Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 13/2018
20.3.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Aapo Rauha, Maija
Riikonen, Lotta Säilä, Elina Keskitalo, Ada Iso-Kouvola, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman,
Leena Hyrsky, Saara Lindberg, Auriina Kaarento, Emilia Tähkävuori, Pirkka Hallamaa. Joni
Järvinen saapui kohdassa 10 e. Saara Lindberg poistui kohdassa 8.
1. Kokouksen avaus klo 18:05
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 11/2018. Pöytäkirjan 12/2018 tarkistaminen ja
hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
5. Posti
- Lasku Turun Psykiatristen Laitosten Kerho Ry:ltä kesähuvila Metsärannan varauksesta
vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileisiin.
- Lasku X-Copy Oy:lta vuosijuhlien käsiohjelmista ja pöytäkartoista.
- Lasku Oy Ripaus Ab:lta vuosijuhlien cocktail-tilaisuudesta.
- Lasku Kääntöpiiri ry:ltä Kielikuukauden voitto-osuudesta.
- Sähköinen onnittelukortti Lexica ry:ltä.
- Onnittelukortti Humanitas ry:ltä.
6. Ilmoitusasiat
- Kielikuukauden viimeinen kokous järjestetään keskiviikkona 21.3. klo 16 Kaffilassa.
Kokouksessa kirjoitetaan Kielikuukauden testamentti ja päätetään ylijääneiden tavaroiden
jakamisesta ainejärjestöjen kesken.
- TYY etsii ainejärjestöjä jakamaan Tylkkäriä TYS:n kohteisiin. Paikkaa tulee hakea 8.4.
mennessä.
- Englannin oppiaineen henkilökunnan tapaamisessa 5.4. vierailee humanistisen tiedekunnan
dekaani.
- Teekkarien toimistokierros järjestetään 24.4. ja he tulevat vierailulle Signumin kahvihuoneelle.
- Teemu Helenius osallistuu Humanitaan sääntömääräiseen yleiskokoukseen 21.3.
- Teemu Helenius tiedottaa jäsenistöä OHO!-hankkeen saavutettavuuskyselystä.
- Teemu Helenius osallistui Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen laajennetun johtoryhmän
kokoukseen 15.3.:
- Yleisen kielitieteen perusteet -kurssi voi jatkossa olla uuden englannin kielen yliopistoopettajan vastuulla. Kurssi voidaan järjestää vuorovuosin englannin ja suomen kielillä, jolloin
kurssi olisi vuorotellen suomen kielen oppiaineen ja englannin kielen oppiaineen vastuulla.

- Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen johtaja Joel Kuortti on ilmaissut kiinnostusta hakea

-

Suomen Akatemian toimielimiin. Humanistisen tiedekunnan ja kieli- ja käännöstieteiden
laitoksen rahoituksen kannalta olisi hyödyllistä saada edustaja Suomen Akatemiaan.
- Laitoksen tutkimuspäivä 12.2. oli onnistunut. Uusia projekteja on aloitettu ja uusi
tutkimuspäivä aiotaan järjestää tulevaisuudessa, jotta projekteja saadaan eteenpäin.
- 55 opintopisteen suorittaminen vuodessa onnistuu opiskelijoilta hyvin. Henkilökunta on
kuitenkin ilmaissut huolta maisterintutkinnon ja kandidaattitutkinnon vähäisistä suorituksista.
- Itä-Aasian kielten suorittamista oppiaineena maisterivaiheeseen asti suunnitellaan.
- Filosofian tohtorin tutkinnon laajuus on tulevaisuudessa väitöskirjan lisäksi 40-60
opintopisteen edestä tehtäviä opintoja.
- Mielipiteitä pro gradu -tutkinnon muutoksista olisi hyvä kysyä laajalti opiskelijoilta.
- Jatkossa koulutuspoliittisista muutoksista olisi hyvä tiedottaa Humanitas ry:tä.
Elina Keskitalo on ollut yhteydessä X-Copyyn Baccanalian painatusaikatauluista. Painatus
kestää muutaman viikon, ja Baccanalian tulee olla viimeistään 13.4. painossa.
Kakkosten päivä lukion toisen vuoden opiskelijoille järjestetään 23.3., jossa englannin
oppiaineella ja opiskelijoilla on ollut tapana esittäytyä. Anglica ry:een ei kuitenkaan ole oltu
yhteydessä opiskelijoiden edustuksesta.
Englannin oppiaine järjestää HOPS-infotilaisuuden ensimmäisen vuoden opiskelijoille 26.3. klo
11 luentosalissa XXI.
Vuoden 2012 pöytäkirjat, jonka kansiossa olivat myös vuoden 2013 pöytäkirjat, on palautettu
Anglica ry:n hyllyyn.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien silliksen tarjoilijan palkkio, Kinopalatsi Turku, 12,50€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien jatkojen ja silliksen tarvikkeet, Prisma Itäharju, 65,86€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien jatkojen ja silliksen tarvikkeet, Lidl Itäharju, 283,95€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien jatkojen ja silliksen tarjottavat, K-Market Puhakka, 55,95€. Kuitin
summasta 50,00€ on maksettu lahjakortilla, joten Anglica ry:n tililtä veloitettu summa on 5,95€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien juhlaluennon tarjottavat, K-Market Puhakka, 23,20€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien juhlaluennon puhujan lahja, Vivahde Oy, 5,00€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlien juhlaluennon tarvikkeet, S-Market Wiklund-Herkku, 23,64€.
- Pankkikorttiosto, yleiskokouksen tarjottavat, K-Market Puhakka, 3,00€.
- Pankkikorttiosto, vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan lahja, Sokos Wiklund, 4,20€.
- Kuitti Marika Valkamaalta, vuosijuhlien koristelu, Askartelu ja -leivontaliike Inspiraatio, 19,90€.
- Kuitti Ida Räsäseltä, vuosijuhlien koristelu, Kukkakauppa Piia Jaala, 35,00€.
- Kuitti Leena Hyrskyltä, vuosijuhlien vieraskirja, Suomalainen Kirjakauppa Oy, 20,90€.
- Kuitti Auriina Kaarennolta, vuosijuhlien koristelu, Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy, 3,00€.
- Kuitti Pirkka Hallamaalta, vuosijuhlien silliksen tarjottavat, K-Market Nummenpuisto, 5,31€.
- Verkkomaksu, vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan lahja, Ravintola Kaskis, 60,00€.
- Pankkikorttiosto, Band Nightin julisteet, X-Copy Oy, 11€.
- Lasku X-Copy Oy:lta, vuosijuhlien käsiohjelmat ja pöytäkartat, 123,16€. Eräpäivä 26.3.
- Lasku Turun Psykiatristen Laitosten Kerho Ry:ltä, kevähuvila Metsärannan varaus, 100€.
Eräpäivä 29.3.
- Lasku Kääntöpiiri ry:ltä, Kielikuukauden voitto-osuus, 271,03€. Eräpäivä 3.4.
- Lasku Oy Ripaus Ab:lta, cocktail-tilaisuuden tarjoilut ja henkilökunta, yhteensä 890€. Eräpäivä
3.4.

b. Muuta
- Oy Ripaus Ab:n henkilökunnan palkkio on odotettua suurempi. Asiaa selvitetään. Mikäli lasku
maksetaan, vuosijuhlien henkilökuntakulut ovat 90€ suuremmat kuin arvioitiin, mutta se ei
aiheuta ongelmia.
- Myynnit
- Vuosijuhlien juhlaluento 15.3.:
- 20 jäsennauhaa, 100,00€
- Yleiskokous 15.3.:
- 1 jäsennauha, 5,00€
- Vuosijuhlien jatkot 18.3.:
- 6 jatko- ja sillislippua, 60,00€
- 2 vuosijuhlien haalarimerkkiä, 6,00€
- 1 1v-jäsenyys, 5,00€
- Yhteensä 71,00€
- Coffee Hour 20.3.:
- 1 Anglica-haalarimerkki, 2,50€
- 1 Whomst’d’ve-haalarimerkki, 3,00€
- 2 vuosijuhlien haalarimerkkiä, 6,00€
- 1 jäsennauha, 5,00€
- Yhteensä 16,50€
- Tilitykset
- Coffee Hour 12.2.:
- 1 Anglica-haalarimerkki, 2,50€
- NMES-kahvituksen 17.2. tuotto:
- Leivonnaiset: 39,00€
- Myynti 21.2.:
- 1 Anglica-haalarimerkki, 2,50€
- Coffee Hour 6.3.:
- 1 Anglia-haalarimerkki, 3,00€
- 1 Whomst’d’ve-haalarimerkki, 3,00€
- 1 kangaskassi, 5,00€
- 6 jäsennauhaa, 30,00€
- Yhteensä 41,00€
- Myynti 7.3.:
- 2 jäsennauhaa, 10,00€
- Myynti 8.3.:
- 3 jäsennauhaa, 15,00€
- Myynti 12.3.:
- 2 jäsennauhaa, 10,00€
- Lauluilta 12.3.:
- 7 jäsennauhaa, 35,00€
- Coffee Hour 13.3.:
- 5 jäsennauhaa, 25,00€
- 1 jatko- ja sillislippu, 10,00€
- Yhteensä 35,00€
- Juhlaluento 15.3.:
- 20 jäsennauhaa, 100,00€

- Yleiskokous 15.3.:
- 1 jäsennauha, 5,00€
- Vuosijuhlien jatkot 18.3.:
- 6 jatko- ja sillislippua, 60,00€
- 2 vuosijuhlien haalarimerkkiä, 6,00€
- 1 1v-jäsenyys, 5,00€
- Yhteensä 71,00€
- Coffee Hour 20.3.:
- 1 Anglica-haalarimerkki, 2,50€
- 1 Whomst’d’ve-haalarimerkki, 3,00€
- 2 vuosijuhlien haalarimerkkiä, 6,00€
- 1 jäsennauha, 5,00€
- Yhteensä 16,50€
- Tilitykset yhteensä: 382,50€.
- Anglica ry:n tilille on maksettu yksi jäsennauha ja kaksi vuosijuhlien jatko- ja sillislippua.
- Pöytäkirjaan 12 kirjattu lasku Hyrsky Oy:lta jäsennauhoista on maksettu määräajassa.
- Kaikki vuosijuhlien osallistujien maksut on maksettu.
- Yksi maksu Kielisitseiltä puuttuu. Rasmus Nordman on yhteydessä Germanica ry:een
puuttuvasta maksusta, sillä kyseinen henkilö on Germanica ry:n jäsen.

- Jäsennauhoja on myyty 50 kappaletta.
- Katariina Kortelaiselle palautetaan vuosijuhlien osallistumismaksu, sillä hänen tilalleen saatiin
toinen maksava osallistuja.
8. Vuosijuhlaviikko
- Juhlat onnistuivat kokonaisuudessaan äärimmäisen hyvin.
9. Menneet tapahtumat
a.

-

Yleiskokous 15.3.
Kaksi pakettia sitruunavohveleita oli riittävästi.
Osallistujia oli 19.
Tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksin.
Ehdotetut ansiojäsenet sekä ansio- ja kunniamerkkien saajat hyväksyttiin.
Alumni- ja ansiojäseniä koskeva sääntömuutos hyväksyttiin toisen kerran, eli se lähetetään
tarkistettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Tunnustusohjesääntömuutos hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kauden 2017 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

10. Tulevat tapahtumat
a. Movie Night 22.3.
- Äänestys suljetaan huomenna.
- Popcorneja löytyy jo valmiiksi kaapista. Mikäli lisää tarvitaan, tarjoiluihin budjetoidaan 4€.
- Ovet Pub2-luentosaliin ovat auki klo 17:30-19.
b. Bakesale 27.3.
- Mikko Rytö tiedottaa jäsenistöä Bakesalesta sähköpostilla.
- Leipojat saavat palkkioksi ilmaisen sisäänpääsyn Band Nightiin 28.3.
- Teemu Helenius leipoo perinteisten Bakesale-sämpylöiden tilalle leipiä, joiden kulut korvataan.

c. Band Night 28.3.
- Julisteet ovat saapuneet ja ne levitetään mahdollisimman pian.
- Paul-Erik Niit selvittää esiintyjien palkkiotoiveet.
- Lista TVO:n pa-laitteistosta on välitetty esiintyjille.
- Lipunmyyntivuorot:
- Klo 20-21 Elina Keskitalo ja Rasmus Nordman.
- Klo 21-22 Maija Riikonen ja Lotta Säilä.
- Klo 22-23 Ada Iso-Kouvola ja Teemu Helenius.
- Bändeiltä kysytään, tarvitsevatko he apua roudaukseen klo 18 alkaen.
d. Megazone 5.4.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tällä viikolla. Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 25.3. klo 18
ja sulkeutuu keskiviikkona 28.3. klo 18.
- Varaus tulee perua viimeistään viikkoa ennen.
- 18 pelaajalta kaksi 23 minuutin peliä maksaa 310€, 21 pelaajalta 345€. 18 pelaajalta yksilöhinta
on 17,22€ ja 21 pelaajalta 16,43€.
- Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa jäsenistölle, että osallistumismaksu määräytyy
osallistujamäärän mukaan.
- Minimiosallistujamääräksi ilmoitetaan 15 henkeä, ja ilmoittautuminen avataan maksimissaan 21
hengelle. Tuettavaksi hinnaksi päätetään 5€. Hinnaksi tulee osallistujille 11,43€-15,66€
osallistujamäärästä riippuen.
- Maksuohjeet lähetetään ilmoittautumisen sulkeuduttua.
- Mikäli 15 osallistujan rajaa ei saada täyteen, tapahtuman tilalla voidaan järjestää jokin muu
tapahtuma.
e. Sitsit 12.4.
- Sitsien käytännön asioista kokoustettiin 19.3. Anglica ry:ltä osallistuivat Aapo Rauha, Ada IsoKouvola, Lotta Säilä, Mikko Rytö, Teemu Helenius ja Maija Riikonen.
- Kokouksessa ehdotettiin seuraavaa:
- Sitsien teema ovat synttärit. Pukeutuminen teeman mukaan, ei mielellään haalareita.
- Skandica ry hoitaa sitsien Facebook-tapahtuman ja ilmoittautumisen. Aapo Rauha kirjoittaa
tapahtuman englanninkielisen kuvauksen.
- Ilmoittautuminen tehdään blankett.fi-verkkosivun kautta. Skandica ry:llä on tunnukset
palveluun. Blankett-verkkosivulla ilmoittautumista on mahdollista katsoa etukäteen.
Ilmoittautuminen avataan keskiviikkona 28.3. klo 18, ja suljetaan 4.4. klo 18.
- Ilmoittautuminen avataan 108 henkilölle, ja siinä ei ole kiintiötä ainejärjestöille.
- Anglica ry hoitaa sitsien rahaliikenteen. Maksuohjeet lähetetään 5.4.
- Maksujen tulee näkyä Anglica ry:n tilillä viimeistään 10.4. Kuva maksusta riittää, mikäli
maksaa sitsit 10.4.
- Johtopöydässä ovat Anglica ry:ltä Mikko Rytö, Teemu Helenius ja Skandica ry:n
laulunjohtaja.
- Laulukirjat ovat ainejärjestöjen omat. Laulut, joita ei toisen laulukirjassa ole, tulostetaan.
- Ada Iso-Kouvola, Lotta Säilä ja Eeva Markkanen Skandica ry:ltä käyvät kaupassa.
- Tarjoilijoita tarvitaan 4-5.
- Skandica ry:lle ehdotetaan, että Blankett-ilmoittautumiseen lisätään kohta, jossa voi ilmoittaa
ettei halua joutua rangaistukseen.

- Menu: alkuruoaksi tehdään cocktail-tikkuja, pääruoaksi lehtikaali- ja kanawokkia
-

riisinuudeleilla ja jälkiruoaksi kuningatarkiisseliä, kermavaahtoa ja nonparelleja. Pää- ja
jälkiruoka tilataan Turun Upseerikerholta. Anglica ry tilaa ruoat.
Q-talo koristellaan ilmapalloilla ja Skandica ry:n koristeilla.
Paikkakortteihin merkitään liha/kasvismenu ja holiton/holillinen.
Koska Blankett-ilmoittautuminen on uusi Anglica ry:n jäsenistölle, tiedotaan siitä etukäteen.

f. NMES 13.-15.4.
- Valtteri Kiviö on ilmoittanut Anglica ry:n osallistujat. Lisäpaikoille on ilmoittautunut 4
osallistujaa, jotka pääsevät myös mukaan.
- Valtteri Kiviö tekee Facebook-ryhmän osallistujille.
- Yksi henkilö on tiedustellut mahdollisuudesta osallistua ilmoittautumisen sulkeuduttua. Valtteri
Kiviö tiedustelee SUB ry:ltä lisäpaikkoja. Mikäli lisäpaikkoja on, jäsenistölle voidaan antaa
mahdollisuus ilmoittautua.
- Maksuohjeet lähetään kun lisäpaikat saadaan varmistettua. Maksujen eräpäivä on 29.3.
- Pokaalin muokkaamista ideoitaan.
g. Humanistisähly 17.4.
- Pelit aloitetaan klo 16 alkaen Yo-kylän koripallokentällä.
- Peliasuna toimii haalarit. Mailat saadaan Kanta ry:ltä, Anglica ry tuo kiertopalkinnon ja
megafonin. Paul-Erik Niit pyytää lainaan sählymaaleja yliopistoliikunnalta.
- Skandica ry tekee Facebook-tapahtuman pari viikkoa ennen tapahtumaa.
- Jokainen osallistuva ainejärjestö järjestää itse osallistujansa. Tapahtumassa on 4 joukkuetta ja
joukkueet pelaavat ensin kaikki kaikkia vastaan. Kenttää ei pysty varaamaan, joten jonkun täytyy
olla aikaisin paikalla.
h. Ansiojäsentapahtuma 20.4.
- Ansiojäsenet ovat toivoneet sitsejä.
- Yo-kylän Kerhiksen varausmahdollisuus avautui tänään, mutta Kerhis on jo varattu.
- Ensi viikon kokouksessa lyödään lukkoon paikka. T-talon, Q-talon alakerran ja Halisten
kerhohuoneen tiloja selvitetään.
11. Muut esille tulevat asiat
- Valtteri Kiviö on yhteydessä Humanitas-kummiin tämän vierailusta.
- Hallitusjulisteesta päätettiin äänestää uudelleen, sillä viimeksi järjestetyssä äänestyksessä ei ollut
koko hallitusta paikalla. Hallitusjulisteen ideasta äänestetään uudelleen Modern Boardin ja
Board atop a skyscraperin välillä. Äänestyksen tuloksena hallitusjulisteeksi valitaan Modern
Board. Valtteri Kiviö tekee Doodlen kuvaukseen sopivista päivämääristä.
- Skandica ry:n vuosijuhlille ideoidaan lahja-ideoita seuraavaan kokoukseen mennessä.
- Anglica ry:n verkkosivujen verkkotilaa on mahdollista muokata 4.4. asti.
- Mikko Rytö ja Pihla Eskola selvittävät mahdollisia pilvipalveluja, joihin pöytäkirjoja voidaan
lisätä tulevaisuudessa.
- Skandica ry:n vuosijuhlalahjaksi antamalle hirvelle tarvitaan nimi. Facebookiin tehdään julkaisu,
johon jäsenistö saa ehdottaa nimiä.
- Teemu Helenius muistuttaa jäsenistöä torstain 22.3. pro gradu -tutkintoon tehtävien muutosten
info-tilaisuudesta.
- Magna Carta ry:n vuosijuhlille ei pääse kukaan Anglica ry:n hallituksesta. Valtteri Kiviö lähettää
onnittelukortin.

- TYY pyrkii kehittämään alajärjestöjensä Reilun Kaupan tuotteiden käyttöä ja on toivonut
-

alajärjestöjensä ympäristövastaavien tietoja, jotta henkilöt voidaan lisätä Facebook-ryhmään.
Elina Keskitalo ilmoittaa yhteystietonsa.
Syksyn 2018 tapahtumia mietitään seuraavassa kokouksessa.
Instagramia päätettiin kokeilla tiedotuskanavana. Joka viikon alussa julkaistaan postaus, jossa
kerrotaan tulevan viikon tapahtumista ilman tarkkoja yksityiskohtia. Aapo Rauha julkaisee
postaukset.
Pihla Eskola selvittää seuraavaa verenluovutusmahdollisuutta.
Ensiapulaukkua täydennetään vuosijuhlia varten ostetuilla laastareilla.
Alumni- ja ansiojäsenuutiskirje on valmis ja se lähetään pian eteenpäin ansio- ja alumnijäsenille.
Yleiskokouksessa 15.3. hyväksytyt ansiojäsenet lisätään ansiojäsenrekisteriin.
Vuosijuhlilla myönnetyille tunnustuksille tehdään oma kohtansa ansiojäsenrekisteriin.

12. Kokouksen päättäminen klo 20:58

___________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

____________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

