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Tombolo ry:n hallituksen kokous 

 

Aika 28.02.2019 klo 14.00-16.00 

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Metria 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 14.04. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikkoa ennen. Paikalla on 8 jäsentä, joten kokous on laillinen 

ja päätösvaltainen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Camilla Aspivaara ja Tuuli 

Tidenberg. 

 

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ainejärjestön ulkopuoliselle henkilölle 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tombolo ry:n jäsenelle ja SYY:n hallituksen 

edustajalle Katri Nuuttilalle. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
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6 Ilmoitusasiat 

SYY-Joensuun kuulumiset  

 - Ensi syksynä (lokakuussa) tavoitteena järjestää excu Kuopioon 

 - Mukana SYY, Tombolo, Praxis ja Legio 

 - Todennäköisesti omakustanteiset matkat 

 - Fuksilehteen tulisi SYY:ltä teksti ja mahdollisesti mainos 

 - 12.9. ei mielellään fuksiaisia, sen päällä joku SYY:n tapahtuma 

 - SYY:lle pitäsi lähettää vujukutsu 

 - Yhteistyösopimuksen hakemus oli kerännyt kehuja  

 - Kevätpäivät järjestetään 03.04. 

Edunvalvonnan kuulumiset  

 - Kuulumiset julkaistu Yammerissa, Facebookissa ja nettisivuilla 

Vapaaehtoisia Lunta Ilosaareen 15.-16.3.  

 - Tuuli on vastuussa rekrytoinnista 

 - Kerubi ei ole ottanut vielä yhteyttä 

 - Tuuli pyrkii laittamaan asiasta sähköpostia ja Facebookiin ilmotusta 

Vapaaehtoisia Varnitsan lavatansseihin 13.4.  

 - Sanni vastasi pyyntöön kieltävästi, koska vapaaehtoisia ei saatu. 

Wappulehti ja Fuksilehti 

 - Laura vastaa päätoimittamisesta. 

 - Loimulta mainokset ja tekstit sekä mahdollisuuden mukaan syylta. 

Collegepaitatilauksen eteneminen  

 - Sovitukset tehtiin kuluneella viikolla 

 - Paidan hinta tulee olemaan alle 30 € 

 - Rahaliikenne tulee kulkemaan Tombolon tilin kautta 

Kutsu: ISYY:n vujut Kuopiossa la 16.3.  

 - Ei osallistujia hallituksesta 

MAO:n vuosijuhla 23.3. 

 - Jooa ja Heta osallistuu 

 - Noin 20 € johonkin ja ostetaan mahdollisesti kortti 

Junien matkustajamäärien kartoitustyö yhteistyössä Maakuntaliiton kanssa  

 - Saimme yhteistyöstä 400€ 

 - Hyvästä työstä saimme kiitosta Maakuntaliitolta 

 - Kyselyä on jaettu monessa kanavassa 
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Rajaspeksin lippupaketit  

 - Jos haluamme varata lippuja, voimme ostaa etukäteen ja myydä järjestölle 

 - Emme katso tätä kannattavaksi 

Talous: Tilisiirtolomakkeiden käyttö/täyttö + mihin palautetaan, kuittien talteenotto  

 - Tilinsiirtolomakkeet löytyvät avoimesta kaapista, ylähyllyltä 

 - Kuitit pitää säilyttää  

 - Laput voi jättää kaapissa olleeseen muovitaskuun 

Sähköpostit  

 - Yhteisiä sähköposteja luettaessa, merkitse lukemattomaksi, jos et vastaa. 

 

7 Päätökset 

Haalarimerkkikisan voittaja  

 - Eniten ääniä GIS-velholle, joten se on voittaja ja tulee tilaukseen. 

 - Camilla julkaisee voittajan. 

Haalarimerkkien tilausmäärät  

 - GIS-velhoja tilataan 100 kpl, yht.126 € 

 - Tombolon uutta merkkiä 100 kpl, yht 126 € 

 - Camilla ja Tuuli pyrkii hoitamaan tilauksen 

 - Tilauspaikkana mahdollisesti Merkillinen 

Paitatilauksen postikulujen maksaminen  

 - Postikulut noin 30 € 

 - Sisällytetään paitojen hintaan. 

 

 

8 Tapahtumat 

Laskiainen Mikrovilluksen kanssa  

 - Tapahtuma on suunniteltu 

Kaverisitsit  

 - Paikkoja on vielä auki 

 - Tapahtuma kaipaa vielä suunnittelua 

 - Tousteja pitää vielä kysellä 

 



 
Itä-Suomen yliopisto 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan 

ainejärjestö Tombolo ry 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 28.02.2019   

Sivu 4 / 5 

 

St Patrick’s day  

 - Poikkeus ja Metsis mukana 

 - Mahdollisesti 20.3. 

 - Asian tiimalta kokoustetaan vielä 

Kahvikäräjät + opintokysely 19.3 

 - 16.00-18.30 M103 

 - Pyritään julkaisemaan kysely lähipäivinä 

 - Paikallaolijoiden kesken voitaisiin arpoa Tombolon tuotepalkinto 

Vuosijuhlat 05.04. 

 - Menu päätetty ja tapaaminen on sovittu ensi viikolle 

 - Hinnat pitäisi olla samat kuin viime vuonna, eli 35 € 

 - Eventti ulos ehkä ensi viikolla 

Vappu  

 - 22.04. Maanantaille urheilua (mahdollisesti pesis, Super Park..) 

 - 23.04. Tiistaina sitsit Epsilon kanssa, teemana vappu 

 - 24.04. Keskiviikkona mahdollisesti grillaus ja fuksikaste 

 - 26.04. Perjantaina kotiloikka 

 - 27.04. Lauantaina salakapakka 

 - 28.04. Sunnuntaina Skriptin kanssa tapahtuma 

 - 29.04. Maanantaina Savo-Karjala excu 

 - 30.04. Tiistaina Wappuleijonan metsästys 

Ruskapatikka  

 - Todennäköisesti Patvinsuolle uudestaan 

 - Pitäisi kartoittaa järjestäjiä (mahd. Pinja, Santeri, Heta, Adam) 

 - Budjetti 200 €, pitää muistaa hakea avustusta ajoissa 

 

Lajikokeilu keväälle 

 - Mahdollinen pesäpallo toukokuulle 

 

9 Muut käsiteltävät asiat 

- Vaihtuvat lajit liikuntavuoroille syksyllä ja mahdollisia kisoja 

- Hetalle ja Jooalle edustusavustus: molemmille 10 € täyttämällä kaavakkeet kaapista 
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10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 

 - Kokous päätetään ajassa 15.50 

 

 

Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Sanni Penttinen, puheenjohtaja                           Laura Hämäläinen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Sanni Penttinen 

Tuuli Tidenberg 

Laura Hämäläinen 

Camilla Aspivaara 

Jooa Itämäki 

Pinja Leino 

Santeri Ronkainen 

Sonja Ryhänen 

Katri Nuuttila 

 


