Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 5/2018
Aika: 12.3.2018
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila B2050

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
-Kokous avataan klo 10.02
2. Kokouksen järjestäytyminen
-Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Aura Castrén ja sihteeriksi Ilona Vuori
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Paikalla
Aura Castrén
Puheenjohtaja
Ilona Vuori
Sihteeri
Vilma Hovi
Terhi Tammelin poistui klo 12.55
Kati Aaltonen
Julia Stolp
Susanna Kupiainen
Ville Jäppinen
Anni Piiroinen
Sanni Ryhänen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
-Lisätään tapahtumat kohtaan BanaaniFlashmob, VIP-pesis sekä Twisterturnaus. Lisätään
kohdaksi 15. Kevätkokouksen ajankohta
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
-Pöytäkirjat hyväksytty ja tarkastettu
6. Ilmoitusasiat
-26.2. Vicon kollegio, 2hlö
-27.3. Kopovaliokunta 2hlö
-5.3. Dekaaniston tapaaminen, 2hlö
-6.3. Puheenjohtajatapaaminen, 3 hlö
-8.3. Vicon T3-kannanotto -tapaaminen 1hlö
-8.3. Sitsit yhteistyössä Indecsin kanssa 54 hlö

-Jäsentarrat ovat saapuneet
-Nokian lukion jatko-opintopäivään kysytty edustajaa. Tapahtuma olisi 16.4
7. Talousasiat
-Tilillä rahaa 743,66 €
-Käteiskassassa rahaa 317,4 €
-Tarroihin varattu budjetti ylittyi ja lopulliseksi hinnaksi tuli 93€
-Julia Stolp selvitellyt Reettoritermosmuki-asiaa. Jatkamme vaihtoehtojen selvittelyä ja
kysymme jäsenistön toiveita.
-Sitsilaulukirjan tekijöille tarjotaan sitsilaulukirja maksutta. Tekijät ovat Julia Stolp, Konsta
Hotti, Nea Piili, Krista Lampi, Esko Nieminen.
8. Kopokuulumiset
-Palautekysely suoritettu. Vastaajia 47 eli noin 41 prosenttia jäsenistöstä vastasi kyselyyn.
Palautepäivä ke 14.3 klo 16-18 Päätalon luentosalissa D10B.
-Tampere3 projektijohtaja vaihtunut, uusi projektijohtaja Marianne Kukko.
-Vico tehnyt kannanoton tiedekuntauudistuksesta.
-Palautekyselystä kävi ilmi, ettei jäsenistö ole riittävän perillä ajankohtaisista asioista, joten
päätämme jakaa tietoa mielenkiintoisessa muodossa Instagramissa ja jaamme
Instagram-tunnukset koko hallitukselle.
9. Työelämävastaavien asiat
-Berliinin excursiosta pidetty tapaaminen. Vierailukohteita aletaan selvittää pian.
-Vierailu Saarioiselle 19.4 klo 12.00
-Vierailu UPM:lle 20.4. kellonaikaa selvitellään
-Helsingin excua suunnitellaan syyslukukaudelle.
-Reettoreiden oma mentorointiohjelma käynnistetty. Asian järjestelemistä jatketaan.
-ProComin urailta 4.4 Helsingissä.
10. Tuutorivalinnat
-Hakemuksia tuli runsaasti. Kaikki tuutorit valitaan, mutta heille lähetetään viesti, jossa
kerrotaan vastuu ja annetaan mahdollisuus luopua tehtävästä.
-Hallitus saa osallistua kaikkiin tuutorointitapahtumiin
-Tapahtumista tehdään Facebookissa julkisia, mutta selkeä info jos tapahtuma suunnattu vain
fukseille.
11. Tapahtumat
○ Kolmioetkot
-22.3 yhteistyössä Cortexin kanssa. Tapahtumapaikka vielä epäselvä. Budjetoidaan 20 €.
○ Rip-tapahtuma

-Roller Derby vastailee huonosti, joten ajatus hylätään. Uusi idea on järjestää
kiipeilytapahtuma Irti Maasta tullintorilla. Terhi Tammelin selvittelee asiaa.
○ Ääniaallot
-Terhi Tammelin selvittelee asiaa ja yhteistyötä Parkun kanssa.
○ Muut tapahtumat (rentoutumistapahtuma?)
-Ei-alkoholillinen ilmainen tapahtuma suunnitteilla. Kati Aaltonen ja Terhi Tammelin alkavat
ideoida yhdessä
○ Kulttuuritapahtuma
-Vierailu Muumimuseoon 23.3
○ banaaniFlashMob
-Anni Piiroinen yhteyshenkilöksi Reilun Kaupan järjestämään tempaukseen.
○ VIP-pesis
-Terhi Tammelin alkaa selvitellä ja järjestää asioita.
o Kirpparitapahtuma
-5.4 alustavasti yhteistyössä Vostokin kanssa
o Twisterturnaus
-12.4 klo 12 ainejärjestötilassa
-budjetoidaan 3 € tapahtuman tarjoiluihin
12. Aj-tila
-Viestin sponsorointi käytetään läppärityynyihin.
-Aj-tila avataan jäsenistölle 13.3, kun jäsentarrat saadaan jakoon
13. Nettisivut
-Ville-Pekka Frantsi on auttanut nettisivujen kanssa. Lupaamme hänelle palkkioksi
Reettoreiden kangaskassin, joka sisältää yhden jokaista Reettoreiden haalarimerkkiä.
-Tarjoamme omaa osaamistamme Titelle ja Luupille ja kysymme heiltä vastapalvelukseksi
apua nettisivujen kanssa. Viestintävastaavat lähtevät ajamaan asiaa.
14. R.etu
-Taittajan palkkioon budjetoidaan 80€
-Ville Jäppisellä oikeus valita taittaja
-Tekstit palautettava 31.3
-Hallituksen jäseniltä lyhyet esittelytekstit
15. Kevätkokouksen ajankohta
-maanantaina 26.3 klo 18. Paikka selviää myöhemmin
16. META
-Kysely Tampereen yliopiston saavutettavuudesta menee viikkokirjeeseen
-Vicon kevätkokous mahdollisesti 21.3

17. Kokouksen päättäminen
-Kokous päätetään ajassa 13.31

Aura Castrén
Puheenjohtaja

Ilona Vuori
Sihteeri

