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TOMBOLO RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika 13.1.2022 klo 18.00- 

Paikka Etäyhteydellä Teamsin välityksellä 

Läsnä Osallistujalista (Liite 1) 

 

Käsitellyt asiat 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 18.00.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty yli viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Paikalla on 12 jäsentä, 

joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riikka Talvinen ja Miikko Itäpuisto.  

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

5 Ilmoitusasiat 

• Kuulumiset  
o Kahvikäräjien suunnittelua aloitetaan.  

 

• PRH ja pankkiasiat 

o Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia oikeudet pankkikortin käyttöön 

myös tapahtumavastaaville puheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi. 

 

• Yhteistyötahojen ja Männikkömetsävalmennuksen kuulumisia  

o Projekti on saatu käynnistettyä ja alustavia tavoitteita on jo asetettu mm. 

työelämälähtöisyyden lisäämiseksi.  
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o Yhteistyötiimi tulee kokoustamaan lähipäivinä ja asettaa vielä 

tarkemman toimintasuunnitelman.  

o Tavoitteena järjestää webinaari helmikuun aikana 

 

• Kahvivuorot  

o Nykyisten rajoitusten voimassaollessa kahvivuoroja ei järjestetä 

normaaliin tapaan. 

o Keskusteltiin mahdollisesta tarpeesta järjestää kahvivuoroille 

jonkinlainen vastine etänä, mutta seuraillaan tämän osalta aktiivisesti 

koronatilannetta ja muuttuvia rajoituksia. 

 

• Suunnitteille uudenlaista yhteistyötä laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden 

välille esimerkiksi uuden tapahtuman muodossa. 

 

• ISYY:n ainejärjestökoulutus ja rastitapahtuma  

o Koulutuksesta lisää tietoa vielä tammikuun aikana. 

o Rastitapahtuma suunnattu lähinnä 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. 

Tombolo ilmaissut kiinnostuksensa rastitapahtumaan osallistumisesta, 

mutta seuraillaan vielä tarkempaa viestintää. 

 

• Somekampanjointi ja Tule HiMaan-kampanja  

o Tuutorihakuun liittyen tullaan järjestämään aktiivista 

somekampanjointia. 
o Kevään toiseen yhteishakuun liittyen tavoitteena päivittää etenkin 

nettisivujen Hakijalle -osiota ajantasaisemmaksi, sekä tehostaa 

somekampanjointia yhteishaun aikana. 

o Tule HiMaan -kampanjaa yritetään saada uudelleen käyntiin 

 

• Päätettiin YouTube-kanavan perustamisesta Tombololle 

 

• Peppi  

o Luodaan helppolukuiset ohjeet Pepin perustoiminnoista. Ohjeet pyritään 

laittamaan Tombolon nettisivuille kaikkien saataville. 

 

 

6 Päätökset 

• Tuutorivalinnoista vastaavat 

o Valinnoista vastaavat Petteri Mikkola, Miikko Itäpuisto, Oona Toimela 

ja Petra Koskinen 

o Tuutorivastaavaksi valittiin Petteri Mikkola 
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• Haalarikastajaisten budjetti  

o Tapahtuman budjetti 150€ 

• Saunaillan budjetti 

o Tapahtuman budjetti 90€ 

 

 

7 Tapahtumat 

• Alkuvuoden tapahtumat nykyisen koronatilanteen aikana 

o Nykyisten rajoitusten valossa ei voida vielä tammikuun aikana järjestää 

lähitapahtumia. 

o Keskusteltiin hallituksen jäsenten mielipiteistä etätapahtumiin liittyen. 

o Tarkkaillaan aktiivisesti koronatilannetta ja rajoituksia. 

 

• New Year Old Me -saunailta edelleen suunnitteilla yhteistyössä Joensuun 

Metsäylioppilaiden kanssa. 

 

• Vuosijuhlat  

o Vuosijuhlatiimi on kerätty, mutta tiimin mainostamista jatketaan vielä. 

o Paikaksi suunniteltu Kerubin kellaria, tarkka päivämäärä päätetään 

myöhemmin. 

o Selvitetään YKA:n ja Loimun osalta mahdollisuutta sponsorointiin. 

 

• Haalarikastajaiset  
o Suunnittelu käynnissä, pyritään järjestämään mahdollisimman pian. 
o Pohdittiin tapahtuman vetovastuun siirtämistä jatkossa pois fukseilta. 

 

• Virkistyspäivä  
o Siirretään myöhemmälle vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Uutta 

päivämäärää selvitellään vielä. 
 

• Tapahtuma Viihdemaailma Ilona Joensuun kanssa  

o Sopimus tekeillä 

o Kevään tapahtuman konseptin ideointi vielä käynnissä 

 

• Ystävänpäiväsitsit Praxiksen ja Legion kanssa & Back to School 17.2.  
o Tilavaraus tehty Legion toimesta ja suunnittelu käynnissä 

 

• Suunnitteilla lisäksi Laskiaistapahtuma Mikrovilluksen kanssa, sekä 

Pääsiäismunajahti Kassoksen ja Legion kanssa 
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• Ulkoilmatapahtuma 

o Järjestetään kevään aikana. 

o Vetovastuussa liikuntavastaava. 

 

• Vappu 
o Tarvittavia tilavarauksia aletaan tekemään mahdollisimman ajoissa.  
o Tarkemmat päätökset myöhemmissä kokouksissa. 

 

8 Muut käsiteltävät asiat 

 

9 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 19.40.  

 

Kokouksen puolesta, 

 

__________________________                        __________________________ 

Saara Pajunen, puheenjohtaja                             Oona Toimela, sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, 

 

__________________________                        __________________________ 

Miikko Itäpuisto   Riikka Talvinen 
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LIITTEET 

1. Osallistujalista 

Saara Pajunen 

Riikka Talvinen 

Oona Toimela 

Veikka Vuosmaa 

Miikko Itäpuisto 

Essi Arminen 

Loek Schreurs 

Petra Koskinen 

Kerttu Kalliorinne 

Petteri Mikkola 

Saara Luukkainen 

Reetta Malmberg 


