Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 8/2022
Aika: 24.3.2022 klo 14.00
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 14.00.

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

puheenjohtaja
sihteeri
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta

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 kohdan 10.3 esitykseen
jatkotilaan budjetointi.

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

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
10.3. Marimilla osallistui TREY:n tuutorivastaava-tapaamiseen.
10.3. Åsa, Ella ja Neea tapasivat Comedian ja Median edustajat zoomissa ja
suunnittelivat yhteistä puhetapahtumaa ensi syksylle
12.3. Hallituksen Jullittaret -kyykkäjoukkue edusti MM-kyykässä.
13.3. Pidettiin Rehtin toimittajien viinimaisteluilta, josta kirjotetaan artikkeli
Rehti-lehteen
15.3. Jenna, Maiju ja Ingá tapasivat VIP-Pesiksen suunnitteluporukan kesken.
15.3. Reetta osallistui TREYn yhdenvertaisuuskoulutukseen.
16.3. Pidettiin hallituksen sitsilauluilta.
17.3. Neea, Ella ja Åsa tapasivat Lexican edustajan yhteisen työelämätapahtuman
tiimoilta.
18.3. Åsa tapasi Alumnien urapolkuja- webinaariin osallistuvat alumnit zoomissa.
20.-21.3. Järjestettiin Ääniaallot -risteily, jonne osallistui 90 viestinnän opiskelijaa
Reettoreista, Parkusta, Comediasta ja GRRR:ltä.
22.3. Vilhelmiina osallistui ITC-ohjausryhmän tapaamiseen.

23.3. Ingá osallistui TREYn järjestökahveille.
23.3. 8 tuutoria osallistui tuutoritapaamiseen Marimillan kerhohuoneella.
Päätös: Esityksen mukaan

7.Talousasiat
Tilillä nyt: 4164,47€
Käteiskassassa nyt: 1441,30€

7.1 Säästö- tai sijoitustilin avaaminen
Esitys: Reettorit ry:n talous on ollut viimeisen muutaman vuoden ajan ylijäämäistä sekä
yhdistyksen talous on kehittynyt. Aiemmin on keskusteltu siitä, että ylijäämäistä tulosta
voisi alkaa kerryttämään jonkin isomman hankinnan varalle. Tällä hetkellä Reettorit
ry:llä on käytössä vain yksi pankkitili, jonka kautta kaikki maksuliikenne kulkee.
Keskustellaan siitä, olisiko mielekästä avata yhdistykselle jonkinlainen säästö- tai
sijoitustili, jonne varallisuutta olisi selkeämpää kerryttää.
Keskustelu: Tilille voisi tallettaa esimerkiksi tilikauden lopussa ylijäämästä tietty summa
rahaa. Rahojen sijoittamisessa on riskit, mutta esimerkiksi säästötili, joka kerryttää pientä
korkoa, olisi turvallisempi vaihtoehto. Säästötilin rahoihin olisi hyvä olla pääsy aina,
mutta tulisi myös määrittää selkeät kriteerit sille, millä perusteilla rahaa siirretään
säästötililtä takaisin käyttötilille. Varallisuuden systemaattinen kerryttäminen olisi
kuitenkin yhdistyksen talouden kannalta järkevää ja noudattaisi myös kestävän
kehityksen strategian taloudellista kestävyyttä. Pitkäaikaisena tavoitteena voisi olla
esimerkiksi oman tilan hankkiminen. Ingá ja Jenna jatkavat asian selvittämistä ja kysyvät
TREYltä neuvoa asiaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

7.2 Uusien haalarimerkkien tilaamiseen budjetointi
Esitys: Tilataan uudet haalarimerkit merkillinen.fi:stä. Haippi-merkki maksaa 1,10€/kpl,
Nätti ja hyvä panee -merkki maksaa 1,10€/kpl ja Jallujulli-merkki maksaa 1,26€/kpl.

Hinnoissa on jo alv mukana. Kun jokaista merkkiä tilataan 100 kpl ja postitus maksaa
8,97€, koko tilaus tulisi maksamaan 354,97€. Budjetoidaan haalarimerkkien tilaamiseen.
Päätös: Budjetoidaan 360€ uusien haalarimerkkien tilaamiseen.

7.3 Reettoreiden kirjanpitoalustan vaihtaminen
Esitys: Reettorit on aikaisemmin käyttänyt Exceliä kirjanpidossa. Excel ei ole kovin
käytetty kirjanpitoalusta muissa ainejärjestöissä ja kirjanpitoa voisi helpottaa ottamalla
käyttöön jokin toinen kirjanpitoalusta/-sovellus. Rahastonhoitaja on tutustunut
Tilitin-nimiseen sovellukseen ja ehdottaa sen käyttöönottamista kirjanpidolle.
Keskustelu: Tilitin ei ole yhteensopiva mac-tietokoneiden kanssa. Kitsas -sovellus taas
olisi yhteensopiva kaikkien käyttöjärjestelmien kanssa. Ohjelman ilmaisversio riittäisi
Reettoreiden tarpeisiin. Koska kirjanpito on tehty vasta tammi- ja helmikuulta, olisi
alustan vaihtaminen helppoa tässä kohtaa. Jenna tutkii vaihtoehtoja lisää.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.Koulutuspolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista koulutuspoliittisen
vastaavan johdolla.
Keskustelu: Reettorikahvit järjestetään 20.4. klo 13-14. Tapahtuma toteutetaan hybridinä.
Lukuvuosipalaute avataan ensi viikolla jäsenistölle. Jokaisen hallituslaisen tulee vastata
kyselyyn. Lukuvuosipalautteeseen vastaamalla osallistutaan samalla arvontaan, jossa
palkintona on Reettoreiden uusi kangaskassi ja vapaavalintainen haalarimerkki.
ITC-ohjausryhmän tapaamisessa nostettiin esiin keinoja auttaa Ukrainan sodasta
ahdistuneita opiskelijoita, joita ainejärjestöt voivat jakaa jäsenilleen.
Päätös: Esityksen mukaan

9.Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Alumnikampanja kestää 28.3.-1.4. Siihen osallistuu Siiri Kärkkäinen, Kati
Hiltunen, Janina Javanainen, Daniel Helander ja Mariella Koivula. Keskiviikkona 13.4.
on Alumnien urapolkuja -webinaari, jossa esiintyy Meri Mattila, Tuulia Paulanto ja
Hanna Porrassalmi. Mentorointiohjelmaan on tällä hetkellä ilmoittautunut 2 mentoria.
Reettori Alumneille on luotu ryhmä LinkedIniin. Ryhmässä on tällä hetkellä 50
osallistujaa.
Lexican kanssa on alettu suunnittelemaan yhteistä puhetapahtumaa. Sovittu päivämäärä
meni päällekkäin wapputapahtuman kanssa, joten tapahtuma saatetaan joutua siirtämään
syksylle. Viestinnän järjestöjen yhteinen puhetapahtuma, jossa keskustellaan työelämästä
ja harjoittelupalkoista on 27.9.
Haalarimerkkikilpailun voittajalle on saatu Pyymäen oma -kahvilasta lahjakortti
palkinnoksi. Heille on luvattu vastineeksi lahjakortista Instagram-näkyvyyttä.
Päätös: Esityksen mukaan

9.1. Yritysyhteistyö Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr
kanssa
Esitys: TOAS maksaa sovitun summan, 150 euroa, Reettorit ry:lle. Vastineeksi heidän
logonsa painetaan haalaripaikalle nro 4 etupuolelle ensi syksyn uusien opiskelijoiden
haalareihin.
Päätös: Esityksen mukaan

9.2. Yritysyhteistyö Viesti ry:n kanssa
Esitys: Viesti ry maksaa sovitun summan 300 euroa Reettorit ry:lle. Vastineeksi heidän
logonsa painetaan haalaripaikalle nro 12 ensi syksyn uusien opiskelijoiden haalareihin.
Lisäksi Reettorit ry saa Viesti ry:ltä haalarimerkkejä. Viesti ry toimittaa Reettorit ry:lle
painettavan aineiston.
Päätös: Esityksen mukaan

9.3. Yritysyhteistyö Zarillo Restaurants Oy:n kanssa
Esitys: Zarillo Restaurants Oy maksaa sovitun summan, 150 euroa Reettorit ry:lle.
Vastineeksi heidän logonsa painetaan haalaripaikalle nro 3 ensi syksyn uusien
opiskelijoiden haalareihin. Zarillo Restaurants Oy toimittaa Reettorit ry:lle painettavan
aineiston.
Päätös: Esityksen mukaan

9.4. Yritysyhteistyö K-Supermarket Ratinan kanssa
Esitys: K-Supermarket Ratina maksaa sovitun summan, 250 euroa Reettorit ry:lle.
Vastineeksi heidän logonsa painetaan haalaripaikalle nro 7 etupuolelle ensi syksyn uusien
opiskelijoiden haalareihin. K-Supermarket Ratina toimittaa Reettorit ry:lle painettavan
aineiston.
Päätös: Esityksen mukaan

10. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla.
Keskustelu: Ääniaallot järjestettiin onnistuneesti viime viikonloppuna. Wappubingo on
vahvistettu osaksi TREYn Wappukalenteria ja se järjestetään 19.4. Sitsilauluilta
jäsenistölle järjestetään 5.4. Ääniaalloista on alettu keräämään palautetta, joka käsitellään
seuraavassa kokouksessa. RIP-tapahtuma siirrettiin 23.3. päivään 1.4. ja lajina on
hohtokeilaus.
Päätös: Esityksen mukaan

10.1 Olympialaisten Jatkolippuihin budjetointi
Esitys: Mentor x Reettorit Olympialaiset järjestetään torstaina 31.3. Palkintojen jako
tapahtuu Heidi’sissä, jossa järjestetään myöhemmin illalla poikkitieteelliset bileet,
Kielarit. Reettoreilla ja Mentoreilla on mahdollisuus ostaa bileisiin lippuja hintaan
3e/1kpl. 47 Reettoria ja Mentoria on ilmoittanut haluavansa ostaa lipun jatkoille.

Budjetoidaan 141e lippujen ostamiseen. Liput myydään 3e hintaan eteenpäin
kiinnostuneille.
Päätös: Budjetoidaan 150€ jatkolippujen ostamiseen.

10.2 Munajahti
Esitys: Munajahti järjestetään näillä näkymin tiistaina 12.4. Ideana on esimerkiksi
Valokuvasuunnistus tyylinen jahti. Budjetoidaan jahdin palkintoihin eli pääsiäismuniin
10-15e.
Keskustelu: Osallistumisaika on liukuva. Kaikki osallistujat palkitaan.
Päätös: Budjetoidaan munajahdin palkintoihin 15€.

10.3 Päättärit
Esitys: Päättärit olisi tarkoitus järjestää 5.5. Koska viimeisinä vuosina Päättärit on
järjestetty etänä, ei tapahtumalle ole tarvinnut hankkia esimerkiksi tilaa. Keskustellaan,
millainen tapahtuma päättäreistä halutaan. Millainen tila tapahtumalle etsitään ja onko
tapahtuma esimerkiksi pääsymaksullinen vai ilmainen. Budjetoidaan tilan varaamiseen.
Keskustelu: Koska pikkujoulut halutaan pitää maksuttomina, tulisi päättäreistä pyytää
pientä maksua, jottei toiminta olisi tappiollista. Päättärit järjestetään alustavasti Hämpin
kattosaunalla. Samana päivänä on myös Haalaribileet, joten sinne on mahdollista lähteä
jatkoille.
Päätös: Budjetoidaan 280€ Hämpin kattosaunan varaamiseen.

11. Tuutorointi
Esitys: Tuutoreiden kanssa on alettu suunnittelemaan kevään tsemppipakettia. On
pohdittu myös tsemppi-illan kohtaloa ja mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja. Myös
syksyn suunnittelu on aloitettu ja Sos ry:n sekä Skillan kanssa on sovittu alustavasti
yhteisestä tuutoritapahtumasta 8.9.2022. Myös Vostokin tuutorivastaavien kanssa on

lyhyesti keskusteltu fuksibileistä ja olivat hyvin innoissaan yhteistyöstä Reettoreiden
kanssa. Tuutoritapaamisessa nousi puheeksi myös fuksiaiset ja sen mahdolliset
uudistukset.
Keskustelu: Tsemppi-illan tilalle voisi tehdä esimerkiksi videoita TikTokiin tai
Instagramin Reelseihin. Tsemppi-ilta ei ole ollut viime vuosina kovin suosittu. Hakijoille
voisi mahdollistaa tavan löytää toisensa ja saada vertaistukea esimerkiksi Instagramin
kaverihaku-postauksen avulla. Jotkut osallistujat ovat kokeneet fuksiaisten kasteen
epämukavaksi. Itse uiminen ei ole kuitenkaan koskaan ollut pakollista ja tapahtumaan on
voinut osallistua myös ilman altaaseen menoa.
Päätös: Esityksen mukana

12. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Reettoreiden TikTok on tavoittanut 150 000 ihmistä. Viestinnästä tehdään
palautekysely keväällä. Alumnikampanjan osallistujat aloittavat julkaisemisen klo 10
jälkeen, joten hallituksen tiedottaminen tehdään ennen kello kymmentä. Nettisivuilla on
muutamia kohtia, jotka tulisi päivittää ajantasaiseksi. Vaihdetaan nettisivujen
harjoittelupalkkasuositus Kelan suosituksesta Viesti ry:n suositukseen.
Päätös: Esityksen mukaan

13. Rehti-lehti
Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.
Keskustelu: Rehtin kaikkien juttujen deadline on 27.3. Rehtiin ei olla saatu mainoksia.
Päätös: Esityksen mukaan

14. KV-asiat
Esitys: Keskustellaan kansainvälisyysvastaavan johdolla ajankohtaisista KV-asioista.
Keskustelu: KV-tiimi kokoontui keskiviikkona 16.3. Excursion kohteeksi on valikoitunut
Praha ja se järjestetään viikolla 42. Excursiolle otetaan 30 osallistujaa. Vuoden 2022
fuksit eivät pääse osallistumaan. KV-tuutoreiden haku on auki.
Päätös: Esityksen mukaan

15. Saapuneet vuosijuhlakutsut
Esitys: Keskustellaan saapuneista vuosijuhlakutsuista. Tampereen Tietotekniikkakilta on
kutsunut meidät 9.4. Järjestettäville vuosijuhlille, kutsu on kahdelle hengelle. Heini ja
Mari ovat ilmoittautuneet kyseisille vujuille.
Keskustelu: Reetta ja Vilma osallistuvat Vostok ry:n vuosijuhlasitseille 26.-27.3.
Päätös: Esityksen mukaan

15.1 TiTen vuosijuhlalahjaan budjetointi
Esitys: Budjetoidaan TiTen vuosijuhlalahjaan 15 euroa.
Päätös: Budjetoidaan 15€ TiTen lahjaan.

15.2 Vostokin vuosijuhlalahjaan budjetointi
Esitys: Keskustellaan, kuuluuko vuosijuhlasitseille viedä lahja. Budjetoidaan lahjaan
tarvittaessa.
Päätös: Budjetoidaan lahjaan 10€.

16. META
Hallitusmerchin pieniä emalimukeja omalla printillä on vaikea löytää. Tilataan
normaalikokoinen muki. Seuraavan viikon aikana puheenjohtajan sähköpostiin voi laittaa
ehdotuksia mukin painatuksesta.
Wappuradioon on 6 kiinnostunutta osallistujaa. Kolme puhujaa voisi olla sopiva aika
tunnin ohjelmaan. Jos radioon saisi kahden tunnin ohjelman, voisi puhujat vaihtua
ohjelman puolivälissä.
Reettoreiden vyöasiaa voisi edistää alkusyksystä.
Reettoreille olisi hyvä koota häirintään, yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät
ohjeistukset. Jokaiselle alkoholia sisältävälle tapahtumalle tulisi määrätä
häirintäyhteyshenkilöt. Hallituksen kesken järjestetään yhdenvertaisuusilta, jossa
pohditaan yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita.
Särkän märkään ei saatu ostettua lippuja.
Ilmoittautukaa Olympialaisiin!! Mentorin kiintiö on täynnä (yli 30) ja Reettoreilta on
ilmoittautunut 4.
Uusi haalarimerkki-idea: epätoivoinen ja nälkäinen.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.12.

Pöytäkirja hyväksytty
6.4.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

