
Kosmos Buran ry  

Aika: 25.10.2021 klo 11 

Paikka: Rovaniemi, MS Teams. 

Paikalla: Iikka Sorvali, Pekka Nikumatti, Raija Piilola, Taru Keikkonen, 

Sofia Tuovinen, Amanda Hekkala, Jenni Katermaa. 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 11:08. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 

lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

3. Kokouksen järjestäytyminen   

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sofia Tuovista ja Taru 

Keikkosta. Ehdotus hyväksytään. 

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi 13 Yhteistyö Lapin Kansan kanssa ja kohdaksi 14 Leirikarin 

järjestäjien pienempi lippumaksu. Kohdaksi 15 lisätään Syyskokouksen koolle 

kutsuminen ja kohdaksi 16 Hallitusrekry. Muut kohdat siirtyvä järjestyksessä 

eteenpäin. (Palataan kohdasta 15.) Lisätään kohdaksi 16 Koronatilanne ja 

koronapassin käyttö, jolloin Hallitusrekry siirtyy kohdaksi 17.  

5. Ilmoitusasiat   

Vuosijuhlaedustajia: Polho ry:n vuosijuhlat (Akseli Mäenpää) ja Valta ry:n 

vuosijuhlat (Pihla Mensonen ja Emma Lahtinen). P-Klubin vuosijuhlille ei edustajaa, 

mutta lähetetty onnitteluviesti. Speksin vuosijuhlille ei myöskään edustajaa, mutta 

lähetetty onnitteluviesti. Puolue ry:n vuosijuhlat (Sofia Tuovinen), TAOn vuosijuhlat 

(Niko Mäntynenä), Iltakoulu ry:n vuosijuhlat (Amanda Hekkala ja Mila Rontu). 

Stattsvettin vuosijuhlille Helsinkiin etsitään vielä edustajaa.  

6. Jaostojen kuulumiset  

Vapaa-aika: Rolmio-etkot, Kotiapprot ja Leirikari pidetty. Hyvää palautetta saatu 

kaikista tapahtumista. Viestinnästä myös saatu positiivista palautetta. Tällä hetkellä 

suunnitteilla Halloween-saunailta 5.11.2021. Hävikkisitsit pidetään 29.10.2021. 

Marraskuussa tulossa Peli-ilta Bullissa ja Pikkujoulusitsit. Sitsit päätetään järjestää aj-

tiloissa. Joulukuussa Lastun kanssa yhteistyössä LYYn pikkujoulujen etkot aj-tiloissa. 

Liikunta: Syksyn aikana pidetty mm. frisbeegolf ja keilausta. Tulossa vielä EasyFit-



tutustumistapahtuma sekä hiihtokoulu. Korkeakoululiikunnan sarjat lähdössä 

pyörimään ainakin salibandyn osalta. Koripallon ohjaajia etsitään hyvinvointipassin 

ajaksi toukokuuhun 2022 asti. Asia jätetään toistaiseksi pöydälle, koska kiinnostuneita 

ei ilmene. Edunvalvonta: Oppiainekahvit pidetty 12.10. Opettajilta tullut toiveita 

matalan kynnyksen tapahtumista, joihin hekin voisivat osallistua. Opiskelupäivä 

järjestettiin 20.10. ja tapahtumasta pidettiin. Jatkossa vastaavanlaiset opiskelupäivät 

voisi aloittaa jo ennen klo 10, koska aamupäivällä on rauhallisempi opiskella. 

Seuraavaksi suunnitteilla Tutkimusakvaario 18.11.2021. Työelämä: 

Työelämätilaisuus pidettiin 6.10. Tapahtumaan ollaan oltu tyytyväisiä. Torstaina 

28.10 tulossa ekskursio Pohjolan Osuuspankkiin. Tapahtumaan ilmoittautuneita 15. 

Ulkoministeriöön suuntaava työelämätapahtuma tulossa 12.11.2021. (Jenni Katermaa 

liittyy klo 11:29.) Minustako tutkija -tapahtuma järjestetään 16.11.2021. Tapahtumaan 

tulossa alumneja kertomaan tutkijan työstä. Tapahtuma järjestetään luultavasti 

hybridimuodossa. Joulukuussa 3.12 lähdetään ekskursiomatkalle Ouluun. Aikataulu 

Oulun yhteistyökumppaneiden (Business Finland, Teknologiateollisuus ja Oulu 

kulttuurikaupunki 2025 tiimi) sovittu. Seuraavaksi kilpailutettava bussi matkaa varten. 

Todetaan, että tapahtuman sitova ilmoittautuminen pitäisi avata ja sulkea hyvissä 

ajoin, jotta tiedetään paljonko Ouluun olisi lähtijöitä. Keskustellaan myös 

mahdollisuudesta ottaa mukaan muidenkin YTK:n ainejärjestöjen jäsenistöä. Yksi 

mahdollisuus olisi avata ilmoittautuminen pelkästään KB:n jäsenille esimerkiksi 

viikon ajaksi ja sen jälkeen laajentaa ilmoittautuminen koskemaan myös muita. Raha-

asiat: Sponsorimaksuja ei ole vielä laskutettu. Laskentojen tuloksena jäätäisiin 300 € 

plussalle vuoden loppuun mennessä. Tilanne voi kuitenkin vielä elää. Tämän vuoden 

puolella on tehty isoja hankintoja ja esimerkiksi roll upin tilaus olisi tarkoitus tehdä 

vielä kuluvan hallituskauden aikana.  

7. Tapahtumien pullojen palautusrahojen käyttö 

Ehdotettu, että päätetään jokin raja, jonka yli menevä summa palautuisi ainejärjestölle 

ja ali jäisi pullojen palauttajalle itselleen. Joillakin aiemmilla hallituksilla on ollut 

käytössä vastaavia järjestelyitä. Ehdotetaan, että loppu vuoden osalta 

pullonpalautusrahat menisivät KB:n kassaan (keskustellaan rahastonhoitajan kanssa 

järjestelyistä) ja rajaksi ehdotetaan 10 euroa. Päätetään, että loppuvuoden ajan yli 10 

euron pullonpalautukset palautuvat ainejärjestölle.  

8. Aj-nauhan hinnan ja ohjeistuksen muutos 



Aj-nauhan hinta tiputettiin syksyn myynneissä tarjouskampanjan hengessä 2 

€/molemmat pituudet. Ehdotetaan, että jatkossa pidetään virallisena hintana 4 

€/molemmat pituudet. Tarkistetaan vielä vuoden 2016 kansioista, miten ja millä 

perusteilla hinnat on alkujaan päätetty (alkuperäiset hinnat: 4 €/naiset ja 8 €/miehet). 

Tehdään samalla inventaario KB:n kaapeilla. Käydään nopeasti läpi vanhojen 

haalarimerkkien myyntihinta, jonka osalta päätetään pysyä vanhassa 2 kpl/eurolla. 

Muutetaan myös aj-nauhaohjeistus sukupuolineutraaliin muotoon.  

9. Jälkibudjetoinnit 

POP-päivillä ostettu lahja järjestäjille 23,38 €:lla. (Iikka Sorvali.) Ehdotetaan, että 

jälkibudjetoidaan 23.38 € POP-päivien lahjaan. Ehdotus hyväksytään. Ehdotetaan, 

että jälkibudjetoidaan 20 € työelämätilaisuuden (6.10) puhujalahjaan, 

Oppiainekahvien tarjottaviin 6,78 € sekä Hallopedillan tarjottaviin 3,99 €. Ehdotukset 

hyväksytään. Kotiapproille ostettu kortteja appropasseiksi. Ehdotetaan, että 

jälkibudjetoidaan 9 € passimateriaaleihin. Ehdotus hyväksytään.   

10. Budjetoinnit 

Ehdotetaan, että budjetoidaan 17,50 € BodyPumpin ohjaajalle. Ehdotus hyväksytään. 

Hävikkisitsit: sitsien budjetti ei vielä ole tarkkaan tiedossa, koska ruokaa voidaan 

joutua hankkimaan useammasta paikasta. Jälkibudjetoidaan hävikkisitsit myöhemmin, 

kun kulut ovat tiedossa.  

11. Pikkujoulut 

Järjestetään 27.11.2021. Tilaksi varattu Laurin talo. Tapahtumaan on 

osallistumismaksu. Ruokailu ja ohjelma vielä suunnitteilla; Hallitus jatkaa 

pikkujoulujen suunnittelua myöhemmin iltakoulussa.  

12. Vuosijuhlatoimikunta 

Rekrytointi vuosijuhlatoimikuntaan tehty. Varmoja ilmoittautumisia tällä hetkellä 

neljä. Ehdotetaan, että päätettäisiin vuosijuhlien päivämäärä jo nyt, jotta voidaan 

tehdä esimerkiksi tapahtumapaikan kilpailutus jo hyvissä ajoin. 

Vuosijuhlatoimikunnan vetäjänä toimii Sofia Tuovinen. Ehdotetaan 

vuosijuhlapäivämääräksi lauantaita 26.3.2022. Ehdotus hyväksytään. Huomioidaan 

ensi vuoden talousarviossa KB:n kymmenenvuotisvuosijuhlat vuonna 2023.   

13. Yhteistyö Lapin Kansan kanssa 

Fuksien haalaritoimikunta oli ottanut yhteyttä Lapin Kansaan sponsoroinnin 

merkeissä. Lapin Kansa kieltäytyi, mutta halusi tehdä muuten yhteistyötä. Alun perin 

ehdotettiin tarjousta, joka olisi vaatinut fyysisen myyntikojun pitämistä. Lopulta KB 



sai digitilauksen/verkkolehden tarjouksen jäsenistölleen. Tehdään yhteistyökuvioista 

virallinen sopimus, koska yhteistyö käsittää rahaa.  

14. Leirikarin järjestäjien pienempi lippumaksu 

Ehdotetaan, että palautetaan Mila Ronnun ja Taru Keikkosen lippujen hinnat, koska 

he olivat isona apuna Leirikarilla. Ehdotus hyväksytään.  

15. Syyskokouksen koolle kutsuminen 

Tullut ehdotus syyskokouksen siirtämisestä marraskuulle, koska LYYllä kokous on 

heti joulukuun alussa. Keskustellaan asiasta, mutta päätetään järjestää KB:n 

syyskokous kuitenkin aiemmin sovittuna ajankohtana 7.12.2021.  Kutsutaan 

syyskokous siis koolle 7.12.2021 klo 18.  

16. Koronatilanne ja koronapassin käyttö 

Koronapassin käytöstä tullut tiedusteluja. Koronapassi ei ainakaan toistaiseksi ole 

käytössä Rovaniemellä. Päätetään ainejärjestönä seurata Lapin yliopiston ja LYYn 

linjauksia/suosituksia asiasta. (Jenni Katermaa poistuu klo 12:29.)  

17. Hallitusrekry  

Syyskokous päätetty pitää 7.12. Puheenjohtajisto ottaa vastuun hallitusrekryn 

järjestämisestä. Pohditaan mahdollisuutta pitää rekrypäivä esimerkiksi yliopistolla, 

puheenjohtajisto pohtii asiaa sekä rekryn muuta toteuttamista. Aikataulun suhteen 

aloitetaan rekrytointi somessa muutamaa viikkoa ennen syyskokousta.  

18. META  

EV-jaoston kokoukseen etsitään osallistujaa hallituksesta. Sofia Tuovinen ja Amanda 

Hekkala ilmoittavat kiinnostuksensa. Vuosijuhlaedustuksista pyydetään kuvia 

jaettavaksi KB:n somekanavissa. Kide.appiin tullut muutos käytettyjen lippujen 

suhteen, jatkossa käytetty lippu siirtyy automaattisesti vanhentuneeksi. Keskiviikkona 

27.10 myydään KB:n haalarimerkkejä yliopistolla. Asiaa mainostettava somessa.  

19. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12:38.  

 

 

__________________________________ _______________________________ 

Iikka Sorvali, puheenjohtaja  Raija Piilola, sihteeri 

 

_________________________________ _______________________________ 

Taru Keikkonen, pöytäkirjantarkastaja Sofia Tuovinen, pöytäkirjantarkastaja 


