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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 19.11.2020 klo 18 

Paikka Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun kampus, Metria M110 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.04. 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Paikalla on 8 jäsentä, 

joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katri Nuuttila ja Milja Mäki.  

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen hallituksen ulkopuolisille henkilöille 

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

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

6 Ilmoitusasiat 

• Kaikkien kuulumiset 

o Sykettä-liikuntavuorot ovat loppuvuoden peruttu lisääntyneiden korona-

altistumisten sekä tartuntojen vuoksi 

o Kiipeily-lajikokeilu Otteella oli onnistunut 

 

• Fuksi- ja Mitä kuuluu? -kysely 

o Vastaajia 39, vähän vähemmän kuin aiempina vuosina 

o Ainejärjestön ilmapiiri koettu yleisesti ottaen hyväksi 

o Korona vaikuttanut vahvasti syksyn järjestelyihin, josta tullut palautetta 
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o Kaivataan avoimempaa ilmapiiriä ja enemmän sekoittumista vuosikurssien 

kesken 

o Lisää lajikokeiluja ja enemmän matalan kynnyksen holittomia tapahtumia 

toivotaan 

o Suurin osa vastanneista ei ole kokenut syrjintää/kiusaamista ainejärjestön 

sisällä (82%) 

o Noin 98% ei ole kokenut syrjintää/häirintää henkilökunnan taholta 

o Lisää informaatiota erityisesti fukseille edunvalvojien toiminnasta, milloin 

ja mistä asioista lähestyä edunvalvojia 

o Yhteistyö ainejärjestön ja laitoksen välillä pääasiassa koetaan hyväksi 

o Toivotaan tapahtumia, joissa opiskelijat ja henkilökunta voisivat keskustella 

rennosti 

o Toiveita työelämätapahtumista 

o Koetaan, että etäopintojen järjestelyt parantuneet keväästä 

o Kuitenkin koetaan sosiaalisten kontaktien puute raskaana, opiskelu 

haastavaa 

o Tombolon tapahtumissa on viihdytty pääasiassa hyvin, toivotaan lisää 

ulkoilutapahtumia ja peli/hengausiltoja 

o Liikuntavuoroilla kävijämäärä laskenut 

o Fuksit ovat kokeneet syksyn suhteellisen onnistuneeksi, ryhmähenki koettu 

pääasiassa hyväksi, ryhmäytymisessä koronan vuoksi ollut haasteita 

o Kurssit ovat pääasiassa saaneet fukseilta hyvää palautetta, 

luonnonmaantieteen puutos huomattu 

 

• Fuksien haalarien tilanne 

o Haalarit tilattu 

7 Päätökset 

• Pikkujoulun budjetti 

o Budjetti 100e (tilavuokraan, joka maksettiin ennen päätöstä tapahtuman 

perumisesta) 

8 Tapahtumat 

• Pikkujoulut 25.11.2020 

o Tapahtuma perutaan lisääntyneiden korona-altistumisten ja tartuntojen 

vuoksi 

 

9 Muut käsiteltävät asiat 

 

• Ei muita käsiteltäviä asioita 
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10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 19.18.  

 

Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Camilla Aspivaara, puheenjohtaja                              Jenni Halonen, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 
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1. Osallistujalista 

Camilla Aspivaara 

Sanni Penttinen 

Jenni Halonen 

Linda Myllys 

Katri Nuuttila 

Riku Rajasuu 

Milja Mäki 

Sonja Ryhänen 

 

Laura Andersson 

Miikko Itäpuisto 

Milja Huttunen 

Krista Leppänen 

Laura Käräjämies 

Jere Lemmetty 

Anssi Marttunen 

Julius Järvinen 

Johannes Nikitin (tullut 19.04) 


