Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 8/2018
Aika: 14.9.2018 klo 11
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila B2050
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
-kokous avattu ajassa 11.02
2. Kokouksen järjestäytyminen
-paikalla
Aura Castrén
Terhi Tammelin
Julia Stolp
Anni Piiroinen
Anni Hakala
Susanna Kupiainen
Ilona Vuori
Krista lampi
Ville Jäppinen klo 11.07
Vilma Hovi klo 11.07
Kati Aaltonen klo 11.13
-Päätämme, että kokouksen puheenjohtajana toimii Aura Casrén ja sihteerinä Ilona Vuori
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
-Lisätään kohtaan 11 fuksisitsit ja kohtaan 7 Asia Exchange. Tämän jälkeen esityslista
hyväksytään työjärjestykseksi.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
6. Ilmoitusasiat
-13.9. Lukuvuoden aloitusristeily, osallistujia 33
-15.6. Anni Hakala edusti tuutorvastaavien tapaamisessa
-23.8. Anni hakala edusti tuutorvastaavien saunaillassa
-14.8. Tuutoreiden tapahtumassa osallistujia 4
- 28.8. Kampussuunnistus, osallistujia 30
-29.8. Munkkikahvit, osallistujia 35
-29.8. Fuksibileet Vostokin kanssa, osallistujia 70
-30.8. Darrapiknik Vostokin kanssa, osallistujia 40
-30.8. Kolmioetkot Biopsin kanssa, osallistujia 45
-4.9. Tuutorkämppäapprot, osallistujia 30
-5.9 Yliopiston avajaisten etkot, osallistujia 30

-6.9. Haalaribile-etkot Cortexin kanssa, osallistujia 30
-7.9. Tampere-kierros, osallistujia 15
-10.9. Fuksifutis Vostokin kanssa, osallistujia 45
-11.9. Kaljaralli, osallistujia 40
13.9. fuksisuunnistus, osallistujia 30
-6.9. Maistereiden ensimmäinen tapaaminen, osallistujia 14
7. Talousasiat
-tilillä rahaa 1540,38 €
-Käteiskassassa nyt 402,4 €
eli rahaa on yhteensä 1942,78 €
-Lukuvuoden aloitusristeilyyn käytettiin rahaa 42,304
o Missä mennään talousarviossa
-Olemme onnistuneet säästötoimenpiteissä erinomaisesti tulevia vuosijuhlia silmällä
pitäen
-Säästöjen lisäksi olemme saaneet haalittua ison määrän sponsorirahoja
o Haalarimerkit
-Julis Stolp organisoi haalarimerkkikilpailun. Osallistumisaikaa lokakuun loppuun asti.
Kilpailua seuraa äänestys ja voittaja julkistetaan reettoreiden pikkujouluissa.
-Tilaamme haalarimerkkejä lisää. Reettorit-logoa 60 kpl. Budjetoidaan haalarimerkkien
varastotäydennykseen 300€
o Haalarit
-Päätämme tilata 29 kappaletta haalareita. Ne maksavat varusteineen 1504,2€. Päätämme
veloittaa haalareista 25€/hlö.
o Asia exchange
-Asia exchange on ehdottanut yhteistyötä. Mainostusta vastaan saisimme 50€ jokaisesta
reettorihakijasta. Emme halua osallistua yhteistyöhön.
8. Nettisivut
o Harjoittelupaikat
-Kati Aaltonen päivittää harjoittelupaikkoja nettisivuillemme. Muu jäsenistö auttaa
harjoittelupaikkojen etsintää.
o Tuotteet
-Nettisivuillemme päätetään lisätä tuote-osio, jossa esitellään muun muassa
haalarimerkkejä ja reettorikassia.
9. Kopokuulumiset
o JOVI- kuulumiset
-Keskustelimme ensikertalaiskiintiön aiheuttamista ongelmista opiskelijavalintoja
tehdessä. Ensi vuonna hakujärjestelmä kuitenkin muuttuu ja tämän ongelman uskotaan
ratkeavan. Keskustelua herätti myös iso maisteriopiskelijoiden määrä.
o T3-kuulumiset
-Ville Jäppinen laittaa jäsenistölle kopokirjeen, jossa on informaatiota ajankohtaisista
asioista ja menneistä tapahtumista T3-hankkeen tiimoilta.
10. Työelämävastaavien asiat
o Mentorointiohjelman kuulumiset ja projektitukihakemus
-Mentorointiohjelmaan on haettu 500€ alumniavustusta.
o Mentorointiohjelman avajaiset

-Avajaiset järjestetään 18.9. Tapahtumaan budjetoidaan 100€.
o Excu-kuulumiset
-Vierailukohteiden järjestäminen on käynnissä. Majoitus on varattu.
o Syksyn kuviot
-Graafiseen suunnitteluun liittyvä työpaja yhdessä Voimiston kanssa mahdollisesti
luvassa.
11. Tapahtumat
o Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 28.-29.9.
-Jäsenistöä on infottu asiasta, mutta matkat ja majoitukset ovat osallistujien itsensä
vastuulla.
o Hämeenkadun Appro 11.10.
-Ilona Vuori hoitaa infon jäsenistölle perjantaina 14.9. Lippuihin kului rahaa 800€.
o Hyvinvointiviikko 29.10.-2.11.
-Reettorit ei osallistu omalla tapahtumalla, mutta Kati Aaltonen tiedottaa jäsenistöä
tapahtumista.
o Verenluovutus marraskuussa
-Kati Aaltonen hoitaa tapahtumaa.
o Yhteissitsit Cortexin ja Interaktion kanssa 27.11.
-Klubi57 varattu tapahtumalle.
o Syksyn RIP-tapahtuma
-15.11 on valittu päivämääräksi syksyn RIP-tapahtumaksi. Tapahtumaa hoitaa tuutorit ja
tapahtumavastaava yhteistyössä.
o Aj-ilta
-Päivämääräksi suunnitteilla 6.11.
o Fuksisitsit
-Päivämääräksi on suunniteltu 23.10. Anni Hakala järjestää tapahtuman yhdessä
tuutoreiden kanssa.
12. Tuutorointi
-Tuutorointi hyvällä mallilla
-Palaute tuutoroinnista ollut positiivista
13. Aj-tila
o Kahvimaksu ja kahvin/teen/maidon ostaminen
-Anni Piiroinen selvittelee mahdollisia kahvisponsoreita. Kahvin maksuohjeet tulee
Anni Piiroisen toimesta ainejärjestötilan seinälle.
o Muut hankinnat
-Anni Hakala hoitaa ainejärjestötilaan kyniä, paperia ja kellon.
o Ilmoitustaulu
-Ainejärjestötilan ulkopuolella olevaan ilmoitustauluun saa laittaa ilmoituksia oman
mielen mukaan. Esimerkiksi isompia tapahtumia voi mainostaa ilmoitustaululla.
14. META
-Mahdollisia sisäilmaongelmia d-siivessä selvitellään.
15. Kokouksen päättäminen
-kokous päätetään ajassa 13.00

Aura Castrén
Puheenjohtaja

Ilona Vuori
Sihteeri

