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Läsnä: Liina Martti, Mari Mäkilä, Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala, Mika Rauhala (saapui kohdassa 4§)

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 16.21.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteerimme Kallen poissa ollessa kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Anna Rantala.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdat 8§ Laitosneuvosto, 9§ Vindöga ja 10§ Tuutorointi.

4§ Edelliset pöytäkirjat
Hyväksyimme edellisen kokouksen 9/10 pöytäkirjan.

5§ Ilmoitusasiat
-Lukiolaisten päivä oli 20.4. ja Skandican kojulla kävi aamulla kolme innokasta tyttöä kyselemässä ruotsin opiskelusta. Karkit olivat hyviä ja ne riittivät hyvin.
-Vindöga 1/2010 on painossa ja ilmestynee vapuksi.
-Otimme henkilökuntaan yhteyttä ja pyysimme, että tenttitulokset julkaistaisiin oppiaineen käytävällä vain opiskelijanumeroiden kera. Henkilökunta kiitti yhteydenotosta ja lupasi toimia pyyntömme mukaisesti. Tämä käytäntö tosin laajenee kesän/syksyn aikana koko yliopistoon muutenkin.
-Anna osaa vihdoinkin käyttää kirjanpito-ohjelmaa ja on saanut alkuvuoden tulot ja menot kartoitettua. Taloutemme on tällä hetkellä hieman ylijäämäinen.
-Jonkun pitäisi ilmoittaa Reilun kaupan puolesta ry:lle että Skandica tukee reilun kaupan tuotteita, sillä Turun yliopisto haluaa olla reilu. Nakki napsahti Kallelle, koska hän ei ollut paikalla.

6§ Posti
Kaksi Fruit of the Loom -esitettä. Hallitus kummastelee suuresti, miksi kyseisiä esitteitä tulee aina kaksin kappalein.

7§ Talous
-Maksetaan Kallelle Lauran ja Lauran isän muistamisista 8,11 e.
-Anna ja Mari ovat käyneet kirjanpitoa läpi ja todenneet, että sekä tuloja että menoja on vähemmän kuin budjetissa on suunniteltu. On siis mahdollista, että syksyllä on tehtävä lisäbudjetti.
-Pankin vaihto sen kuin venyy. Edellinen taloudenhoitajamme Mira suositteli kysymään TYYltä, vaatiiko pankin vaihtaminen kirjanpidollisia toimenpiteitä. Anna tiedustelee asiaa.

8§ Laitosneuvosto
-Ainejärjestöjä pyydettiin tarkastelemaan opintosuunnitelmia ja kertomaan, jos niistä löytyy huomautettavaa. Valitettavasti kukaan Skandican hallituksesta ei ole ehtinyt käydä katsomassa opintosuunnitelmaa eikä ennen laitosneuvoston kokousta ehdikään. Hallitus kuitenkin totesi, että oppiaineemme kohdalla tämä lienee muutenkin turhaa – emme esimerkiksi ole yhdistyneet minkään käännösaineen kanssa, joten suunnitelma tuskin on muuttunut radikaalisti.
-Mika on valittu sihteeriksi.
9§ Vindöga
Uusin Vindöga on siis painossa ja ilmestynee vapuksi. Päätoimittaja Laura Grönroos yrittää saada laskun mahdollisimman pian käsiinsä, jotta hallitus voi kokoustaa ja hyväksyä sen ennen eräpäivää. Hallitus on haltioissaan kun saa syyn kokoustaa kesälomallakin. Alumni-illan puhujille pitää kullekin lähettää Vindöga. Lissu lupasi hoitaa tämän tärkeän tehtävän. Mika lupasi kysyä Marika Salko-Aholta tämän osoitetta, koska se ei ole hallituksen tiedossa.


10§ Tuutorointi
Kastajaisten ajankohdaksi lienee päätetty 16.9.2010, ja aiheesta on luvassa kieliaineiden ainejärjestöjen hallitusten ja tuutoreiden välinen kokous, jonka ajankohdasta taas on parhaillaan käynnissä doodle-äänestys. Hallitus ihmettelee, miksi kastajaisista on yhtäkkiä tullut hallitusten asia. Mari on joka tapauksessa lähettänyt oppiaineemme tuutoreille aiheesta sähköpostia, mutta tuutorit eivät ole vastanneet. Mari lähettää heille vielä sähköpostia kastajaiskokouksesta ja linkin doodle-äänestykseen.

11§ Vappu
Pikkulintujen mukaan vappuboolilla on ollut tapana syödä munkkia. Munkit on aiemmin leiponut Inna Nurmi, mutta koska ko. henkilö tällä kertaa on estynyt, Mika kysyy Kati Jylhänkoskelta, josko tämä voisi leipoa munkkeja. Munkkeja varten täytyy mahdollisesti ostaa kertakäyttölautasia ja serviettejä tai talouspaperia, jos näitä ei Kivestä tai Kafferummetista löydy. Myös lasien ja muiden vapputarvikkeiden määrä huolestuttaa. Liina käy tarkistamassa tilanteen ja ostaa tarvittaessa lisää tarvikkeita. Tapaamme vappuaattona hallituksen voimin Puhakan edessä klo 10 ja käymme ostamassa limua.

12§ Prinsessa-asiaa
Kaikenlaisilla yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus päästä onnittelemaan prinsessa Victoriaa kuninkaallisten häiden johdosta. Kalle on lähettänyt Ruotsiin kirjeen, jossa ilmaistaan Skandican mielenkiinto ko. tapahtumaa kohtaan. Mikäli saamme audienssin, vastahakoinen varapuheenjohtajamme/kansainvälisyysvastaavamme ja intoa puhkuva kulttuurivastaavamme mennevät edustamaan Skandicaa. Odotamme vastausta hovista.

13§ Humanitas-sitsit
Humanitas järjestää 4.5. Työn sankari -sitsit Gilles gårdenilla. Sitsit on suunnattu järjestöaktiiveille. Mika on kiinnostunut, muut hallituslaiset ovat valitettavasti estyneitä.

14§ TYYn avajaiskarnevaalien iltajuhla
Skandica on päättänyt osallistua tähän nerokkaaseen eventtiin, joka pidetään Börsissä. Kalle ja Mari olivat kokouksessa asian tiimoilta. Kokouksessa tilaisuuden pääsymaksuksi päätettiin 3€. Halpa hinta takaa toivottavasti suuren osanottajamäärän, ja lisäksi saa kivan haalarimerkin. Haalarimerkkejä tilataan niin paljon, että valmistuskulut ovat 0,50€/kpl. Skandican tavoite on myydä 100 lippua, ja koska ainejärjestöt saavat pitää lipunmyyntitulot, on Skandican mahdollista tienata 250€. Tähän on hyvät mahdollisuudet, koska Skandica on Juslenialla toimivista ainejärjestöistä ainoa, joka on lähtenyt leikkiin mukaan. Tuutoreita täytyy mainostaa tapahtumasta, jotta uudet piltit saadaan mukaan. Huolenaiheenamme tosin on, että SyysStartti saattaa olla samaan aikaan.

15§ Ympäristövastaava
Meidän tulisi valita hallitukseemme ympäristövastaava. Ko. henkilön toimeksiantoja voisivat olla esim. kierrätys Kafferummetissa, ja huolehtiminen siitä, että ainejärjestömme vastakin tukee reilua kauppaa. Liina on kiinnostunut pestistä. Tämä on kuitenkin tulevaisuuden asia, eli päätöstä ei tehdä nyt.

16§ Nordistipäivät
Nordistipäiviä yritetään uudestaan syksyllä. Otamme jo nyt yhteyttä muiden yliopistojen ainejärjestöihin. Nämä saavat ehdottaa esimerkiksi päivämääriä. Skandica ehdottaa risteilyä syys-lokakuussa. Ensin on tosin tarkistettava, että meillä on oikeat sähköpostiosoitteet. Myös skandeja aletaan jo nyt herätellä.

17§ Aatu
Aatu on tänä vuonna torstaina 6. toukokuuta. Skandica osallistuu perinteiden mukaisesti tapahtumaan. Tapaamme klo 13.30 Runebergin puistossa alias Lilja-patsaalla.

18§ Rapujuhlat
Rapujuhlat pidetään joko 1.10 tai 8.10. riippuen siitä, miten TYYn sauna on käytössä. Sauna pitää varata jo nyt. Mika lupasi varata saunan.

19§ Hallitus syksyllä 2010
Kalle astuu syksyllä siviilipalvelukseen, mutta jatkaa hallituksessa kykyjensä mukaan. Liisa-Mari ja Kalle keskustelevat keskenään nimikkeidensä vaihtamisesta päittäin. Liinasta tehtäneen ympäristövastaava. Mika suorittaa syksyllä opettajan pedagogisia opintoja Norssissa, mutta osallistuu hallitustoimintaan sikäli kuin ehtii. Mari Humalajoki ja uudet piltit otetaan tähtäimeen ja houkutellaan hallitukseen.

20§ Träffetid
Kevään viimeinen träffetid oli ja meni. Hallitus miettii träffetidin ajankohdan muuttamista syksyllä.

21§ Muut esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.

22§ Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta selviää myöhemmin, koska se riippuu Vindögan laskusta. Mari lähettää kokouskutsun hallitukselle sähköpostilla.

23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 18.13.
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