Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 14/2018
27.3.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Aapo Rauha, Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola,
Maija Riikonen, Teemu Helenius, Mikko Rytö, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman, Joni
Järvinen. Joni Järvinen poistui kohdassa 6. Saara Lindberg saapui kohdassa 11.g. Katri Sohlman
poistui kohdassa 12.
1.

Kokouksen avaus klo 18:15

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.

3.
Esityslistan hyväksyminen
- Siirretään kohta 11. a. Bakesale 27.3. menneisiin tapahtumiin ja muutetaan muita kohtia sen
mukaisesti.
4.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjat 12/2018 ja 13/2018.
5.

-

6.

Posti
Onnittelukortti Kritiikki ry:ltä.
Lasku Linjaliikenne Muurinen Oy:ltä vuosijuhlien bussikuljetuksista Q-talolle.
Lasku Chef Janis Catering Oy:ltä vuosijuhlien ruoista.
Lasku Domainmaailmalta Anglica ry:n verkkotunnuksen uusinnasta.
Lasku TYYltä Q-talon vuokrasta vuosijuhlien jatkoille ja sillikselle.
Ilmoitusasiat

- Pro gradu -tutkintoon tehtävistä muutoksista järjestetyssä keskustelutilaisuudessa torstaina 22.3.

-

oli mukavasti osallistujia. Tapahtumassa esiteltiin pro gradu -tutkintoon suunnitellut muutokset
sekä uudet tutkinto-ohjelmat. Keskustelutilaisuudessa otettiin puheeksi opiskelijoiden
kuuleminen asiassa, ja miten sitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa.
- Ehdotettu siirtymäaika uuteen pro gradu -tutkintoon on yksi vuosi. Kahden vuoden
siirtymäaikaa harkitaan, sillä se olisi joustavampi ja yhtenäinen muihin vastaaviin muutoksiin
verrattuna. Esimerkiksi osa opiskelijoista on suunnitellut opintonsa nykyisen
opetussuunnitelman mukaan.
- Nykyisen mallin mukaan tehdyn gradun voisi sisällyttää uuteen tutkinto-ohjelmaan.
- Siirtymäajasta ja muutoksista päätetään 25.4.
Rasmus Nordman osallistui Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n ainejärjestöpäivään 23.3.
Baccanalia etenee aikataulussa.
Yliopisto-opettajan valintaa valmisteleva työryhmä on valinnut haastateltavat ja haastattelut
toteutetaan lähiviikkoina.
Humanitaan kevään yleiskokous järjestettiin keskiviikkona 21.3. Teemu Helenius osallistui.
- Humanitas ry on saanut rahaa ainejärjestötalo Mimesiksen kunnostamiseen.
- Humanistisen tiedekunnan koulutuspoliittisille vastaaville on tehty Facebook-ryhmä, johon
Teemu Helenius kuuluu.

- Valtteri Kiviö on ollut yhteydessä Humanitas-kummiin koskien tämän vierailua Anglica ry:n
-

7.
a.

-

b.

hallituksen kokouksessa kevään aikana. Humanitas-kummi ei ole vielä vastannut.
Alumni- ja ansiojäsenuutiskirje on lähetetty.
Toiminta-avustusta TYYltä on haettava maaliskuun aikana.
Paul-Erik Niit ja Valtteri Kiviö osallistuivat TYYn pj-neuvostoon 27.3. TYYn alajärjestöjen
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat on lisätty Facebook-ryhmään. Seuraava pj-neuvosto
järjestetään todennäköisesti ennen vappua.
Englannin oppiaine ei ole ilmoittanut henkilökunnan tuutoriyhdyshenkilöä, joten
tuutorivalintojen julkaisussa kestää. Teemu Helenius on yhteydessä oppiaineeseen.
Vuosijuhlilla jaetut tunnustukset on lisätty Anglica ry:n jäsenrekisteriin.
Humanitaan kokous järjestettiin 27.3. klo 12. Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei ollut paikalla.
Alumnityöryhmä kokoustaa todennäköisesti ennen ensi viikon kokousta. Lisää puhujia
verkostoitumistapahtumaan etsitään.
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt kevään yleiskokouksissa hyväksytyt sääntömuutokset.
Säännöt alumni- ja ansiojäseniä koskien päivitetään Anglica ry:n verkkosivun sääntöihin. PaulErik Niit ilmoittaa Anglica ry:n säännöt TYYlle.
Kielikuukauden viimeinen kokous järjestettiin 21.3. Kokouksessa kirjoitettiin tapahtuman
testamentti, jossa kehotetaan kaventamaan tapahtumien kokoa ja määrää: mahdollisesti vain
sitsit ja bileet, koska niihin saadaan osallistujia. Testamentti jaetaan osallistuneille
ainejärjestöille. Ylimääräiset tavarat jaettiin järjestäjäjärjestöjen kesken.
Talous
Kuitit ja laskut
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, Lidl Turku Keskusta, 11,94€.
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, S-Market Wiklund Herkku, 7,28€.
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, Ullan Pakari Kauppahalli Turku, 7,50€.
Kuitti Lotta Säilältä, Movie Nightin tarjottavat, K-Market Puhakka, 2,19€.
Lasku Domainmaailmalta, Anglica ry:n verkkotunnuksen uusinta, 36€. Eräpäivä 26.4.
Lasku TYYltä, Q-talon juhlasalin vuokra vuosijuhlien jatkoille ja sillikselle, 425€. Eräpäivä
28.3.
Lasku Linjaliikenne Muurinen Oy:ltä, vuosijuhlien kuljetukset Q-talolle, 200€. Eräpäivä 2.4.
Lasku Chef Janis Catering Oy:ltä, vuosijuhlien ruoat ja juomat, 9 475€. Eräpäivä 28.3.
Kuitti Ida Räsäseltä, vuosijuhlien koristeet, F C Palvelut Oy, 3€.
Muuta

- Kaikki Kielisitsien maksut on maksettu.
- Katariina Kortelaiselle on palautettu vuosijuhlien osallistumismaksu, sillä hänen tilalleen saatiin
-

toinen osallistuja.
Pöytäkirjaan 12/2018 kirjattu lasku vuosijuhlien haalarimerkeistä on maksettu Turun
Haalarimerkki Oy:lle.
Pöytäkirjaan 12/2018 kirjattu lasku Kielikuukauden voitto-osuudesta on maksettu Skandica
ry:lle.
Pöytäkirjaan 13/2018 kirjattu lasku vuosijuhlien käsiohjelmista ja pöytäkartoista on maksettu XCopy Oy:lle.
Kaikki yllämainitut laskut on maksettu määräajassa.
Myynti 26.3.:
- 1 vuosijuhlien haalarimerkki, 3€.
Bakesale 27.3.:

8.

-

Alustava tuotto, 195,30€.
4 vuosijuhlien haalarimerkkiä, 12€.
2 Anglia-haalarimerkkiä, 6€.
2 kangaskassia, 10€.
1 laulukirja, 10€.
Leivonnaiset, 135,80€.
Bakesalen alustava voitto, 168,58€.
Anglica ry:n käteiskassassa on 55 senttiä ylimääräistä rahaa tuntemattomasta syystä. Asiaa
selvitetään.
Cocktail-tilaisuuden henkilökunnan palkkio on sovitun mukainen. Lasku maksetaan.
Vuosijuhlatoimikunta

- Rasmus Nordman on yhteydessä valokuvaajaan kuvien aikataulusta ja säilyttämisestä
9.

pilvipalvelussa.
Vuosijuhlien ylijääneitä haalarimerkkejä myydään jatkossa 3€ hintaan.
Kaikista suurien vuosijuhlien haalarimerkeistä voitaisiin säilyttää yhdet muistoksi.
Valtteri Kiviö selvittää mahdollisuutta lisätunteihin kesähuvila Metsärantaan toimikunnan
Kiitosbileisiin.
Syksyn 2018 tapahtumat

- Orientaatioviikon aikataulu on toistaiseksi oletettu. Mikäli uudet opiskelijat saapuvat viikkoa
-

myöhemmin, siirretään aikataulua kolmen ensimmäisen viikon osalta viikkoa myöhemmäksi.
15.8. Hallitusesittely aamulla, jota varten tulee varata luentosali. Pihla Eskola varaa Kaffilan klo
18 tutustumisiltaa varten.
16.8. Kaupunkikierros.
17.8. BBQ. Pihla Eskola varaa Kaffilan klo 18 alkaen.
20.8. Pizzailta. Lotta Säilä ja Aapo Rauha varaavat Kampuskappelin.
21.8. Board game night. Pihla Eskola varaa Kaffilan klo 18 alkaen.
22.8. Oldies vs Newbies Kuuvuoren kentällä. Lotta Säilä ja Aapo Rauha varaavat TYYn saunan
ja Kuuvuoren kentän.
23.8. Sivuaineinfo.
Englannin oppiaineen henkilökunnan ja uusien opiskelijoiden tapaamista suunnitellaan.
30.8. Kastajaiset. Pihla Eskola varaa Kaffilan klo 16 alkaen.
Syyskuun viikkoina voidaan järjestää Anglica goes outside ja Movie Night.
21.-23.9. Villa. Valtteri Kiviö varaa kesähuvila Metsärannan.
28.9. Pilttisitsit. Lotta Säilä ja Aapo Rauha varaavat Q-talon kun Villan ajankohta on
varmistunut.
11.10. Baaribileet. Lotta Säilä ja Aapo Rauha ovat yhteydessä yökerho Lyni-Vegasiin sopivista
päivämääristä. Yhteistyötä bileisiin kysytään Kanta ry:ltä, Delta ry:ltä, Digit ry:ltä, Opex ry:ltä,
P-klubi ry:ltä ja Katko ry:ltä.
1.11. Halloweensitsit. Lotta Säilä ja Aapo Rauha varaavat Q-talon.
8.11. Kostajaiset.
15.-16.11. Risteily. Mikko Rytö selvittää Viking Linen tietoja, Elina Keskitaloa pyydetään
selvittämään Tallink Siljan tietoja.
22.11. Thanksgiving.
Syksyllä voidaan järjestää myös toiset baaribileet, esimerkiksi samana päivänä kuin
Thanksgiving.

10. Menneet tapahtumat
a. Movie Night 22.3.
- Osallistujia oli vähän.
- Tulevaisuudessa Movie Nightin tilalla voidaan järjestää esim. Stand Up Night.
b. Bakesale 27.3.
- Teemu Heleniuksen valmistamat leivät olivat suosittuja.
- Jatkossa Bakesalessa voidaan tarjota mahdollisuutta pieneen muovipussiin. Anglica ry:n kaapissa
on valmiina muovipusseja, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.
- Uudet pumpputermokset olivat hyvät.
11.

Tulevat tapahtumat

a. Band Night 28.3.
- Ada Iso-Kouvola ja Elina Keskitalo vaihtavat lipunmyyntivuoroja.
- Aikataulu on julkaistu Facebookissa.
- Roudauksesta sovitaan bändien kesken.
- Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola, Aapo Rauha ja Maija Riikonen auttavat roudauksessa TVO:lla klo
18 alkaen.
- Palkkioihin budjetoidaan 40€. Rasmus Nordman käy kaupassa. Myös DJ:t huomioidaan
palkkioissa.
b. Megazone 5.4.
- Ilmoittautuminen on täynnä.
- Lotta Säilä on yhteydessä Megazoneen ja varmistaa hinnan ja maksukäytännön.
- Rasmus Nordman lähettää maksuohjeet, ja maksujen eräpäivä on 3.4.
- Kokonaissumma maksetaan paikan päällä Anglica ry:n pankkikortilla.
c. Sitsit 12.4.
- Blankett-lomake on julkaistu jäsenistölle, ja se avataan ilmoittautumiseen huomenna klo 18.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Ilmoittautumisesta on lähetetty jäsenistölle infomaili sekä tietoa, miten ilmoittaa jos ei halua
joutua rangaistukseen.
- Skandica ry on avannut ilmoittautumisen 110 hengelle, vaikka 108 paikasta sovittiin. Skandica
ry:een ollaan yhteydessä muutoksesta.
- Emilia Tähkävuori ja Joni Järvinen ilmoittautuvat tarjoilijoiksi.
- Johtopöytä kokoustaa ennen sitsejä.
- Sitsien hinta on 13€/15€. Juomatoiveet ovat 0,5L, jolloin halvempi hinta on oikeutettua.
d. NMES 13. - 15.4.
- 23 osallistujaa on ilmoitettu. Anglica ry sai 10 lisäpaikkaa, ja 2 henkilöä on ilmoittautunut
lisäpaikoille. Ilmoittautuminen lisäpaikoille sulkeutuu tänään.
- Maksuohjeet on lähetetty osallistujille, ja ne lähetetään lisäpaikoille ilmoittautuneille heti
ilmoittautumisen sulkeuduttua.
- Valtteri Kiviö on tehnyt osallistujille Facebook-ryhmän.
e. Anglica Goes Outside 18.4.
- Tapahtuma siirretään vappuviikolle, 25.4.

- Pihla Eskola varaa Kaffilan klo 18 alkaen huonon sään varalta.
f. Ansiojäsensitsit 20.4.
- Q-talon Vähä-Heikkilän vuokraus maksaa 60€. Tila on varattu perjantaina 20.4., mutta on vapaa
lauantaina 21.4.
- Aapo Rauha julkaisee Facebook-kyselyn ansiojäsenille, jossa selvitetään perjantain 20.4. ja
lauantain 21.4. sopimista halukkaille sitsaajille. Mikäli lauantai sopii hyvin, pyritään varaamaan
Vähä-Heikkilä. Mikäli perjantai on parempi, Valtteri Kiviö pyrkii varaamaan Haliskylän
kerhohuoneen.
- T-talon tilat olivat kalliit.
g. Patch Sewing Night 26.4.
- Pihla Eskola varaa Kaffilan klo 18 alkaen.
- Tapahtuman yhteydessä voidaan mahdollisesti järjestää kevään Wine and Whine.
h. Vappu 30.4.-1.5.
- Valtteri Kiviö kirjoittaa hakumailin vappukulkueen airueista.
- Vappuboolin paikkaa mietitään, mutta alustavasti Runeberg, Lönnrot, Snellman -muistomerkki
on toimiva.
12. Muut esille tulevat asiat
- Maija Riikonen, Ada Iso-Kouvola ja Lotta Säilä nimitetään NMES-toimikuntaan.
- Tylkkärin jakamisen hakemista on ehdotettu NMES-toimikunnalle. Toimikunta sopii keskenään
paikan hakemisesta 8.4. mennessä.
- Pihla Eskola ilmoittaa SPR:lle, että verenluovutus järjestetään 18.4.
- Hallituskuvan aikataulujen Doodleen tulee vastata mahdollisimman pian.
- ESN Uni Turku on pyytänyt Anglica ry:tä mainostamaan Tallinnan matkaa jäsenistölleen ja sitä
mainostetaan.
- Mikko Rytö on selvittänyt pilvipalveluja pöytäkirjojen säilyttämiseen, ja Google Drive koetaan
parhaaksi. Käytäntö aloitetaan pian.
- Mikko Rytö tutustuu EU:n tietosuojaan tuleviin muutoksiin ja sen vaikutuksiin Anglican
jäsenrekisteriin ja jäsenten lisäämiseen tarkemmin.
- Skandica ry:n vuosijuhlien lahjaa ideoidaan.
- Mikko Rytö tekee Facebookiin julkaisun, jossa Skandica ry:n lahjoittamalle hirvelle voi ehdottaa
nimiä.
- Hallitussitsien maksuohjeet luotiin virheellisesti liian pieneksi ja hallituksia on pyydetty
maksamaan loput maksusta Skandican tilille. Koska sitseihin ei käytetty Anglica ry:n varoja,
hallituksen jäsenet maksavat itse erotuksen.
- Teemu Heleniuksen koulutuspoliittisista asioista tiedottava infomaili valmistuu pian.
- Ensi viikon kahvitunnin pitää Elina Keskitalo.
- Ensi viikon sihteerinä toimii Rasmus Nordman.
13.

Kokouksen päättäminen klo 21:04

_________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

__________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

