Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 2/2019
Aika: 01.02.2019 klo. 14.30
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila Pinni B 2050

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu ajassa 15.07.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Jäppinen ja sihteeriksi Janina Paananen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla:
Ville Jäppinen Puheenjohtaja
Janina Paananen

Sihteeri

Vilma Hovi
Rosanna Lyytinen
Eevi Pitkänen
Sonja Mansikkamäki
Ida Kalliosaari
Meri Vuolle
Esko Nieminen
Anni Hakala
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi - Muutetaan kohdassa 10 ”Vapputapahtuma”
muotoon ”Leipomisiltama”. Lisätään kohtaan 10 tapahtuma ”Hallituksen vaihtajaiset”.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään ilman muutoksia.

6. Ilmoitusasiat
-Anni Hakala ja Vilma Hovi edustivat opiskelijoille järjestetyllä tutustumis- ja
verkostoitumisristeilyllä 27.-28.1.2019.
-Ville Jäppinen, Anni Hakala, Vilma Hovi, Eevi Pitkänen, Sonja Mansikkamäki, Meri
Vuolle ja Janina Paananen osallistuivat TREY:n järjestämään Järjestöstarttiin 29.1.2019.

-Eevi Pitkänen osallistui tuutorivastaavien tapaamiseen 23.1.2019.
-Esko Nieminen ja Ville Jäppinen edustivat ITC-tiedekunnan henkilöstön ja aktiivien
tapaamisessa 28.1.2019.
-Eevi Pitkänen, Anni Hakala, Esko Nieminen, Sonja Mansikkamäki ja Meri Vuolle
osallistuivat Tampereen yliopiston järjestämään Potentiaalit – verkostoitumistapahtumaan
24.1.2019.

7. Talousasiat
-Tilillä on nyt 1474,59 euroa ja käteiskassassa 637,75 euroa.
-Loistava viestijä -haalarimerkin lisätilaukseen budjetoidaan 200 euroa.
-Haalareiden mainospaikat ovat olleet todella alihintaisia ja nyt etenkin vuosijuhlien vuoksi
hallitus koki, että niissä on nostovaraa. Haalaripaikkojen hinnoista keskusteltiin ja
hinnanmuutokset päätettiin eri haalaripaikkojen näkyvyyden kannalta. Hinnoista päästiin
yhteisymmärrykseen.
-Hallitus päätti, että sponssipakettien suunnittelusta, sekä sponssipaikkojen ideoinnista
vastaa sponssitiimi. Pyrimme kehittämään varainhankintamenetelmiä ja panostamaan
yritysyhteistyöhön. Esimerkiksi aj-tilaan voisi myydä mainospaikkoja ja juontokeikoista
saatavat tulot voidaan käyttää ainejärjestömme hyväksi. Hallitus keskusteli myös
viestintäosaamisen tarjoamisesta yrityksille.
-Hallitus päätti hankkia kassalippaan, johon budjetoidaan 20 euroa.

8. Koulutuspolitiikka
-Reettorikahvit järjestetään keskiviikkona 13.2.2019, kellonaika ja tila ovat vielä selvittelyn alla.
Reettorikahveille budjetoidaan vuosibudjetiksi 80 euroa.

-Ryhmäviestinnän kurssilla käydystä kiusaamiskeskustelusta nousi palautteita ja Meri Vuolle,
toinen kopo-vastaavista, kävi keskustelemassa aiheesta kurssia vetäneen opettajan kanssa.
-Esko Nieminen, toinen kopovastaavista, oli edustamassa tiedekuntaneuvoston ensimmäisessä
kokouksessa 23.1.2019.
-Esko Nieminen edusti myös Kupillinen kopoa -tapahtumassa 22.1.2019.
-Uuden VIMO -tutkinto-ohjelman alle on perustettu opintosuuntakohtaiset
opetussuunnitelmatyöryhmät, ja PUVI-ops -työryhmään tarvitaan kaksi jäsentä. Avoin haku
avataan helmikuun ajaksi.

9. Vuosijuhlaedustukset
Saimme Vostok ry:ltä kutsun kahdelle vuosijuhliin. Budjetoimme vuosijuhlalahjaan 20 euroa.
Vuosijuhliin lähtevät edustamaan Esko Nieminen ja Ville Jäppinen.

Kokous siirtyi tauolle ajassa 16.24.
Kokous palasi tauolta ajassa 16.27.

10. Tapahtumat
-Pulkankääntäjäiset järjestetään yhdessä Vostok ry:n kanssa 12.2.2019 ja hallitus budjetoi 40
euroa tapahtuman tarjoiluihin ja palkintoihin.
-Reettorit Ihan Pihalla -urheilutapahtuma järjestetään tanssiteemalla 8.3.2019.

-Ääniaallot-risteilyä suunnitellaan järjestettäväksi 31.3.-1.4.2019 Turusta Tukholmaan.
Ääniaalloille kutsutaan mukaan viestinnän- ja journalistiikan -alan järjestöjä. Haalarimerkkiin
budjetoidaan 100 euroa. Alustava hinta risteilylle on 35 euroa.
-Reettoreiden ainejärjestön sitsejä suunnitellaan helmi-maaliskuun ajalle. TAMK:in media-alan
ja Vostok ry:n kanssa selvitellään yhteistyömahdollisuutta sitseille keväälle. Syksylle
fuksisitsien lisäksi on suunnitteilla yhteistyösitsit mustahaalaristen kanssa.
-Kaikille reettoreille avoin matalan kynnyksen tapahtuma leipomisiltama suunnitellaan
järjestettäväksi 21.2.2019 ja tapahtumaan budjetoidaan 30 euroa.
-Kulttuuritapahtuma järjestetään 20.3.2019 vierailuna Tampereen ylioppilasteatteriin Seitsemän
näytökseen. Tapahtumaan budjetoidaan 20 euroa mahdollisiin alijäämiin lipputuloista.
-Hallituksen vaihtajaiset järjestetään 11.2.2019. Budjetoidaan tarjoiluja varten 20 euroa.

11. META
-Vuoden 2018 hallitus ei ollut tehnyt toimia GDPR -säädöksen vaatimalla tavalla ja tietojen
keräämisestä ja säilyttämisestä laaditaan tarkemmat ohjeet. Säännöt päivitetään
kevätkokouksessa noudattamaan uusia ohjeita.
-Nauha- ja merkkiohjesäännöstä ja Reettorit ry:n ainejärjestönauhasta tehdään selvitystyötä.
-Puheenjohtaja valmistelee arkistointiohjeet.
-AJ-tilan siivouspäivä pidetään 8.2.2019 kello 13.00.

12. Kokouksen päättäminen
Kokous on päätetty ajassa 18.00.

Pöytäkirja hyväksytty
1.2.2019
Tampere

Ville Jäppinen
Puheenjohtaja

Janina Paananen
Sihteeri

