Skandica ry									XIV pöytäkirja
Hallituksen kokous 14/10
Ti 14.9.2010 klo 18.00
Proffan Kellari

Läsnä: Mari Mäkilä (pj), Liina Martti (sihteeri), Liisa-Mari Ojala, Anna Rantala, Mika Rauhala, Samuli Korkealaakso (saapui 4§:ssa)

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 18.04.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4§ Edelliset pöytäkirjat
Hyväksymme pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.

5§ Ilmoitusasiat
- TYYlikäs avaus 2.9.: Tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja kivaa oli. Paikalla oli noin 30 skandia, paljon myös vanhempia opiskelijoita. Saimme lippujen myynnistä paljon tuottoa Skandicalle (noin 750 e, tarkka summa ilmoitetaan myöhemmin).
- SyysStartti 8.9.: Vietimme SyysStartin etkoja Örkissä noin kymmenen skandin voimin. Osallistujamäärä oli yllättävän pieni, mutta pilttejä oli kivasti. Heistä moni osallistui myös varsinaisiin bileisiin Börssissä. Panostimme tarjoiluun, ehkä liikaakin.
- Uudet jäsenet: Skandica on saanut kahdeksan uutta jäsentä: seitsemän pääaineopiskelijaa (Meri Kalin, Mari Wirman, Arimo Laakkonen, Jesse Väänänen, Maija Malila, Kaisa Koppanen ja Katja Onkamo) ja yhden sivuaineopiskelijan (Ville Konttila). Toivomme tietysti myös lisää jäseniä, sillä tavoitteemme 12 ei ole täyttynyt. Suvi-tuutori on muistuttanut pilttejä asiasta (piltit eivät esimerkiksi voi saada haalareita ilman jäsenyyttä). Uudet jäsenet saavat Skandican tarrat, kun ovat taas paikalla, esimerkiksi Träffetidillä.

6§ Posti
Postilaatikkoomme oli tullut jo aikoja sitten Aurinkobaletin mainos ja Bair Travelsin tarjouksia Venäjän-matkoista, joista emme ole kiinnostuneita. Lisäksi olimme saaneet kutsun Sagan vuosijuhliin Helsinkiin, laskun Lehtikuvalta Tukholman-kuvista sekä tiliotteen 9/2010. TYY:ltä oli tullut tietoa muun muassa syksyn koulutuksista, nettisivuista ja projektiavustuksista, TYY:n ja valiokuntien mainos syksyn tapahtumista sekä TYY:n kehitysyhteistyöhanketiedote.

7§ Talous
- Liinalle 26,28 e SyysStartin etkojen tarjoiluista
- Marille 47,40 e SyysStartin etkojen tarjoiluista (näissä budjetti ylittyi hieman, mutta se ei haittaa)
- Marille 10,04 e TYY:likkään avauksen etkojen tarjoiluista
- Samulille 6,00 e TYY:likkään avauksen etkojen tarjoiluista
- Päätimme korvata Annan ja Liisa-Marin matkakuluja Sagan vuosijuhliin ja ostaa Sagalle lahjan noin 25 eurolla.

8§ Sagan vuosijuhla 9.10.
- Edustajat: Päätimme, että Anna ja Liisa-Mari lähtevät edustamaan Skandicaa. Kutsu oli osoitettu kahdelle.
- Lahja: Pieni edustusryhmä lähtee kaupungille etsimään lahjaa. Keskustelemme asiasta lähemmin esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

9§ Nordistiristeily
Päätimme lähtöpäiväksi perjantain 12.11. ja aamulaivan ikärajojen vuoksi. Laivayhtiö on Tallink-Silja. Nyt Liisa-Mari voi lähettää sähköpostia muille ainejärjestöille ja omalle sähköpostilistallemme. Infoamme myös Kallea ja pyydämme häntä anomaan lomaa; ehkä teemme myös tapahtumakutsun Facebookiin. Pohdimme vielä, varataanko risteily ryhmämatkana.

10§ Tapahtumakalenteri
Rivijäseniltä on tullut pyyntö tapahtumakalenterista, joka sisältäisi tiivistetysti kaikki Skandican tapahtumat vuoden aikana. Kalenteri kiinnitettäisiin Kiven oveen ja siihen voitaisiin merkitä suunnitelmia tyyliin ”vko 10 – våffeldagen”. Tapahtumavastaavamme Mika alkaa suunnitella pohjaa kalenterille (syys-helmikuu) ja tuo suunnitelman seuraavaan kokoukseen.

11§ Tapaaminen henkilökunnan edustajien kanssa
Tulimme siihen tulokseen, että kaksi hallituksen edustajaa riittää tapaamiseen. Mari ja Anna menevät siis tapaamaan professoreitamme Sundmania ja Wideä. He keskustelevat muun muassa koulutuspoliittisista asioista, opettajatuutoreista, oppiaineen säännöistä, örkin ja kafferummetin käytöstä sekä sopivat säännöllisistä tapaamisista. Kafferummetin käyttö herättikin keskustelua hallituksessa. Mielestämme sen käyttöä on opiskelijoilta rajoitettu jo vähän liikaakin. Henkilökunta voisi luottaa meihin enemmän.

12§ Alayhdistyskysely 2010
TYY:ltä on tullut alayhdistyskysely, jonka Mari laittaa vielä hallituksen sähköpostilistalle. Jokainen voi sitten pohtia omia kohtiaan (kopo, sopo, kv, tiedotus, ympäristö jne.) ja poimia ideoita. Kysymyksiin pitää vastata 30.9. mennessä. Keskustelimme yhdessä esimerkiksi kysymyksestä ”Mitä jäsenetuja ja palveluja kaipaatte?”. Pääsääntöisesti olemme ihan tyytyväisiä. Ainakin TYYlikäs avaus oli mielestämme loistava ja toivomme siitä jatkuvaa perinnettä. Tyyma-astiasto on myös kiva. Netistä löytyvään koulutusmateriaaliin voisi kuitenkin panostaa vähän enemmän; TYY:n yhdistystoimijan opastakaan emme ole oikein käyttäneet. Lisäksi TYY:n saunan vuokran suuruus ihmetyttää ja toimiston aukioloajat ovat vähän ”mahdottomat”. Puhuimme jonkin verran myös TYY:n järjestämistä koulutustilaisuuksista. Anna oli keväällä kopo-koulutuksessa ja Mika tapahtumavastaavakoulutuksessa, heillä ei ollut mitään valittamista. Puheenjohtajakoulutus tosin oli kuulemma ollut liian pitkä. Kaipaisimme myös sopo-koulutusta. Mari ehdotti vielä keskustelumme lopuksi, että anoisimme projektiavustusta Skandican omaan lippuun.

13§ Open Space –koulutusilta 4.10.
Osallistumme Macciavellissä järjestettävään koulutusiltaan. Se on tarkoitettu pienille ainejärjestöille, suuremmille on omansa myöhemmin.

14§ Syksyn puheenjohtajatapaamiset 30.9. ja 18.11.
Puheenjohtajatapaamisista oli tullut lisätietoa. Ne järjestetään S-Osiksella ja Mari sekä Liisa-Mari osallistuvat.

15§ Rapujuhlat 1.10.
Päätimme, että juhlijoiden tulee maksaa osallistumisestaan 27.9. mennessä Skandican tilille. Lisäksi kuitti maksusta on otettava mukaan juhlille. Liisa-Mari tiedottaa tästä sekä muutamasta vielä vapaasta paikasta Skandican sähköpostilistalle. Mika on ollut rapuasioista yhteydessä Innaan. Mika tarkistaa ilmoittautumislistan ja mietimme sitten, paljonko rapuja tarvitaan. Liina on pyytänyt tuoleja lainaksi Assarin ullakolta. Ne voi hakea kello 15. Liina kysyy vielä palautuskäytännöstä. TYY:n sauna on myös varattu, mutta virallinen vuokrasopimus puuttuu; Mari ja Anna käyvät sen allekirjoittamassa. Samalla saamme avaimet ja avainten palautus selviää. Rapujuhlapäivänä tarvitsemme vielä lisävoimaa järjestelyihin.

16§ Skandican pikkujoulu
Päätimme, että pikkujoulut ovat torstaina 9.12. Tarkistamme budjetin vanhoista pöytäkirjoista ja otamme sitten yhteyttä piltteihin, jotka vastaavat järjestelyistä, kuten kutsuista, tarjottavista ja ohjelmasta.

17§ Sitsit
Päädyimme Skandican sitsien päivämäärän pohdinnassa torstaihin 25.11. Haluaisimme järjestää sitsit Gilles Gårdenin kellarisalissa ja ostaa siivouksen sitsipaikalta. Mika selvittää tilannetta ja hoitaa varauksen. Sitsityöryhmä saapuisi paikalle kello 16, tarjoilijat kello 17 ja sitsit voisivat alkaa kello 18. Skandica tarjoaa paikkoja sitseillään myös muille ainejärjestöille (esim. Digit); 60 henkeä voisi olla sopiva osallistujamäärä. Anna hoitaa ruoat upseerikerholta. Teemaa mietitään myöhemmin, Mika tosin ehdotti ”idoli-fania”.

18§ Kulttuuria lokakuussa
Rivijäsenet olivat toivoneet yhteistä teatterireissua katsomaan Åbo Svenska Teaterin Les Miserablesia. Skandica järjestää jäsenilleen tämän kulttuurielämyksen alustavan suunnitelman mukaan keskiviikkona 20.10., jos paikkoja on jäljellä sopivasti. Skandica myös sponsoroi lippuja 5 eurolla. Liina soittaa ÅST:lle ja kysyy paikkatilannetta.

19§ Myyjäiset
Skandican syksyn ensimmäiset myyjäiset ovat keskiviikkona 22.9. kello 9-16. Leipoja-/myyntivuorolista on ollut Kiven ovessa ja siihen on kertynyt muutama nimi, lähinnä hallituslaisilta. Sovimme keskenämme vielä muutamista myyntivuoroista.

20§ Vindöga
Vindögan toimitus kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 21.9. Lehtityöryhmään kuuluu noin kahdeksan kirjoittajaa.

21§ Träffetid
Seuraava träffetid on tiistaina 21.9. Ainakin Mika päivystää silloin ja Anna jakaa mahdollisesti Skandican tarroja pilteille. Liisa-Mari infoaa jäsenistöä.

22§ Muut esille tulevat asiat
- Kafferummetin kaapin siivous tapahtuu tiistaina 28.9. kello 13:sta eteenpäin.
- Yliopistokiinteistöiltä tuli ilmoitus, että siivous pitää aina muistaa, kun juhlitaan kampuksella.
- Jäsenemme Heidi Landvik on ehdottanut Skandicalle alumniyhdistystä. Tästä puhutaan myöhemmissä kokouksissa.

23§ Seuraava kokous
Kokoustamme seuraavan kerran tiistaina 28.9. klo 18 Bremerissä. Sihteerinä toimii Liina.

24Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 20.39.







_____________________________________		_________________________________
Mari Mäkilä							Liina Martti
puheenjohtaja							sihteeri

