
 
Itä-Suomen yliopisto 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan 

ainejärjestö Tombolo ry 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Päivämäärä 06.11.2019   

Sivu 1 / 6 

 
 

TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 06.11.2019 klo 18.00- 

Paikka Metria M306, Joensuu 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.04. 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Paikalla on 9 jäsentä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuuli Tidenberg ja Heta Stenberg 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 

5 Ilmoitusasiat 

Edunvalvontajaoston kuulumiset  

• Toiminta on ollut hieman taantunutta 

• Ennen joululomaa tehdään fuksikysely 

Vapaa-ajan jaoston kuulumiset  

• Toiminta hiljaista tässäkin jaostossa 
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Vujutiimin kuulumiset  

• Vujut suunnittelun alla 

Talkoovarainkeruu  

• Lehtiä Ilosaaressa tuotti yli 600 euroa 

• Tuuli on rekrynnyt vapaaehtoisia Kerubi liveen  

Liikunta  

• Yleensä hyvin kävijöitä vuoroilla 

• Suunnittelussa luistelutapahtuma 

Tule HiMaan  

• Hyvässä vauhdissa ja kaikki vaikuttaa selkeältä 

• Paljon innostuneita esittelijöitä meidän puolelta 

Hae yliopistoon -päivä 15.11.  

• Jooa, Heta ja Laura menee esiintymään 

• Camilla menee edustamaan ständille 

Laitoksen tapaaminen 27.11.  

• Kartoitetaan halukkaita, ongelmana päällekkäisyys kandiseminaarin päällä 

Avoimen opiskelijat  

• Tällä hetkellä meillä on kolme aivoimen yliopiston opiskelijaa, jotka ovat ottaneet 

meihin yhteyttä 

• Olemme saaneet palautetta sääntöjen epäselvyydestä 

• Olemme huolissamme avoimen yliopiston opiskelijoiden vievän tapahtumista 

paikkoja Tombolon oikealta jäsenistöltä 

• Keskustelimme, että rajallisen osallistujamäärän tapahtumissa laitettaisiin jäsenistö 

avoimen opiskelijoiden edelle 

• Katsomme tilannetta uudestaan ennen uutta lukuvuotta 

• Amanuenssin kanssa pitää keskustella tilanteesta 
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Syyskokous  

• Mainostamme kokousta vielä tämän viikon lopussa 

Uuden hallituksen perehdytys  

• Pyritään hoitamaan perehdytys tämän vuoden puolella 

• Perehdyttämisestä vastaa roolissa tällä kaudella toiminut hallituksen jäsen 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020  

• Sanni on tehnyt toimintasuunnitelman vuodelle 2020 

• Hallituksen muutosehdotukset toimintasuunnitelmaan ennen maanantain kokousta 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020   

• Camilla on tehnyt tulo- ja menoarvion vuodelle 2020 

• Arviossa pieniä muutoksia edelliseen vuoteen nähden 

Palautetta menneistä tapahtumista 

• Ruskapatikka 

o Vastuunkanto ei jakautunut tasaisesti ja tapahtuman organisointi oli 

muutenkin hankalaa ja epäselvää, ja päävastuunkantaja puuttui kokonaan 

o Joku hallituksen jäsen voisi olla seuraavana vuonna vastuussa toiminnassa 

o Tapahtuma olisi pitänyt suunnitella reilusti etukäteen ja päätökset tehdä 

yhteistyössä kaikkien järjestäjien kanssa 

 

• Night of Horror 

o Lipunmyyntiä pitää kehittää (Lisäys mainokseen: Myyntiä niin kauan kun 

lippuja riittää!) 

o Kerubilla oli liian vähän henkilökuntaa, eikä henkilökuntaa ollut informoitu 

tapahtumasta tarpeeksi, esim. päästivät sisään liikaa väkeä ja liian aikaisin 

▪ Lipunmyynnissä vallitsi tämän takia täysi kaaos 

o Kerubille pitää antaa palautetta heidän kehityskohdistaan, esim. enemmän 

tilaa käyttöön ensi vuonna 

 

• Halloween-etkot 

o Varnitsalle pitää antaa palautetta etkojen perumisesta viimetipassa 

o Tapahtumavastaavat eivät voi ilmoittamatta olla myöhässä tai olla tulematta 

tapahtumiin – perusoletuksena on, että kaikki ovat paikalla 
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o Siivoaminen on ensisijaisesti tapahtumavastaavien vastuulla, ellei toisin 

sovita ennen tapahtumaa 

 

• Fuksisitsit 

o Tapahtuman järjestämisessä oli turhia hankaluuksia 

o Varnitsalle palautetta tapahtumasta 

 

• Kuhaselän pesu 

o Tapahtumaan ostettu saunaharja pitää palauttaa! 

Kahvivuorot  

• Kahvivuoroilla on ollut paljon kävijöitä 

• Päätimme, että jokaiselle kahvivuoroille ostetaan jotain pientä purtavaa 

Tiitus-yhteistyöhomma 

• Emme tällä kertaa lähde mukaan yhteistyöhön 

Yleisavustus 

• Jätämme tällä kertaa hakematta 

 

6 Päätökset 

Uusi laturi kaiuttimelle  

• Keskustelimme tilaamisesta 

• Päätimme tilata laturin, budjetti 80 € 

7 Tapahtumat 

Tombolon ja Skriptin festarisitsit 13.11.  

• Kaikki Tombolon paikat on mennyt, mutta Skriptillä on vielä paikkoja jäljellä 

• Tapahtumaan pitää kysyä järkkäriä  

• Järjestäjät ajoissa paikalle 

 

 



 
Itä-Suomen yliopisto 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan 

ainejärjestö Tombolo ry 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Päivämäärä 06.11.2019   

Sivu 5 / 6 

 

Pikkujoulut 20.11.  

• Fuksit järjestävät pikkujoulut 20.11. 

• Lasku ostoksista Camillalle 

Haikuilta  

• Järjestetään 4.12. 

• Arttelitalo varattava tarpeeksi aikaisin 

• Ohjelma voi olla sama kuin viime vuonna 

• Budjetti 150 € 

Viininmaistelu Mikrovilluksen kanssa  

• Alustavasti kaavailtu päiväksi 12.12. ja paikaksi Natura 

• Osallistumismaksu 8-9 € 

Hallitusten virkistysilta  

• Järjestetään tammikuun loppupuolella 

• Etsitään tilaa tapahtumaan 

• Budjetti 300 € 

 

8 Muut käsiteltävät asiat 

 

Ei muita käsiteltäviä asioita. 

 

9 Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätetään ajassa 20.07. 
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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 

Pinja Leino 

Sonja Ryhänen 

Heta Stenberg 

Ella Mustonen 

Santeri Ronkainen 

Jooa Itämäki 

 

 


