Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 2/2018
Aika: Keskiviikko 31.1.2018 klo 16
Paikka: Reettorit ry:n ainejärjestötila B2050
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
-kokous avataan ajassa 16.06
2. Kokouksen järjestäytyminen
-Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Aura Castrén ja sihteeriksi Ilona Vuori
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Paikalla
Aura Castrén
Puheenjohtaja
Ilona Vuori
Sihteeri
Susanna Kupiainen
Terhi Tammelin
Anni Piiroinen
Vilma Hovi
Julia Stolp
Ville Jäppinen
Anni Hakala
Kati Aaltonen
Viivi Järvinen
Sohvi Mettinen
-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
-Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
-Lisätään esityslistaan kohdaksi 8. Sitsilaulukirja ja vaihdetaan kohdan 16.8 nimi Huminoista
YKY YYA:ksi.
6. Ilmoitusasiat
-Susanna Kupiainen edusti Vicon kokouksessa 25.1.
-Ainejärjestötila ollut käytössä to 18.1 27 osallistujan voimin, ti 23.1. seitsemän osallistujan
voimin, to 25.1. yhdeksän osallistujan voimin ja ti 30.1. kolmen osallistujan voimin
-Haalarikaste 16.1. jossa osallistujia 25
-Reettorihallituksen jäsenistä 8 osallistui Järjestöstarttiin 30.1.
7. Talousasiat
-Tilillä rahaa 769,88 €
-Käteiskassa 319,40 €

-Päätämme, että tästä eteenpäin kuitit skannataan, ei vain nidota kuittia paperille
-Pankkikortin maksupääteostoraja nostettu 200 euroon.
-jäsentarra-asiaa selvitellään vielä
8. Sitsilaulukirja
-Päätämme tilata sitsilaulukirjoja Juvenesprintiltä 60 kpl
9. Kopokatsaus
-T3 –projektijohtaja erosi, mikä hidasti prosessin etenemistä. Nyt tilalle on otettu kaksi uutta
hankejohtajaa
9.1. Reettorikahvit (helmikuu)
-7.2 tilassa c5
10. Aj-tila
10.1. Aj-tilan käyttösäännöt
-Anni Piiroinen kokoaa käyttösääntöjä. Näiden suunnittelua jatketaan edelleen.
10.2. Sponsorit
-Sponsoreille luvataan näkyvyyttä Reettoreiden sosiaalisen median kanavilla,
nettisivuilla, R.etussa ja ilmoitustaululla materiaa ja/tai rahaa vastaan. Kokoamme
sponsori-ja sisustustiimin, johon kuuluvat Anni Piiroinen, Anni Hakala, Julia Stolp ja
Vilma Hovi
10.3. Avajaiset
-Avajaiset yritetään järjestää mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että jäsentarrat
ovat saapuneet
11. Reilun kaupan sitoumus
-Päätämme sitoutua Reilun kaupan sitoumukseen
12. R.etun päätoimittajan haku
-Hakua päätetään jatkaa viikolla, koska hakemuksia ei ole tullut
13. Viestintäsuunnitelma
-Kokoamme viestintästrategiaryhmän, johon kutsutaan puheenjohtaja Aura Castrén,
varapuheenjohtaja Ville Jäppinen, viestintävastaavat Anni Piiroinen ja Vilma Hovi sekä
nettisivutoimihenkilöt Sanni Ryhänen ja Krista Lampi
14. Tuutorihaku
-Tuutorhaku käynnistetään helmikuussa tuutorvastaava Anni Hakalan toimesta
15. Excu
-Uudet työelämävastaavat Vilma Hovi ja Julia Stolp liittyvät excutiimiin. Ilmoittautuminen
päätetään pitää syksyllä uuden lukuvuoden alettua, jotta tulevilla fukseilla on myös
mahdollisuus osallistua. Päätämme, että etusijalla ilmoittautumissa ovat kevään 2018
peruuntuneelle exculle iloittautuneet ovat etusijalla ilmoittautujien joukossa.
16. Tapahtumat
16.1. Tapahtumatoimikunta
-Perustamme tapahtumatoimikunnan. Terhi Tammelin hoitaa tiedottamisen asiasta.

16.2. Tulevat yhteistyökuviot
-Moniin eri ainejärjestöihin ja kiltoihin on oltu yhteudessä yhteistyökuvioita
selvitettässä. Tapaamisia ja suunnittelua tulee olemaan lähiaikoina.
-Työelämäviikot viikoilla 7-8. Viestin kanssa suunnittelilla linkedIn –pajaa
16.3. Kyykkätreeni
-Budjetoidaan 2 € kyykkäsetin lainaamiseen. Kyykkätreeni 1.2. klo 15.
16.4. Pulkankääntäjäiset
-Sorin sauna varattu 13.2. Budjetoidaan tapahtumaan 150 €
16.5. Viestijäsitsit
-Selvitellään, kuka järjestää
16.6. Ääniaallot
-Selvitellään, kuka järjestää
16.7. Sitsit UDK:n ja Aatoksen kanssa
-Reettorit vetäytyi sitseistä ongelmallisen päivän vuoksi
16.8. YKY YYA
-Emme jatka yhteistyötä YKY YYA –ryhmän kesken, sillä sidos siihen tuli lähinnä
logopedian opiskelijoiden kautta. Päätämme, että panostammi mieluummin
esimerkiksi Vicon kesken.
17. META
-Suunnittelu virallisesta palautekanavasta aloitetaan
-Kati Aaltonen selvittelee mahdollista infotilaisuutta Kelan kanssa
18. Kokouksen päättäminen
-Kokous päättyy ajassa 18.09

