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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 23.08.2021 klo 19.00- 

Paikka Etäyhteydellä Teamsin välityksellä 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 19.03.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikkoa ennen kokouksen ajankohta. Paikalla on 7 jäsentä, 

joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Sihteerinä toimii puheenjohtaja Krista Leppänen sihteeri Milja Huttusen estyessä päästä 

osallistumaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miikko Itäpuisto ja 

Laura Käräjämies.  

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
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5 Ilmoitusasiat 

• Liikuntavuorojen ajankohta  

o Tombolon liikuntavuorot alkavat jälleen 6.9 maanantaina ja 

jatkuvat maanantaisin klo 20–

21 Länsikadunkoululla Mikrovilluksen kanssa  

• Tapahtumavastaavien kuulumiset:  

o Kaikki syksyn tapahtumat lyöty lukkoon, tilavarauksia tehty 

fuksiviikoille nyt kun UEF:n tilat vapautuneet varaukseen. 

Tuutorien kanssa tehty yhteistyötä ja koordinoitu tapahtumia. 

• Fuksien jäseneksi liittyminen  

o Järjestetään ensimmäisten fuksiviikkojen aikana ylimääräisen 

kahvivuoron muodossa. 

• Kahvivuorot  

o Tombolon kahvivuorot alkavat maanantaisin 13.9 alkaen 

klo 13:45-14:15  

• Koronatilanteen huomioon ottaminen syksyllä ja sen vaikutukset  

o Ei alkuun monia poikkitieteellisiä tapahtumia liikuntavuoroa 

lukuun ottamatta, tarjotaan tapahtumissa maskeja ja käsidesiä, 

sekä suositellaan niiden käyttöä. Tapahtumien suhteen mennään 

aluekohtaisten rajoitusten mukaisesti.  

• Egean ehdotus liittyä Tomboloon  

o Egean Joensuun jaostolla mennyt viime vuodet heikommin ja 

ehdotettu, onko mahdollisuutta liittää yhdistys osaksi Tomboloa. 

Tarkastellaan vaihtoehtoja, kuinka yhdistyminen voidaan 

toteuttaa käytännössä ja onko siihen mahdollisuutta. Nähdään 

kuitenkin myös, että Egean lakkautuminen olisi ei-toivottua.  

• Talkoot  

o Tombolo on tiedustellut mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin 

talkoisiin varainkeruuta varten - seuraava mahdollinen 

olisi Lehtiä Ilosaaressa 8.10.2021.  

 

6 Päätökset 

• Vujujen arvioitu menosumma on alustavasti 1700–2000€, budjetti 

tarkennetaan seuraavassa kokouksessa  

• Haalarimerkkien tilaus laitetaan menemään alkusyksystä, 

tilataan myös Night of Horroriin haalarimerkit, joiden seuraavaksi väriksi 

valikoituu violetti. Kilpailutetaan ensin haalarimerkkifirmat.  
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7 Tapahtumat 

• Syksyn tapahtumat:  

o Fukseille:  

• Ti 31.8. Fuksipiknik   

• Ke 1.9. Fuksien kaupunkikierros   

• To 2.9. Hengailuilta ja hallitusesittely Playssa   

• Pe 3.9. Fuksien keilaus   

• Su 5.9. Fuksien darramätöt   

• Ma 6.9. Mökkiolympialaiset fukseille   

• Ke-To 8. - 9.9 Kaupunkisuunnistus    

• La 11.9. Fuksien kämppäapprot   

• Ma 13.9. Amazing race ft. Legio & Praxis   

• Ke 15.9. Fuksiaiset   

• Ke 22.9. Fuksisitsit   

•   

o Muut tapahtumat:  

  

• La 4.9. Tutustumisbileet Educalla   

• Su 3.10. Koli-reissu   

• Ma-Su 4.- 10.10 Vujuviikko   

• La 9.10. Vujut    

• Su 10.10. Sillis   

• Pe-Su 15.–17.10. Ruskapatikka    

• Ke 20.10. Kuhasalon taikayö   

• Ke 27.10. Night of Horror   

• To 11.11. Lentokonesitsit   

• Ke 24.11. Haikuilta 

 

8 Muut käsiteltävät asiat 

• Kaupunkisuunnistus:  

o päätettiin hallituksesta rastinpitäjät ja rastin sisältö sekä myös 

mahd. varasuunnitelma virtuaaliseksi rastiksi  

• Hallituslaisten fiilikset hallituskauden ensimmäisestä puoliskosta ja odotukset 

syksystä:   

o Hallitustoiminta toi monien mielestä sisältöä kevääseen. Koettiin 

virkistäväksi, että sai nähdä ihmisiä kasvotusten ja tehdä 

päätöksiä. Varsinkin vappu koettiin onnistuneeksi olosuhteisiin 

nähden, etenkin että tapahtumat toimivat niin etänä kuin 
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livenäkin. Osalle hallituslaisista tietyt isot tapahtumat 

toivat paineita, muuten hallitustoimintaa ei koettu liian 

kuormittavana. Tapahtumien suhteen kuitenkin 

koettiin epävarmuutta ja epävakautta tilanteen vuoksi.  

  

Tulevan syksyn osalta koettiin päällisin puolin hieman varautuneisuutta ja 

jännitystä, kirenevätkö rajoitukset vai ei. Uskotaan kuitenkin, että 

olosuhteet ovat viime vuoden syksyyn verrattuna paremmat ja nähdään 

uusien fuksien ryhmäytymiseen paremmat olosuhteet, nyt kun lähiopetus 

palaa osittain. Päällisin puolin kaikki kuitenkin innoissaan lähiopetuksesta 

ja normaalimpaan arkeen palautumisesta. Odotetaan hallituksen olevan 

näkyvämmässä osassa jäsenistölle kuin keväällä.  

 

9 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 21.10.  

 

Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

 Krista Leppänen, puheenjohtaja                               Milja Huttunen, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

 

 

 

 



 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan 

ainejärjestö Tombolo ry 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Päivämäärä 23.08.2021   

Sivu 5 / 5 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Krista Leppänen 

Laura Käräjämies 

Julius Järvinen 

Miikko Itäpuisto 

Hanna Liukkonen 

Laura Andersson 

Johannes Nikitin 

Jere Lemmetty 


