
Kosmos Buran ry  

Aika: 21.9.2021 klo 14. 

Paikka: Aj-tilat yliopistolla, MS Teams. 

Paikalla: Iikka Sorvali, Raija Piilola, Pekka Nikumatti, Mila Rontu. 

Etäyhteyksillä: Jenni Katermaa, Amanda Hekkala, Niilo Helander, Martti Paaso, Louna 

Kotimäki. 

  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 14:07 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 

lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Niilo Helanderia ja Jenni Katermaata. Ehdotus 

hyväksytään.  

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi 15 futsaljoukkueen osallistumismaksun budjetointi. Seuraavat 

kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. 

5. Ilmoitusasiat   

Valta ry:ltä tullut kutsu kahdelle vuosijuhliin, jotka järjestetään Espoossa 30.10.2021. 

Kartoitetaan kiinnostusta lähteä edustamaan Kosmos Burania vuosijuhlille. Jenni 

Katermaa ilmaisee kiinnostuksensa, mutta jää vielä miettimään asiaa. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 30.9.2021. Mikäli ei saada edustajia, lähetetään 

onnitteluviesti. KB:n häirintäyhdyshenkilöt päivystävät perjantaisin 

ainejärjestötiloissa. Tapahtuma ja aikataulut löytyvät Facebookista. Hävikkisitsit 

suunnitellaan lokakuulle (KB, JV, Remburssi) Wiljamiin. Hävikkiruokaa hakusessa. 

6. Jaostojen kuulumiset  

Vapaa-aika: Fuksisitsit olivat onnistuneet. Kaikki meni hyvin sekä suunnittelutyön 

että tapahtumapäivän osalta. Tällä hetkellä suunnitellaan hävikkisitsejä ja Leirikaria 

(yhteistyö Remburssi ry:n kanssa). Linja-auton varaaminen ensisijainen Leirikaria 

ajatellen. Fukseilta tullut paljon Leirikaria koskevia kysymyksiä. Keskiviikkona 22.9 

International coffee break, Lovisa-kahvit. Kotiapprojen osalta on päätetty, että 

approkodit sijaitsevat Rovaniemen keskustassa (yhteensä 5–6 kotia). Ideana on, että 

jokainen koti houstaa yhden rastin, ja osallistuja saa rastista suoritusleiman. (Louna 



Kotimäki linjoille klo 14:18.) Liikuntajaosto: Jaoston kokous ensi viikolla. 

Liikuntapäivä ollut perjantaina 17.9. Perjantaina 24.9 järjestetään Kosmos Buran goes 

Speedball -tapahtuma (12 osallistujaa ilmoittautunut). Frisbeegolf tulossa 29.9 ja 

lokakuun 5. päivä JV:n kanssa yhteistyössä polttopallo. KB:n Syysvaellus järjestetään 

15.–17.10.2021. Edunvalvonta: Hallopedilta järjestetään 27.9. Lokakuun alussa 

tulossa oppiainekahvit ainejärjestötiloissa. Suunnitteilla paljon tälle syksylle. Raha-

asiat: Tili hyvällä mallilla ja haalarimerkkejä myyty paljon. Seuraavaksi raha-asioihin 

vaikuttaa erinäisten yksittäisten asioiden budjetointi. KV-jaosto: Kuusi ihmistä tällä 

hetkellä ilmoittautunut International coffee break -tapahtumaan. Osa ilmoittautuneista 

vaihtareita. Lisää osallistujia kaivataan. Työelämäjaosto: Jaoston kokousta ei ole 

ollut. Uratarinoita ja työtä yhteiskunta-alalta- työelämätilaisuus tulossa 6.10.2021. 

Kiinnostusta ja lipunmyyntiä tapahtumaan jo ollut. Viestintä: Jenni Katermaa ja 

Louna Kotimäki vieneet viestinsuunnitelmaa eteenpäin. Vastuuhenkilöt esittelevät 

strategiaa muulle hallitukselle; tarkoituksena on, että strategia muodostaisi raamit 

KB:n tulevaisuuden viestinnälle. Se toisi viestintään ammattimaisuutta, selkeyttä ja 

yhdenmukaisuutta. Jokaiselle somealustalle on tehty valmiit julkaisupohjat. Strategia 

löytyy sekä teksti- että diamuodossa, ja muuta hallitusta pyydetään tutustumaan 

siihen. Myös palautetta ja ehdotuksia pyydetään muilta hallituksen jäseniltä. 

Suunnitteilla myös kerran viikossa esimerkiksi maanantaisin julkaista somessa tulevia 

tapahtumia. Hallituksen kuukausikoosteen suhteen siirrytään videomuodosta 

tekstimuotoon. Tapahtumista otetuista kuvista mahdollista julkaista koostevideoita 

KB:n somessa.  

7. Koronatilanne 

Tämänhetkinen tilanne vaikuttaa hyvältä; tapahtumia pystytään järjestämään myös 

sisätiloissa. Seurataan tilannetta, ja tapahtumia suunniteltaessa ja järjestettäessä 

kiinnitetään huomiota tapahtumien (korona)turvalliseen järjestämiseen. Edelleen 

voimassa on maskisuositus.  

8. Fuksisitsit 

Fuksisitsit onnistuivat hyvin.  

9. Urheiluvälineiden hankinta 

Hallituksen iltakoulussa (9.9) keskusteltu, että hankitaan KB:lle pari pehmeää palloa 

ja pumppu. Ehdotetaan, että urheiluvälineiden hankintaan budjetoidaan 30 €. Ehdotus 

hyväksytään. KB:lle lahjoitettu jumppapallo.  

10. Roll-upin hankinta 



Roll-upin hankintaa varten järjestettävä kilpailutus. Kilpailutuksesta vastuussa 

rahastonhoitaja. Raija Piilola ja Niilo Helander hoitavat suunnittelutyön (deadline 

17.10.). Kun suunnittelu on tehty, voidaan siirtyä kilpailutukseen. Keskustellaan KB:n 

logon muuttamisesta vektorimuotoon, koska se helpottaisi paitsi roll-upin suunnittelua 

myös mainonnan suunnittelua yleensä. Kysytään TAOlta, olisiko siellä kiinnostusta ja 

mahdollisuutta rakentaa logo uudelleen mahdollista pientä korvausta vastaan. Roll-

upin budjetointi hoidetaan kilpailutuksen jälkeen.  

11. YTK:n kehityshankkeeseen osallistuminen 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa käynnistynyt kehittämisprojekti, joka tähtää 

perustutkintokoulutuksen tavoitteiden saavuttamiseen huomioiden mm. opintojen 

sujuvuuden edistämisen ja houkuttelevuuden kasvattamisen sekä työyhteisön ja 

työhyvinvoinnin vahvistamiseen huomioiden mm. luottamuksen vahvistamisen, 

osaamisen tunnistamisen ja sen kunnioittamisen sekä työnorganisoinnin ja -

suunnittelun kehittämisen. Kehittämisprojektista on sovittu tiedekunnan 

tulossopimusneuvotteluissa viime syksynä. Projektiryhmään pyydetty 

opiskelijaedustajia Lapin yliopiston ainejärjestöiltä sekä LYYlta. Projekti sijoittuu 

edunvalvonnan alueelle, joten Mila Rontu ilmaisee kiinnostuksensa lähteä KB:n 

opiskelijaedustajaksi. Selvitetään projektiedustuksen ajallinen kesto, koska se ei 

käynyt ilmi Kosmos Buranille lähetetystä sähköpostista. 

12. Fuksien haalarisponsoroinnin budjetointi 

Hallitus keskustellut iltakoulussa (9.9) asiasta. Ehdotetaan, että fuksien haalareita 

sponsoroidaan 250 €:lla. Ehdotus hyväksytään.  

13. Haalarimerkki- ja kangaskassitilaus 

Rahastonhoitaja kilpailuttanut haalarimerkit. Kolme potentiaalista yritystä. 

Kilpailutuksessa suunniteltu KB- ja sitsimerkki brodeerattuna, Kansan kautta 

Mooniin-merkki ja Bileministeri-merkki painettuna. (Mila Rontu poistuu klo 15:11, 

palaa takaisin klo 15:14.) Pohditaan tilausten loppuhintoja ja merkkien lopullisia 

kokoja. Merkkillinen.fi:n loppuhinnaksi lasketaan 620,97 € (612 € + postikulut 8,97 

€). Promlerin loppuhinnaksi lasketaan 694,88 €. Kangaskassien kilpailutusta ei ole 

vielä aloitettu. Sovitaan, että hoidetaan se, ja tilataan kangaskasseja lisää vielä 

kuluvan hallituskauden aikana. Päätetään valita Merkillinen.fi haalarimerkkien 

tekijäksi alemman hinnan vuoksi. Ehdotetaan, että budjetoidaan 620,97 € 

haalarimerkkeihin. Ehdotus hyväksytään.  

14. Syysvaelluksen budjetointi 



Tapahtuma on julkaistu. Autiotupa (sauna, yöpymismahdollisuu) kustantaa 60 €. 

Ehdotetaan, että budjetoidaan 60 € syysvaellukseen. Ehdotus hyväksytään. 

Westermark-seuralta 50 € syysvaelluksen matkakuluihin; paikan päälle mennään 

osallistujien omilla autoilla. 

15. Futsaljoukkueen osallistumismaksun budjetointi 

Remburssi ilmoittaa A-siiven Palloveikot sarjaan, KB ilmoittaa futsaljoukkueen. 

Ehdotetaan, että budjetoidaan 100 € futsaljoukkueen osallistumismaksuun (kattaa 

tulospalvelun ja tuomaroinnin). Ehdotus hyväksytään.  

16. META  

Kosmos Buranin podcastin teko etenee. Hallitus ideoi lisää syksyn jaksoja 

myöhemmin. KB:n näkyvyyttä pyydetty Lapin yliopiston some-kanaviin. Amanda 

Hekkala suunnittelee kirjoittavansa blogia aiheesta politiikkatieteiden ja sosiologian 

opiskelu. Rolmioiden etkoja tiedusteltu; tapahtumavastaava selvittää asiaa.  

17. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päättä kokouksen ajassa 15:26. 

 

 

 ________________________________ _______________________________ 

Iikka Sorvali, puheenjohtaja   Raija Piilola, sihteeri 

 

_________________________________ _______________________________ 

Niilo Helander, pöytäkirjantarkastaja Jenni Katermaa, pöytäkirjantarkastaja 


