Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 15/2020
Aika: 28.9.2020 klo. 14.30
Paikka: Eevillä + Zoomissa: https://tuni.zoom.us/j/66466949595
(Meeting ID: 664 6694 9595)
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1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Vilma Hovi.
Sihteeriksi valitaan Heini Maula
Läsnäolijat:
Vilma Hovi
Heini Maula
Noora Silla
Saara Nissi
Eevi Pitkänen
Eerika Kuurne
Ingá Ryhänen
Elisa Kähkönen
Viljami Honkiniemi
Sonja Mansikkamäki

puheenjohtaja
sihteeri

etänä zoomin kautta, paikalla
päätöskohdat 1-10.2.
paikalla päätöskohdat 10.2.-14

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

4.Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.
Päätös: Esityksen mukaan

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
Päätös: Esityksen mukaan

6.Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Saara Nissi osallistui 14.9. tuutorvastaavien Hovin tapaamiseen
Viljami Honkiniemi edusti 23.9. VIMO-ops kokouksessa
Tramppapuistooon 14.9. osallistui 11 fuksia ja tuutoria
Reettoreiden, Lexican ja Ääni ryn fuksikyrpongiin 15.9. osallistui 18 reettoria
Reettorit pelailee: Curling ja minigolf -tapahtumaan 16.9. osallistui 6 reettoria
Fuksien sivuaineinfo 17.9. osallistui 25 fuksia
Ruskaretkelle 21.9. osallistui 17 reettoria.
Fuksien leipomisiltaan 22.9. osallistui 19 fuksia ja 3 tuutoria.
Fuksiaisiin 24.9. osallistui 31 fuksia ja tuutoria
Vilma Hovi osallistui 23.9. TREYn Syndikaatin tapaamiseen
Yle Perjantai yhteislähtö 25.9. osallistui 22 reettoria

7.Talousasiat
Tilillä nyt: 3656,21€
Käteiskassassa nyt: 765,40€

7.1 Sääntömuutos
Esitys: Budjetoidaan kevätkokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen muuttamiseen.
Keskustelu: Sääntöjen muuttaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen maksaa
100 euroa.

Päätös: Budjetoidaan 100€ sääntömuutokseen.

7.2 Reettoricollegen lisätilaus
Esitys: Keväällä tilatusta reettoricollegesta on kovasti toivottu lisätilausta jo vielä tänä
syksynä, joten keskustelua mahdollisesta lisätilauksesta (mikä design, milloin tilaus,
mistä, hinnat yms).
Keskustelu: Viime kevään collegepaitamalliäänestyksessä kaksipuoleisen paidan
jälkeen toiseksi eniten ääniä sai teksti edessä. Edellisen tilauksen yhteydessä
pyydettyjen tarjousten mukaan teksti edessä -designilla paita maksaisi 18e ja
brodeerausteksti 9,90e. Eevi Pitkänen selvittää uuden tilauksen paidan hinnan samasta
paikkaa kuin viimeksi, Jettaset Oylta.
Päätös: Eevi lähtee selvittämään paitojen hintaa. Mikäli paitojen hinta on edelleen
kohtuullinen, lähdetään edistämään uuden college-erän tilaamista.

8.Koulutuspolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista sekä ensimmäisen
periodin Reettorikahvien järjestämisestä koulutuspoliittisen vastaavan johdolla.
Keskustelu: Lokakuun reettorikahvit järjestetään etänä Zoomissa keskiviikkona 7.10.
klo 13.
Päätös: Esityksen mukaan.

9.Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustelua loppusyksyn sidosryhmä- ja yritysyhteistyöstä.
Keskustelu: Pohditaan alumnien kanssa järjestettävää työelämätapahtumaa tai
-esittelyä. Esimerkiksi Nina Hirvensalo OP-lta olisi kiinnostunut esittelemään työtään.
Syksyllä voisi myös järjestää jonkinlaisen harkkapaikkahakuun liittyvän tapahtuman
tai -workshopin opiskelijoiden kesken.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Tapahtumat
10.1 Fuksisitsit
Sitsien päivämääräksi suunniteltu torstaita 8.10.
Esitys: Keskustellaan sitsien järjestelyistä fuksisitsitiimin johdolla ja budjetoidaan
tarvittaessa tapahtumaan. Lisäksi keskustellaan koronavirustilanteen vaikutuksista
sitsien järjestämiseen.
Keskustelu: Sitsejä varten on varattu HHB:n juhlatila hintaan 350e. Hinta osallistujille
on 15e. Järjestäjäporukka (6 kpl) voisi myös nakkeilla sitseillä, jolloin puoleen
hintaan osallistuvia olisi 6 järjestäjää + toinen toasti eli 7hlö. Jos osallistuja sairastuu
tai joutuu karanteeniin, ei vaadita täyttä osallistumismaksun maksamista vaikka
lähtökohtaisesti sitsien ilmoittautuminen on sitova. Sitsien plaseeraus pyritään
tekemään väljäksi ja tarjoilut suunnittelemaan mahdollisimman yksinkertaisiksi niin,
ettei niiden valmisteluun tarvita montaa ihmistä. Ruokien kanssa tekemisissä olevat
käyttävät kasvomaskeja ja suojahanskoja.
Sitsien maksimiosallistujamäärä järjestäjät mukaan lukien on 50 henkilöä. Mikäli
osallistujamäärä tulee täyteen, lipputuloja tulisi 7 puoleen hintaan osallistuvan kanssa
noin 700 euroa. Todennäköisesti sitseille jää kuitenkin vapaita paikkoja, joten kulujen
kattamiseksi on hyvä budjetoida varmuuden vuoksi myös ainejärjestön rahaa, jos
osallistumismaksut eivät kata kaikkea.
Päätös: Budjetoidaan 200 euroa.

10.2 Reettorit 40v vuosijuhlat 2021
Vuosijuhlia varten valitaan syyskokouksessa vuosijuhlatoimihenkilö sekä
vuosijuhlatiimi. Pyöreillä vuosijuhlilla voidaan myös jakaa ansio- ja kunniamerkkejä,
minkä koordinointia varten voisi perustaa kunniavaliokunnan. Mitä muuta pitäisi
miettiä ja valmistella jo tänä vuonna?
Esitys: Käydään läpi, mitä ensi vuonna vietettäviä pyöreitä vuosijuhlia varten on
tehtävä jo tämän toimikauden puolella.
Keskustelu: Ennen syyskokousta täytyy jäsenistölle esitellä selkeästi, mitkä ovat
vuosijuhlat ja mitä vujutiimi tekee, sillä erityisesti fukseille konsepti on
todennäköisesti tuntematon. Ainejärjestönauhat ovat saapuneet jo kesällä, mutta
niiden myynti aloitetaan vasta vuosijuhlatiimin valinnan jälkeen, jolloin tulevat
vuosijuhlat ovat konkreettisemmin jäsenistön mielessä. Täytyy pohtia, onko

kunniavaliokunnan valitseminen pakko tehdä syyskokouksessa, sillä yliopiston
tämänhetkisten tilarajoitusten mukaan yliopiston tiloissa järjestettävien yhdistysten
kokousten kesto olisi mielellään maksimissaan kaksi tuntia. Hallitusvaalit sekä
vuosijuhlatoimihenkilön, vujutiimin ja r.etun päätoimittajan valinta saattavat jo viedä
kaksi tuntia. Muuten ennen vujutiimin valintaa ei oikein voida edistää vuosijuhlia
muutoin kuin hyvällä taloudenhoidolla.
Päätös: Esityksen mukaan

10.3 Loppusyksyn tapahtumakalenteri
Esitys: Käydään läpi loppuvuodelle jo suunniteltuja tapahtumia ja mietitään
mahdollisesti lisää. Lisäksi keskustellaan kiihtyvän koronavirustilanteen vaikutuksista
jo suunniteltujen tapahtumien järjestelyihin.
Keskustelu: Yle Perjantain yhteislähtö järjestetään kuukauden viimeisenä perjantaina,
joulukuussa poikkeuksellisesti 11.12. Myös Hyvä teko ja Sopo-tapahtumia on
suunnitteilla syksyksi. Voisiko syksylle myös järjestää jotain etätapahtumaa,
esimerkiksi yhdessä kokkausta? Ennen syyskokousta olisi hyödyllistä järjestää
jonkinlainen Aj-iltaan verrattava, mutta rennompi Hallitusiltama -tapahtuma. Fuksien
haalarien saapuessa suunnitelmissa olisi myös järjestää haalarisauna. Syksyn
tapahtumia järjestäessä tarkkaillaan kuitenkin myös sen hetkistä epidemiatilannetta.
Päätös: Esityksen mukaan

11. Tuutorointi
Esitys: Käydään läpi tuutoroinnin tuoreimmat kuulumiset tuutorivastaavan johdolla.
Keskustelu: Fuksiaiset saatiin järjestettyä ja onnistuivat hyvin. Fuksit sekä tuutorit
osallistuneet aktiivisesti fuksitapahtumiin. Tuutortapahtumissa suunnitteilla ja tulossa
on muun muassa fuksisitsit, fuksifutis ja kotibileet.
Päätös: Esityksen mukaan

12. Viestintä
Esitys: Viestintästrategiatiimi esittelee viestintästrategian ja -suunnitelman
tämänhetkisen tilanteen.

Keskustelu:Viestintästrategia käytiin läpi ja kysyttiin kehitys- ja muotoiluideoita koko
hallitukselta.
Päätös: Esityksen mukaan

13. META
Voisivatko avoimen yliopiston puolella opiskelevat maksaa Reettoreiden
jäsenmaksun vuodeksi ja osallistua ja tulla mukaan tapahtumiin?

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.27.
Pöytäkirja hyväksytty 19.10.2020
Tampere

Vilma Hovi
Puheenjohtaja

Heini Maula
Sihteeri

