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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 14.04.2021 klo 18.00- 

Paikka Etäyhteydellä Teamsin välityksellä 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.03.  

 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi henkilöä sekä pöytäkirjan 

tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi 

• Puheenjohtajaksi ehdotetaan Krista Leppästä  

o Ehdotus hyväksytään. 

• Sihteeriksi ehdotetaan Milja Huttusta  

o Ehdotus hyväksytään. 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi, että ääntenlaskijoiksi ehdotetaan Laura Käräjämiestä ja 

Hanna Liukkosta 

o Ehdotus hyväksytään. 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli 2 viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Paikalla on 10 

hallituksen jäsentä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
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5 Esitellään tilinpäätös vuodelta 2020, vuosikertomus vuodelta 2020 ja 

toiminnantarkastuslausunto 

 

• Linda Myllys esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020  

o Enemmän tuottoja jäsen- ja kannatusmaksuista, tuotemyynnistä, 

avustuksista ja haalarisponsorien maksuista & fuksien keräämistä rahoista, 

kuin vuonna 2019. 

▪ Tuotot jäivät kuitenkin kokonaisuudessaan vuotta 2019 pienemmiksi 

tapahtumien ja talkoiden peruuntumisten vuoksi. 

o Menot olivat vuonna 2020 pienemmät, kuin vuonna 2019. 

 

• Camilla Aspivaara esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2020 

o Koronapandemiasta huolimatta vuosi sujui mallikkaasti, vaikka tilanne 

toikin mukanaan haasteita. 

o Jäsenistö on ollut tyytyväinen ainejärjestön toimintaan.  

o Ainejärjestötoimintaa kehitettiin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. 

o Haastavan tilanteen puitteissa ja rajoituksia noudattaen Tombolo ry järjesti 

aktiivisesti tapahtumia jäsenistölleen. 

▪ Normaaliin tilanteeseen verrattuna tapahtumia oli tilanteen 

haastavuuden vuoksi kuitenkin noin puolet vähemmän kuin yleensä.  

o Laitoksen opetukseen oltiin pääosin tyytyväisiä. 

• Pinja Leino esitteli toiminnantarkastuslausunnon vuodelta 2020 

 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 

2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

7 Muut käsiteltävät asiat 

• Avoimia kokouksia tullaan jatkossa järjestämään. 

8 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 18.32.  
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Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

 Krista Leppänen, puheenjohtaja                               Milja Huttunen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

 

 

 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Krista Leppänen 

Laura Käräjämies 

Milja Huttunen 

Julius Järvinen 

Miikko Itäpuisto 

Hanna Liukkonen 

Laura Andersson 

Johannes Nikitin 

Anssi Karttunen 

Jere Lemmetty 


