Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 11/2022
Aika: 5.5.2022 klo 18.00
Paikka: Zoom: https://tuni.zoom.us/j/67221313099
Meeting ID: 672 2131 3099
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen

2

2. Kokouksen järjestäytyminen

2

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

2

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

3

6. Ilmoitusasiat

3

7. Talousasiat
7.1 Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto
7.2 Haalarimerkkien tilaaminen ja budjetointi
7.3 Ääni ry:n vuosijuhlalahjaan budjetointi

3
4
4
4

8. Tapahtumat
8.1 Klubi 57:n varaukseen budjetointi
8.2 Asiattomaan käytökseen puuttuminen sitseillä

4
5
5

9. Reettoreiden sitsilaulukirjan kolmas painos

5

10. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

6

11. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
11.1 2021-2022 mentorointiohjelman palutteen läpikäyminen

6
6

12. Tuutorointi

7

13. Viestintä

7

14. Rehti-lehti

8

15. KV-asiat

8

16. META

8

17. Kokouksen päättäminen

9

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Ingá Ryhänen
Sihteeriksi valitaan Maiju Asuja
Läsnäolijat:
Ingá Ryhänen
puheenjohtaja
Maiju Asuja
sihteeri
Vilhelmiina Kivioja
Jenna Ala-Rantala
Marianna Juvani
Reetta Sihto
Åsa Pihlström
Neea Nenonen
Heini Maula
Elisa Kähkönen
paikalla kohdat 1-11
Marimilla Hietava

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 kohta 14.1 Rehtin
lisäbudjetointi.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
Päätös: Tarkastetaan seuraavassa lähikokouksessa.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
21.4. VIP-Pesikseen osallistui 12 joukkuetta eri ainejärjestöistä. Lisäksi paikalla oli
tuomareita, kioskimyyjiä sekä katsojia. Tapahtuma keräsi arviolta noin 150 osallistujaa.
22.4. Mentorointiohjelman lopettajaisiin osallistui paikan päälle 7 ja etänä 3 osallistujaa
26.4. Osa hallituksesta virkistäytyi Ingán luona munkinpaistoillan merkeissä.
28.4. Reettoreiden, Cortexin ja Biopsin Wappusitseille osallistui 150 opiskelijaa.
29.4. Marimilla osallistui HOVI:n wappupiknikille.
30.4. Wappuetkoille osallistui noin 40 reettoria.
31.4. Wappupiknikille osallistui noin 25 reettoria.
4.5. Tsemppipaketin tilasi 21 hakijaa.
4.5. Päättäreille osallistui 14 reettoria.
Päätös: Esityksen mukaan

7. Talousasiat
Tilillä nyt: 7457,85€
Käteiskassassa nyt: 1497€

7.1 Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto
Esitys: Aikaisemmin kirjanpitoalustana on toiminut Excel. On pohdittu, pitäisikö alusta
päivittää johonkin muuhun, sillä Excel voi olla aika työläs. Jenna on tutustunut Kitsaskirjanpito-ohjelmaan. Keskustellaan Kitsaksesta ja sen mahdollisesta käyttöönotosta.
Keskustelu: Kitsas on yhteensopiva kaikkien käyttöjärjestelmien kanssa ja se on
maksuton.
Päätös: Siirrytään käyttämään kirjanpitoalustana Kitsas -kirjanpito-ohjelmaa.

7.2 Haalarimerkkien tilaaminen ja budjetointi
Esitys: Nätti ja hyvä panee -haalarimerkit saavuttivat erittäin suuren suosion ja ne
myytiin loppuun Merkkimarkkinoilla. Merkille on tehty ennakkotilauslomake, joka on
saanut x määrä tilausta. Reettoreiden haalarimerkkikokoelmasta on myös lopussa
Loistava viestijä -merkki sekä I still have no idea what I’m doing -merkki. Budjetoidaan
näiden kolmen merkin tilaamiseen.
Keskustelu: Loistava viestijä -merkki ja I still have no idea what I’m doing -merkki on
aikaisemmin tilattu Promlerilta, kun taas Nätti ja hyvä panee -merkki on tilattu
Merkilliseltä. Mietitään, tehdäänkö kaksi eri tilausta vai tilataanko Loistava viestijä ja I
still have no idea what I’m doing -merkki uudesta paikasta. Tämä voi vaikuttaa merkkien
ulkoasuun. Nätti ja hyvä panee -merkkiä on tilattu Facebookin Haalarimerkkitorilla 591
kappaletta. Yksittäisen merkin hinnaksi tulisi noin 0,65€. Siitä ei ole tietoa, paljonko
Loistava viestijä ja I still have no idea what I’m doing -merkit maksaisivat Merkillisellä.
Päätös: Budjetoidaan 530€ Nätti ja hyvä panee -merkkien tilaamiseen. Tilataan muita
merkkejä lisää myöhemmin, kun Jenna on ehtinyt tehdä inventaarion kaikista merkeistä.

7.3 Ääni ry:n vuosijuhlalahjaan budjetointi
Esitys: Budjetoidaan Ääni ry:n 14.5. järjestettäviin vuosijuhlien lahjaan.
Päätös: Lahjaan on budjetoitu jo aikaisemmin, joten ei budjetoida nyt mitään.

8. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla.

Keskustelu: Euroviisuiltaa ei saatu järjestymään Vostokin ja UDK:n epäaktiivisuuden
vuoksi. Lisäksi tapahtumalla ei löydetty sopivaa paikkaa. Tankotanssiin tarvitaan vielä
osallistujia. Tunnilla tarvitaan vähintään 6 osallistujaa, jotta se toteutuu.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.1 Klubi 57:n varaukseen budjetointi
Esitys: Tapahtumavastaavat ovat ajatelleet syksyn Fuksisitsien paikaksi Boomi ry:n tilaa
Klubi 57. Hinta ainejärjestöille su-to varauksissa on 440€. Reettoreilla on yhteen Klubi
57:n varaukseen 50% alennus, joten hinta olisi tällöin 220€. Budjetoidaan tilan
varaamiseen.
Keskustelu: Fuksisitsien alustava päivämäärä on 15.9., joka on torstai.
Päätös: Budjetoidaan 220€ tilaan.

8.2 Asiattomaan käytökseen puuttuminen sitseillä
Esitys: Keskustellaan Kuninkaallisilla sitseillä ilmenneestä asiattomasta käytöksestä ja
siihen puuttumisesta. Keskustellaan myös laajemmin siitä, miten sitseillä ja muissakin
tapahtumissa jatkossa toimitaan, mikäli asiatonta käytöstä havaitaan.
Keskustelu: Tapahtumiin voisi luoda säännöt, jotka linkataan jokaisen tapahtuman
ilmoittautumisen yhteyteen, jolloin jokaisella osallistujalla on säännöt tiedossa jo ennen
tapahtumaan osallistumista. Tällöin sääntöihin voisi myös vedota helposti
ongelmatilanteiden tapahtuessa. Ohjeistusten teon yhteydessä voidaan harkita myös sitä,
tulisiko yhdistyksen sääntöihin lisätä siitä kohtia esimerkiksi häirinnän seurausten osalta.
Päätös: Heini, Reetta, Ingá ja Ella alkavat kokoamaan ohjeistuksia tapahtumiin häirinnän
välttämiseksi ja siihen puuttumiseksi.

9. Reettoreiden sitsilaulukirjan kolmas painos
Esitys: Keskustellaan Reettoreiden sitsilaulukirjan kolmannen painoksen tilauspaikasta
sekä siitä, montako kappaletta kirjaa tilataan. Budjetoidaan tilaukseen. Tamkopiolla

painamisen hinta olisi 538,16€, kun kirjoja tilataan 60 kpl. Yhden kirjan hinnaksi tulisi
siis 8,96€/kirja. Niinillä kokonaishinta kuudellekymmenelle kirjalle olisi taas 322,40€ eli
5,54€/kirja.
Keskustelu: Kirjoja voisi tilata 70 kappaletta, sillä siihen on lisätty niin paljon uusia
lauluja, että vanhatkin opiskelijat olisivat kiinnostuneita ostamaan kirjan.
Päätös: Budjetoidaan 415€ kirjojen tilaamiseen.

10.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista
koulutuspoliittisen ja sosiaali- ja yhdenvertaisuus vastaavan johdolla.
Päätös: Esityksen mukaan

11.

Sidosryhmät ja yritysyhteistyö

Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Työelämäviikon suunnitelu on aloitettu. Yritysyhteistyökuviot ovat olleet
vapputauolla, mutta etsintä jatkuu.
Päätös: Esityksen mukaan

11.1 2021-2022 mentorointiohjelman palutteen läpikäyminen
Esitys: Käydään läpi vuoden kauden 2021-2022 mentorointiohjelman palaute kauden
2021 sidosryhmävastaavan Elisa Kähkösen johdolla.
Keskustelu: Palautteeseen vastasi 7 osallistujaa. Palaute oli positiivista ja
sidosryhmävastaavan aktiivinen viestintä on saanut kiitosta. Myös parien muodostaminen
onnistui hyvin. Parit ovat olleet aktiivisia ja tavanneet enemmän kuin sopimuksessa
sovittu minimimäärä 4 kertaa on ollut. Palautteessa tuli myös kehitysideoita esimerkiksi
siitä, että tapaamisiin voisi olla suunniteltu paremmat raamit valmiiksi. Parit voisivat

myös dokumentoida vuotta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai kirjoittamalla tekstit
ohjelman lopuksi, joista voisi koota esimerkiksi vuosikirjan.
Koska mentorointiohjelmaa ei olla järjestetty kokonaisuudessaan useaan vuoteen koronan
tai vähäisen osallistujamäärän takia, on hiljaista tietoa kadonnut matkan varrella.
Mentorointiohjelma on myös ollut odotettua työläämpi ja työllistänyt edellisen vuoden
sidosryhmävastaavaa myös hallituskauden loppumisen jälkeen.
Päätös: Esityksen mukaan

12.

Tuutorointi

Esitys: Keskustellaan syksyn tuutoroinnista tuutorivastaavan johdolla.
Keskustelu: Tsemppipakettia on tilattu 21 kpl. Osa on tilannut paketin jo useamman
kerran, joten halua saada paketti selvästi on. Valmis paketti on jaettu hallitukselle, jolta
pyydetään vielä kommenttia pakettiin. Paketti lähetetään tilaajille viikon 18 aikana.
Fuksibileistä Vostokin kanssa on sovittu niin, että Reettorit varaavat tilan tapahtumaan.
Päätös: Esityksen mukaan

13.

Viestintä

Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Viestinnän kesätyökampanjaa ei olla vielä suunniteltu, mutta sellainen on
tulossa. Viestinnän palautteeseen on vastannut 4 ihmistä. Palaute oli pääosin hyvää.
Tapahtumissa otettujen kuvien laatuun on toivottu parannusta. Reettoreilla ei ole
kuitenkaan mahdollisuutta esimerkiksi kuvata järjestelmäkameralla tapahtumia.
Palautetta tuli myös siitä, ettei Reettoreiden sosiaalisessa mediassa näy tarpeeksi erilaisia
reettoreita. Tähän on kuitenkin kiinnitetty huomiota jo nykyisessä toiminnassa. Palautetta
annettiin myös siitä, että kaikki WhatsApp -viestit alkavat samalla tavalla (esim. jokin
tervehdys) eikä viestien ilmoituksesta nää heti, mitä asiaa viestit koskevat.
Päätös: Esityksen mukaan

14.

Rehti-lehti

Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.
Keskustelu: Rehti julkaistiin eilen 4.5. päättäreissä.
Päätös: Esityksen mukaan

14.1 Rehtin lisäbudjetointi
Esitys: Kevään Rehtin lasku ylitti aikaisemmin budjetoidun 200€. Lisäbudjetoidaan
laskuun.
Keskustelu: Aiemmin budjetoitu summa ylittyi 12,04€.
Päätös: Lisäbudjetoidaan 12,04€ Rehti-lehden painamiseen.
.

15.

KV-asiat

Esitys: Keskustellaan kansainvälisyysvastaavan johdolla ajankohtaisista KV-asioista.
Päätös: Esityksen mukaan

16.

META

Hallitus ei näe tarvetta kokoustaa enää kahden viikon päästä.
Sovitaan myöhemmin kesäkuulle kokousaika, jossa budjetoidaan esimerkiksi syksyn
tapahtumien tilavarauksiin.
Ingá on kirjoittanut toiminta-avustushakemusta ja viimeistelee sekä lähettää sen tänään.

17.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.03.

Pöytäkirja hyväksytty
31.8.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

