
Kosmos Buran ry  

Aika: 19.5.2021 klo 18:00 

Paikka: Das Kota (Rantavitikantie 6-8), myös etäosallistumismahdollisuus. 

Paikalla: Iikka Sorvali, Niilo Helander, Eeli Eskola, Elias Id, Riina 

Pekkarinen, Jenni Katermaa, Mikael Kinnunen, Pihla Mensonen.  

Etäyhteyksillä: Raija Piilola, Pekka Nikumatti, Taru Keikkonen, Ronja Tuomivaara, Mila 

Rontu, Louna-Kaisa Kotimäki, Sofia Mänty, Vilma Kallio, Tuomas Riste, Julia Kerkelä.  

  

1. Kokouksen avaaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja (Iikka Sorvali) avaa kokouksen kello 18:01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsu on lähetetty viikkoa 

aiemmin. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitetään kokouksen puheenjohtajaksi Elias Idiä, sihteeriksi Raija Piilolaa, 

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Niilo Helanderia ja Eeli Eskolaa. Ehdotukset 

hyväksytään.  

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi 13. Kannatusjäsenyyden hinnan määrittäminen. Seuraavat kohdat 

siirtyvät yhdellä eteenpäin.  

5. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

6. Jaostojen kuulumiset 

Puheenjohtajisto: kevät alkoi Kide.appiin siirtymisen järjestämisellä sekä 

sääntömuutoksien toteuttamisella PRH:lle. Lisäksi suunniteltiin vuosijuhlia, toteutettiin 

paitatilaus jäsenistölle sekä ainejärjestökysely. Yristysyhteistyöt hoidettiin kevään alussa 

yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Työelämäjaosto: keväällä järjestetty kaksi 

työelämätapahtumaa (LinkedIn-työpaja ja Lapin liiton etäexcursio). Lisäksi laitettu alulle 

uuden työelämävastaavan rekrytointi hallitukseen. Valinta toteutetaan kevätkokouksessa 



19.5. Edunvalvontajaosto: alkuvuodesta 2021 suoritettiin kysely luentojen tallentamisesta. 

Kyselyn vastaukset vietiin eteenpäin, ja niistä keskusteltiin opetushenkilökunnan kanssa. 

Maaliskuussa järjestettiin oppiaineilta ja hyvinvointikahvit, huhtikuussa toteutettiin 

kysely opintojen sujumisesta kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille ja toukokuussa 

järjestettiin Tutkimusakvaario. Rahastonhoitaja: keväällä toteutettu yritysyhteistyö 

kuvioiden ja sopimusten teko sekä haalarimerkkien myynti ja kilpailutus. Haalarimerkit 

siirretty myyntii Kide.appiin. Vapaa-aikajaosto: tammikuussa järjestetty Tipattoman 

kaatajaiset yhteistyössä Lastu ry:n kanssa, helmikuussa Haalareiden ompelu ja hallitus 

tutuksi ilta, Bull Bar & Grill illanistujaiset sekä KB:n hankifudis, maaliskuussa Viiniä ja 

venyttelyä-etätapahtuma, huhtikuussa Vuosijuhlat sekä vuosijuhlaviikon ohjelmaa 

(Bingositsit, Vaalipaneeli). Vappuna Kosmos Buran järjesti etäpelitapahtuman ja 

toukokuussa polttopalloilua. Lisäksi tapahtumaviestintä hoidettu järjestettyjen 

tapahtumien osalta. Liikuntajaosto: helmikuussa hankifudis, toukokuussa polttopalloilua 

sekä tulossa oleva jalkapallopeli 20.5.2021 yhdessä ESN Laplandin kanssa.  

7. Nettisivujen kuvituskuvien kuvaajan palkkion budjetointi 

Esitetään, että budjetoidaan 60 euroa kuvaajan (Niko Mukkala) palkkioon nettisivujen 

kuvituskuvista. Ehdotus hyväksytään.  

8. Ainejärjestökysely 

Kyselyyn saatu yhteensä 15 vastausta. Neljäsosa vuosiluokilta 1-3, loput vanhempia 

opiskelijoita. Mukana molempien pääaineiden opiskelijoita. Hallituksen toiminnan 

läpinäkyvyys sekä helposti lähestyttävyys keskitasoa. Noin kolmeen tapahtumaan on 

keskiarvona osallistuttu kevään 2021 aikana. Hallitukselle kehitysehdotuksina enemmän 

liikunta- ja ulkoilutapahtumia, pöytäkirjoja nähtäville sekä hallitukselle lisää näkyvyyttä. 

Opintojenlaatu keskiarvolla 5,2 kevään aikana ja kokonaisvaltainen hyvinvointi 5,4. 

Esitetty toiveita paluusta lähiopetukseen sekä vaatimuksia panostaa opintojen laatuun 

etäopiskeluaikana; opettajilta aktiivisuutta etäopetukseen. Tapahtumaideoissa esiin nousi 

sitsit, viini- ja venyttelyiltoja sekä matalan kynnyksen urheilutapahtumia ja lajikokeiluja. 

Toivottu lisää tapahtumia viikoittain. Viestintäkanavista eniten seurataan sähköpostia, 

Facebookia ja Instagramia. Nettisivuille toivotaan selkeyttä, informatiivisuutta ja ote 

kouluun hakevissa uusissa opiskelijoissa. (Pihla Mensonen saapuu ajassa 18:21.) 

Työelämäsektorilta toivotaan enemmän excursioita ja vierailuja työpaikoille. Työelämä- 



ja alumnitoiminnalle toivotaan enemmän näkyvyyttä. Häirintäyhdyshenkilöt koetaan 

helposti lähestyttäviksi. Yliopiston hallituksessa ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

keskuudessa käyty keskustelua koronaexitistä, sekä opetuksen siirtymisestä takaisin 

lähiopetukseen, kun korona sallii. Esitetään toiveena mahdollisuus tavata 

opetushenkilökuntaa esimerkiksi etänä, mikäli lähitapaamiset eivät ole vielä jatkossa 

mahdollisia.  

9. Toimikauden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely 

Toimintakertomus; suosittujen kangaskassien tilaaminen ja ainejärjestökyselyt toteutettu. 

Koronan vaikutukset näkyneet toiminnassa. Haalarimerkkikilpailu järjestettiin, ja talous 

pysyi haastavasta ajankohdasta huolimatta vakaana. Pankkipalvelut kilpailutettiin. 

Tiedotusta ja viestintää kehitettiin määrätietoisesti vuonna 2020; huomio viestinnän 

laadussa ja yhtenäistämisessä. Nettisivujen uudistamisen suhteen päädyttiin tilanteeseen, 

jossa projekti siirrettiin vuodelle 2021. Edunvalvontajaosto ollut mukana keskustelemassa 

oppinaineen tilasta, koronaviestinnässä sekä tuutorien valinnassa. Järjestetty muun 

muassa oppiainekahveja. Työelämäjaosto: suunnitteilla oli tapahtumia, jotka jouduttiin 

koronaepidemian takia perumaan. Vapaa-aikajaoston osalta vuosi 2020 lähti hyvin 

käyntiin, ja vuosijuhlat saatiin pidettyä. Podcastin tekeminen aloitettiin keväällä 2020. 

Loppuvuoden osalta järjestettiin lyhyen kynnyksen tapahtumia. Kansainvälisyyssektori 

tehnyt yhteistyötä ESN Laplandin kanssa ja pyrkinyt ottamaan vaihto-oppilaat mukaan 

toimintaan esimerkiksi Syysvaelluksen muodossa. Toimintakertomus toimitettu liitteenä 

kokouskutsun yhteydessä. 

Kokouksessa esitellään vuoden 2020 tilinpäätös; Vuoden 2020 tuottojäämä yhteensä 

9010,17 €. Vuoden 2020 kulujäämä yhteensä 9282,60 €. Tilinpäätös toimitettu liitteenä 

kokouskutsun yhteydessä. Kirjanpito toimitettu toiminnantarkastajalle. 

10. Toiminnantarkastajan lausunnon esittely 

Toiminnantarkastajina Emilia Haapalainen ja Niko Haataja. Toiminnantarkastaja 

tarkastanut Kosmos Buranin kirjanpidon, hallinnon sekä lukenut pöytäkirjat. Tarkastus 

suositettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Tilinpäätös laadittu kirjanpitolain mukaisesti. 

Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksista.  



11. Toimikauden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, toimintakertomuksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Esitetään, että hyväksytään toimikauden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä 

myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2020 hallitukselle. Esitys hyväksytään.  

12. Toisen työelämä- ja alumnivastaavan valinta hallitukseen (1hlö) 

Rekrytointi suoritettu. Ennakkoon hakenut yhteensä kolme hakijaa: Sofia Mänty, Vilma 

Kallio, Mikael Kinnunen. Kokouksessa ei ilmene muita hakijoita. (Tuomas Riste ja Julia 

Kerkelä liittyvät etäyhteyksillä ajassa 19:23.) (Pekka Nikumatti poistuu ajassa 19:32.) 

(Kokoustauko äänestyksen ja ääntenlaskennan ajaksi.) Suoritetaan äänestys Google 

Forms-lomakkeella. (Palataan kokoukseen 19:46.) Äänestyksen tulokset: Sofia Mänty 10 

ääntä, Mikael Kinnunen 5 ääntä, Vilma Kallio 2 ääntä. Äänestystuloksella toiseksi 

työelämä- ja alumnivastaavaksi hallitukseen loppukaudelle valitaan Sofia Mänty.  

13. Kannatusjäsenyyden hinnan määrittäminen 

Syyskokouksessa sääntömuutoksena lisättiin sääntöihin kannatusjäsenyys, joka on 

vuoden mittainen kerrallaan. Kannatusjäsenyys mahdollistaa esimerkiksi vaihto-

opiskelijoiden jäsenyyden. Esitetään kannatusjäsenyyden hinnaksi 15 €. Esitys 

hyväksytään. 

14. Aloitteet 

Ei aloitteita. 

15. Muut esille tulevat asiat 

Välitalousarvio: Tuloista puuttuu vielä RKP:ltä tuleva vuosijuhlasponsorointi (150 €). 

Tämä huomioiden tilikauden tulos on -176,31. Uusien haalarimerkkien myynti aloitetaan 

pian. Tulevina menoina erityisesti nettisivujen uudistaminen. Vuosijuhlien 2021 budjetti 

jäi 60,37 € alijäämäiseksi. Tuotot yhteensä: 1969,66 € (Vuosijuhlat 987,65 €, toiminta-

avustukset 700,00 €, haalarimerkit 220,01 €, kannatustuotteet 62,00 €). Kulut yhteensä: 

2 295,97 € (velat/2020 tulot 52,77 €, tapahtumat 1 258,86 €, kokouskulut 34,04 €, pankin 

palvelumaksut 40,94 €, haalarimerkit 478,88 €, edustaminen 20,00 €, hallituksen 

virkistäytyminen 97,82 €, nettisivut 140,16 €, muut 172,50 €).  

16. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:59. 



 

Liitteet: Tasekirja 2020, Toimintakertomus 2020.  

 

_________________________________ _______________________________ 

Elias Id, puheenjohtaja   Raija Piilola, sihteeri 

_________________________________ _______________________________ 

Niilo Helander, pöytäkirjantarkastaja Eeli Eskola, pöytäkirjantarkastaja 

  


