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TOMBOLO RY:N KOKOUS 

 

Aika 29.1.2019 klo 16.00- 

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Metria 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 16.03. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla 8 jäsentä, kokous on laillinen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Camilla Aspivaara ja Tuuli 

Tidenberg. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

5 Ilmoitusasiat 

ISYY:n järjestökoulutus 

- Tiistaina 05.02 on järjestökoulutus. Koulutus vaaditaan opintopisteiden saamiseksi 

hallitustoiminnasta. 
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Laitoksen kuulumiset ja toiveet vuodelle 2019 

- Laitos ylibuukattu, siksi Tombololla ei ole mahdollisuutta omaan ainejärjestötilaan.  

- Kahvikäräjät halutaan uudestaan ja laitos lupaa sponsoroida sinne pullat ja kahvit.  

- Uusi tapaaminen hallituksen kanssa syksyllä. 

Turvallisen tilan periaatteet 

- Turvallisen tilan periaatteet jaettu kolmen eri kanavan kautta jäsenille. Periaatteet eivät 

saaneet jäsenistöltä korjausehdotuksia. 

Nettisivut 

- Nettisivut ovat valmiit.  

Yleisavustus  

- Apurahahakemuksessa oli tapahtunut virhe viime vuonna, siksi ei saada apurahaa tälle 

vuodelle. 

Haalaritilauksen eteneminen 

- Haalarit saapunut tänään 29.01.  

Lunta Ilosaaressa 15.-16.3. ja muu yhteistyö Kerubin kanssa  

- Arvioidaan, että ainakin 6 ihmistä pitäisi olla mahdollista saada kasaan.  

- Pitää kysyä haluaako Kerubi apua molemmille päiville. 

Vapaaehtoisia Varnitsan lavatansseihin  

- Varnitsa haluaa 10 ihmistä vapaaehtoiseksi, mutta arvioidaan, että mahdollista on saada 

ehkä 4 henkilöä. Mainostetaan vapaaehtoistyötä facebookissa.  

- Varnitsalta voitaisiin pyytää vastapalveluksena halloween-bileiden lipunmyyntiin 

porukkaa. 

Kutsu: Praxiksen vujut 9.3.  

- Edustusbudjetista voitaisiin myöntää avustusta vujuille, ehkä 20 €. 

LOIMU:n yhteistyösopimus vuodelle 2019 

- Jaakko allekirjoitti syksyllä sopimuksen LOIMU:n kanssa. Saadaan rahaa lehtien 

mainoksista ja haalareista. LOIMU:lle pitää vain ilmoittaa haalareiden määrä ja mainoksen 

paikka. 

Haalarimerkkki 

- Tilataan yhdessä. Kaikki maksaa omansa, hinta 3€. 
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6 Päätökset 

Hyllyn hankkiminen varastoon  

- Hankitaan K-raudasta hylly, 19,95€. 

Tuutorivalinnoista vastaavien päättäminen  

- Pinja Leino, Camilla Aspivaara, Sanni Penttinen. Kysytään myös Wilma Poutaselta. 

Kide.app (ent. Bailataan.fi) yhteistyöehdotus ja tapaaminen 8.2.  

- Ei nähdä tarpeelliseksi, koska meillä on vain yksi tapahtuma, joka vaatii lipunmyyntiä. 

Haalarimerkkikisa- ja tilaus  

- Helmikuun alussa laitetaan kisa käyntiin, jotta seuraavassa kokouksessa voidaan päättää 

voittajat. Camilla aloittaa tombolon pingviinillä merkkikisan, merkki-ideat lähetetään 

sähköpostiin.  

- Lähettämisaika loppuu 15.02, jonka jälkeen merkit laitetaan Facebookiin äänestettäväksi. 

Kahvivuoron tarjoilut  

- Helmikuuhun tehdään teemalliset kahvivuorot. Teemat ovat runeberg, laskiainen, 

ystävänpäivä ja Mexico 

Leffaliput järkkärille 

- Emilille kiitokseksi viisi leffalippua sitseihin mennessä. Jooalta pitää kysyä asian 

hoidosta. 

Nettisivujen julkaisu 

- Nettisivut julkaistaan tänään 29.01. 

 

7 Tapahtumat 

Ystävänpäiväsitsit  

- Kaikki hoidossa. Tapahtumasta kokoustetaan ensi viikolla.  

Haalarinkastajaiset  

- 20.02. Santeri on varannut kastajaisille Naturan aulan. Kastajaisista on pakko puhua lisää. 

Asia on hallitukselle epäselvä ja asian ei ole tarkoitus olla salaisuus. 

Laskiainen Mikrovilluksen kanssa 

- Varattiin Suvas 03.03.  

Kahvikäräjät  

- Ehdotetaan tiistaita 19.03. Päivä pitää lyödä lukkoon Outin kanssa. 
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Vuosijuhlat  

- Vuosijuhlia kaavaillaan maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun. Pitää ottaa yhteyttä 

Kerubiin ja neuvotella ajasta. 

KOOMA 11.-13.4. Turussa  

- Loimulta voi hakea avustusta bussimatkoihin, mutta se on todella kallista. Lähempänä 

lisää tästä. 

Vappu 

- Vappuviikko aloitetaan salakapakalla maanantaina 22.04. 

- Tiistaina 23.04. vappusitsit mahdollisesti Scriptin ja Bunsenin tai Sulon kanssa. Pitää 

varata tila mahdollisimman aikaisin. 

- Keskiviikkona 24.04. grillaus 

- Perjantaina 26.04. kotiloikka 

Tombolon sitsit 

- Maaliskuulle Tombolon omat sitsit Metrialla. Päivänä 20.03. ja teemana mahdollisesti 

kaverisitsit. 

 

8 Tilin-ja kortinkäyttöoikeuden muuttaminen 

Tombolo ryn:n hallitus poistaa kortinkäyttöoikeuden Sanni Penttiseltä ja myöntää laajan 

tilin-ja kortinkäyttöoikeuden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen käyttöön Camilla 

Aspivaaralle. Tilataan Tombolo ry:lle debit-kortti, jonka haltijana toimii Camilla 

Aspivaara. 

 

9 Muut käsiteltävät asiat 

Ei ole muita käsiteltäviä asioita. 

 

10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 18.14. 
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Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Sanni Penttinen, puheenjohtaja                           Laura Hämäläinen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Sanni Penttinen 

Tuuli Tidenberg 

Laura Hämäläinen 

Camilla Aspivaara 

Heta Stenberg 

Pinja Leino 

Ella Mustonen 

Sonja Ryhänen 

 


