotus hyväksytään.  

13. PRH-maksun budjetointi  

Ilmoitukset hallitusjäsenten muutoksista patentti- ja rekisterihallitukselle maksoi 20 €. 

Ehdotetaan summa korvattavaksi kokonaisuudessaan. Ehdotus hyväksytään.  

14. Edustuskulujen päättäminen tälle vuodelle  

Vuosijuhliin osallistuvalle 1hlö / 50 % korvaus tai 2 hlöä 25 %/25 %. 

Matkakuluista korvataan 25 €:n kiinteä korvaus tai matkan ollessa halvempi matkan 

kokonaissumma. Budjetoidaan vuosijuhlalahjoihin 20 €.  

15. Fuksien haalarimerkkien budjetointi vuodelle 2021 

Käydään asiasta keskustelua, mutta asia päätetään seuraavassa kokouksessa.   

16. Postimerkkien budjetointi haalarimerkkien lähetystä varten  

Ehdotetaan 37 € budjetointia postimerkkien ostamista varten. Ehdotus hyväksytään. 

17. META  

Ei muita esille tulevia asioita 

18. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätetään klo 19.32.  

 

______________________  _______________________ 

Iikka Sorvali puheenjohtaja  Pekka Nikumatti sihteeri  

 

______________________  _______________________ 

Sofia Tuovinen pöytäkirjantarkastaja Louna Kotimäki pöytäkirjantarkastaja 


