
Kosmos Buran ry 
Aika: 8.3. klo 18 
Paikka: Teams 
 
Paikalla: Mila Rontu, Eva Joutjärvi, Milla Mikkonen, Eetla Leinonen, 
Emmi Sinisalo, Martti Paaso, Petra Valtonen, Rasmus Tavaila,  
Jenni Katermaa, Jasmin Alanko 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 18:02. 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on 
lähetetty jäsenistölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin.  
  

3. Kokouksen järjestäytyminen  
Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Sinisaloa ja Rasmus Tavailaa. 

 Ehdotus hyväksytään. 
  

4. Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksytään yksimielisesti. 
 
Palataan kohdasta 11. 
 
Ehdotetaan että poistetaan tipattoman kaatajaisten jälkibudjetointi, koska 
tapahtuman kaikki kulut eivät ole vielä tiedossa. 
 
Palataan kohtaan 12. 

 
 

5. Ilmoitusasiat   
Jalojen Villien vuosijuhlilla edusti Jenni Katermaa ja hallituksen ulkopuolinen 
edustaja. Vuosijuhlat olivat oikein mukavat ja edustajat veivät onnittelut Jaloille 
Villeille. Lahjoitimme Jalojen Villien toiveesta Reilun matkailun yhdistykselle. 
 
Kosmos Buran on saanut edustuksen Helsinkiin valtio-opin opiskelijat ry:n 62. 
vuosijuhlille. Saimme vuosijuhlille hallituksen ulkopuoliset edustajat.  
 
Kosmos Buran on saanut kutsun Kannunvalajien vuosijuhlille 14.5. Hallitus jää 
miettimään asiaa. 
 
Jasmin Alanko saapuu ajassa 18:10. 
 
 
 
 
 



6. Jaostojen kuulumiset  
Työelämävastaava Jasmin Alanko kertoo, että jaoston toiminta ei ole vielä 
pyörähtänyt käyntiin. Ensimmäinen työelämätapahtuma järjestetty onnistuneesti. 
Lisää tapahtumia suunnitteilla keväälle. Lisäksi ekskursio mietteissä. 
 
Taloudenhoitaja Martti Paaso on pistänyt haalarimerkeistä Kide.Appille viestiä, jotta 
merkit saataisiin verkkokauppaan. Lisäksi Martti Paaso on hoitanut laskutusta. 
 
Yhdenvertaisuusvastaava Emmi Sinisalo on suunnitellut neulomis ja maalausiltaa. 
Tapahtuma on luotu Kide.appiin ja sitä on mainostettu eri kanavissa. Emmi Sinisalo 
myös kertoo, että Leena Suopajärveen on otettu yhteyttä kirpparitapahtuman 
merkeissä. Artikla, Lyhty ja Lastu ovat halukkaita yhteistyöhön tapahtuman tiimoilta. 
Mahdollisia järjestöjä kuten Punaista Ristiä kyselty tapahtumaan. 
 
Edunvalvontavastaava Petra Valtonen on järjestellyt oppiaineiltaa. Lisäksi opettajien 
kanssa on viestitelty. Edunvalvonnan, yhdenvertaisuusvastaavan ja opettajien 
kanssa tapaaminen 21.3. 
 
Vapaa-ajan sektori Eetla Leinonen ja Eva Joutjärvi on järjestänyt vujuviikkoa ja paluu 
kampukselle tapahtumaan rastia. Lyhdyn kanssa tulossa tapahtuma. TAO:n kanssa 
ollaan suunnittelemassa sitsejä. Jaosto kanssa on myös tavattu. Vapun suunnittelu 
on kovassa vauhdissa. Tipattoman kaatajaiset olivat onnistunut tapahtuma. 
 
Liikuntavastaava Rasmus kertoo, että hankifutis Remburssin kanssa järjestettiin 
maaliskuun alussa. Seuraava liikuntatapahtuma on Remburssin järjestämä 
Retrolasku.  
 
Petra Valtosella kansainvälisyys alueella kaikki ok. 
 
Fuksi ja tutor vastaavalla Emmi Sinisalo tehnyt Instagram päivityksen viimevuoden 
tutoreista. Tutor haku on käynnissä 13.3. saakka. Yhdenvertaisuussuunnitelma ja 
fuksilehti on myös suunnitteilla. 
 
Puheenjohtaja Mila Ronnulla ollut paljon palavereita ja vuosijuhlaviikon suunnittelua. 
Varapuheenjohtaja Jenni Katermaa on päivitellyt Facebook tapahtumaa, ja 
vuosijuhlat ovat työllistäneet häntä paljon. 
 

 
7. Vuosijuhlaviikon tapahtumat 

 
Maanantai 14.3. Paluu kampukselle tapahtuma. Kosmos Buranilla on tapahtumassa 
rasti. Rastit järjestetään klo. 11:00-15:00. Ilta jatkuu Petronellassa klo. 18:00-21:00. 
Luvassa on myös esiintyjä. 
 
Tiistai 15.3. Maalausta ja neulontaa. Tapahtuma pidetään poikkitieteellisenä 
ainejärjestötiloissa klo. 16 eteenpäin. 
 
Keskiviikko 16.3. Vuosijuhlasitsit Kulttuuritalo Wiljamissa klo. 18:00-22:00. 



 
Perjantai 18.3. Alumni ilta. Järjestetään klo. 18 eteenpäin. Tapahtuma paikka on vielä 
auki.  
 
Lauantai 19.3. Vuosijuhlat. Vuosijuhlat järjestetään Kellariteatteri Saivo-salissa klo. 
18:00 alkaen. 
 
Sunnuntai 20.3. Sillis klo. 12 eteenpäin. Hallitus pohti kokouksessa silliksen 
tarjottavista.  
 
Budjetointi tapahtuu vasta vuosijuhlaviikon jälkeen, että saamme tarkat summat 
budjetointiin. 
 
Hallitus toivoo paljon osallistujia tapahtumiin. 

 
 

8. Vuosijuhlat 
 
Vuosijuhlat on pitänyt hallituksen erityisen kiireisenä. Torstaina 10.3. on 
vuosijuhlapalaveri. Yhteistyökumppaneita olemme saaneet tällä hetkellä 1500€. 
Tämä on yllättänyt hallituksen positiivisesti. LYY järjesti hyödyllisen palaverin, mistä 
sai vinkkejä vuosijuhlien järjestämiseen. 
 
Budjetointi tapahtuu vuosijuhlaviikon jälkeen, jotta saamme tarkan summan. 
 

9. YTK:n yhteistyö 
 
Ajatuksena alustava viestiminen, että yhteiskuntatieteiden tiedekunta haluaa tehdä 
yhteistyötä ytk:n ainejärjestöjen kanssa. loppukeväälle mietitty sopimusta. Sopimus 
sisältäisi kolme yhteistä tapahtumaa: opiskelupäivä (Huom! siirretty 29.3.), Ytk:n peli-
ilta 30.3., Hyvinvointitapahtuma 13.4., hyvinvointiviikolla. Neuvottelut ovat käynnissä 
tiedekunnan kanssa. 
 
 

10. Tanssii Hallituksen Kanssa -tapahtuman jälkibudjetointi 
 
Tanssii Hallituksen Kanssa tapahtuman tarjoiluihin meni 11.33€. 
 
Ehdotetaan, että jälkibudjetoidaan tapahtumaan 11.33€. 
 
Ehdotus hyväksytään. 
 

11. Tipattoman Kaatajaisten jälkibudjetointi 
 
Palataan kohtaan 4 
 
 
 



12. Haalarimerkkikilpailun voittaja ja haalarimerkkitilaus 
 
Haalarimerkkikilpailun voitti ”Poliittinen ja vitun korrekti” merkki 25.5% 
äänestysosuudella. Toiseksi tuli ”You are Engels of my Marx” merkki. 
Ehdotetaan että tehdään kilpailutus (määrillä 75, 100, 150) kahdella parhaimmalla 
merkillä.  
 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

13. Haalarimerkkikilpailun palkinnon budjetointi 
 
Ehdotetaan että voittajille annetaan omat haalarimerkit ilmaiseksi 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
Petra Valtonen ja Martti Paaso poistuvat ajassa 19:36. 
 

14. META  
 
Muita esiin tulevia asioita ei ole. 
 

15. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:37. 
 
 

 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

Mila Rontu, puheenjohtaja    Milla Mikkonen, sihteeri 

 

 

__________________________________               ___________________________________  

Rasmus Tavaila, pöytäkirjantarkastaja           Emmi Sinisalo, pöytäkirjantarkastaja  

 


