Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 15/2022
Aika: 16.8.2022 klo 19.00
Paikka: Zoom, https://tuni.zoom.us/j/62399313650
Meeting ID: 623 9931 3650
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.07.

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

puheenjohtaja
sihteeri

paikalla kohdat 1-8
paikalla kohdat 1-8
paikalla kohdat 14-19
paikalla kohdat 15-19

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: Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, kun olemme paikan päällä.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
11.8. Rahastonhoitaja on tavannut TREYn talousvastaavan kirjanpitojärjestelmä Kitsaan
käytön opastuksen merkeissä.
16.8. 7 tuutoria ja tuutorivastaava kokoontuivat Retokotiin suunnittelemaan syksyä ja
askartelemaan fuksipasseja.
Päätös: Esityksen mukaan

7. Talousasiat
Tilillä nyt: 9306,99€
Käteiskassassa nyt:683,05€

7.1 Lisätalousarvio
Esitys: Keskustellaan siitä, olisiko tarpeellista tehdä lisätalousarvio vuodelle 2022.
Rahastonhoitaja esittelee tämänhetkisen taloustilanteen verraten sitä vuoden 2022
talousarvioon. Esitellään myös puheenjohtajiston ja rahastonhoitajan tekemä
lisätalousarvioehdotus.
Keskustelu: Monet kulut ovat jo ylittäneet vuodelle 2022 tehdyn talousarvion.
Esimerkiksi vapaa-ajantoiminnan ja varainhankinnan kulut ovat jo kaksinkertaiset
syyskokouksessa 2021 hyväksyttyyn arvioon nähden. Lisäksi tuloja on tullut paljon
ennakoitua enemmän niin vapaa-ajantoiminnasta, varainhankinnasta kuin avustuksista ja
tuista. Loppuvuodesta on myös oletettavissa vielä menoja sekä tuloja, kun järjestetään
isoja tapahtumia ja myydään esimerkiksi reettoricollegeja. Tilanne on nimenomaan se,
että tuloja on tullut ennakoitua enemmän, eikä toiminnassa ole siis tullut yllättäviä isoja
kuluja. Talous on siis vakaalla pohjalla ja Reettorit ry:llä menee aiempaa arviota
paremmin taloudellisesti.
Päätös: Tehdään lisätalousarvio, joka hyväksytään ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa.

7.2 Lisätilan ostaminen yrityssuhdevastaavien sähköpostiin
Esitys: Budjetoidaan lisälevytilan ostamiseen yrityssuhdevastaavien sähköpostiin.
Levytila on jo pian täynnä vain puolen vuoden käytön jälkeen.
Keskustelu: Sähköpostia voisi myös tyhjentää, mutta tämä hankaloittaisi toiminnan
dokumentointia. Vielä oli epäselvää, mistä lisää tilaa saa ostettua, joten hinta-arviotakaan
ei vielä ole.
Päätös: Budjetoidaan 5€ lisätilan ostamiseen.

8. Rehti-lehti
Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.
Keskustelu: Päätoimittajat ovat palaveeranneet ja suunnitelleet syksyn aikataulua. Rehti
julkaistaan pikkujouluissa.

Päätös: Esityksen mukaan

8.1 Syksyn Rehtiin budjetointi
Esitys: Keskustellaan syksyn Rehtin budjetista. Päätoimittajat ehdottavat, että lehden
taitto hoidetaan tänä syksynä ulkopuolisella henkilöllä aikataulusyistä ja taittotilan
puutteesta johtuen. Aiemmin taittopalkkio on ollut 100e riippumatta lehden sivumäärästä.
Värillisen lehden (70kpl) paino ja rahti maksoivat keväällä yhteensä 212,04e.
Päätoimittajat esittävät, että Rehtiin budjetoidaan tänä syksynä noin 350e.
Päätös: Budjetoidaan 350€ syksyn Rehtiin.

9. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista koulutus- ja
sosiaalipoliittisten vastaavien johdolla.
Keskustelu: Syksyllä on tulossa edarivaalit ja halloped-haku. Suunnitteilla olisi kopon ja
sopon yhteinen tapahtuma. Myös jonkinlaista sopo- ja yhdenvertaisuusaiheista
Instragram-sisältöä on suunnitteilla. Lisäksi luodaan kirjalliset ohjeet häirintätilanteisiin.
Nämä ohjeet voisi liittää esimerkiksi jokaisen tapahtuman ilmoittautumiseen, jolloin
osallistujat sitoutuisivat noudattamaan periaatteita jo ilmoittautuessaan tapahtumaan.
Päätös: Esityksen mukaan

10. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Yritysyhteistöiden tilanne alkaa kesäloman jälkeen näyttää paremmalta ja
haalareiden kilpailutus alkaa tällä viikolla. Mentorointiohjelman aloitustapahtumaan 21.9.
on varattu yliopiston Lyhty-tila.
Päätös: Esityksen mukaan

11. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla. Pyynikin
munkkikahvit on tulossa 29.8. Aloitusristeily on tulossa 5.9. ja risteilyn ilmoittautuminen
on 29.-31.8.
Keskustelu: Munkkikahvien yhteislähtö lähtee klo 16.30 ja kahvilaan voi tulla klo 17.
Aloistusristeilyn järjestejän MS Intin kanssa on sovittu someyhteistyöstä, jonka avulla
saatiin neuvoteltua risteilyn hintaa alemmaksi.
Päätös: Esityksen mukaan

11.1 Vimositsit
Esitys: Vimositsit järjestetään 6.10. Paikaksi on alustavasti varattu Pii-Klubi. Pii-Klubi
kustantaa 550e. Reettorit on luvannut hoitaa paikan varauksen. Budjetoidaan paikan
varaukseen 550e.
Keskustelu: Pii-Klubille mahtuu 120 henkeä sitsaamaan, jolloin osallistujia pääsee
40hlö/järjestö
Päätös: Budjetoidaan 550€ Pii-Klubin vuokraan.

12. Tuutorointi
Esitys: Fuksien yhteystiedot tulivat 9.8. ja kaikkiin on otettu yhteyttä sekä sähköpostilla
että viesteillä/puhelulla. Myös yhteinen Whatsapp-ryhmä on luotu ja siellä tutustuttu.
Yllättävän monella fuksilla jo jotain opintoja taustalla ja lisäksi osa aikoo käydä opintoja
eri kaupungista käsin. Eivät kuitenkaan toivoneet etänä järjestettävää tuutoritoimintaa.
Päätettiin myös selvittää jo ennen orientaatioviikon alkua syksyn lähiopetuksen
käytänteistä, jotta fuksit voivat jo varautua tähän etukäteen (kuinka helposti voi esim.
tehdä opintoja työn ohessa tai toisesta kaupungista yms.). Tuutorit kokoontuvat
orientaatioviikkoa edeltävällä viikolla useamman kerran palaveeraamaan syksyn
tapahtumista ja askartelemaan fuksipassia. Myös tuutoripaidat ovat valmiina! Hintaa tuli
vajaa 150€ (budjetoitiin 200€).

Päätös: Esityksen mukaan

12.1 Hallitusinfon ja haalarisovituksen uusi ajankohta
Esitys: Alustavasti sovittu päivämäärä oli haastava yrityssuhdevastaaville, joten toivon
keskustelua mahdollisesta korvaavasta päivästä. Parhaita viikonpäiviä tuutoroinnin ja
fuksien luentojen kannalta olisivat torstai ja perjantai.
Päätös: Alustava uusi päivä olisi ke 7.9. klo 10.30 ennen fuksien luentoa.

13. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Uutiskirjeet alkavat taas syyskuussa. Myös muuta viestintää käynnistellään
syyskuun alussa. Tuutoreilta toivotaan paljon kuvia orientaatioviikolta.
Päätös: Esityksen mukaan

14. KV-asiat
Esitys: Keskustellaan kansainvälisyysvastaavan johdolla ajankohtaisista KV-asioista.
Keskustelu: Excun vierailukohteet ovat Prahan Suomen suurlähetystö sekä paikallinen
yliopisto. On suunniteltu, että Reettorit ry sponsoroisi matkaa esimerkiksi 20€/osallistuja.
Nykyisen taloustilanteen puitteissa olisi kuitenkin mahdollista sponsoroida myös
30€/osallistuja. Lisätalousarviota pitää muuttaa myös excun osalta, sillä nyt kulut tulevat
olemaan noin 400€/hlö, kun aiemmin laskettu summa oli 200€/hlö.
Päätös: Esityksen mukaan

14.1 Excun ilmoittautumisen läpikäynti
Esitys: Käydään läpi excun ilmoittautuminen, joka aukeaa huomenna 17.8. klo 12.

Keskustelu: Pidetään lomake auki, vaikka ilmoittautuminen on täynnä, jotta varasijoilla
olevien ei tarvitse kisata uudestaan jonopaikoista. Mukaan päässeille ilmoitetaan
sähköpostilla heti, kun ilmoittautuminen on täynnä. Ilmoittautuminen on lähtökohtaisesti
sitova, mutta siinä on liikkumavaraa Finnairin peruutus- ja muutosehtojen puitteissa.
Finnairin ehtojen mukaisesti nimenmuutoksia voi tehdä 7vrk ennen lähtöä asti
veloituksetta. Tämä antaa liikkumavaraa peruutusten suhteen.
Päätös: Reettorit ry ei korvaa peruuntuneista ilmoittautumisista mitään, kun tiedot ovat
lyöty Finnairille lukkoon. Osallistuja voi tällaisessa tilanteessa olla itse yhteydessä
Finnairiin ja maksaa itse mahdolliset kulut, jos lippuihin halutaan tehdä muutoksia.

14.2 Excun lento- ja majoitushinnat
Esitys: Saatiin Finnairilta tarjous 292€/hlö. Ollaan saatu tarjous omasta asunnosta 128€ ja
hostellista 96€. Mielipiteitä?
Keskustelu: Lennot varataan ryhmävarauksena, jolloin nimilistat voidaan ilmoittaa
myöhemmin, laskutus hoitaa helposti ja lennot ovat kaikille saman hintaiset. Tämä nostaa
hintaa hieman. Hostelli sijaitsee kauempana keskustasta, jolloin jouduttaisiin ostamaan
julkisen liikenteen lippu, joka kustantaa 7€/päivä. Oma asunto sijaitsee ihan Prahan
keskustassa, josta onnistuu kävely kaikkialle. Finnairin tarjous on voimassa perjantaihin
19.8. asti.
Päätös: Hallitus kannattaa oman asunnon vuokraamista.

15. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen
päivämäärä
Esitys: Puheenjohtajisto esittää, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettäisiin
maanantaina 12.9. esim. klo 16 alkaen. Yhdistyksen kokouksessa käytäisiin läpi
lisätalousarvio syksylle 2022.
Keskustelu: Kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus.
Päätös: Esityksen mukaan

16. Syyskokouksen päivämäärä
Esitys: Puheenjohtajisto esittää, että yhdistyksen syyskokous pidettäisiin tiistaina
22.11. esim. klo 17 alkaen.
Päätös: Esityksen mukaan

17. Hallituksen sisäinen toiminta
Esitys: Käydään yhteisesti läpi muutamia hallituksen sisäiseen toimintaan ja sen
sujuvoittamiseen liittyviä asioita.
Päätös: Esityksen mukaan

17.1 Pestikeskusteluissa esiin tulleet asiat
Esitys: Käydään läpi lyhyesti touko-kesäkuussa järjestettyjen pestikeskustelujen yleisiä
linjoja. Pohditaan myös, että pitäisikö varsinaisten hallitusten kokousten lisäksi ottaa
käyttöön jonkinlaiset vapaamuotoisemmat ns. B-kokoukset tai iltakoulut.
Keskustelu: Yleinen fiilis hallitustoiminnasta oli hyvä ja hallituslaiset ovat kokeneet
toiminnan mielekkäänä ja sujuvana. Toivottiin enemmän yhdessä ideointia ja toimintaa
yli pestirajojen. Kokouskäytänteet ovat muovautuneet vuoden aikana ja kokoukset ovat
sujuvoituneet. Halutaan madaltaa kynnystä uusien ideoiden kehittämiseen ja
mielipiteiden kysymiseen B-kokousten avulla. Tätä voisi kokeilla syksyn aikana
muutaman kerran.
Päätös: Esityksen mukaan

17.2 Hallituksen virkistäytyminen
Esitys: Pj ja vpj ovat suunnitelleet seuraavia hallituksen virkistäytymisiä syksylle:
- Ravintolailta halkon yhteydessä syys-lokakuussa, mahdollinen ravintola
Maranga?
- Tankotanssitunti Rock the Polella esim. Ma 3.10 tai ti 4.10
- Haalarimerkkiompelua pariin otteeseen, katsotaan aikatauluja lähempänä
- Etkoilu yhdessä ennen vaikkapa 22.9. Kolmioita tai 6.10. Tai 3.11. Haalaribileitä.
Tai jopa Pistot-excu?

-

Kiitosilta hallituksen, tuutoroiden, tapahtuma- sekä excutiimin kesken 16.11.?
Kaatomökki 2.-4.12.???

Keskustelu: Tankotanssitunti pidetään tiistaina 4.10. Lyödään lukkoon 27.10. Pistot ja
etkot. Kaatomökki järjestetään 9.-11.12.
Päätös: Esityksen mukaan

18. META
Ensimmäisen periodin kokousajat on sovittu 30.8. alkaen kahden viikon välein. 30.8.
kokousta siirretään Kiskofestien takia. Kokouksia voidaan myös siirtää.
Ydinviestin päivämäärä on 11.-12.11.
9.11. järjestetään Tampereella Sober Furious -bileet, johon voisi järjestää yhteislähdön.

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 22.02.

Pöytäkirja hyväksytty
31.8.2022
Tampere

Neea Nenonen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

