Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 16/2018
10.4.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Mikko Rytö, Maija
Riikonen, Aapo Rauha, Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola, Pihla Eskola. Seuraamassa Joni Järvinen.
Joni Järvinen poistui kohdassa 6. Elina Keskitalo saapui kohdassa 6. Saara Lindberg saapui
kohdassa 13.
1.

Kokouksen avaus klo 18:01

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Esityslistan hyväksyminen

- Todetaan.

- Lisätään kohta 12. d. Anglica Gives Up 18.4. ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 15/2018 tarkistaminen ja hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
5.
Posti
- Ei postia.
6.

Ilmoitusasiat

- Kaikki tähänastiset vuoden 2018 pöytäkirjat ovat nyt Google Drivessä.
- Lex ry:n kerhotilaa Kirkkotiellä voi jatkossa vuokrata 300 euron hintaan.
- TYY International järjestää tapaamisen kv-tuutoreille ja kv-vastaaville 17.4. klo 16 TYYn
saunalla. Valtteri Kiviö tiedustelee, haluaako Anglican kv-vastaava osallistua.

- Anglica ry on hakenut TYYltä paikkaa Tylkkärin jakamiseen NMES-toimikunnan
-

-

varainkeruuseen.
Hallitusjulisteen kuvat on otettu. Valtteri Kiviö alkaa työstämään julistetta.
Englannin oppiaine järjestää infotilaisuuden uudesta opetussuunnitelmasta 19.4. klo 16 Naturan
luentosalissa X.
Teemu Helenius ja Paul-Erik Niit osallistuivat englannin oppiaineen henkilökuntatapaamiseen
5.4. Humanistisen tiedekunnan dekaani vieraili tapaamisessa.
- Suoritettujen maisteritutkintojen määrä puolittui Kieli- ja käännöstieteen laitoksella vuonna
2017 edellisvuoteen verrattuna. Gradujen vähäisyys huolettaa henkilökuntaa ja voi jatkossa
heikentää rahoitusta.
- Osa humanistisen tiedekunnan kursseista on oppiaineiden rajoja ylittäviä. Tällaisista kursseista
voitaisiin tiedottaa opiskelijoita paremmin.
- Englannin kielen yliopisto-opettajaksi on 5 ehdokasta.
- Suomen kielen oppiaine järjestää Yleisen kielitieteen perusteet -kurssin syksyllä 2018, ja
syksyllä 2019 kurssin järjestää englannin oppiaine.
Teemu Helenius osallistui Humanitasin järjestämään tapaamiseen humanistisen tiedekunnan
dekaanin kanssa 4.4.
- Siirtymäajan pohjaehdotukseksi on sovittu 2 vuotta sekä tutkinto-ohjelmiin että pro gradu
-tutkielman muutoksiin.
- Tapaamisessa keskusteltiin humanistisen tiedekunnan tarpeesta kehittää alumnitoimintaa.

- Teemu Helenius osallistui Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen gradutapahtumaan 10.4. klo 14.

7.

Tilaisuudessa keskusteltiin pro gradu -tutkielmien ja seminaarien uusista ohjauskäytänteistä sekä
millaisen muodon 30 opintopisteen pro gradu -tutkielma tulee ottamaan.
- Pro gradu -seminaarit tulevat jatkossa alkamaan 4. periodissa ja loppumaan jouluun.
Seminaarit lyhenevät 2 periodia. Gradu on kuitenkin mahdollista suorittaa joulun jälkeen
keväällä.
- Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen työryhmä suunnittelee aineistoalustaa, jonne on tarkoitus
tulevaisuudessa tallentaa tutkimuksessa käytettyjä aineistoja uudelleen hyödynnettäviksi.
Teemu Helenius on lähettänyt koulutuspoliittisista asioista tiedottavan sähköpostin jäsenistölle.
Paul-Erik Niit on ilmoittanut Anglica ry:n päivitetyt säännöt TYYlle.
Seuraava pj-neuvosto järjestetään 23.4. klo 16 Q-talolla.
Seuraava koponeuvosto järjestetään 23.4. klo 16 Turku-salissa.
Skandica ry:n vuosijuhlat sujuivat hyvin. Vuosijuhlalahjaksi ostettiin teekannu ja kuppeja.
Talous

a.

Kuitit ja laskut
Kuitti Mikko Rydöltä, Coffee Hour-tarvikkeet, K-Market Puhakka, 3,09€.
Kuitti Aapo Rauhalta, Skandica ry:n vuosijuhlien kortti, Suomalainen Kirjakauppa, 1,20€.
Kuitti Aapo Rauhalta, Skandica ry:n vuosijuhlalahja, Stockmann Turku, 37,80€.
Pankkikorttiosto, Megazone, HG Promoting Oy, 345€.

b.

Muuta
Kaikki Megazone ja NMES -maksut on maksettu.
Megazonen kulut on 105€. Megazonen 21 osallistujaa tuettiin 5€ yhtä osallistujaa kohden.
Synttärisitsien maksuja on tullut 57/75 kappaletta. Maksujen eräpäivä oli 9.4.
Pöytäkirjaan 10/2018 kirjattu lasku Domainmaailmalta Anglica ry:n verkkosivujen verkkotilasta
on maksettu määräajassa.
Rasmus Nordman on päivittänyt vuosijuhlien talousarviota. Tällä hetkellä vuosijuhlat ovat
voitolla 674,18€, kun tuloihin on laskettu taseesta juhliin eniten käytettävät 1000€.
Vuosijuhlien haalarimerkkituloja ei ole huomioitu vuosijuhlien talousarviossa.

-

8.

Vuosijuhlatoimikunta

- Vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileisiin varataan lisätunteja klo 12 asti, eli 4 tuntia. Lisätuntien
hinnaksi tulee 40€.

- Kaikki vuosijuhlien kuvat ovat Anglican Google Drivessä toimikunnan ja hallituksen nähtävissä.
Muistitikkua kuville ei hankita.

- Valokuvien Drive-kansio julkaistaan jäsenistölle Anglica Uni-turku ryhmässä.
- Paul-Erik Niit lähettää valokuvat myös henkilökunnalle ja kutsuvieraille. Paul-Erik Niit julkaisee
kuvakansion jäsenistölle ja muistuttaa, että kuvien yhteydessä olisi hyvä mainita valokuvaaja.
9.

-

Alumnityöryhmä
Alumnityöryhmä kokousti 3.4.
Alumnirekisteriin on liittynyt 22 alumnia. Alumnien Facebook-ryhmässä on kuitenkin runsaasti
enemmän jäseniä.
Ennen vappua olisi hyvä tiedottaa valmistuvaa jäsenistöä Anglica ry:n alumnijäsenyydestä, ja
miten alumnijäseneksi ilmoittaudutaan.

- Anglica ry:n verkkosivuille lisätään alumnityöryhmän puheenjohtajan yhteystiedot.
-

Mahdollisuutta tehdä alumnitoiminnalle oma alasivunsa verkkosivuille selvitetään.
Tomi Rautaoja on ilmoittanut voivansa tehdä Anglica ry:n jäsenistölle yhteisen LinkedInprofiilin.

10. Syksyn 2018 tapahtumat
- Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko alkaa viikkoa odotettua myöhemmin, joten
orientaatioviikon ja Kastajaisten aikatauluja on siirretty viikolla.
- Kaffila on varattu 22.8. tutustumisillalle, 24.8. BBQ:hun ja 28.8. lautapeli-illalle. Kaikki
varaukset alkavat klo 18.
- TYYn sauna on varattu Oldies vs Newbiesin jatkoille 29.8.
- Aapo Rauha on lähettänyt varauksen Kuuvuoren kentästä Oldies vs Newsbiesin peliin 29.8.
- Kaffila on varattu 6.9. klo 16 alkaen Kastajaisille.
- Q-talo on varattu Pilttisitsejä varten 21.9.
- Q-talo on varattu Halloweensitsejä varten 1.11.
- Lotta Säilä ilmoittaa yökerho Marilyniin, että Anglica varaa 18.10. yökerhobileille. Muut
Vegasin ja Marilynin ehdottamat päivämäärät ovat 10.10 ja 30.10.
- Aapo Rauha ja Lotta Säilä lähestyvät muita ainejärjestöjä yhteistyöbileistä.
- Paul-Erik Niit pyrkii varaamaan Pub2-luentosalin hallitusesittelyä varten 22.8.
- Mikko Rytö selvittää Viking Linen yksilöhinnan, mahdollisen ryhmäalennuksen, ikärajat, tax
freen aukiolon ja ruokailumahdollisuudet.
- Elina Keskitalo selvittää Tallink Siljan saman päivän risteilyn yksityiskohtia.
11. Menneet tapahtumat
a. Megazone 5.4.
- Tapahtuma oli onnistunut.
12. Tulevat tapahtumat
a. Synttärisitsit 12.4.
- Sitsien käytännön asioista kokoustettiin maanantaina 9.4. Kokoukseen osallistuivat Aapo Rauha,
Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola ja Maija Riikonen.
- Sitsien plaseeraus on valmis. Paikkakortteja askarrellaan torstaina.
- Lotta Säilä ja Ada Iso-Kouvola käyvät kaupassa torstaina ja tuovat Signumin tarvikekassin,
termoskannut ja kahvinkeittimen. Muut hallituksen jäsenet tuovat vesikannuja.
- Aapo Rauha hakee Q-talon avaimen torstaina.
- Valmistelut Q-talolla aloitetaan torstaina klo 16. Tarjoilijat on kutsuttu paikalle klo 17.
- Siivous aloitetaan Q-talolla klo 10 perjantaina.
- Sitsaajia on 75, johon lukeutuu 3 osallistujaa johtopöydästä.
- Sitseillä tarjoilevat Joni Järvinen, Elisa Kinnunen, Emilia Tähkävuori ja Anniina Sundell.
Skandica ry:ltä tulee 2 tarjoilijaa.
- Skandica ry:lle ehdotetaan, että jatkoilla soitetaan Anglica ry:n Spotify-soittolistaa, johon voi
toivoa musiikkia seinälle kiinnitettävällä paperilla.
- Jatkot aloitetaan klo 23:30. Jatkoille saavat tulla kaikki Anglica ry:n ja Skandica ry:n jäsenet.
Jatkoista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa.
- Jatkossa tarjoilijat voisivat myös ilmoittautua omaan Doodleensa, jotta vältettäisiin
mahdolliset sekaannukset, kun tarjoilijat ilmoittautuvat eri ihmisille.
b. NMES 13. - 15.4.

- Rasmus Nordman tuo haalarimerkit, lipun, kangaskassit, laulukirjat, pokaalin sekä 20€
-

pohjakassan Anglica ry:n käteiskassasta.
NMES-pokaaliin tehtävää muutosta ideoidaan vielä. Muutoksiin budjetoidaan 10€.

c. Humanistisähly 17.4.
- Lotta Säilä hakee sählymaalit Campussportilta.
- Anglica ry:ltä on ilmoittautunut toistaiseksi 5 pelaajaa.
- Anglica ry, Kanta ry, Kritiikki ry ja Skandica ry osallistuvat peleihin.
d. Anglica Gives Up 18.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
e. Työelämä- ja verkostoitumisilta 19.4.
- Paul-Erik Niit kutsuu englannin oppiaineen henkilökunnan tapahtumaan.
- Sekä alumneille että jäsenistölle on julkaistu Facebook-tapahtumat.
- Jäsenistö saa lähettää kysymyksiä alumneille Google Formsin kautta.
f. Ansiojäsensitsit 20.4.
- Sitseille on ilmoittautunut toistaiseksi 9 henkilöä.
- Pääruoaksi tehdään tortilloja, alkuruoaksi mahdollisesti keittoa ja jälkiruoaksi pannukakkua.
- Valtteri Kiviö aloittaa sähköpostiketjun sitsien suunnittelusta.
g. Anglica Goes Outside 25.4.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan huomenna.
- Vaihto-opiskelijat kutsutaan tapahtumaan. Aapo Rauha pyytää ESN Uni Turkua mainostamaan
tapahtumaa.
- Tapahtuma aloitetaan klo 17 Kupittaan puistossa. Yhteislähtö järjestetään Kupittaan
paviljongilta.
h. Patch Sewing Night 26.4.
- Patch Sewing Night ja Wine and Whine tapahtumat päätettiin yhdistää yhdeksi tapahtumaksi.
Tapahtuman nimeä ideoidaan vielä.
- Teemu Helenius tekee Facebook-tapahtuman torstaina.
i. Vappu 30.4.-1.5.
- Lotta Säilä on yhteydessä K-Market Puhakkaan munkkien tilauksesta.
- Paul-Erik Niit kutsuu alumni- ja ansiojäsenet ja englannin oppiaineen henkilökunnan
tapahtumaan.
- Lotta Säilä tekee Facebook-tapahtuman viikon aikana.
- Valtteri Kiviö muistuttaa jäsenistöä airuthausta.
- Anglica ry:n vappubooli järjestetään Runeberg, Lönnrot, Snellman -patsaalla.
- Paul-Erik Niit ilmoittaa Anglica ry:n pisteen TYYlle viimeistään 17.4.
13. Muut esille tulevat asiat
- Ada Iso-Kouvola selvittää, mitä vuosijuhlavieraiden pöytiin jättämille haalarimerkeille tehtiin.
- Anglica ry:n hallituksen seuraava kokous järjestetään poikkeuksellisesti maanantaina 16.4. klo
18. Jäsenistöä tiedotetaan muutoksesta.

- Tuutorit kutsutaan Anglica ry:n hallituksen kokoukseen 24.4. klo 18. Pihla Eskola kutsuu
-

tuutorit.
Pihla Eskola on yhteydessä englannin oppiaineeseen mahdollisuudesta lähettää tuutorikirje.
Baccanalian tulee olla painossa perjantaina 13.4. Elina Keskitalo tiedustelee X-Copylta
mahdollisuutta myöhäisempään palautukseen, jotta lehteä ehditään mahdollisesti
viimeistelemään kauemmin.
Yksi alumni, joka osallistuu Työelämä- ja verkostoitumisiltaan, on tiedustellut, voisiko Anglica
ry korvata hänelle junamatkat Helsingistä Turkuun. Paul-Erik Niit ilmoittaa, että kuluista
voidaan korvata tulomatka. Tähän budjetoidaan 15€.
Valtteri Kiviö on uudelleen yhteydessä Humanitas-kummiin tämän vierailusta.
Paul-Erik Niit selvittää muiden kieliainejärjestöjen halukkuutta järjestää pääsykoekahvitus.
Skandica ry:n lahjahirven nimi päätetään Facebook-julkaisun kommenttien suosion pohjalta.
Nimi julkistetaan Anglica ry:n ja Skandica ry:n yhteisillä Synttärisitseillä.
Anglica ja Whomst’d’ve-haalarimerkkejä täytyy pian tilata lisää. Rasmus Nordman selvittää,
kuinka monta merkkiä on jäljellä ja kuinka monta olisi kannattavaa tilata.
Teemu Helenius ryhtyy työstämään tietopakettia harjoittelupaikoista.

14.

Kokouksen päättäminen klo 20:52

_______________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

__________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

