Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 16/2020
Aika: 19.10.2020 klo. 16.30
Paikka: Saaran luona + zoom https://tuni.zoom.us/j/65167613530
(Meeting ID: 651 6761 3530)
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1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.35.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Vilma Hovi
Sihteeriksi valitaan Heini Maula
Läsnäolijat:
Vilma Hovi
Heini Maula
Saara Nissi
Noora Silla
Eevi Pitkänen
Sonja Mansikkamäki
Ingá Ryhänen
Elisa Kähkönen
Eerika Kuurne
Veini Simolin
Viljami Honkiniemi
Maiju Asuja
Jenna Ala-Rantala

Puheenjohtaja
Sihteeri

etänä Zoomin kautta kohdat 1-10.4
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta

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.
Pesisiltaan 28.9. osallistui 24 henkeä.
Kaljaralliin 29.9. osallistui 23 reettoria.
Reettoriässään 6.10. osallistui 10 reettoriaLiikuntavuoroon 5.10 osallistui 13 henkeä.
Pesisiltaan 7.10 osallistui 20 henkeä.
Reettorikahveille 7.10. osallistui 30 reettoria ja henkilökunnan jäsentä.
Yle Perjantain yhteislähtöön 2.10. osallistui 20 reettoria.
Vilma Hovi ja Viljami Honkiniemi antoivat järjestön edustajina ehdotuksen
tiedekuntaneuvoston kokoonpanosta.

Päätös: Esityksen mukaan

7.Talousasiat
Tilillä nyt: 2342,13€
Käteiskassassa nyt: 709,2€

7.1 Reettoricolleget
Esitys: Käydään läpi collegepaitojen toisen tilauserän tilanne.
Keskustelu: Näillä näkymin paitojen hinta pitäisi pysyä samana, mutta Eevi Pitkänen
selvittää vaikuttaako tilattavien paitojen määrä hintaan.
Päätös: Esityksen mukaan

8.Koulutuspolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista koulutuspoliittisen
vastaavan johdolla.
Keskustelu: Viljami Honkiniemi edustaa Vimo-Ops-ryhmässä. Koska kopobudjettia
on vielä runsaasti jäljellä, vallitsevaa tilannetta tarkkaillen loppuvuodeksi olisi
suunnitteilla Kopoviinit-tapahtuma.
Päätös: Esityksen mukaan

9.Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmäyhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavan johdolla.
Keskustelu: Kaikki yhteistyökumppanit ovat maksaneet yhteistyösopimuksissa sovitut
summat.
Päätös: Esityksen mukaan

10. Tapahtumat
10.1 Koronavirustilanne ja loppuvuoden tapahtumat
Esitys: Keskustellaan ja sovitaan loppuvuodelle yhteiset linjaukset tapahtumien
järjestämisen suhteen tämänhetkinen koronavirustilanne huomioiden.
Keskustelu: Pirkanmaan Koronanyrkki kokoontuu tiistaina 20.10 ja säätää kiihtyvässä
koronatilanteessa todennäköisesti lisää rajoituksia. Jos kokoontumisrajoitukset
tiukentuvat ja tilanne jatkaa pahentumista, isompia tapahtumia ei voida järjestää.
Loppuvuonna voidaan suunnitella kuitenkin etätapahtumien järjestämistä, esimerkiksi
leipomista etänä tai haalarien jakamista ja merkkien ompelua fukseille pienemmissä
ryhmissä. Tapahtumat, joihin kerääntyisi paljon ihmisiä, voidaan tilanteen mukaan
toteuttaa jakamalla porukkaa eri paikkoihin.
Päätös: Perutaan isommat tapahtumat, kuten Karaokeilta, fuksien kotibileet
ja Haalarisauna. Linjataan, että tapahtumien suunnittellussa huomioidaan Suomen

hallituksen kiihtymisvaiheen suositukset eli suurempia kuin yli 20 henkilöä samaan
paikkaan kerääviä tapahtumia ei järjestetä. Syyskokous on järjestettävä läsnäolevana
turvatoimin, joten linjaus ei koske sitä. Osallistumista Yle Perjantain lähetyksiin
voidaan jatkaa, jos Yle Perjantai yhä ottaa katsojia vastaan.

10.2 Pesisilta 5.10. budjetointi
Esitys: 28.9. pidetty pesisilta oli niin pidetty, että samanlainen haluttiin järjestää heti
viikon päästä uudestaan. Hallitus ei kuitenkaan ehtinyt kokoustaa sitä ennen, jotta
olisi voitu budjetoida pesiskamojen vuokraan jälleen 2 euroa. Tämän vuoksi
ehdotetaan vuokran budjetointia jälkikäteen. Voisi olla järkevää budjetoida kerralla
isompi summa RIP- ja muihin liikuntatapahtumiin, jotta niiden järjestäminen olisi
helpompaa kysynnän ollessa selvästi kovaa.
Keskustelu: Liikuntatapahtumia varten olisi hyvä olla budjetoituna rahaa, jotta
nopealla varoitusajallakin järjestettävien liikuntatapahtumien pieniin menoihin olisi
budjettia.
Päätös: Budjetoidaan 2 euroa pesisillan välineiden vuokraan. Tulevaisuuden
liikuntatapahtumiin budjetoidaan 20 euroa.

10.3 Aj-ilta/Hallitustunnustelut
Esitys: Keskustelua, ideointia ja suunnittelua siitä, miten ainejärjestöilta voitaisiin
toteuttaa (missä, milloin, mihin tyyliin). Pyrkimys olisi pitää aj-ilta tänä syksynä
helpommin lähestyttävänä ja mahdollisesti sellaisena, ettei hallituspestien esittely ole
tapahtuman ainoa agenda (esim. Kaijakan kabinetissa tiiviit ja rennot pestiesittelyt
karaokeillan tms kyljessä, jolloin kiinnostuneet voivat tulla kyselemään lisää kahden
kesken hallituslaisilta).
Keskustelu: Miten aj-ilta saataisiin järjestettyä mielenkiintoisesti ja koronarajoitukset
huomioiden? Vaihtoehtona voisi olla järjestää pesti/aj-suunnistus rastikierros, jossa
pestit somepäivien mukaan muodostaisivat rasteja ympäri yliopistoa. Rasteilla
pesteillä olisi pienet leikkimieliset ohjelmat, joita kiinnostuneet voisivat kiertää.
Rastikierroksessa noudatetaan yliopiston maskisuositusta ja turvallisuusohjeita.
Yliopiston tilojen sijaan suunnistuksen voi myös järjestää ulkona.
Päätös: Päätetään järjestää aj/pesti-rastikierros jossain muodossaan.

10.4 Fuksisitsien peruminen
Esitys: Käydään läpi, mitä fuksisitsien (8.10.2020) peruminen tarkoittaa rahallisesti,
mitä sitsejä varten ostetuille asioille tehdään yms.
Keskustelu: HHB:n juhlatilan kanssa saatiin tehtyä sopimus, että samalla maksetulla
tilavuokralla saadaan järjestää sitsit uudelleen myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Tarjoilujen osaa ruuista oli hankala säilöä, mutta muut hankitut tarjoilut sekä juomat
säilyvät käytettäväksi seuraavilla sitseillä. Myös koristeet voidaan hyödyntää
uudelleen. Perumisesta aiheutuneita tappioita tulee vain siis osasta ruokia.
Päätös: Järjestetään Retofest-sitsit uudelleen, kun se on koronatilanteen kannalta
mahdollista.

10.5 Saippuapaja
Esitys: Pohditaan pajan järjestämistä vallitsevien rajoitusten ja tilanteen puitteissa
Keskustelu: Saippuapajaan mahtuu 14 henkilöä. Eerika Kuurne selvittää, sopiiko
saippuapajan järjestäminen vielä järjestäjätaholle.
Päätös: Eerika Kuurne selvittää Saippuapajan kohtaloa

10.6 RIP-tapahtuma ja liikuntavuoro
Esitys: Esitetään syksyn RIP-tapahtumaksi pihapelejä ulkona (kirkonrotta, lipunryöstö
jne.) 28.10. Voidaan kevään tapaan liitää puistojumppa. Lisäksi keskustellaan
liikuntavuoron tulevaisuudesta uusien rajoitusten puitteissa.
Keskustelu: Pesisillat ovat olleet suosittuja. Liikuntavuoron kannalta liikuntavastaavat
keskustelevat keskenään ja pohtivat, miten liikuntavuoroa voisi toteuttaa turvallisesti.
Voisiko esimerkiksi lähikontaktia välttäviä lajeja pelata turvaväleittäin?
Päätös: Eerika Kuuren suunnittelee alle 20 hlö ulkourheilutapahtumaa
keskiviikkoillaksi 28.10. Liikuntavuorolle pohditaan vaihtoehtoista järjestämistapaa

11. Tuutorointi
Esitys: Keskustellaan tuutorivastaavan johdolla tuutoroinnin kuulumisia.
Keskustelu: Fuksisitsit jouduttiin perumaan lyhyellä varoitusajalla.
Tuutorointitapahtumista tulevat Kotibileet ja Haalarisauna perutaan. Näiden
järjestämistä myöhemmin katsotaan. Korona on vaikuttanut myös tuutoreiden
innokkuuteen osallistua tapahtumiin.
Päätös: Tuutorointitapahtumista tulevat Kotibileet ja Haalarisauna perutaan.
Pohditaan etänä järjestettävien tapahtumien ja haalareiden jakamisen mahdollisuutta.

12. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Hallituspestien esittelyt ovat käynnissä 19.-30.10. Viestitään isompien
tapahtumien perumislinjauksesta jäsenistölle.
Päätös: Esityksen mukaan

13. Syyskokouksen päivämäärä
Esitys: Päätetään päivämäärä yhdistyksen sääntömääräiselle syyskokoukselle, joka
tulee pitää viimeistään 30.11.2020.
Keskustelu: Syyskokous pyritään järjestämään 23.-25.11
Päätös: Selvitetään, onko syyskokoukselle tarvittava tila vapaana 23., 24. tai 25. päivä
marraskuussa

14. Vico ry:n purkamiskokouksen edustajat
Vico ry on päättänyt purkaa yhdistyksen, mikä tapahtuu kahdessa vähintään
kuukauden välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäinen
purkamiskokous on viikolla 44 ilta-aikaan (tyyliin klo 18->) jonain päivänä ja sinne
toivottiin valittavan hallituksen kokouksessa jokaisesta jäsenjärjestöstä edustus.

Esitys: Valitaan Reettorit ry:n edustus Vico ry:n ensimmäiseen purkamiskokoukseen.
Keskustelu: Viljami Honkiniemi ja Vilma Hovi ilmaisevat kiinnostuksensa.
Päätös: Viljami Honkiniemi ja Vilma Hovi edustavat Reettoreita Vicon
purkamiskokouksessa.

15. META
Ei muuta esille tulevaa asiaa.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.11.

Pöytäkirja hyväksytty 02.11.2020
Tampere

Vilma Hovi
Puheenjohtaja

Heini Maula
Sihteeri

