Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 17/2022
Aika: 31.8.2022 klo 10.30
Paikka: Retokoti ja Zoom, https://tuni.zoom.us/j/62257525924
Meeting ID: 622 5752 5924
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10.39.

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

puheenjohtaja
sihteeri

paikalla kohdat 1-15

paikalla kohdat 1-16
etänä Zoomin kautta
etänä Zoomin kautta

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

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.
Päätös: Korjataan 9.4 budjetointiehdotus 25-30€. Lisätään kohtaan 10.2 ehdotus
budjetoinnista.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksytään pöytäkirjat 10/2022-16/2022.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
17.8. Exculle ilmoittautui 20 henkilöä (+6 excutiimiläistä)
18.8. Vahvistettiin varaus Finnairin lennoille Prahaan ja majoitus prahassa
22.8.-28.8. Järjestettiin fuksien orientaatioviikko
24.8. Fuksien kämppäapproille osallistui 25 fuksia sekä tuutoreita ja muita reettoreita.
Jatkoille Kaijakassa osallistui myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoita.
29.8. Aloitusristeilyn ilmoittautuminen avautui ja sen 47 paikkaa meni täyteen kahdessa
minuutissa

29.8. Pyynikin munkkikahveille osallistui 50 reettoria ja 3 alumnia
29.8. Tapahtumatiimi kokoontui suunnittelemaan syksyä
Päätös: Esityksen mukaan

7. Talousasiat
Tilillä nyt: 11057,31€
Käteiskassassa nyt: 683,05€

7.1 Haalarimerkkien myynti Media ry:lle sekä
haalarimerkkien ostaminen heiltä
Esitys: Media ry on ottanut yhteyttä rahastonhoitajaan koskien Reettoreiden
haalarimerkkejä. Media ry haluaa ostaa 50 kpl Loistava viestijä -haalarimerkkiä sekä 20
kpl Nätti ja hyvä panee -haalarimerkkiä. Media ry:tä kiinnosti mahdollisen alennuksen
antaminen isolle haalarimerkkitilaukselle. He myös kysyivät, jos Reettorit haluaisivat
tilata heiltä One night stand -haalarimerkkiä. Keskustellaan mahdollisesta alennuksesta
sekä haalarimerkin tilaamisesta.
Keskustelu: Keskustellaan siitä, millä hinnalla Media ry aikoo myydä merkkejä
eteenpäin, sillä ei ole tarkoituksenmukaista, että he tekisivät voittoa Reettoreiden
merkeistä.
Päätös: Myydään merkit Reettoreiden kaksi merkkiä hintaan 6€ -alennuksella eli
yksittäinen merkki maksaa Medialle 3€. Tämän lisäksi he maksavat postitusmaksun. Ei
tilata Media ry:n merkkejä.

7.2 Haalarimerkkien tilaaminen Promlerilta
Esitys: Loistava viestijä -haalarimerkit ovat kokonaan loppu sekä Älä kommunikoi merkkiä ja Katollaan-merkkiä on vain 27 kpl kumpaakin jäljellä. Loistava viestijä merkkiä voisi tilata 200 kpl, sillä Media ry haluaa ostaa 50 kpl niistä. Kahta muuta
merkkiä voisi tilata 100 kpl. Loistava viestijä maksaisi 1,27€/kpl, Katollaan 1,38€/kpl
sekä Älä kommunikoi 1,38€/kpl. Toimitusmaksu on 14,88€ ja toimitusaika 2,5 viikkoa.
Budjetoidaan merkkitilaukseen.

Keskustelu: Tilauksen hinta on yhteensä 544,88€. Merkkejä myydään seuraavan kerran
fuksibileissä. Muita merkkejä on vielä jäljellä, mutta tilanne voi muuttua syksyn edetessä.
Pohditaan, tilataanko nyt nämä merkit vai odotetaanko tilanteen etenemistä.
Päätös: Tilataan nyt nämä merkit ja tehdään tarpeen mukaan toinen tilaus myöhemmin
syksyllä. Budjetoidaan 550€ merkkien tilaamiseen.

7.3 Nätti ja hyvä panee -haalarimerkin myynti ja jatkomerkki
Esitys: Nätti ja hyvä panee -merkki oli jättimenestys kevään haalarimerkkimyynnissä.
Merkkiä on jäljellä noin 200 kpl. Keskustellaan siitä, myydäänkö jäljellä oleva erä
Facebookin haalarimerkki ryhmässä vai tehdäänkö merkille ennakkomyyntitilaus.
Keskustellaan myös jatkomerkin tekemisestä sekä mahdollisesta tilaus- ja
myyntiaikataulusta.
Keskustelu: Tehdään ennakkotilauslomake Facebookin haalarimerkkitorille ja tilataan
Nätti ja hyvä panee -merkkejä kysynnän mukaan. Postitusurakka huolettaa, sillä viimeksi
noin 500 merkin postitus yli 300 henkilölle kesti neljältä henkilöltä 3 tuntia. Hallituksella
on seuraavaan kokoukseen asti aikaa kehitellä ideoita jatkomerkkiin ja lähettää
ehdotukset Jennalle. Laitetaan samaan ennakkotilauslomakkeeseen sekä Nätti ja hyvä
panee -merkit että jatkomerkit.
Päätös: Tehdään ennakkotilauslomake Facebookin haalarimerkkitorille ja tilataan Nätti ja
hyvä panee -merkkejä kysynnän mukaan. Tilataan myös jatkomerkkiä. Yksityiskohdista
sovitaan seuraavassa kokouksessa.

8. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista koulutus- ja
sosiaalipoliittisten vastaavien johdolla.
Keskustelu: Halloped-haku on alkanut ja jatkuu 18.9. asti. Vilhelmiina tekee Reettoreille
materiaalia hausta ja viestii siitä jäsenistölle. Edarivaaleista olisi myös hyvä viestiä
jäsenistölle. Pohditaan, voiko Reettorit ry esitellä esimerkiksi humanistispainoitteista
Kontakti -ryhmää vaalien tiimoilta. Ryhmä ei ole puoluepoliittinen. Ei ehkä ole
tarkoituksenmukaista mainostaa ryhmää varsinkin, jos siellä ei ole reettoriedustusta.
Järjestökahvit pidetään tiistaina 6.9. Klo 14-15. Reetta osallistuu kahveille.

Päätös: Päätetään, että ei nosteta edarivaalien viestinnässä mitään tiettyä ryhmää
erityisesti esille.

9. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Mentorointiohjelman tukipaketin teko etenee. Työelämäviikolle on
varmistunut useampi vierailupaikka. Pääsemme vierailemaan Tampereen messuille.
Lisäksi he ovat ehdottaneet Reettoreille mahdollisuutta osallistua messuille 13.-15.9.,
jolloin pääsisimme tutustumaan heidän työnsä tulokseen. Messujen aiheet eivät
kuitenkaan koske suoraan viestinnän alaa ja lisäksi syksyllä on tulossa muitakin
työelämätapahtumia. Haalarit saadaan Hämeenkadun approille, jos kaikki logot
lähetetään viikon 36 loppuun mennessä.
Päätös: Esityksen mukaan

9.1 Haalarimainossopimus RARE Media Oy:n kanssa
Esitys: RARE Media Oy maksaa sovitun summan, 350 euroa, Reettorit ry:lle. Vastineeksi
ensi syksyn uusien opiskelijoiden haalareihin painatetaan yrityksen logo haalareiden
takapuolelle paikalle numero 3.
Päätös: Esityksen mukaan

9.2 Haalarimainossopimus Tampereen Vesi Liikelaitoksen
kanssa
Esitys: Tampereen Vesi Liikelaitos maksaa sovitun summan, 350 euroa, Reettorit ry:lle.
Vastineeksi ensi syksyn uusien opiskelijoiden haalareihin painatetaan yrityksen logo
haalareiden etupuolelle paikalle numero 11.
Päätös: Esityksen mukaan

9.3 Haalareiden budjetointi
Esitys: Budjetoidaan uusien fuksien haalareiden tilaamiseen 2400 euroa perustuen viime
vuoden haalareiden hintaan ja tämän syksyn fuksien määrään. Päätetään fukseille tuleva
maksettava haalareiden summa myöhemmin, kun haalaritilauksen hinta tarkentuu.
Keskustelu: Haalareista ei olla saatu vielä tarjousta. Haalarit tilataan opiskelijahaalarit.fi sivustolta. Suurin osa Tampereen muistakin järjestöistä tilaa haalarinsa heiltä.
Päätös: Budjetoidaan 2400€ haalareiden tilaamiseen.

9.4 Mentorointiohjelman avajaisten tarjoiltaviin budjetointi
Esitys: Budjetoidaan mentorointiohjelman avajaisten tarjoiltaviin sekä alkoholittomaan
alkumaljaan 25-30€. Viime kevään lopettajaisiin oli budjetoitu 25€, mutta tällöin iso osa
osallistujista oli etänä eikä mukana ollut avajaismaljaa.
Päätös: Budjetoidaan 30€ mentorointiohjelman avajaisten tarjoiltaviin.

10.

Tapahtumat

Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla.
Keskustelu: Suunnitelmat etenevät hyvin. Kaikille isoille tapahtumille on varattu tilat.
Tapahtumavastaavat tapasivat tapahtumatiimin kanssa maanantaina 29.8. Muut
hallituslaiset auttavat tapahtumavastaavia syksyn tapahtumien järjestämisessä ja apua saa
ja pitää kysyä matalalla kynnyksellä.
Päätös: Esityksen mukaan

10.1 Fuksisitsit
Esitys: Fuksisitsien hinta on 15€ per henkilö. Tilaan on jo budjetoitu 220€. Mikäli
osallistujia tulisi 70 ihmistä, lipputuloja tulisi 1050€. Kaikkia lipputuloja ei
todennäköisesti tarvita, mutta budjetoidaan 800€ sitseihin.

Keskustelu: Klubi 57:n tilaan mahtuu istuen 80 henkilöä. Ilmoittautumisessa ei siis ole
tiettyä osallistujarajaa, joten osallistujamäärää on vaikea arvioida. Ilmoittautuminen alkaa
ensi viikon maanantaina 5.9. Sitsit alkavat klo 19, sillä tilaan pääsee vasta klo 17 alkaen.
Päätös: Budjetoidaan 800€ fuksisitsien järjestämiseen.

10.2 Kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan tapahtuma viikolla 39
Esitys: Viikolla 39 voisi järjestää maanantaina 26.9. tai torstaina 29.9. hyvinvointi- ja
kulttuurivastaavan yhteisen alkoholittoman tapahtuman. Kyseessä olisi matalan budjetin
ja kynnyksen tapahtuma, esimerkiksi maalausta tai haalarimerkkien ompelua
Retokodissa. Budjetoidaan tapahtumaan.
Keskustelu: Tampereen monitoimitalolla järjestetään työpajoja hintaan 40€. Ajankohdat
sijoittuvat aamupäivään, joten kysytään mahdollisuutta pitää tapahtuma vasta iltapäivästä.
Sovitaan, että Reettorit ry maksaa työapajamaksun, mutta jokainen osallistuja maksaa
materiaalimaksun itse. Materiaalimaksu on tuotteesta riippuen noin 2€.
Päätös: Budjetoidaan 40€ työpajamaksuun.

11.

Tuutorointi

Esitys: Orientaatioviikko saatu onnellisesti päätökseen ja nyt on katseet suunnattu syksyn
muihin tapahtumiin.
Keskustelu: Maauimalan varaus on vahvistettu fuksiaisia varten ja rastinpitäjiä on kysytty
ulkopuolisista järjestöistä. TREY on vahvistanut osallistumisensa rastin pitämiseen. Jos
pitäjiä ei saada muualta, tuutorit ja hallituslaiset pitävät rasteja.
Päätös: Esityksen mukaan

11.1 Hallituksesta apuja Hervanta-tapahtuman 8.9.
järjestämiseen
Esitys: Fukseille suunnattu tapahtuma Hervannassa vaatiikin enemmän järjestäjiä
Reettoreilta kuin aiemmin oletettu. Olisiko siis mahdollista saada apulaisia hallituksesta?
Kaikki tapahtumassa mukana olleet pääsee myös jatkoille teekkarisaunalle (suljettu
muilta).
Päätös: Vilhelmiina, Ingá, Mari ja Ella tulevat auttamaan tapahtuman järjestämisessä.

11.2 Sivuaineinfo
Esitys: Fukseille on suunniteltu sivuaineinfoa, mutta tuutoreissa on paljon 2.vuoden
opiskelijoita, joilla ei vielä ole selkeyttä omistakaan sivuaineista. Pääseekö hallituksesta
porukkaa kertomaan sivuaineistaan ja mikä olisi paras ajankohta. Olisi myös kiva pitää
tämä livenä/hybridinä!
Keskustelu: Paras ajankohta fukseille olisi keskiviikkoisin aamupäivästä ennen klo 14.
Päätös: Pidetään sivuaineinfo 14.9. klo 10. Mari, Jenna, Reetta, Ingá ja Vilhelmiina
tulevat kertomaan omista vapaavalintaisista opinnoistaan. Lisäksi Maiju ja Heini
toimittavat materiaalia omista opinnoistaan.

11.3 Hallitusinfon suunnittelu
Esitys: Keskustellaan hallituksen kesken, millaista ohjelmaa järjestetään fukseille
hallitusinfossa 7.9. klo 10.30. Esiin tulleita ideoita ovat mm. Kahoot ja jonkinlainen
rastikierros.
Keskustelu: Ingá tekee esityksen, johon jokainen voi kertoa lyhyesti omista pesteistään.
Tehdään lisäksi Kahoot.
Päätös: Esityksen mukaan.

12.

Viestintä

Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Orientaatioviikolta tuli hyvin materiaalia, jota on julkaistu Instagramissa.
Uutiskirjeen vetovastuu vaihtuu syyskuun jälkeen Vilhelmiinalta Marille.
Päätös: Esityksen mukaan.

12.1 Telegram-tiedotusryhmä
Esitys: Monella ainejärjestöllä ja muilla yliopiston toimijoilla on käytössään WhatsAppin
sijasta Telegram-tiedotuskanava. Nykyisille fukseille tiedotetaan tapahtumista pääosin
Telegramissa. Keskustellaan, olisiko tarpeellista luoda myös Reettoreille tiedotuskanava
WhatsAppin lisäksi, tai jopa sijaan, myös Telegramiin. a
Keskustelu: Tapahtumainfon siirtäminen Telegramiin voisi vapauttaa WhatsAppiin tilaa
vapaalle keskustelulle. Tiedotusviestit ovat koettu välillä myös häiritseväksi viestinnän
palautteessa. Siirtymää voisi tehdä vähitellen. Matalan kynnyksen tapahtumissa
ilmoittautumisen voisi järjestää myös Telegramin poll-ominaisuuden avulla, jolloin ei
tarvitsisi tehdä erikseen Forms-lomaketta.
Päätös: Luodaan Reettoreille Telegram-ryhmä tiedotustarkoitukseen.

13.

KV-asiat

Esitys: Keskustellaan kansainvälisyysvastaavan johdolla ajankohtaisista KV-asioista.

Päätös: Esityksen mukaan

14.

Rehti-lehti

Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.

Keskustelu: Syksyn teemaväri on julkaistu ja se on vihreä. Toimitus tapaa huomenna
torstaina 1.9. juttujen jakamisen merkeissä.
Päätös: Esityksen mukaan

15.

Ympäristövastaavan asiat

Esitys: Keskustellaan Retokotiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kokouksessa 9/2022
oli budjetoitu 40€ mm. Mikrokupuun, viltteihin sekä siivousvälineisiin, joita ei ole
vieläkään hankittu. Keskustellaan mahdollisesta IKEA-Excusta näiden tavaroiden
hankintaa varten.
Keskustelu: Reetta tekee kyselyn mahdollisesta ajankohdasta.
Päätös: Esityksen mukaan.

15.1 TREY:n pakettiauton vuokraus
Esitys: Retokotiin on tulossa uusi jääkaappi. Vanhan jääkaapin pois viemiseen sekä
uuden paikalleen tuomiseen tarvitaan pakettiautoa, ja TREY vuokraa sellaista.
Vuokrahinnastossa 3 tuntia maksaa 10€, ja jokainen ajettu kilometri 0,48€. Googlen
mukaan matkaan Yliopisto - Nekalan jäteasema - Reetan koti (missä uusi jääkaappi
odottaa) - Yliopisto menisi noin 12 km. Kilometrikorvaus olisi tällöin noin 6€.
Budjetoidaan pakettiauton vuokraamiseen vähintään 16€.
Päätös: Budjetoidaan 20€ pakettiauton vuokraukseen. Suoritetaan jääkaapin vaihto
perjantaina 9.9. klo 12 alkaen.

16. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen
päivämäärän muuttaminen
Esitys: Kokouksessa 15/2022 päätettiin, että ylimääräinen yhdistyksen kokous
järjestetään 12.9. Ingálla onkin tullut kyseiselle päivälle pakollista työmenoa, jonka

vuoksi hän ei pääse kyseisenä päivänä kokoustamaan. Puheenjohtaja ehdottaa, että
yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettäisiin aiemman päivämäärä sijaan esimerkiksi
13.9. tai 14.9. Yhdistyksen kokouksessa käytäisiin läpi lisätalousarvio syksylle 2022.
Päätös: Päätetään uudeksi päivämääräksi 19.9. Kokous pidetään klo 16.30 alkaen.

17.

Saapuneet vuosijuhlakutsut

Esitys: TREYltä on tullut kutsu 4-v. vuosijuhlille, jotka järjestetään 8.10. Kutsu on
yhdelle hengelle ja ilmoittautuminen juhliin päättyy 31.8. UDK ry on lähettänyt kutsun
54-v. vuosijuhlasitseille, jotka järjestetään 28.10. Kutsu on kahdelle hengelle ja
ilmoittautuminen päättyy 18.9. SOS ry on lähettänyt kutsun 48-v. vuosijuhlasitseille,
jotka järjestetään 1.10. Kutsu on kahdelle hengelle ja ilmoittautuminen päättyy 11.9.
Keskustelu: Excu menee TREYn vuosijuhlien päälle.
Päätös: Ingá ja Maiju lähtevät UDK ry: vuosijuhlasitseille.

18.

META

Leena Mikkola on halunnut tavata hallitusta keskiviikkona 14.9. klo 14 alkaen
Alumnisitsit pidetään 24.9. ja hallitus lähtee nakkeilemaan. Mari selvittää hallituslaisten
majoittamismahdollisuutta.
TamAus on pyytänyt Reettoreita pitämään rastia 14.9. klo 16 iltapäivällä
Auskuolympialaisiin. Hallituksesta ei lähde rastinpitäjiä.
SAKKE-tapahtumaan on pyydetty rastinpitäjiä 23.9. Kyseessä on lakimiesliiton
järjestämä opiskelijatapahtuma. Hallituksesta ei lähde rastinpitäjiä.

19.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.46.

Pöytäkirja hyväksytty
13.9.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

