Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 7/2018
Aika:
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila B2050
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
-

Kokous avattu ajassa 16.01

2. Kokouksen järjestäytyminen
-

Kokouksen puheenjohtajana toimii Aura Castrén ja sihteeriksi valitaan Sanni
Ryhänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-

Paikalla:
Aura Castrén
Susanna Kupiainen
Ville Jäppinen
Sanni Ryhänen
Julia Stolp
Anni Hakala
Vilma Hovi
Anni Piiroinen
Krista Lampi poistui 17.00

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
-

Esityslista on hyväksytty työjärjestykseksi.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
6. Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

-

14.3 Sopo-skumpat Kati Aaltonen edusti, Kopovaliokunta 3.4. edustajina
Ville Jäppinen ja Susanna Kupiainen, kopokonferenssi 10.4. edustamassa
Ville Jäppinen ja Susanna Kupiainen, Vicon kollegio 27.3. edustajana Aura
Castrén, Vicon kollegio 9.4. edustajana Susanna Kupiainen, Vimon
keskustelutilaisuudessa edustajana Ville Jäppinen sekä Susanna Kupiainen,
Seuranta- ja palautejärjestelmän vertaisarvioinnin ryhmähaastattelussa ma
16.4. yksi reettori-edustaja, 11.4 opintoneuvonnan tuutorikoulutuksessa
äänessä kaksi reettoria, , BanaaniFlashmobissa edustusta yksi henkilö

-

27.3 Reettorit rentoilee Rauhaniemessä kaksi osallistujaa, Viestijäsitseillä
5.4. reettoreista noin 25 osallistujaa, BanaaniFlashmobissa edustusta yksi
henkilö, Twister-turnauksessa osallistujia 8 ja Ääniaalloilla 13.-14.4 34
osallistujaa, kirpputori harkkarissa -tapahtumassa osallistujia 60.

-

Tamyltä saatiin yleisavustusta 852,05 euroa.

-

Tilillä 1409,65 e ja käteiskassassa 315,40.

-

Taloustilanne on vakaa.

-

Nettisivut on nyt uusittu kokonaan teema mukaan lukien ja sisältöä on alettu

7. Talousasiat

8. Nettisivut

tuottamaan aktiivisesti ja myös täytekuvia on lisätty.

9. Kopokuulumiset
-

Susanna on ollut OPS-työryhmänkokouksessa, jossa kirjallisuustiede lähti
VIMO:sta. Perusopintoihin tulee kolme poikkitieteellistä kurssia, yksi
puheviestinnän järjestämä ja myös yksi puheviestinnän oma kurssi.

o

Janne Kajander on valittu konsistorin jäseneksi.

Reettorikahvit
- Järjestetään huomenna ke 18.4. klo 13 paikassa C5

10. Työelämävastaavien asiat

-

UPM:n työelämävierailu siirtyy luultavasti syksylle yhteyshenkilön
työasioiden vuoksi.

o

Mentorointiohjelman kuulumiset ja projektitukihakemus
-

Sujuu hyvin. Mentorihaku tulossa pian ja haku on hiottu tiptop kuntoon.
Pohdinnassa projektituen hakeminen, mutta epäillään sen toimimista tähän
projektiin.

11. Kumun blogi-ideakilpailun palkinto
-

Ehdotettu lahjakorttia S-ryhmälle. Päätetään palkinnoksi S-ryhmän 30 euron
lahjakortti.

12. Tapahtumat
o

VIP-pesis
- Juomat pesikseen on haettu nyt Virosta. Kaikki joukkuepaikat ovat täynnä ja
Reettori-joukkue on täynnä. VIP-pesis tavaroiden olinpaikat täytyy selvittää.
Joukkuepaikan hinta on 40 e, pohditaan voiko Reettorit sponsoroida tämän.
Järjestetään äänestys, jossa toimii ääntenlaskijana Krista Lampi sekä Sanni
Ryhänen. Reettoreiden sponsorointia tukee 5 äänestäjää ja Reettorien
sponsorointia vastaan äänesti yksi äänestäjä ja yksi äänesti tyhjää. Joten
päätetään, että Reettorit tukevat joukkuetta maksamalla joukkueen
osallistumismaksun 40 euroa. Budjetoidaan 40 euroa.

o

Peli-ilta Boomin kanssa
-

o

Järjestetään pe 20.4. klo 18 Boomilaaksossa. Budjetoidaan 25 euroa.

Tamyn puistojuhla
-

Reettoreiden pisteen peliksi ehdotettu ankan heittoa, jossa heitelleen
pikku-ankkasia sankkoihin. Budjetoidaan 5 euroa. Hallitus hoitaa pisteen
ylläpidon.

o

Päättärit
-

R.etu jaetaan päättäreissä, muuta ohjelmaa puheet yms.. Yritetään hankkia
jäätelöitä sponsorien kautta. Tamkon sauna maksaa 155 e. Budjetoidaan
tapahtuman ruokiin ja tilaan 300 euroa.

o

Reettoreiden vappu ja piknik

-

Järjestetään Reettoreiden vappupiknik 1.5 klo 12 eteenpäin Koskipuistossa.
Ohjelmana teekkareiden kasteen katsominen.

-

Tehdään kokoava tapahtumalista vapun eri tapahtumista reettoreille.

13. Tuutorointi
-

JOVI:n oma tuutorikoulutus järjestetään 23.4., jota ennen järjestetään klo 9
Reettoreiden oma tuutorikoulutus, jossa esitellään mm. strategia.
Ensimmäinen tapaaminen on järjestetty jo, jossa on sovittu aikatauluista.
Opiskelijaksi korkeakouluun Tampereella -tapahtumassa edustamassa Ville
Jäppinen.

-

Ongelmaksi on ilmestynyt tuutoreiden nihkeys aikataulujen kanssa. Tullaan
kiristämään yhteisiä sääntöjä, joihin ollaan sitouduttu.

-

Seuraavana tehtävälistalla haalareiden kilpailutus.

14. Termosmukit
-

Termosmukit ovat osoittautuneet huonoksi ideaksi. Päätetään kuopata ainakin
toistaiseksi idea.

15. Aj-tila
-

Aj-tilaan on luotu ja tuotu säännöt sekä on hankittu läppärityynyt ja
kierrätyspisteet.

-

Aj-tilaan on tulossa mielenterveyspäivän kunniaksi positiivisuustaulu sekä
kirjojen kierrätyspiste.

-

Budjetoidaan 20 euroa akuutteihin aj-tilahankintoihin.

16. R.etu painotarjouksen hyväksyminen
-

Saatu kaksi tarjousta. Keuruun laatupainon tarjous on verojen kanssa 217
euroa (ei toimituskuluja). Juvenes printin tarjous 195 euroa ilman alvia ja
alvin kanssa 241,80 euroa (Villen laskema). Päätetään valita painopaikaksi
Keuruun laatupaino. Budjetoidaan painoon 250 euroa.

17. META
-

Ensi tiistain 24.4. reettorit myyvät haalarimerkkejä Tamyn
merkkimarkkinoilla Vostokin kanssa samassa pöydässä.

-

Vilma kutsuu kaikki hallituksen Trelloon.

-

ProCom-päiville haetaan opiskelija-avustajia.

18. Kokouksen päättäminen
-

Kokous on päätetty ajassa 18.29.

