Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 3/2022
Aika: 8.2.2022 klo. 17.00
Paikka: Retokoti ja Zoom: https://tuni.zoom.us/j/5113027885
Meeting ID: 511 302 7885
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1.Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.00.

2.Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Ingá Ryhänen
Sihteeriksi valitaan Maiju Asuja
Läsnäolijat:
Ingá Ryhänen
Maiju Asuja
Marianna Juvani
Jenna Ala-Rantala
Marimilla Hietava
Reetta Sihto
Heini Maula
Vilhelmiina Kivioja
Åsa Pihlström
Ella Tapanainen
Vilma Romppainen
Veera Niemelä

puheenjohtaja
sihteeri

etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 1-9
etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 1-9

Neea Nenonen
Emma Salli

paikalla kohdat 7-19
paikalla kohdat 10-18

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

4.Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.
Päätös: Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Lisätään kohdaksi 7.4.
Kunniamerkin postituksen budjetointi.

5.Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
Päätös: Esityksen mukaan

6.Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
27.1. Reettorit jäällä -tapahtumaan osallistui 13 jäsentä
28.1. Anni Hakala, Ingá Ryhänen ja Jenna Ala-Rantala tekivät edelliskauden
tilinpäätöksen.

31.1. Hallitus ja toimarit virkistäytyivät hengailuillassa Ingán ja Neean luona. Ingán
luona oli 4 hallituslaista ja 1 toimari, Neean luona oli 5 hallituslaista.
31.1. Hallitusesittelyt alkoivat Instagramissa.
1.2. Järjestöstarttiin osallistuivat Ingá Ryhänen, Heini Maula, Vilhelmiina Kivioja ja Åsa
Pihlström
1.2. Elisa Kähkönen järjesti mentorointiohjelman välitapaamisen, johon uusi
sidosryhmävastaava Åsa Pihlström myös osallistui. Paikalla oli 17 osallistujaa.
2.2. Rehtin toimittajahaku sulkeutui ja hakijoita oli 20. Haun sulkeutumisen jälkeen tuli
vielä yksi ilmoittautuminen. Toimittajia on yhteensä 21. Toimittajat ovat Arttu Timonen,
Jesse Sironen, Aliisa Alatossava, Vilhelmiina Kivioja, Anni Hakala, Tuomas Massa,
Emma Salli, Ingá Ryhänen, Marilla Timonen, Oona Tepponen, Jenni Törmänen, Roosa
Jarkko, Jenna Ala-Rantala, Ida Seluska, Maija Välimäki, Ella Tapanainen, Reetta Sihto,
Maiju Asuja, Henna Alanko, Mari Leinonen ja Ella Riikonen.
3.-4.2. Kirppisapproille osallistui 28 reettoria.
SOS x Reettorit ystävänpäiväsitsit siirtyvät koronarajoitusten vuoksi
8.2. Tuutorihaku on päättynyt. Marimilla (tuutorivastaava) saa hakemukset viimeistään
14.2. jonka jälkeen arvioidaan tarve haastatteluille.
Päätös: Esityksen mukaan

7.Talousasiat
Tilillä nyt: 2902,39€
Käteiskassassa nyt: 1424,55€

7.1 Reettorituotteiden postitusmaksuihin budjetoiminen
Esitys: Reettorituotteiden myyntiä varten on tehty lomake, jonka avulla reettorituotteita
voi ostaa itselleen myös postitusmahdollisuudella. Postitusmaksu yhdellä postimerkillä ja
kirjeellä maksaisi noin 2e. Budjetoidaan postitusmaksuihin.

Keskustelu: Tällä hetkellä on tiedossa yksi tilaus, joka pitäisi postittaa. Jatkossa tilauksia
voi kuitenkin tulla lisää, joten olisi hyvä budjetoida isompi summa kerralla.
Päätös: Budjetoidaan 50€ reettorituotteiden postitusmaksuihin.

7.2 Haalarimerkkikisa
Esitys: Haalarimerkkikisan hakuvaihe järjestetään 14.-27.2., minkä jälkeen jäsenistö saa
äänestää haluamaansa haalarimerkkiään voittoon. Keskustellaan äänestysajan pituudesta
sekä voittavan haalarimerkin palkinnosta. Budjetoidaan mahdolliseen palkintoon.
Keskustelu: Edellisinä vuosina palkintona on ollut lahjakortti S-ryhmälle. Palkinto voisi
olla kuitenkin erityisempi, esimerkiksi lahjakortti johonkin kahvilaan.
Päätös: Äänestysaika ajoittuu 3.3.-9.3. Yrityssuhdevastaavat kartoittavat mahdollisuutta
saada palkinto yhteistyön kautta, joten siihen ei budjetoida tällä kertaa.

7.3 Haalarimerkkien tilaaminen
Esitys: Reettoritoimija- ja kirppisapprohaalarimerkeistä on kyselty tarjousta muutamasta
eri firmasta. Parhaan tarjouksen teki merkillinen.fi, joka antoi molemmille merkeille
1.98€ kappalehinnan (50 kpl tilaus). Budjetoidaan merkkien tilaamiseen.
Keskustelu: Kirppisappromerkkejä ei tarvita 50 kpl, mutta niitä ei saa tilattua pienempää
määrää. Merkkien hinnan lisäksi tilaukseen sisältyy 9€ postimaksu.
Päätös: Budjetoidaan merkkien tilaamiseen 210€.

7.4 Kunniamerkin postituksen budjetointi
Esitys: Budjetoidaan vuosijuhlilla jaetun kunniamerkin postitukseen.
Keskustelu: Maria Kasdaglis-Zabyshnyi ei päässyt osallistumaan vuosijuhliin ja näin
ollen vastaanottamaan kunniamerkkiään. Merkki lähetetään nyt hänelle postissa.

Päätös: Budjetoidaan postitukseen 5€.

8.Rehti ja muu vastaava
8.1. Rehtin julkaiseminen kokonaan värillisenä
Esitys: Päätoimittajat aloittavat painotalojen kilpailuttamisen. Painotaloilta kysytään
mustavalkoisen ja värillisen lehden hinta-arviota, ja budjetin salliessa haluaisimme
julkaista tämän vuoden Rehtit kokonaan värillisinä.
Keskustelu: Rehtin budjettiin on lisätty talousarviossa 150€, sillä lehdestä on tarkoitus
tehdä tänä vuonna kaksi numeroa. Yhteensä yleissivistävien budjetti on 500€, josta
Rehtin kahteen numeroon voitaisiin käyttää 400€. Taittaja löytyisi mahdollisesti
toimittajakunnasta, jolloin tämä ei aiheuttaisi lisäkustannuksia. Kahteen numeroon
saadaan myös mahdollisesti myytyä enemmän mainoksia, jolloin tulot kasvavat.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Lehtien kappalemäärä
Esitys: Alustavasti suunnitelmissa on tilata lehtiä keväällä 90 kpl ja syksyllä 110 kpl, sillä
syksyllä tulee taas uusi suurempi vuosikurssi. Viime vuonna lehtiä tilattiin 90 kpl.
Selvitetään sitä, paljonko Rehtejä on edellisvuonna jäänyt yli, jotta osataan mitoittaa
tämän vuoden tilaus oikein.
Keskustelu: Viime vuoden Rehti-lehtiä on jäänyt yli noin 30 kappaletta. Vuoden 2020
lehtiä on jäänyt noin 15 kpl. Syksyllä lehtiä tilataan enemmän, sillä sisältö on suunnattu
uusille fukseille, jolloin kysyntää on enemmän. Lehteä on myös mahdollisuus lukea
verkossa, mikä laskee fyysisen lehden kysyntää. Pienempi fyysisten lehtien määrä on
myös kestävän kehityksen suunnitelman mukainen.
Päätös: Päätoimittajat kartoittavat erilaisten tilausmäärien kustannuksia. Alustavasti lehtiä
tilattaisiin keväällä 70 kpl ja syksyllä 90 kpl.

8.3. Rehtin Instagramin kannanotot
Esitys: Rehtin Instagramiin on suunnitteilla kirjoittaa lyhyitä kannanottoja tai
mielipidekirjoituksia korkeakoulu- ja reettoriyhteisön ajankohtaisiin asioihin liittyen.
Kannanotot kirjoitettaisiin omalla nimellä, eivätkä ne edustaisi Reettorit ry:n omaa
kantaa. Keskustellaan hallituksen kannasta aiheeseen liittyen.
Keskustelu: Poliittisia kannanottoja ei saa järjestön toiminnan alla tehdä, mutta muihin
ajankohtaisiin aiheisiin kannanottaminen voisi olla hyvä. Reettorit ovat esimerkiksi
aikaisemmin kommentoineet Helsingin yliopistossa noussutta keskustelua viestinnän
opiskelijoiden kohtelusta. Ohjeistukset kannanottoihin tulisi olla selkeät. Kannanotot
eivät myöskään saisi kohdistua yksittäisiin henkilöihin. Kaikki julkaistut kannanotot
käyvät myös päätoimittajien kautta, jotka tekevät lopullisen arvion julkaisemisesta.
Päätös: Hallituksen kanta Instagram-kannanottoja kohtaan on myönteinen.
Yliopisto-organisaatiota koskevissa kannanotoissa noudatetaan TREYn linjaa.

8.4. Hallitusesittelyt ja puheenjohtajan terveiset Rehtiin
Esitys: Hallitusesittelyjen kirjoittamisen ja kuvan valinnan deadline on 11.3. Tämän
vuoden hallituskansion Rehti-kansiossa on kirjoitusohjeet ja palautuskansio.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.5. Rehtin mainosten suunnittelemisen aloittaminen
yrityssuhdevastaavien kanssa
Esitys: Aloitetaan yrityssuhdevastaavien kanssa suunnittelemaan Rehtiin tulevia
mainoksia.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.6. Rehti-haalarimerkki

Esitys: Rehtin toimittajille voisi teettää palkinnoksi vuoden lopussa haalarimerkit, jos
budjetti riittää.
Keskustelu: Rehtin budjetin ollessa tiukka, ei omiin haalarimerkkeihin välttämättä ole
varaa. Reettoritoimija-haalarimerkkejä voisi jakaa myös Rehtin toimittajille.
Päätös: Toimittajille ei tehdä omaa haalarimerkkiä, vaan he saavat
Reettoritoimija-haalarimerkit.

9.Koulutuspolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista koulutuspoliittisen
vastaavan johdolla.
Keskustelu: Reettorikahvit järjestetään 21.2. Yliopisto on tiedottanut, että lähiopetukseen
palataan 7.3. eli neljännen periodin alussa. Koulutuspolitiikan koetaan olevan yleisesti
jäsenistölle vieras aihe, joten tietoutta aiheesta voisi lisätä esimerkiksi
Instagram-postausten avulla.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Viesti ry ei pysty resurssipulan vuoksi järjestämään webinaareja yksittäisille
ainejärjestöille. Viesti ry järjestää kuitenkin avoimia webinaareja, joista ensimmäinen on
22.2. Aiheena on “Näin haet töitä viestinnän alalla”. Huhtikuulle on suunniteltu
Reettoreiden järjestämää Suomen viestinnän ainejärjestöjen yhteistä tapahtumaa, jossa
alumnit kertoisivat urapoluistaan.
CoMedia on ehdottanut helmikuulle tapahtumaa, jossa keskusteltaisiin viestinnän alan
palkoista. Tapahtumaan osallistuisi Viesti ry, ProCom ja SJL. Tämä tulee kuitenkin
Reettoreille liian nopealla aikataululla.

OP on tarjonnut Reettoreille kevytyrittämiseen liittyvää tapahtumaa. OP:n viestiin on
vastattu, mutta sieltä ei ole tullut vastausta. Tapahtumaan osallistuisi mahdollisesti
muitakin viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman ainejärjestöjä.
Mahdollisille yritysyhteistyökumppaneille lähetettäviä ehdotuksia yhteistyöpaketeista on
yksinkertaistettu. Hinnastoon on lisätty myös mahdollisuus ostaa Reettoreilta työpajoja.
Kolmen tunnin työpaja kustantaisi 500€ ja kahden kolme tuntia kestävän työpajan
kokonaisuuden hinta olisi 1000€.
Päätös: Esityksen mukaan.

11. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla. Keskustellaan
mahdollisesta museo + kahvila -kierroksesta siirtyneiden sitsien jättämään aukkoon.
Keskustelu: Museo + kahvila -kierros olisi matalan kynnyksen tapahtuma, joka
järjestettäisiin samana päivänä kuin siirtyneiden ystävänpäiväsitsien piti olla eli 17.2.
Kierros järjestettäisiin museokeskus Vapriikissa. Ääni ry:n kanssa on sovittu
kyykkätapahtuma 9.3. Mentor ry:n kanssa järjestetään 31.3. olympialaiset ja mahdolliset
jatkot. Wappusitsit Cortexin ja Biopsin kanssa järjestetään 28.4. Bommarissa, josta
jatkettaisiin Kolmiolle jatkoille. V.I.P.-pesis järjestetään alustavasti 27.4. Yhteislähtö
luovuttamaan verta Akateemin luovuttamisen MM-kisojen puitteissa järjestetään 15.2.
Päätös: Esityksen mukaan.

11.1 SOS x Reettorit ystävänpäiväsitsit
Esitys: SOS x Reettorit ystävänpäiväsitsejä, jotka oli määrä pitää 17.2, joudutaan
päivitettyjen koronarajoitusten myötä siirtämään. Myös ilmoittautuminen, jonka piti alkaa
7.2, siirtyy. Uusi päivämäärä on 8.3. tai 10.3. Soutupaviljongin varauksen siirtäminen
onnistuu maksutta.
Keskustelu: Uusi sovittu päivämäärä on 8.3., mutta Soutupaviljonki ei ole vielä
vahvistanut varausta. Uusi ilmoittautumisaika on 21.-25.2. klo 12.

Päätös: Sovitaan uudeksi päivämääräksi 8.3

11.2 Tapahtumatiimi
Esitys: Tapahtumatiimin haku oli 26.1.-4.2. Hakemuksia tuli 5 kappaletta.
Tapahtumatiimin toiminta pyritään aloittamaan lähiaikoina.
Keskustelu: Kaikki hakemukset olivat hyviä ja kaikki hakeneet on hyväksytty tiimiin.
Päätös: Valitaan kaikki viisi hakenutta tiimin. Valitut ovat Sanni Kosunen, Anni Lauttia,
Veera-Mikaela Känsälä, Maija Välimäki ja Tilda Sotka.

11.3 Ääniaallot
Esitys: Tapahtumavastaavat ovat kyselleet eri laivayhtiöiltä tarjouksia ja parhaan
tarjouksen antoi Viking Line. Risteilyn ajankohta olisi näillä näkymin 20.-21.3.
Keskustellaan tarjouksesta ja sen hyväksymisestä. Mikäli tarjous päätetään hyväksyä,
Ääniaaltojen mainostaminen ja ilmoittautuminen risteilylle alkaa melko pian sen jälkeen.
Keskustelu: Tallink Silja ei liikennöi 23h-risteilyjä ennen huhtikuuta. Viking Linelta on
kyselty tarjousta sekä torstailta että sunnuntailta, mutta laivalla ei ole torstaina yöpymistä.
Risteilyyn sisältyy B-luokan hytti, buffet-ruokailu sekä kokoustila 2,5 tunniksi. Jos neljän
hengen hytissä yöpyy 4 henkilöä, on risteilyn hinta yksittäiseltä osallistujalta 38,75€. Jos
neljän hengen hytissä yöpyy 3 henkilöä, on hinta 42€. Osallistumismaksu olisi alustavasti
45€. Tiedustellaan myös laivayhtiöltä mahdollisuutta ostaa halukkaille osallistujille
brunssi sunnuntaiaamulle, joka kustantaa brunssin haluaville osallistujille 19€ hytin
hinnan ja iltabuffetin lisäksi.
Maksuton peruutus tulee tehdä kuukausi ennen matkaa eli 20.2. Ilmoittautuminen
risteilylle on sitova ja jos risteily joudutaan perumaan esimerkiksi pahentuneen
koronatilanteen vuoksi, ei osallistumismaksuja voida palauttaa ilmoittautuneille.
Lopullinen osallistujamäärä tulee ilmoittaa kuukausi ennen matkaa. Ilmoittautuminen
alkaa alustavasti 11.2.
Päätös: Hyväksytään Viking Linen tarjous ja päätetään järjestää Ääniaallot 20.-21.3.
Osallistumismaksuja ei palauteta ilmoittautuneille, jos risteily joudutaan perumaan.

11.4 Pulkankääntäjäiset
Esitys: Pulkankääntäjäiset pidetään 24.2. Klo 17 Saukonpuistossa. Jatkopaikaksi on
suunniteltu Pekolan kerhohuonetta, jos Toas avaa tapahtumapäivään mennessä
kerhohuoneensa. Jatkopaikassa olisi tarkoitus tarjota pientä purtavaa mäenlaskijoille.
Keskustellaan tarjottaviin budjetoimisesta.
Keskustelu: Tapahtuma maksetaan puoliksi Vostokin kanssa. Vuonna 2020 tapahtumaan
on budjetoitu Reettoreiden puolesta 35€. Vostok ei ollut innostunut
ilmoittautumislomakkeen tekemisestä, joten tapahtumaan ei ole ilmoittautumista.
Tapahtumaan varataan tarjoiluja 35 osallistujalle.
Päätös: Budjetoidaan Pulkankääntäjäisiin 35€.

12. Tuutorointi
Esitys: Keskustellaan tuutorivastaavan johdolla syksyn tuutoroinnista.
Keskustelu: Tuutorihaku sulkeutui eilen 7.2. Vielä ei ole selvillä, paljonko hakijoita oli.
Perjantaina 4.2. hakeneita oli 9. Valintojen tekeminen on vaikeaa, joten haastattelu voisi
helpottaa tuutorivastaavan päätöstä. Kuitenkin haastattelujen järjestäminen on
aikataulullisesti haastavaa, joten tarvetta haastatteluille arvioidaan hakijoiden määrän
mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

13. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Reettoreiden Instagram-feed on saanut kehuja Järjestöstartissa. Instagramiin
on suunniteltu vaihtokampanjaa viikolla 9 ja Hakijalle-kampanjaa viikolla 10. Myös
Kandeilta kajahtaa ja Pakko puhua -tapahtumia tullaan markkinoimaan Reettoreiden
kanavissa.
Päätös: Esityksen mukaan

13.1. Nettisivujen palautelaatikko
Esitys: Ingá on vaihtanut nettisivujen palautelaatikon sähköpostiosoitteeksi
puheenjohtaja@reettorit.com -meiliosoitteeseen. Keskustellaan tästä sekä palautelaatikon
funktiosta vielä koko hallituksen kesken.
Keskustelu: Palautelaatikko on luottamuksellinen kanava, josta voi laittaa matalalla
kynnyksellä viestiä puheenjohtajalle. Häirintää koskeville viesteille ei ole vielä omaa
yhteydenottokanavaa, mutta tällaiselle olisi tarvetta.
Päätös: Esityksen mukana

14. Ympäristöasiat
Esitys: Keskustellaan ympäristövastaavan johdolla ympäristöön liittyvistä ajankohtaisista
asioista.
Keskustelu: Kirppisapprot luetaan kevään ympäristötapahtumaksi, mutta Reetalla on
myös muita suunnitelmia keväälle.
Päätös: Esityksen mukaan

14.1 Retokodin siivouspäivä
Esitys: Retokoti pitäisi siivota hieman perinpohjaisemmin lähiaikoina. Keskustellaan
siivouspäivän ajankohdasta ja mahdollisesti sovitaan päivämäärä.
Päätös: Reetta tekee Telegramiin kyselyn mahdollisista siivouspäivistä.

14.2. Retokodin mainostaminen
Esitys: Retokodin käyttö on jäsenistön osalta melko vähäistä. Keskustellaan mahdollisista

tavoista mainostaa Retokotia ja esimerkiksi sen kahvinkeittomahdollisuuksia.
Esimerkiksi joku somepostaus (reels?) voisi olla hyvä keino muistuttaa jäsenistöä
Retokodista. Lisäksi esim. kahvinkeiton ja mukipolitiikan ohjeistuksia olisi syytä
päivittää. Jäsenistölle voisi järjestää kyselyn jossa kartoitetaan, mihin ja miten Retokotia
käytetään ja kuinka sitä voisi kehittää.
Keskustelu: Reettoreille voisi ostaa omat tiskausvälineet, jolloin mukien tiskauksesta
voisi tehdä selkeän ohjeistuksen. Varmistetaan myös, että henkilökunnan taukotilan
käyttäminen tiskaukseen sopii yliopiston puolesta. Retokodin kehittämisen jälkeen
Retokodille voisi järjestää avajaiset.
Päätös: Esityksen mukaan.

15. Kevätkokous
Esitys: Keskustellaan tulevan kevätkokouksen päivämäärästä. Reettorit ry:n kevään 2022
kevätkokous tulee pitää ennen 31.3. Ingá ehdottaa päivämääriksi esim. 22.3., 23.3., 28.3.,
29.3. tai 30.3.
Keskustelu: Kokoukseen tarvitaan puheenjohtaja ja sihteeri, jotka eivät ole toimineet
edellisen vuoden hallituksessa. Reetta ja Åsa lupautuivat tehtävään. Roolien jaosta
sovitaan myöhemmin.
Päätös: Päätetään järjestää kevätkokous 28.3. klo 17

16. Hallituksen virkistäytyminen
Esitys: Keskustellaan hallituksen kesken vaihtomökin tilanteesta, vaihtomökin tämän
hetkinen päivämäärä on 18.-19.2. Keskustellaan myös kevään muista
virkistäytymissuunnitelmista.
Keskustelu: Yksityistilaisuuksissa on toistaiseksi kymmenen hengen suositus voimassa,
mutta yleisötapahtumiin voi osallistua 50% tilan kapasiteetista. Vaihtomökin kapasiteetti
on 30-40 henkilöä.

Ingá on kiinnostunut kehittämään yhteistyötä Vostokin kanssa. Myös Iltakoulun ja
Lexican kanssa jatketaan yhteistyötä hallitusvirkistäytymisen merkeissä.
Haalarimerkkien ompeluilta voitaisiin järjestää ennen Ystävänpäiväsitsejä.
Päätös: Päätetään lähteä vaihtomökille 18.-19.2.

17. Saapuneet vuosijuhlakutsut
Esitys: Keskustellaan saapuneista vuosijuhlakutsuista. TamArkin vuosijuhlakutsu 4.3. on
kahdelle hengelle, Ingá ja Vilhelmiina ovat menossa edustamaan kyseisille vujuille.
Päätös: Esityksen mukaan.

18. META
Excursiotiimin haku on auki kaksi viikkoa ja sen ajankohta päätetään myöhemmin.
Torstaina 10.2. kuvataan Reettoreille uusia stock-kuvia.
Koronarajoitusten purkautuessa hallituksen kokous voitaisiin pitää ravintolassa tai
baarissa.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.48.

Pöytäkirja hyväksytty 22.2.2022
Tampere
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