Skandica ry					XVI pöytäkirja
Hallituksen kokous 16/10
Ti 12.10.2010 klo 18.00
Proffan kellari

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

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Mäkilä avasi kokouksen klo 18.01.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4§ Edelliset pöytäkirjat
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.

5§ Ilmoitusasiat 
- Tapaaminen professoreiden kanssa: Mari ja Anna kävivät tapaamassa professoreitamme Sundmania ja Wideä ja sopivat myös säännöllisistä tapaamisista, joissa Skandicaa edustavat juuri pj Mari ja kopo Anna. Oppiaine oli luvannut maksaa ja kehystyttää yhden kuvan kungahusetista tauluksi käytävällemme. Kafferummetin käyttöajoista oli sovittu henkilökunnan kanssa. Kafferummet on ensisijaisesti opettajien taukohuone, mutta Skandicalle tarkoitettu aika on tiistaisin ja torstaisin klo 13–15, jolloin tilaa toivotaan todella käytettävän. Opettajatuutorisysteemin ylläpitämiseen ei ole resursseja, mutta Eveliina Tolvasen puoleen voi kääntyä yleisesti opintoja koskevissa ongelmissa. Opettajien vastaanottoajoista ja muista seikoista on tulossa vielä infoviestiä jäsenistölle. Erityisesti örkin käytöstä oli ollut puhetta. Tästä lähtien siellä pidetään vain jo perinteiksi muodostuneet tapahtumat, eli SyysStartti, pikkujoulut, laskiainen, våffeldagen, alumni-ilta ja jäsenkokoukset, ja yksi tietty henkilö hallituksesta hoitaa aina örkin varauksen. Varauksen yhteydessä tulee sopia myös mahdollisesta alkoholin käytöstä. Yliopiston tilapalvelujen sääntöjen mukaan jonkun opettajan on aina oltava vastuuhenkilönä paikalla, kun örkissä on juhlat. Örkissä ei myöskään soiteta musiikkia, ja sieltä on poistuttava viimeistään klo 22.
- Reilu kauppa: Reilun kaupan edistämisyhdistykselle on ilmoitettu, että Skandica on Reilua kauppaa kannattava yhdistys.
- Rapujuhlat 1.10.: Rapujuhliin osallistui 22 henkilöä ja oli kivaa. TYYn saunan laskua ei ole vielä tullut. Ensi kerralla otamme mukaan oman astiapyyhkeen, jotta saamme kuivattua lainaamamme Tyyma-astiaston.
- Sagan vuosijuhla 9.10.: Sagan vuosijuhlilla oli myöskin ollut kivaa. Osallistujat olivat muun muassa kuulleet ja nähneet hienoja puheita, hulluja professoreita ja jousitrion. Sagan puheenjohtaja Elisa Gylling oli puhunut puheessaan ainejärjestöjen yhteistyön tärkeydestä ja maininnut Skandicankin. Ainejärjestömme edustajat olivat myös solmineet suhteet Itä-Suomen yliopiston ruotsin kielen opiskelijoiden ainejärjestöön, Lätta Linjeniin. Lahjaksi vietiin ruotsin uudissanakirja.

6§ Posti
- Tiliote 10/2010
- Lehtikuvan mainos

7§ Talous
- Liisa-Marille 29,40 e Sagan vuosijuhlalahjasta
- Annalle 52,76 e rapujuhlista
- Kallelle 1,00 e rapujuhlista
- Annalle 1,99 e superavoimen kokouksen tarjoiluista
- Päätimme, että hankimme Skandicalle kaksi termoskannua, vispilän ja kuorimaveitsen ja korvaamme niiden ostajalle toistaiseksi vielä avoimen summan.
- Päätimme, että Skandica sponsoroi jokaista teatterilippua 7 eurolla.
- Päätimme, että ostamme professorillemme Camillalle virkaanastumislahjan 70 eurolla ja korvaamme summan lahjan ostajalle.
- Budjetti: Viime vuoteen verrattuna sekä tuloissa että menoissa ollaan ”puolet perässä”, mutta periaatteessa talous on tasapainossa. Tänä syksynä saimme runsaasti tuloja TYYlikkäästä avauksesta, mikä toi yllättävää tuottoa. Sitseistä saakin ”tulla takkiin” noin 500 e. Korotamme myös teatterilippujen sponsorointisummaa. Tämän vuoden puolella ei vielä tehdä muutoksia budjettiin, vaan ensi vuodelle laaditaan uusi budjetti, jossa ei ole mukana TYYlikkään avauksen tuloja. Kuten Open Space -koulutustilaisuudessakin kerrottiin, plussalle jääminen ei ole katastrofi. Jos budjetin ylitys on kuitenkin yli 10 %, jäsenistölle olisi hyvä antaa lisäselvitys.

8§ Hämeenkadun (varjo)appro 14.10.
Anglicalaiset ovat toivoneet lisää porukkaa Tampereelle lähtevään bussiinsa. Liisa-Mari laittaa tästä vielä lisäviestiä jäsenistöllemme.

9§ Sihteeri
Puheenjohtajamme koki, että sihteerin pesti olisi hyvä siirtää toistaiseksi pysyvästi jollekulle, kun on vielä kaksi aktiivista kuukautta vuodesta jäljellä. Yhteisellä päätöksellä loppuvuoden sihteerinä toimii Liina.

10§ Tapahtumakalenteri
Mika toi kokoukseemme hienosti käsin piirtämänsä tapahtumakalenterin. Täydennämme sitä vielä ja viemme kiveen. Myöhemmin alamme ehkä käyttää tietokoneella tehtyjä ja tulostettuja parin kuukauden kalenterinäkymiä.

11§ Sitsit 11.11.
Ruoat ovat tulossa, eli tilaus on tehty. Kun tarkka osallistujamäärä sekä liha- ja kasvisruokien osuus tiedetään, siitä ilmoitetaan Upseerikerholle. Ilmoittautuneita on jo reilu 20. Jos lista tulee tällä viikolla täyteen, järjestämme ehkä lisäpaikkoja. Hanna Saloranta on jo ilmoittautunut yhdeksi tarjoilijaksi. Kemistklubben ei pääse osallistumaan sitseillemme, siksi tarjoamme ensin heille osoittamaamme viittä paikkaa nyt Deltalle. Muista ainejärjestöistä ei ole kuulunut, vaikka heille on lähetetty jo kaksi viestiä ja vastausta on pyydetty. Liisa-Mari lähettää vielä uudet viestit ja pyytää ainejärjestöjä vastaamaan niin pian kuin mahdollista. Hallitus toimii ”sitsitoimikuntana”, mutta toivomme tietysti lisäväkeä, kuten järjestely- ja koristeluapua sitsipaikalle. Kaikki käytännön asiat, kuten ostoksista, koristeluista, lauluista ja astioista sopiminen, hoidetaan yhdellä sitsikokouksella, joka on tiistaina 19.10. klo 16.30 Bremerissä.  Lisäksi mietimme, että voisimme palkata sitseille jonkun, jolla on järjestyksenvalvojan koulutus. Otamme selvää, josko joku tuntee sellaisen henkilön.
12§ Hankintoja
Päätimme, että hankimme Skandicalle kaksi uutta omaa termoskannua (kahville ja teevedelle) sekä vispilän ja kuorimaveitsen. Hankinnoilla ei ole kiire; suoritamme ensin hintatutkintaa.

13§ Teatteri 3.11.
Päätimme, että Skandica sponsoroi jokaista teatterilippua 7 eurolla, jolloin lopulliseksi hinnaksi tulee 24 e per lippu. Liina ottaa lippumaksuja vastaan ensi viikon träffetidillä tiistaina 19.10. Maksu tapahtuu niin, että osallistujat tuovat mukanaan 31 e, ilmoittavat nimensä ja tilinumeronsa ja Skandica maksaa heidän tililleen sponssin 7 e. Jos joku ei pääse träffetidille, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla Liinalle ja sopii maksumenettelystä. Teatterireissulle voi ilmoittautua tiistaihin 19.10. asti. Teatteripäivänä Liina jakaa lippuja ÅST:n aulassa puolta tuntia ennen näytöstä.

14§ Svenska dagen 6.11.
Skandica viettää svenska dagenia perjantaina 5.11. klo 20 alkaen. Mika varaa Bremerin kabinetin.

15§ Nordistiristeily
Nordistiristeily on siirretty ensi vuodelle ja on torstaina 20.1. Päätimme, että jäsenistölle laitetaan infoviestiä viikolla 43 ja ilmoittautumislista tulee kiveen viikolla 44. Viestissä pyydetään osallistujia muodostamaan 2-4 henkilön hyttiporukoita. Ilmoittautuminen päättyy 15.12. Anna selvittää Silja Lineltä, koska hytit pitää viimeistään varata, jotta vielä olisi tilaa.

16§ Oppiaineen syntymäpäivä + Camillan juhlat
Oppiaine on päättänyt yhdistää 50-vuotissyntymäpäivänsä ja Camilla Widen professoriksi siunaamisen. Juhlapäivä on torstai 25.11. Camilla vihitään professoriksi Akatemiatalon juhlasalissa klo 17–18. Myöhemmin, ehkä noin klo 20, on Myssyssä ja silinterissä Camillan järjestämä cocktail-tilaisuus, johon myös Skandican hallitus on kutsuttu. Päätimme, että Skandica ostaa Camillalle lahjaksi esimerkiksi jotakin designiä sekä kukkakimpun ja kortin. Budjetti on 70 e. Lahjoitamme myös Skandican laulukirjan. Oppiaine on ehdottanut, että Skandica voisi järjestää koko jäsenistölle kahvitilaisuuden, jonka oppiaine kustantaisi. Mietimme, että voisimme tilata vaikka voileipä- ja täytekakkua esimerkiksi Naantalin aurinkoisesta, järjestää jotakin ohjelmaa ja tehdä suuren kortin, johon kaikki opiskelijat saisivat kirjoittaa nimensä. Oppiaine on toivonut juttua kuningasparin tapaamisesta. Mari ja Anna kysyvät oppiaineelta, mikä päivä viikolla 48 näille sopisi kahvitilaisuuden ajankohdaksi.

17§ Huumaava Humanistiristeily 29.–30.11.
Kummastelimme humanistiristeilyn viikonpäivävalintaa, joka on maanantai-tiistai. 

18§ Hallituksen virkistäytymisiltamat
Päätimme, että pidämme hallituksen virkistäytymispäivän viikolla 50, esimerkiksi perjantaina 17.12. Keskustelemme päivästä ja sisällöstä vielä hallituksen sähköpostilistalla.

19§ Träffetid
Seuraava träffetid on tiistaina 19.10. klo 13.45–14.15. Ainakin Liina päivystää ja kerää teatterilippumaksuja. Tiistaina 2.11. ei ole träffetidiä myyjäisten vuoksi.

20§ Muut esille tulevat asiat
- Syksyn toiset myyjäiset ovat tiistaina 2.11. noin klo 9-16. Liina kirjoittaa infoviestin Skandican sähköpostilistalle ja vie ilmoittautumislistan kiveen mahdollisimman pian. Alustavien tietojen mukaan Samuli voi olla myyntivuorossa klo 9-10, Mika klo 10–12, Mari klo 12–16 ja Liina klo 14–16. Koetamme kysellä apua vähän kokeneemmilta rivijäseniltä, kuten entisiltä hallituslaisilta.
- Pohjola-Nordenista on ehdotettu tapahtumayhteistyötä heidän nuorisoliittonsa Turun paikallisosaston kanssa helmikuussa. Turussa järjestetään tuolloin ”yhteispohjoismainen superjamboree”. Mietimme asiaa myöhemmin.
- Skandica on kutsuttu Quantumin Halloween-sitseille 28.10. Ilmoittautuminen tapahtuu Doodlessa ja halukkaat voivat osallistua, emme kuitenkaan infoa tapahtumasta enempää.
- Proffan kellari on luvannut mainostaa Vindögassa puolella sivulla eli 30 eurolla.
- Sagalaiset vierailevat Turussa 3.–5.12. ainakin perjantaista lauantaihin. Perjantaina järjestämme jonkinlaisen vastaanoton näillä näkymin Mikan luona, missä voimme esimerkiksi laulaa Singstaria. Lauantaina menemme ainakin yhdessä syömään Assarin ullakolle ja sen jälkeen käymme joulumarkkinoilla. Pyydämme sagalaisia ilmoittamaan mahdollisen majoituksen tarpeen marraskuun puolivälissä.
- TYY haluaa ehdotuksia kokeneista yhdistystoimijoista. Se ehdotelkoon, kellä ehdotus on.
- TYY haastaa pitämään myös reilun kahvitauon viikolla 43, millä ajetaan taas eteenpäin reilua yliopistoa.
- TYY järjestää alayhdistyksilleen lehtikilpailun, johon voi osallistua 29.10. asti. Vindögakin voisi osallistua. Otamme asiasta lisää selvää.
- Liisa-Mari on pyytänyt nettisivujemme tekijää Villeä tekemään sivuille kuvagalleriaa.
- Lataamme nettisivuillemme myös logon tai mainoksen Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä merkiksi siitä, että olemme reilu ainejärjestö.

21§ Seuraava kokous
Kokoustamme seuraavan kerran maanantaina 1.11. klo 16.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Mäkilä päätti kokouksen klo 20.24.







_____________________________________	_________________________________
Mari Mäkilä				Liina Martti
puheenjohtaja			sihteeri


