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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 20.01.2021 klo 16- 

Paikka Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun kampus, Metria M110, Joensuu 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 16:04.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Andersson ja Miikko Itäpuisto.  

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

5 Ilmoitusasiat 

• Loimun kuulumiset 

o Tarkistetaan sopimusehdot. 

o Krista Leppänen ilmoittautui Loimu -vastaavaksi. 
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• Kaikkien kuulumiset 

o Keskusteltiin kampuksen kirjaston sulkemisesta, joka tuli esille ISYY:n 

kokouksesta, johon edunvalvojat osallistuivat. 

o Keskusteltiin tulevista opetushallituksen kokouksesta ja 

yhdenvertaisuuskoulutuksesta. 

o Keskusteltiin liikuntavuoroista ja Sykettä -palveluiden tämän hetkisestä 

tilanteesta ja palveluiden aktivoituessa pyritään aktivoimaan myös 

Tombolon vakioliikuntavuoroja ja sählyjoukkuetta. 

 

 

• SYY:n kuulumiset 

o YKA:n ainejärjestöavustus 

▪ Käytiin läpi sopimuskohdat ja todettiin ne päteviksi. 

▪ Krista Leppänen hoitaa sopimuksen. 

 

 

• ISYY ainejärjestötapaaminen 

o Tuutorivalinnat (haku alkaa 26.1.2021) 

 

 

• Opetusylihallitus 

o Hanna Liukkonen ja Miikko Itäpuisto osallistuvat kokouksiin. 

 

• Haalarimerkkikisa 

o Laitetaan Facebook -ilmoitus kisaan osallistumisesta. 

o Keskusteltiin kisan toteuttamisesta.  

o Johannes Nikitin ottaa vastuun kisasta. 

 

• Uudet collegepaidat 

o Keskusteltiin kilpailutetuista yrityksistä. 

o Jäädään vielä toistaiseksi pohtimaan yritysten ja värivaihtoehtojen välillä.  

 

• Vujutiimin kokoaminen 

o Tiimi kootaan ja ilmoitus tiimiin liittymisestä julkaistaan Tombolon 

viestintäkanaville tulevaisuudessa. 

o Keskusteltiin vujujen ajankohdasta ja jätettiin se toistaiseksi avoimeksi 

vallitsevan koronapandemian vuoksi. 

 

• Kahvivuorot 

o Sovittiin, että kahvivuoroja aletaan jälleen järjestämään, mutta ensimmäisen 

vuoron ajankohta jätettiin vielä avoimeksi. 
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6 Päätökset 

• Ryhmäytymisilta 

o Tapahtuman budjetti 300€ 

 

• Tuutorivalinnoista vastaavat 

o Tuutorihaut alkavat 26.1.2021 

o Tiedotus hausta laitetaan Facebookkiin, Instagramiin ja Whatsapp -

ryhmään. 

o Valinnoista vastaavat Krista Leppänen, Laura Käräjämies ja Miikko 

Itäpuisto. 

o Laura Käräjämies toimii tuutorivastaavana. 

 

 

 

7 Tapahtumat 

 

• Haalarikastajaiset 

o Päätettiin, että odotetaan uusia kokoontumisrajoituksia seuraava kuukausi, 

jonka jälkeen palaamme asiaan.  

o Teemme päätöksiä tapahtumaan liittyen seuraavassa kokouksessa. 

 

• Etätapahtumat 

o Keskusteltiin hallituksen jäsenten mielipiteistä etätapahtumiin liittyen. 

o Toteutetaan mielipidekysely etätapahtumien järjestämiseen/ei 

järjestämiseen liittyen Tombolon jäsenille Facebookissa ja Instagramissa.  

 

• Vuosijuhlat 

o Sovittiin, että vujut järjestetään tulevaisuudessa sovittavana ajankohtana ja 

ne tulevat olemaan iltapukuvujut.  

 

• Mäenlasku- tai luistelutapahtuma 

o Sovittiin ulkoilutapahtuman järjestämisestä kevään aikana.  

 

• Laskiaistapahtuma 

o Tapahtuma peruttu, mutta kahvivuorolla tarjotaan laskiaispullia ja/tai 

runebergintorttuja. 

 

• Kahvikäräjät 

o Tapahtuma pidetään ja vaihtoehtoisena järjestämistapana etäyhteydellä 

suoritettavat käräjät.  

o Aletaan kartoittamaan tapahtuman ajankohtaa olemalla yhteydessä laitoksen 

henkilökuntaan. 
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• Vappu 

o Sovittiin, että lähdetään valmistelemaan vapun tapahtumia pitäen mielessä, 

ettei niitä välttämättä voida muuttuvan koronaepidemian vuoksi järjestää. 

o Vappusitsit & Salakapakka 

▪ Aletaan etsimään tiloja. 

o Wappulehti 

▪ Aletaan tiedottamaan fukseja Wappulehden tekemisestä. 

 

 

 

 8 Muut käsiteltävät asiat 

 

• Keskusteltiin tapahtumatiimin järjestämisestä tapahtumavastaajien avuksi. 

 

9 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 17:32. 

 

Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

 Krista Leppänen, puheenjohtaja                               Milja Huttunen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 
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LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Krista Leppänen 

Laura Käräjämies 

Milja Huttunen 

Julius Järvinen 

Miikko Itäpuisto 

Hanna Liukkonen 

Laura Andersson 

Johannes Nikitin 

Anssi Karttunen 

Jere Lemmetty 


