Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 1/2018
Aika: maanantai 15.1.2017 klo 17
Paikka: Pinni A:n ainejärjestötilan kokoushuone

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
- Kokous avattu ajassa 17.00
2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Aura Castrén ja sihteeriksi Sanni Ryhänen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Paikalla:
Aura Castrén
Puheenjohtaja
Sanni Ryhänen
Sihteeri
Susanna Kupiainen
Terhi Tammelin
Ville Jäppinen
Vilma Hovi
Anni Piiroinen
Julia Stolp
Anni Hakala
Kati Aaltonen
Krista Lampi
saapui 17.02
-

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
-

Lisätään esityslistaan kohdat 5. pöytäkirjojen tarkastus ja 9. sitsilaulukirja. Tämän
jälkeen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

5. Edellisten pöytäkirjojen tarkastus
- Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
6. Ilmoitusasiat
- Tamyn järjestöstartin ilmoittautuminen auki vielä 16.1.2017 asti.

-

Aura Castrén, Julia Stolp ja Anni Piiroinen kävivät tapaamassa Natalia
Apunen-Lahtea, joka toimii aj-tila yhteyshenkilönä. Aura Castrén ja Anni
Piiroinen saivat Reettoreiden uuden aj-tilan avaimet.

-

16.1 järjestetään fuksien haalarikaste Toas Markuksentorin kerhohuoneella klo 18
alkaen.

7. Kauden 2018 hallituksen luottamustehtävien jako
-

Varapuheenjohtajaksi valitaan Ville Jäppinen. Sihteeriksi valitaan Ilona Vuori.
Rahastonhoitajaksi valitaan Julia Stolp. Koulutuspoliittisiksi vastaaviksi valitaan
Ville Jäppinen sekä Susanna Kupiainen. Työelämävastaavaksi valitaan Vilma
Hovi ja Julia Stolp. Tuutorivastaavaksi valitaan Anni Hakala.
Maisterituutorivastaavaksi valitaan Kati Aaltonen. Kansainvälisyysvastaavaksi
valitaan Ville Jäppinen. Viestintävastaaviksi Vilma Hovi ja Anni Piiroinen.
Yhdenvertaisuusvastaavaksi valitaan Susanna Kupiainen. Ympäristö- ja
aj-tilavastaavaksi valitaan Anni Piiroinen. Liikuntavastaavaksi valitaan Terhi
Tammelin. Tapahtumavastaavaksi valitaan Terhi Tammelin.
Sosiopoliittiseksivastaavaksi valitaan Kati Aaltonen. Kulttuurivastaavaksi valitaan
Ilona Vuori.

8. Talousasiat
8.1 Tilinkäyttöoikeus
- Tilinkäyttöoikeus pysyy Julia Stolpilla.
8.2 Nimenkirjoitusoikeudet
- Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ilmoittavat nimenkirjoitusoikeudet PRH:lle.
Oikeudet saavat Aura Castrén, Julia Stolp, Ville Jäppinen sekä Ilona Vuori.
8.3 Tukkukortin hankinta
- Päätetään hankkia tukkukortti. Aura Castrén ja Julia Stolp tutustuvat
aiheeseen lisään ja ilmoittavat.
8.4 Taloudellinen tilanne

- Tilillä 1115,66 ja käteiskassassa 327,05. Kuitenkin tilille jää noin 4 euroa,
kun haalarimaksut maksetaan. Kuitenkaan kokonaistilanne ei ole niin
hälyttävä kuin, miltä se vaikuttaa. Jäsenmaksutkin saapuvat tilille kevät talven
aikana, joten tilin tilanne helpottuu.
- Budjetoidaan 5 euroa nitojan niitteihin, jotka Anni Hakala hankkii.
8.5 Pankkikortin osto- ja nostorajat
- Päätetään nostaa ostoraja 200 euroon.
8.6 Pankkikortin oikeudet
- Päätetään, että yhdistyksen pankkikortti siirretään kauden 2017
puheenjohtajan Janina Javanaisen (XXXXXX-XXXX) nimistä kauden 2018
puheenjohtajan Aura Castrénin (XXXXXX-XXXX) nimiin.
9. Sitsilaulukirja
- Sitsilaulukirja painopaikoista ollaan saatu tarjouksia. Kuitenkin nämä tarjoukset
ovat väärän kokoiselle kirjalle, joten pyydetään uudet tarjoukset. Tämän Keuruun
laatupainon mukaan tarjouksen mukaan kirjan hinnaksi tulee 5,27 euroa. Kirjojen
sidontatyyliä ja kokoa kysellään vielä painosta ja pyydetään uusi tarjous. Tällä
hinnalla 60 kirjan tilaaminen kustantaisi 316,20. Budjetoidaan sitsilaulukirjoihin
400 euroa.
10. Ainejärjestötila
- Avaimet ovat tällä hetkellä Aura Castrénilla ja Anni Piiroisella. Kuitenkin niitä
voi saada vielä 8 lisää. Vaksilta on myös mahdollisista pyytää ovenavausta.
Keskustelua avaimien hankinnasta hallituksen jäsenille. Ehdotus, että aj-tilaan
laitettaisiin lukollinen lipas, johon laitettaisiin lukollisten kaappien avaimet, jotta
hallituslaiset pääsevät aineistoihin käsiksi. Kuitenkin nyt kokeillaan, että kaappien
avaimet ovat puheenjohtajalla ja aj-tilavastaavalla. Päätetään, että kaikille
hallituslaisille hankitaan huoneeseen avaimet. Hallituslaiset tiedottavat
jäsenistölle, milloin ovat paikalla, jotta tilaan pääsee kaikki helposti.

-

Päätetään, että kokeillaan yleisiä hengailuaikoja tiistaisin ja torstaisin, jolloin
pyritään saamaan järjestöä käymään paikalla. Aloitetaan kokeilu jo samalla
viikolla.

-

Kulkuoikeus aj-tilaan vaksin kautta jää vielä käsiteltäväksi. Ehdotettiin
opiskelijakorttiin reettori-tarran liittämistä, jonka saa jäsenmaksun maksettuaan.

-

Aj-tilaan pyritään hankkimaan esimerkiksi kahvinkeitin sponsorien avulla.

-

Aj-tilavastaava perustaa driveen tiedoston, johon määritellään tilan säännöt. Nämä
esitellään seuraavassa kokouksessa.

11. Hallituksen vaihtajaiset
- Tapahtuman ajankohta päätetään doodlella, jonka Aura Castrén tekee. Paikaksi
sovitaan alustavasti Espan tornin kerhohuone.
12. Excu
- Tämän kevään excun lennot ovat peruuntuneet, eikä enää saada tilalle korvaavia
hyviä lentoja. Päätetään, että excu järjestetään syksyllä ja sama tiimi jatkaa
suunnittelua.
13. Nettisivut
- Nettisivut ovat nyt valmistuneet ja nettisivutoimarit lähtevät nyt tuottamaan
sisältöä ja järjestämään nettisivuja meidän näköisemmäksi. Nettisivujen kautta
pyritään tuomaan jäsenistölle avoimemmin tietoa ja tuomaan koko jäsenistön
näkemys nettisivujen kautta. Nettisivuille päivitetään hallituksen kuvat. Aura
Castrén järjestää kuvauksen ajankohdasta doodlen.
14. R.etun päätoimittajan haku
- R.etun päätoimittaja haetaan avoimella hakemuksella. Hakemukset lähetetään
sähköpostilla Aura Castrénille. Hakuaikaa on viikko ja se alkaa, kun
viestintävastaavat saavat ilmoitettua hausta. Viestintävastaavat pyrkivät

tiedottamaan hausta 22.1 alkavalla viikolla. Hallitus valitsee hakemusten joukosta
seuraavassa kokouksessa R.etun päätoimittajan.

15. Kerhotoiminta
- Toiminnasta on ollut puhetta aiemmin. Jäsenistö pystyisi perustamaan omia
kevyempiä kerhoja ja tapahtumia. Reettorit eivät sponsoroi näiden kerhojen
toimintaa. Kulttuurivastaava alkaa koordinoida kerhojen toimintaa.
Kerhotoiminnasta tiedottamisesta vastaa viestintävastaavat.

16. Tulevat tapahtumat
- Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumana Reettorit goes treenikyykkä.
Urheiluvastaava järjestää treenikyykän, joka menee kevään RIPistä.
Urheiluvastaava järjestää myös Reettorit goes Kyykkä 10.2.
-

Lähdetään viemään eteenpäin kerhotoimintaa karaokeillalla.

17. META
- Perehdytykset tulee sopia edellisten vastaavien kanssa.
18. Kokouksen päättäminen
-

Kokous on suljettu ajassa 19.25

Aura Castrén
Puheenjohtaja

Sanni Ryhänen
Sihteeri

