
   

 

   

 

Kosmos Buran ry  

Aika: 27.01.2023 klo 16 

Paikka: YTK Bunkkeri & MS Teams 

Paikalla: Jesse Pöllänen, Enna Harinen,  

Silja Lehtinen, Karoliina Leinonen,  

Teams: Eva Joutjärvi, Elisa Patokoski, Vivianna Vuopionperä 

 

 

1. Kokouksen avaus  

           Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16.00 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Silja Lehtistä ja Eva Joutjärveä. Ehdotus 

hyväksytään. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi 13 patenttihallitusrekisterikulut ja kohdaksi 15 

pankkitunnusten käyttö, muut siirretään yhdellä eteenpäin. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Kutsu valtio-opin opiskelijat ry vuosijuhlille 4.3, hallitus jää miettimään asiaa. 

 

6. Jaoston kuulumiset  

Kosmos Buranin 10. vuosijuhliin liittyvä puheenjohtajan ja Inter alian 

tapaaminen järjestettiin 25.1. Teamsissä. Paikalla oli muitakin hallituksen 

edustajia. Inter alia haluaa tehdä enemmän yhteistyötä vuosijuhliin liittyen.  

 

Edunvalvontavastaava kertoo lähettäneen esittäytymisviestin opettajille 

yhteistyötä varten ja tapaavansa heitä ke 1.2. klo 14 liittyen edunvalvontaan ja 

yhdenvertaisuuteen, 2020-2023 voimassaolevaan 

yhdenvertaisuussopimukseen ja kursseihin. 

 

Vapaa-aikavastaavalta kommentoidaan ompeluillan olleen mahtava. 

 

Työelämävastaava oli Inter alia-tapaamisessa mukana. 

 

7. Kosmos Buranin 10. Vuosijuhlat  

10. vuosijuhlat järjestetään Lapland Hotels Sky Ounasvaara-hotellin 

ravintolassa 18.3. Vuosijuhlatoimikunta esittelee budjettia ja mitä tullaan 

tekemään. Budjettia laskettu niin, että Kosmos Buran pääsee halvimmillaan 

jäsenen lipun hinnan ollessa 70 euroa ja vieraalle 80 euroa.  



   

 

   

 

 

Paikalle odotetaan jäsenistön lisäksi kutsuvieraita ja alumneja. Paikat laskettu 

noin 100 vieraalle, otetaan selvää mahtuuko enemmän. Inter alia toivoo 

pääsevänsä isommin paikalle. 

 

Alumnit ovat valmiita maksamaan enemmän kuin opiskelijat, joten heille voisi 

järjestää oman lipun 80 euron hinnalla ja paikkamääräkiintiön 

ennakkomyynnillä. Jos kiintiö ei täyty, menee loput jäsenistölle.  

 

Eveliina Sinervo liittyy kokoukseen ajassa 16.14. 

 

Vuosijuhla-viikolle järjestetään sitsit ja alumni-ilta, budjetti hyväksytään 

myöhemmin. Kutsujen lähettäminen tapahtuu Kosmos Buranin sähköpostista 

Inter alialle Henna Penttilälle. Vuosijuhlilla tulee hoitaa vuoden palkitsemiset, 

eli vuoden Kosmos, vuoden Buran, vuoden fuksi ja vuoden tuutori. Tämä on 

hallituksen vastuulla. Yleensä jaettu someen kysely sekä annettu todistukset. 

 

Puheenjohtaja allekirjoittaa sopimukset, jotka vuosijuhlatiimi hankkii. Lapin 

Vihreät ja SDP sponsoroivat vuosijuhlia. 

 

Jatkot järjestetään Half Moonissa sopimuksen mukaan, hallituksella on Half 

Moonin kanssa sopimus. Jatkolippuja tullaan selvittämään hallituksen 

toimesta.  

 

Sillistä mietitään järjestettäväksi Sampokeskuksen saunatiloissa. 

 

Vuosijuhlaviestinnästä vastaa vuosijuhlatiimi tehden kutsut, mutta 

viestintävastaava Eetla Leinonen voisi jakaa niitä. Budjetti juhlille koostuu 

juhlatilan määrittelemän serviettien ja pöytäliinojen 500 euron hinnasta, ruoan 

hinnasta 43 euroa per henkilö ja kolmen kaadon 27 euron hinnasta per 

henkilö. Näin ollen 120 vieraan tullessa, jäisi maksettavaksi 200 euroa. 

Kosmos Buranilla varattuna budjetissa 6000 euroa 10. vuosijuhliin. 40 

alumnin osallistuminen olisi erittäin toivottua. Juhliin mahtuu ainakin 120 

henkilö, mahdollisesti enemmänkin.  

 

Lippukulut kustantavat ruuat ja juomat. Ehdotetaan jäsenlipun 70 euroa ja 

kutsuvieraan 80 euroa. Ehdotus hyväksytään.  

 

Jasmin Alanko ja Vilma Kallio poistuvat ajassa 16.37. 

 

 

 

8. Yhteistyösopimus Half Moonin kanssa  

Yhteistyösopimuksen sisältö pysyy samana kuin viime vuonna. Summaa ei 

lisätä vuosijuhlista, mutta logo näkyy vuosijuhlilla, koska jatkot järjestetään 

siellä. Kosmos Buran mainostaa heidän logoansa. Ehdotus hyväksytään. 



   

 

   

 

 

 

9. Yhteistyösopimus YKA:n kanssa 

Hallitus keskustelee yhteistyösopimuksesta. 

Sopimuksesta voidaan tehdä isompi 10. vuosijuhlien ja Bryssel-ekskursion 

takia. Päätetään nostaa sopimuksen arvoa 1500 euroon. 

 

10.  Hallituksen valokuvaus  

Eva Joutjärvi on järjestänyt hallituksen valokuvauksen, joka järjestetään 2.2. 

klo 19 yliopistolla luultavasti taiteiden puolen studiossa. Kuvaajana toimii 

Karolina Arvo, Helsinki design schoolista valmistunut ammattikuvaaja. Pukuna 

haalarit ja musta paita, ei oteta kuitenkaan mustavalkoisia kuvia. Kuvaus 

kestää noin 1–2 tuntia. Ehdotetaan palkkioksi 35 euroa. Hyväksytään 

palkkiobudjetiksi 35 euroa. 

 

 

11. Tipattomien kaatajaiset  

Tipattomien kaatajaiset järjestetään 17.2. Wiljamissa teemalla 

talviolympialaiset. Kosmos Buranilla on shottilasit, mutta LYY:ltä muut astiat. 

LYY:n sivuilla varauskalenteri, Eveliina Sinervo ja Eva Joutjärvi auttavat 

haalarimerkkien tarjouspyynnöissä.  

 

Viljo Vuorimäki liittyy kokoukseen ajassa 17.03. 

 

Kosmos Buran hoitaa rahaliikenteen. Ehdotetaan budjetoitavaksi 707,90€. 

Ehdotus hyväksytään. 

 

12. Haalarikaste  

Haalarikaste järjestetään 1.2. klo 19. Tapahtuma on ilmainen ja ulkona 

järjestettävä. Ehdotetaan, että budjetoidaan 42,23 euroa. Ehdotettu summa 

hyväksytään. 

 

13. Patenttihallitusrekisterikulut  

Eva Joutjärvi on maksanut 20e nimenkirjoitusoikeudellisten muuttamisesta. 

Ehdotetaan, että korvataan Eva Joutjärvelle sama summa. Ehdotus 

hyväksytään.  

    

14.  ASVP-pelipaidat  

Ehdotetaan, että ASPV:n pelipaitoihin16e jälki budjetoidaan 16 euroa 

lähetyskulujen vuoksi. Päätös hyväksytään. 

 

15. Pankkitunnusten käyttö 

Joululoman aikana on tullut kaksi laskua. Viime vuoden rahastonhoitaja Martti 

Paaso on käyttänyt pankkitunnuksia ja maksanut laskut 20.1. 

  



   

 

   

 

16. Pankkiasiat  

Ehdotetaan, että myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet tilinumeroon FI96 

11343000649260 hallituksen puheenjohtaja Jesse Pölläselle ja 

rahastonhoitaja Eveliina Sinervolle. Ehdotetaan, että vuoden 2022 

ainejärjestötoimijoilta Mila Ronnulta ja Martti Paasolta poistetaan laajat 

tilinkäyttöoikeudet tilinumeroon FI96 11343000649260 Ehdotetaan, että 

tilataan uusi pankkikortti. Ehdotukset hyväksytään. 

 

17. META  

Alustava tapahtumakalenteri helmikuun puoleen väliin mennessä valmiiksi. 

 

18.  Kokouksen päättäminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jesse Pöllänen päättää kokouksen ajassa 17.19. 

 

 

 

 

_________________________                                 ________________________ 

Puheenjohtaja, Jesse Pöllänen                                   Sihteeri, Elisa Patokoski 

 

 

 

____________________________                   _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja, Silja Lehtinen                   Pöytäkirjantarkastaja, Eva Joutjärvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

      


