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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 14.5.2019 klo 16.00-18.00 

Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Metria 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 16.11. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla on 7 jäsentä, kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuuli Tidenberg ja Sonja Ryhänen. 

 

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen hallituksen ulkopuolisille henkilöille 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus läsnäoleville Tombolo ryn:n jäsenille. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
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6 Ilmoitusasiat 

Tuutorien vastuut ja fuksiviikon tapahtumat 

• Hallitus järjestää fuksisitsit ja tutustumisbileet tutoreiden kanssa 

(tapahtumavastaavien varattava tila ajoissa) 

• Hallitus varaa Fuksiaisiin Suvakseen 

• Hallitus järjestää Kuhasalon taikayön 

• Tuutorit tekevät tuutorikirjeen ja fuksipassit 

• Tehdään WA-ryhmä tutoreille ja hallituksen jäsenille kommunikaation 

parantamiseksi 

Kaikkien kuulumiset & palautetta keväästä 

• Tyytyväisiä toiminnan kehittämiseen 

• Tapahtumien kanssa kiireitä 

• Epäviralliset kokoukset osoittautuivat hyödyllisiksi 

• Viestintä toiminut hyvin 

• Sisäiseen kommunikaatioon toivotaan parannusta 

• Turvallisen tilan periaatteet otettu hyvin vastaan 

• Vapun lyhentämistä voisi harkita 

• Uusi hallitus pitää perehdyttää ajoissa ja kunnolla tehtäviinsä 

Vapaaehtoisia Ilosaarirockiin 

• Kiinnostusta vapaaehtoisuuteen on 

• Tuuli ottaa Kerubiin yhteyttä ja laittaa asiasta Facebookiin ja s-postilistalle 

Beer Pong’n kohtalo 

• Tapahtumalla on tehty viime vuosina miinusta 

• Tapahtumavastaavat ottaa yhteyttä Optimiin ja ehdottaa muutoksia 

Halloween 

• Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Kerubiin ajankohdasta 

• Suunnitellaan haalarimerkki 

• Tapahtumaan pitää suunnitella myös mainosjuliste 

Fuksilehti 

• Lehden materiaalit lähetetty Lauralle 24.6. mennessä 

• Sanni ottaa yhteyttä YKA:an 
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Kannanotto ympäristöpolitiikan kandiseminaariin liittyen 

• Ongelmana vastuuopettajan poissaolo alkusyksystä ja sen koetaan asettavan 

ympolin opiskelijat eriarvoiseen asemaan 

• Maantieteen ja ympäristöpolitiikan seminaareja voitaisiin yhtenäistää 

• Katsomme, onko tarvetta hallituksen viralliselle kannanotolle 

 

7 Päätökset 

Työkalupakin ostaminen 

• Keskusteltiin työkalupakin ostamisesta 

• Päätetään n. 20 € työkalupakin ostamisesta 

Kaiuttimen ostaminen 

• Keskusteltiin työkalupakin ostamisesta 

• Päätetään kaiuttimen ostamisesta (budjetti n. 300€) 

 

8 Tapahtumat 

Tutustumisbileet 

• Hallitus järjestää tutustumisbileet 7.9. (mahd. Metsätalolla) 

Fuksisitsit 18.9. 

• Järjestetään Varnitsan kanssa ja pyritään osallistumaan aktiivisesti järjestämiseen 

• WA-ryhmä luotu 

Kuhasalon taikayö 

• Hallitus varaa Kalmonkatiskan ja järjestää tapahtuman 

• Päivä pitää valita (mahd. syyskuun vika viikko) 

• Tutorit johtavat fuksijoukon Susipatsaalta paikalle 
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Ruskapatikka 

• Järjestetään 4-6.10. 

• Lasku on välitetty Camillalle 

• Nukkumapaikkoja on 25, omilla varusteilla enemmän 

• Fuksikiintiö 10 paikkaa ja loput muille 

• Katsotaan lisää apurahapäätöksen jälkeen 

• Meiltä 200 € ja rahoitusta haettiin 400 € 

 

9 Muut käsiteltävät asiat 

• Seuraavaan hallitukseen voitaisiin nimittää vujutoimikunta 

• Kesällä voitaisiin kasata sitsilaulukirjaa (budjetointi jätetään syksyyn) 

• Hallitus varaa tilan pikkujouluihin  

• Fuksiviikolle voitaisiin järjestää pihapelipäivä 

• Syksylle voitaisiin kaavailla joku oma tapahtuma 

 

 

10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 17.39. 
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Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Sanni Penttinen, puheenjohtaja                           Laura Hämäläinen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Sanni Penttinen 

Tuuli Tidenberg 

Laura Hämäläinen 

Pinja Leino 

Santeri Ronkainen 

Sonja Ryhänen 

Heta Stenberg 

Johanna Koponen 

Anna Hutanen 

Mikko Lampinen 

 

 


