Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 8/2019
Aika: 6.5.2019 klo. 16.00
Paikka: Telakka

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu ajassa 16.11.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittu Ville Jäppinen ja sihteeriksi Janina Paananen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla:
Ville Jäppinen
Puheenjohtaja
Janina Paananen
Sihteeri
Noora Silla
Eevi Pitkänen
Sonja Mansikkamäki
Poistui 16.39.
Meri Vuolle
Ida Kalliosaari
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisäämme nettisivut -kohdan kohdaksi 13.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Hyväksytään pöytäkirjat 3-7.
6. Ilmoitusasiat
Reettorikahveille osallistui 9 ja VIP-pesikseen 237 henkilöä.
Vappupiknikille osallistui 33 henkilöä.
7. Talousasiat
Käsittelemme talousasiat kun saamme tiedot rahastonhoitajalta Vilma Hovilta.
8. Koulutuspolitiikka

-Jäsenistöllä on huoli tulevista opinnoista, niiden suorittamisesta ja tarvetta käytännön
tiedotukselle. Koulutuspoliittiset vastaavat Meri Vuolle ja Esko Nieminen kokoavat
tietopaketin tulevista muutoksista. Susanna Kupiainen eroaa VIMO-ops -ryhmästä ja
tilalle valitaan Ville Jäppinen.
-Palautetilaisuuksia ei enää järjestetä, vaan palautteet käsitellään tulevaisuudessa
reettorikahveilla.
9. Sidosryhmät
-Aktorihakemuksia on tullut tällä hetkellä kaksi ja mentoreita on mukana
mentorointiohjelmassa tällä hetkellä viisi.
-Ensi syksylle on suunnitteilla graafisen viestinnän työpaja sekä blogikirjoituskilpailu.
-Sponsoriasioissa yritämme kiriä, syksylle joudumme varautumaan siihen, että joudumme
tekemään muutoksia esimerkiksi haalarisponsorihakuun.
-Mentorointiohjelmaa varten saatiin 200 euron avustus, josta kuluvan vuoden aikana on
käytetty mentorointiohjelman avaukseen 50 euroa ja jäljelle jäävästä summasta
budjetoidaan mentorointipäättäreiden tarjoiluihin 70 euroa. Syksylle jäljelle jäävästä
osuudesta budjetoidaan sidosryhmätoimintaan 80 euroa.

10. Tapahtumat
Fuksibileisiin budjetoidaan 150 euroa.
11. Tuutorointi
-Fuksipassit ovat valmistuneet ja syksyn aikataulut on suunniteltu alustavasti.
-Fuksibileet on suunnitteilla kaikille jäsenillemme avoimena tapahtumana Vostok ry:n kanssa
ensi syksylle.
-Pääsykokeista tehdään palautekysely, jolla pyritään auttamaan paitsi henkilökunnan, myös
ainejärjestömme työtä esimerkiksi valintakoepäivän suunnittelussa.
12. Viestintä
Sohvi Miettinen piti Instagram -päivän vaihtokokemuksestaan ja samanlaisia toivottiin lisää.
13. Nettisivut
Nettisivujen kohtalo on tällä hetkellä surullinen, eivätkä asiat etene nettisivujen palauttamisen
suhteen. Todennäköisin ratkaisu tulee olemaan verkkotunnuksen poistaminen ja
uusien nettisivujen perustaminen. OVH webhotel on vastannut aiempiin
tukipyyntöihin kieltävästi, eikä heidän mielestään ongelma ole hostilla, ja he ovat vain
kehottaneet lukemaan omaa apuosastoaan. Tällä hetkellä odotamme vastausta
viimeisimpään lähetettyyn tukitikettiin ja mikäli vastaus on sama kuin aiemmin, eikä
asialle voida tehdä mitään, koko verkkotunnus poistetaan erillisellä hallituksen
päätöksellä.

14. META
-Kehitämme yhdenvertaisuuskyselyä, jotta jäsenistömme voi antaa siinä palautetta myös
esimerkiksi tapahtumiemme tasapuolisuudesta.
-Kiitos että olette kaikki jaksaneet tämän byrokratian ja vastoinkäymisten täyteisen ajan,
tulevasta syksystä odotetaan valoisampaa, terveisin puheenjohtaja.
- Hallituksen 2019 viralliseksi voimabiisiksi on valittu Robin – Me tehtiin tää.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty ajassa 17.27.
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