Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 4/2022
Aika: 22.2.2022 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 17.01.

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

puheenjohtaja
sihteeri

paikalla kohdat 1-8
paikalla kohdat 1-12

etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 1-9
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta, paikalla 1-13

Mirva Pekkola
Veera Känsälä
Emma Salli

etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 1-12
etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 9-15
etänä Zoomin kautta, paikalla kohdat 9-16

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

4.Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.
Päätös: Esityksen mukaan.

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

6.Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
8.2. Ingá tapasi TREYn järjestökummin Mirva Pekkolan Zoomin välityksellä.
11.2. Toteutimme yhteislähdön Yle Perjantain kuvauksiin. Yhteislähdössä oli 4 reettoria.
Tulevista yhteistyökuvioista Yle Perjantain kanssa käydään keskustelua.
14.2. Haalarimerkkikisan suunnitteluvaihe alkoi ja se kestää 27.2. asti

15.2. Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailuiden Reettoreiden Yhteislähtöön osallistui
5 reettoria.
16.-17.2. Marimilla Hietava, Ingá Ryhänen ja Heini Maula haastattelivat yhteensä 14
tuutorihakijaa zoomissa.
17.2. Yrityssuhdevastaavat ja sidosryhmävastaava tapasivat zoomissa ja suunnittelivat
tulevaa puhetapahtumaa sekä työelämäviikkoa.
17.2. Reettori-iltapäivään Vapriikissa osallistui 6 reettoria.
17.2. Neea Nenonen ja Ella Tapanainen tapasivat Heidi’s Bier Barin edustajan ja
keskustelivat tulevan vuoden yhteistyökuvioista.
18.-19.2. Hallituksen vaihtomökki pidettiin Majarannassa ja mukana oli yhteensä 14
reettoria, joista kaksi oli vanhasta hallituksesta ja 12 uudesta hallituksesta sekä
toimihenkilöistä.
20.2. Ääniaaltojen ilmoittautuminen päättyi. Ilmoittautumisia tuli 102 kappaletta neljästä
eri ainejärjestöstä.
21.2. Ystävänpäiväsitsien ilmoittautuminen alkoi.
Päätös: Esityksen mukana.

7.Talousasiat
Tilillä nyt: 2730,10€
Käteiskassassa nyt: 1409,65€

7.1 Kauden 2021 tilinpäätöksen esittely
Esitys: Kauden 2021 rahastonhoitaja Anni Hakala esittelee edellisen kauden
tilinpäätöksen. Nykyinen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen.
Keskustelu: Tilikausi oli ylijäämäinen 1519,39€. Arvioitua korkeampi ylijäämä johtuu
saaduista tuista, jotka oli talousarviossa arvioitu alakanttiin. Myös yritysyhteistöistä
saatiin arvioitua enemmän tuloja. Vapaa-ajan tuotot kasvoivat, mutta myös menot
kasvoivat samassa suhteessa. Vuosijuhlien kohdalla tulot olivat arvioitua pienemmät,
mutta samoin menot olivat arvioitua pienemmät.
Päätös: Hyväksytään tilinpäätös.

7.2 Kangaskassien tilaaminen
Esitys: Keskustellaan kangaskassien tilaamisesta Reettorilogolla ja niiden myymisestä
jäsenistölle. Kangaskasseja voisi tilata esimerkiksi Suomen Kolibrista, sillä sieltä on
tilattu heijastimia ja pullonavaajia. Liike sijaitsee yliopiston vieressä, joten säästäisimme
postitusmaksuissa. Kangaskassit maksavat kappalehintaan 2€-12€. Päätetään,
minkälainen kassi tilataan, kuinka monta sekä missä väreissä.
Keskustelu: Kangaskassia on aiemmin ollut myynnissä luonnonvalkoisen värisenä. Kassit
eivät vanhene tuotteena, joten niitä voi tilata isomman erän kerralla. Kassien laadusta on
vielä epäselvyyttä, joten selvitetään mahdollisuutta käydä Suomen Kolibrilla testaamassa
tuotteita.
Päätös: Tilataan 80 kpl kangaskasseja. Muihin yksityiskohtiin palataan Suomen Kolibrilla
vierailun jälkeen.

7.3 MobilePayn käyttöönotto
Esitys: MobilePay on vihdoin saapunut käytettäväksi. Keskustellaan yhdessä, kuinka
MobilePayn kanssa toimitaan erilaisissa maksutilanteissa, kuten maksettaessa
haalarimerkkejä tai tapahtuman sisäänpääsyä.
Keskustelu: MobilePayn periaatteen mukaan maksua ei saisi suorittaa ennen kuin tuote
vaihtaa omistajaa. Tällöin esimerkiksi tapahtumamaksujen maksaminen ennen
tapahtumaa ei olisi mahdollista. Tapahtumien osallistumismaksujen kerääminen
tapahtuman jälkeen on kuitenkin hankalaa. Joidenkin muiden järjestöjen tapahtumissa
MobilePaylla maksaminen on onnistunut ennen tapahtumaa.
Päätös: MobilePayta käytetään reettorituotteiden myynnissä. Jenna selvittää vielä
tarkemmin MobilePayn käyttöä tapahtumien osallistumismaksujen maksamiseen.

8. Rehti-lehti
Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.
Keskustelu: Päätoimittajat muistuttavat hallituslaisia esittelytekstien kirjoittamisesta.
Tekstien deadline on 11.3.

Päätös: Esityksen mukaan

8.1 Kevään Rehtiin budjetoiminen
Esitys: Keskustellaan ja päätetään siitä, julkaistaanko kevään Rehti kokonaan värillisenä.
Päätetään tämän perusteella Rehtiin budjetoitava summa. Päätoimittajat ovat saaneet
Keuruun Laatupainolta kaksi tarjousta 40-sivuiselle lehdelle:
- Tarjous värillisestä lehdestä: 184,76e
- Tarjous mustavalkoisesta lehdestä värillisillä kansilla: 143,84e
Hintaeroa tarjousten välillä on 40,92e. Lehden taittoon ei tänä vuonna mene rahaa, sillä
sen tekee yksi toimittajista.
Keskustelu: Rehtin budjettia on kasvatettu talousarviossa, koska lehdestä painetaan kaksi
numeroa. Lehden tekemisen kulut ovat ainakin kevään numeron osalta myös pienemmät,
sillä taittaja saadaan toimittajien joukosta, jolloin hänelle ei makseta erikseen palkkiota.
Koska hintaeroa värillisen ja mustavalkoisen lehden välillä on vain noin 40 euroa,
päätetään ainakin kevään numero tilata värillisenä.
Päätös: Budjetoidaan 200€ kevään Rehti-lehden painamiseen.

9.TREYn järjestökummin esittäytyminen
Esitys: Reettorit ry:n vuoden 2022 järjestökummina toimii TREYn Mirva Pekkola.
Keskustellaan Mirvan kanssa siitä, millaista yhteistyötä TREY ja Reettorit ry tulee
tekemään tämän vuoden aikana.
Keskustelu: Mirvalta toivotaan TREYn terveisiä syksyn Rehtin numeroon. Myös syksyn
uusien fuksien rastikierroksille toivotaan TREYn rastia.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Kauden 2021 toimintakertomuksen esittely
Esitys: Esitellään edellisen kauden toimintakertomus ja hyväksytään se.

Keskustelu: Ingá on viilannut toimintakertomuksen kieliasun kuntoon ja Mari lisännyt
Vuosijuhlat -kohtaan 7.11 tanssijoiden nimet. Lisätään sana “jatkaa” -kohtaan 7.1.
Päätös: Hyväksytään toimintakertomus.

11. Koulutuspolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista koulutuspoliittisen
vastaavan johdolla.
Keskustelu: Reettorikahvit menivät hyvin. Vilhelmiina osallistui maanantain 21.2.
TREYn Kupillinen Kopoa -tapahtumaan.
Päätös: Esityksen mukaan

11.1 Lukuvuosipalaute
Esitys: Keskustellaan lukuvuoden 2021-2022 palautteen keräämisestä ja erityisesti siitä,
kuinka palautekyselyä voitaisiin kehittää ja miten jäsenistöä aktivoitaisiin vastaamaan.
Kerätään hallituslaisista tiimiä miettimään tätä aihetta tarkemmin.
Keskustelu: Jäsenistöä voisi kannustaa vastaamaan esimerkiksi antamalla
mahdollisuuden osallistua arvontaan. Kyselyn vastanneiden kesken voitaisiin käydä myös
vuosikurssien välistä kisaa siitä, mikä vuosikurssi vastaa aktiivisimmin.
Päätös: Vilhelmiina ja Ingá lähtevät kehittämään kyselyä.

12. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Viestijöiden yhteinen puhetapahtuma -konsepti ei ole edennyt muiden
järjestäjien epäaktiivisuuden vuoksi. Myös tapahtuman teemasta ja toteutuksesta on vielä
epäselvyyttä. Lexica ry on ehdottanut yhteisen viestintäteemaisen puhujatapahtuman

järjestämistä. Työelämäviikon suunnittelua on jo aloitettu ja se pidetään marraskuussa.
Haalarisponsorisopimuksia on jo solmittu. Mentorointiohjelma on käynnistymässä.
Päätös: Esityksen mukaan

12.1 Ydinviestin yhteyshenkilö
Esitys: Ydinviestiltä on tullut toive, että hallituksesta joku nimitetään Ydinviestin
yhteyshenkilöksi jotta yhteydenpito helpottuu. Keskustellaan tästä ja päätetään kuka
on tämä yhteyshenkilö.
Päätös: Nimitetään Åsa yhteyshenkilöksi.

12.2 Alumnikampanja
Esitys: Ideoidaan tulevan alumnikampanjan toteutusta ja pohditaan, oliko kampanja
viime vuonna toivotunlainen ja halutaanko siihen tänä vuonna muutoksia.
Keskustelu: My day -tyyliset päivitykset Instagram Storyyn koettiin mielenkiintoiksi,
eikä sisältöön hukkunut. Kampanjaan voitaisiin ottaa myös tällä hetkellä viestinnän työtä
etsivä alumni, sillä se antaisi realistisen kuvan työmarkkinoista ja voisi olla myös
samaistuttava harjoittelupaikkoja hakeville opiskelijoille. Nettisivujen blogiin voisi myös
tehdä koonnin Instagramiin julkaistuista päivityksistä.
Päätös: Esityksen mukaan.

13. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla.
Keskustelu: Ystävänpäiväsitsien suunnittelu etenee. Ilmoittautuminen alkoi maanantaina
ja Reettoreiden ilmoittautuminen täyttyi samana päivänä. SportUni tarjoaa yhden
ilmaisen liikuntavuoron, joka on 7.3. Pohditaan sitä, aiheuttaako ilmainen kerta
yleisöryntäyksen liikuntavuoroon. Samalla viikolla on kuitenkin niin paljon muitakin
tapahtumia, ettei suuri osallistujamäärä ole todennäköinen. Reettoreiden yhteislähtö
liikuntavuoroon on 14.3. RIP-tapahtuma järjestetään 23.3. Yhteislähtö Muumimuseon
ilmaiseen iltapäivään on 25.3.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.1 Reettoreiden ja Äänen MM-etkokyykkä
Esitys: Reettoreiden ja Äänen yhteinen kyykkäturnaus järjestetään 9.3. Tammelan torilla.
Budjetoidaan kyykkäsettien lainaamiseen 10 euroa. (2 kpl kyykkäsettiä TREYL:tä 2x5e)
Päätös: Budjetoidaan 10€ kahteen kyykkäsettiin.

13.2 Vaihto-opiskelijoiden osallistuminen Reettorit ry:n
tapahtumiin ilman jäsenmaksua
Esitys: Keskustellaan, voivatko vaihto-opiskelijat osallistua tapahtumiimme ilman
jäsenmaksua.
Keskustelu: Jotkut tapahtumat ovat jäsenistölle maksuttomia, mutta niihin kuitenkin
budjetoidaan rahaa. Vaihto-opiskelijat ja ei-jäsenet (jotka ovat kuitenkin Tampereen
yliopiston opiskelijoita) ovat tässä eriarvoisessa asemassa jäseniin, jotka ovat maksaneet
jäsenmaksun. Olisi hyvä määrittää yleisesti käytäntö tapahtumamaksujen suhteen kaikille
ei-jäsenille. Ei-jäsenille voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi yhden kerran kokeilukerta,
jolla he voisivat osallistua Reettoreiden tapahtumiin.
Päätös: Ei-jäsenet, jotka ovat kuitenkin Tampereen yliopiston opiskelijoita, saavat
osallistua yhteen ilmaiseen tapahtumaan ilman velvoitetta maksaa jäsenmaksua.
Maksullisiin tapahtumiin sovitaan tapauskohtaisesti hinta ei-jäsenille.

13.3 Ääniaallot
Esitys: Ääniaallot-risteilylle on ilmoittautunut yhteensä 103 henkilöä. Alustava
laivayhtiölle annettu arvio oli 80, joten selvitämme vaikuttaako tämä varaukseen. 4
hengen hytissä yhden henkilön matkan hinta on 38,75 ja kolmen hengen hytissä (joita
tulee max. 1) 42 euroa. Maksun eräpäivä on 6.3. Budjetoidaan lippujen maksamiseen.
Päätös: Budjetoidaan 5000€ Ääniaaltojen lippujen maksamiseen.

13.4 Ääniaallot-haalarimerkki
Esitys: Ääniaallot-haalarimerkistä on kyselty tarjouksia useammasta firmasta. Parhaan
tarjouksen ja nopeimman toimituksen antoi kangasmerkit.com. Heidän tarjouksessaan
merkin hinta olisi 1,02€ + alv + 7,5€ toimitus eli 133,98€ yhteensä. Normaali
toimitusaika 2-3 viikkoa. Budjetoidaan merkkien tilaamiseen.
Päätös: Budjetoidaan 150€ Ääniaallot-haalarimerkkien tilaamiseen.

14. Sitsilaulukirjatiimin kokoaminen
Esitys: Keskustellaan kulttuurivastaavan johdolla siitä, milloin sitsilaulukirjatiimin haku
aukeaa sekä montako henkilöä tiimiin halutaan.
Keskustelu: Uusien laulujen etsimiseen sekä kirjoittamiseen voisi osallistaa jäsenistöä.
Hallitus huolehtii kirjan siivoamisesta ja kokoamisesta painoa varten.
Päätös: Ei haeta erikseen sitsilaulukirjatiimiä, vaan järjestetään laulunkirjoitusiltoja
jäsenistölle.

15. Tuutorointi
Esitys: Keskustellaan tuutorivastaavan johdolla syksyn tuutoroinnista.
Keskustelu: Tuutorivalinnoissa pidettiin ensimmäistä kertaa haastattelut, joissa
tuutorivastaava Marimillaa auttoi Heini ja Ingá.
Päätös: Esityksen mukaan.

15.1 Vuoden 2022 tuutorivalinnat
Esitys: Tuutorivastaava kertoo TREY:n hakemusten ja yksilöhaastattelujen pohjalta
valitut tuutorit.

Keskustelu: Hakijoita oli yhteensä 14. Kaikki hakijat olivat hyviä kandidaatteja.
Valinnoissa on yhdistelty ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja jotka ovat olleet
aktiivisesti osana toimintaa sekä myös innostuneita syksyä kohtaan. Valinnoissa
painotettiin myös hakijoiden mahdollisuuksia osallistua tuutoroinnin suunnitteluun sekä
syksyn fuksitapahtumiin.
Päätös: Valitaan vuoden 2022 tuutoreiksi Marimilla Hietava, Ville Jäppinen, Jenna
Ala-Rantala, Jenni Törmänen, Reetta Sihto, Ella Puranen, Veera Känsälä, Iida Jalkanen,
Emilia Hautamäki ja Aino Puro.

15.2 Tuutoroinnin budjetti 2022
Esitys: Budjetoidaan tuutorointiin 550€ talousarvion mukaisesti.

Päätös: Budjetoidaan tuutorointiin 550€.

16. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Viikolla 9 pidetään vaihtokampanja Instagram Storyssa. Instagram Story on
ruuhkainen tiedotuskanava, sillä hallituksella on paljon tiedotettavaa. Viestintävastaavat
pyrkivät sujuvoittamaan Story-paikkojen sumplimista WhatsAppin Viestintäryhmään
laitettavan viikoittaisen aikataulun avulla.
Päätös: Esityksen mukaan.

16.1 Hakijalle -kampanja
Esitys: Keskustellaan, miten ja milloin Hakijalle -kampanja toteutetaan tänä vuonna.
Korkeakoulujen yhteishakuaika on 16.3-30.3.2022.
Keskustelu: Kampanjaa suunnitellaan tarkemmin tällä viikolla. Kampanja toteutetaan
9.3.-16.3. Fukseille on tehty kyselyä Hakijalle-kampanjan toimivuudesta ja

löydettävyydestä viime vuonna. Kampanja toteutetaan sekä Instagramissa että
TikTokissa. Myös nettisivuille tulisi sisältöä yhteishakuun liittyen. Tsemppipaketille tulee
erikseen oma kampanja.
Päätös: Esityksen mukaan.

17. Saapuneet vuosijuhlakutsut
Esitys: Keskustellaan saapuneista vuosijuhlakutsuista. Saimme kutsuvieraskutsun
TamAus ry:n vuosijuhlille, mutta hallituksesta ei löytynyt kiinnostuneita osallistujia
kyseisiin juhliin.
Päätös: Esityksen mukaan

17.1 Vuosijuhlalahjoihin budjetointi
Esitys: Budjetoidaan TamArkin vuosijuhlalahjaan 15€.
Päätös: Budjetoidaan 15€ TamArkin vuosijuhlalahjaan.

18. META
Hallituksen kokoukset pidetään 4. Periodissa 10.3. klo 14, 24.3. klo 14, 6.4. klo 16.30,
20.4. klo 16.30, 4.5. klo 16.30 ja 18.5. klo 16.30.
Kiinnostusta Hallitusmerchin tilaamiseen on.
Tänään kokousjatkot Old Matesissa.
Excutiimin haku aukeaa torstaina 24.2.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.42.

Pöytäkirja hyväksytty 10.3.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

