Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 18/2022
Aika: 7.9.2022 klo 9.45
Paikka: Retokoti ja Zoom, https://tuni.zoom.us/j/62257525924
Meeting ID: 622 5752 5924

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen

1

2. Kokouksen järjestäytyminen

1

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

2

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

2

6. Ilmoitusasiat

3

7. Talousasiat
7.1 Haalareihin ja vöihin budjetointi
8. Lisätalousarvion läpikäyminen ja hyväksyminen

3
3

9. META

4

10. Kokouksen päättäminen

5

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 9.48.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Ingá Ryhänen
Sihteeriksi valitaan Maiju Asuja

Läsnäolijat:
Ingá Ryhänen
puheenjohtaja
Maiju Asuja
sihteeri
Marimilla Hietava
Reetta Sihto
Marianna Juvani
Heini Maula
Ella Tapanainen
Veera Niemelä
Neea Nenonen
Vilhelmiina Kivioja
Jenna Ala-Rantala

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 8. Lisätalousarvion
läpikäyminen ja hyväksyminen.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
1.9. Fuksibileisiin osallistui 39 reettoria.
5.9. Ella, Åsa ja Neea tapasivat Parkun, CoMedian ja Median kanssa
työelämätapahtuman merkeissä.
5.9. Aloitusristeilylle osallistui 45 reettoria.
6.9. Reetta osallistui Järjestökahveille
Päätös: Esityksen mukaan

7. Talousasiat
Tilillä nyt: noin 12 000€
Käteiskassassa nyt: noin 700€

7.1 Haalareihin ja vöihin budjetointi
Esitys: Kokouksessa 17/2022 budjetoitiin 2400 euroa fuksien haalareiden tilaamiseen.
Haalareista tullut tarjous oli kuitenkin odotettua korkeampi ja haalareiden hinnaksi
arvioidaan noin 82 euroa per kappale. Haalaritilauksen loppusumman arvio on 2706,
mikäli kaikki 33 fuksia tilaavat haalarit. Budjetoidaan haalareita varten 306 euroa.
Lisäksi budjetoidaan 50 haalarivyön tilaamiseen, joita voidaan myydä jäsenistölle. Yhden
vyön hinta on 10 euroa, joten budjetoidaan vöiden tilaamiseen 500 euroa. Budjetoidaan
siis yhteensä haalareiden ja vöiden tilaamiseen 806 euroa.
Keskustelu: Pohditaan, tilataanko vyöt Reettoreiden logolla vai tekstillä “Reettorit”. 50
vyötä voi olla liian vähän, sillä fukseja on 30 ja myös vanhemmat opiskelijat haluavat
mahdollisesti ostaa vöitä. Kun vöitä tilataan sata, yksi vyö maksaisi 8€. Viime vuonna
haalarit ovat maksaneet fukseille 35€. Haalareiden hinta on kuitenkin noussut joka vuosi
kymmenellä eurolla, joten pohditaan sitä, pitäisikö hinnankorotuksen näkyä myös

fukseille. Haalarimainosten hintoja ei olla nostettu samassa suhteessa haalareiden hinnan
nousuun.
Päätös: Haalarit maksavat fukseille 38€. Vyötä myydään eteenpäin hintaan 10€.
Lisäbudjetoidaan haalareihin 450€. Budjetoidaan vöihin 800€. Tilataan musta vyö
valkoisella “Reettorit” -tekstillä. Solkeen tulee Reettorit ry:n logo.

8. Lisätalousarvion läpikäyminen ja hyväksyminen
Esitys: Käydään lisätalousarvio läpi ja hyväksytään se yhdistyksen kokousta varten.
Keskustelu: Lisätalousarvio on muuten valmis, mutta haalareiden tulot ja kulut muuttuvat
vielä tässä kokouksessa tehtyjen päätösten mukaan. Lisäksi ylijäämä muuttuu
kokonaissumman muuttuessa. TREYltä tuli palautetta lisätalousarvion ulkoasusta niin,
että dokumentissa näkyy viime vuoden toteutuneet tulot, tämän vuoden arvio sekä
lisätalousarvio. Lisäksi on herännyt kysymys siitä, miksi ylijäämä on toimintakuluissa,
mutta tämä lisätalousarvio on tehty aiemmin vuosien talousarvion pohjalta, joten asiaa ei
tähän arvioon muuteta. Tämän lisäksi omaa pääomaa ei laiteta tuloihin, mutta sekin
muutetaan myöhemmin.
Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio seuraavin muutoksin: Lisätään otsikkoon vuosi
2022. Muutetaan haalareiden tulot (200€ lisää) ja kulut (405€ lisää). Lisäksi ylijäämä
muuttuu kokonaissumman muuttuessa. Lisätään lisätalousarvion ulkoasuun viime vuoden
toteutuneet tulot.

9. META
Ei muuta esille tulevaa asiaa

10.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10.23.

Pöytäkirja hyväksytty
27.9.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

