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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 11.02.2020 klo 16.00- 

Paikka Metria, Joensuu 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 16.02. 

 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi henkilöä sekä pöytäkirjan 

tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanni Penttinen, sihteeriksi Jenni Halonen ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Milja Mäki ja Odeya Toivanen.  

 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikkoa ennen kokouksen ajankohta. Paikalla on 10 jäsentä, 

joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

5 Uusien sääntömuutosten esittely 

• Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

o Nimi on Tombolo, kotipaikkana Joensuu. 
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• Tarkoitus ja toiminnan laatu 

o Tombolon tarkoitus on toimia maantiedettä, yhteiskuntamaantiedettä sekä 

ympäristöpolitiikkaa opiskelevien etu- ja yhteistyöjärjestönä sekä edistää 

opiskelijoiden opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja. 

 

• Jäsenet 

o Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja 

kunniajäseniä.  

 

• Jäsenistöluettelo 

o Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa.  

 

• Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

o Jäsenellä oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

hallitukselle tai puheenjohtajalle.  

o Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä tilanteen näin vaatiessa.  

 

• Jäsenmaksu 

o Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, joka päätetään syyskokouksessa. 

Maksu maksetaan liittyessä jäseneksi.  

o Kannattajajäseniltä perittävän maksun suuruudesta päättää yhdistyksen 

kokous. Yhdistyksen kannattajajäsen maksaa kannatusmaksun liittyessään 

kannattajajäseneksi.  
o Mikäli kannattajajäsen täyttää varsinaisen jäsenyyden ehdot, voi jäsenyyden 

päivittää maksamalla kannatusmaksun ja jäsenmaksun erotuksen.  

 

• Hallitus 

o Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu 

puheenjohtaja ja 3-15 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-5 

varajäsentä.  

o Yhdistyksen hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.  

o Toimintakausi kalenterivuosi.  

o Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä.  

o Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään hallituksessa kesken kauden, 

tehdessään siitä kirjallisen ilmoituksen.  

o Jäsenistön kanssa syyskokouksessa määritellään, millä tavalla hallitus 

valitaan.  

 

• Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

o Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
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• Tilikausi ja toiminnantarkastus 

o Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

• Yhdistyksen kokoukset 

o Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.  

o Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

 

• Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

o Kokouskutsu tulee lähettää viikkoa ennen kokousta.  

 

• Varsinaiset kokoukset 

o Syys- ja kevätkokouksessa asiat käsitellään suunnitellun esityslistan 

mukaisesti.  

o Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

• Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

o Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä.  

 

6 Päätökset 

• Uudet sääntömuutokset vahvistetaan (20/20) 

o Sääntömuutokset lähetetään vahvistukseen.  

 

7 Muut käsiteltävät asiat 

• Keskusteltiin mahdollisesta alumnitoiminnasta sekä muista tapahtumien 

järjestelystä. 

• Puhuttiin vuosijuhlista sekä haalarimerkkikisasta.  

• Käytiin läpi kannatusjäsenyyttä.  

• Mainittiin tuleva avoin kokous 18.2.2020 klo 16.00.  

 

8 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 16.40. 
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Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Camilla Aspivaara, puheenjohtaja                        Jenni Halonen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 
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LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Camilla Aspivaara 

Sanni Penttinen 

Jenni Halonen 

Linda Myllys 

Riku Rajasuu 

Katri Nuuttila 

Milja Mäki 

Sonja Ryhänen 

Odeya Toivanen 

Katariina Kaario 

Laura Hämäläinen 

Elisa Ruokoranta 

Heta Stenberg 

Janne Kähkönen 

Jooa Itämäki 

Saara Pajunen 

Maija-Reetta Malmberg 

Elli Arvola 

Miikko Itäpuisto 

Eerika Salli 

 


