Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 4/2019
Aika: 26.02.2019 klo. 14.20
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila Pinni B 2050

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
- Kokous avattu ajassa 14.26
2. Kokouksen järjestäytyminen
- Puheenjohtajaksi valittu Ville Jäppinen ja sihteeriksi Sanni Ryhänen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Paikalla:
Ville Jäppinen
Sanni Ryhänen
Anni Hakala
Vilma Hovi
Ida Kalliosaari
Eevi Pitkänen
Rosanna Lyytinen
Meri Vuolle
Esko Nieminen
Anni Piiroinen
saapui 15.25
-

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
- Edellisen kokouksen pöytäkirjasta poistetaan kohta, Anni Hakalan
edustamisesta Vostokin vuosijuhlilla ja kirjataan edustamaan Esko Nieminen
ja Ville Jäppinen
6. Ilmoitusasiat
- Pulkankääntäjäisiin 12.2. osallistui noin 50
- Reettoreiden leipomisiltaan 20.2. osallistui kaksi henkilöä.
- Haalareiden kastajaisiin 7.2. osallistui 8
- Pyjamabileet 19.2. osallistui kahdeksan
- Eevi ja Ida osallistuivat tuutorivastaavien koulutukseen
- Vilma osallistui rahastonhoitajien koulutukseen 19.2.
- Ville edusti järjestökahveilla 13.2.
- Esko ja Ville edustivat Vostok ry:n vuosijuhlilla
- Reettorikahveille 13.2. osallistui 26
- Esko edusti Kupillinen kopoa tapahtumassa 19.2.
- Hallitukseen valittiin sidosryhmävastaavaksi Noora Sillo.
7. Yhdistyksen kevätkokous
- Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee järjestää viimeistään 31.3. Päätetään
järjestää kevätkokous ke 27.3. klo 18.
- Kevätkokouksessa käsitellään pari sääntömuutosta ja pakolliset pahat.
- Budjetoidaan sääntömuutoksiin 85 euroa.
- Kevätkokouksessa tulisi käsitellä uusi viestintästrategia. Strategiatyöryhmän
henkilöitä vaihdetaan, sillä vanhat jäsenet eivät kiireiltään ehdi. Rosanna ja
Sonja ottavat vastuun sen vetämisestä.
8. Talousasiat
- Yhteistyökumppaneiden hankinta
- Kolme haalarisponsoria, yksi retu-sponssi ja yksi mainos läsyyn.
- Klubi on ehdottanut vujujen sponsorointi, jos ne järjestetään heillä. Ehdotetaan
heille, että kävisikö, jos jatkot järjestetään siellä.
- Sitsien jatkoliput ovat läpikulkuerä, jotka vaan maksetaan Reettorien tilin
kautta. Tarkka summa on 69,30 euroa.
- Uusi pankkikortti on saapunut. Drivestä löytyy lainaustaulukko, johon
merkitään sen käyttäminen ja lainaaminen. Kortti palautetaan Vilmalle. Kuitit
talteen.
9. Koulutuspolitiikka.
- Palautetilaisuus

-

-

-

Palautetilaisuudelle on luotu vostokien kollegoiden kanssa
whatsapp-ryhmä. Vostokit tällä hetkellä exskulla, joten hommat
jatkuvat viikon päästä.
Tiedekuntaneuvoston kokoontui viime viikolla. Esko osallistui ja 4000
sivuinen esityskirja ja kaikki liitteet saatiin käytyä läpi. Seuraavalla viikolla
koulutuksen ohjausryhmän ennakkotapaaminen, jonne Esko osallistuu.
Tilaisuudessa päätetään, kuinka ryhmän osallistujat valitaan.
Puvin ops-ryhmään osallistuu Meri ja Alli Mattila.
Vimo ops-ryhmä muuttui Vimo johtoryhmäksi, jossa Ville Jäppinen ja
Susanna Kupiainen jatkavat.

10. Sidosryhmät
- Oman osaamisen sanoittamisen -workshop järjestetään 7.3. ja sen tulee
vetämään Procomin harkkari ja siellä pitää puheenvuoron Procomin
hallituksen jäsen.
11. Tapahtumat
- Maagiset sitsit
- Ilmoja tullut 36, sisältäen järjestäjät ja toastin.
- Vähäisten ilmottautumisten vuoksi, tapahtumaan joudutaan
budjetoimaan rahaa. Ilmoa jatketaan ja se aukaistaan myös Vostokeille
ja muutamalle muulle ainejärjestölle, jotta voitaisiin järkätä sitsit
nollabudjetille.
- Budjetoidaan 200 euroa.
-

Ääniaallot
- Ääniaaltojen hinta laitettiin niin, että tapahtumasta saadaan hieman
voittoa.
- Tällä hetkellä 24 ilmoittautumista.
- Tarjoushinnoissa ollut jotain säätöä esim. bussin hintojen sekä hyttien
kanssa. Mutta tämä vaikuttaa lähinnä siihen, että emme voi myydä
lippuja Kide.Appissa.
- Hinta on laskettu niin, että jokaista matkaa kohden saisi 5 euroa
voittoa. Tämä toimii myös turvarajana, jos tulisi liian vähän ilmoja.

-

Päättärit
- Ehdotettiin YTHS:n saunaa paikaksi. Hinta on 220 euroa. Alustavasti
päätetään ajankohdaksi ti 7.5.

-

Vappuviikoille suunnitelmissa sillis-tyyppinen brunssi.

-

VIP-pesis on suunnitteilla. Yritetään kasvattaa tapahtumaa vielä enemmän
poikkitieteelliseksi ja erityisesti saada kiltoja osallistumaan.

12. Tuutorointi
- Seitsemän tuutorihakemusta. Maisterituutori uupuu vielä ja siihen pyritään
rekryämään suoraan, joku aktiivinen maisteri.
- Ensi viikolla ilmoitetaan valitut.
13. Viestintä
- Kuinka haet?-videoita suunnitteilla erityisesti Instagramiin. Nettisivuilla
päivitetty myös hakija ohjeita ja miksi juuri tulla Tampereelle opiskelemaan.
Videot ladataan Youtubeen.
- Videot toteutetaan ennen yhteishakua.
- Suunnitteilla myös podcasteja.
14. META
- Eveliina Laine on tiedostellut mahdollisena hakijana, jotain suositusta
opintojen sisällöstä. Meri ottaa vastuuta keneen otetaan yhteyttä ja, mitä
vastataan.
15. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätetty ajassa 16.16

Hyväksytty 27.3.2019
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