Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 18/2018
24.4.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Mikko Rytö, Teemu Helenius, Aapo
Rauha, Ada Iso-Kouvola, Lotta Säilä, Maija Riikonen, Pihla Eskola. Seuraamassa Emmi Töytäri,
Ilari Vanamo, Emma Behm, Riina Inkeröinen, Elisa Kinnunen, Risto Koponen. Katri Sohlman
saapui kohdassa 6. Emma Behm poistui kohdassa 10. c. Risto Koponen poistui kohdassa 11. c. Elisa
Kinnunen ja Riina Inkeröinen poistuivat kohdassa 12.
1.

Kokouksen avaus klo 18:06

2.

-

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

5.

Posti

- Hyväksytään ilman muutoksia.
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjat 16/2018 ja 17/2018.
- Ei postia.
6.

-

-

Ilmoitusasiat
Mikko Rytö välittää jäsenistölle tiedot ICYE Maailmanvaihdosta ja Kielikoulu ELFin
työpaikasta.
Humanitaan hallituksen kokous järjestettiin 24.4. Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei ollut
paikalla.
Valtteri Kiviö ja Paul-Erik Niit osallistuivat pj-neuvostoon 23.4. Tapahtumassa työstettiin
workshop-menetelmällä palautetta uudistuneen toiminta-avustushakemuksen kehittämiseksi.
Seuraava pj-neuvosto järjestetään 8.5.
Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei pääse TYYn koulutukseen kiusaamisen ehkäisemisestä
25.4.
Teemu Helenius osallistui englannin oppiaineen henkilökuntatapaamiseen 19.4.
- Pääsykokeisiin suunnitellut muutokset astuvat alustavasti voimaan 2020. Jatkossa 60%
opiskelijoista valitaan ylioppilaskokeiden perusteella, joissa painotetaan äidinkieltä, englantia
ja 3 ainetta, jotka hakijat saavat itse valita.
- Uudistusten myötä tuleviin pääsykokeisiin ei välttämättä tule ennakkoon materiaaleja.
- Suomen kieli ja viestintä ollaan jakamassa mahdollisesti 4 ja 1 opintopisteen kokonaisuuksiin,
joista 1 opintopiste tulee puheviestinnän osuudesta.
- Englannin yliopisto-opettajan paikan haastattelut on tehty. Valinta julkistetaan lähiaikoina.
- Kieli- ja käännöstieteiden laitos pyrkii tulevaisuudessa järjestämään 8th weekit/
opetuksettomat viikot samaan aikaan.
- Vuoden 2018 Humanistipäivä järjestetään 27.4.
- Seuraava henkilökunnan tapaaminen järjestetään 17.5.
Uudesta opetussuunnitelmasta järjestettiin tiedotustilaisuus 19.4.

-

-

7.
a.

-

b.

Nykyisen Translation-kurssin nimi on jatkossa Basics of Translation.
Core-kursseja tulee jatkossa suorittaa 4 nykyisen 3 sijaan.
Making of the Anglophone World tulee jatkossa olemaan pakollinen 5 opintopisteen kurssi.
Optioita ei tule jatkossa olemaan eivätkä ne ole aineopinnoissa pakollisia. Vanhan
opetussuunnitelman mukaisia kirjatenttioptiokursseja tarjotaan kuitenkin kesään 2019 asti.
- Jatkossa Academic Reading and Writing -kurssi ei sisällä kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan
itsenäisesti 2. ja 3. periodin aikana mm. videoluentoina.
- Grammar 2 -kurssin pienryhmät pysyvät, mutta luentoja ei ole.
- Pro gradu -seminaarit ovat jatkossa 3 periodin mittaisia.
Teemu Helenius osallistui koponeuvostoon 23.4.
- Vuoden opettajaa voi vielä ehdottaa 7.5. mennessä.
- Seuraava koponeuvosto järjestetään 9.5.
- Tenttien arvosteluaika tulee jatkossa olemaan 3 viikkoa.
- Exam-tenttijärjestelmä korvaa vähitellen Tenttis-järjestelmän.
- Tulevaisuudessa voi olla mahdollista tenttiä Turun yliopiston tenttejä myös muissa
yliopistoissa.
- Kaikki gradutyöt ovat jatkossa sähköisiä.
Anglica ry:n jäsenistölle on perustettu yhteinen LinkedIn-profiili.
Englannin oppiaine järjesti proseminaari-infon 23.4.
Humanitas ry on antanut lausunnon humanistisen tiedekunnan tilajärjestelyistä rehtorille,
dekaanille ja tilasuunnittelijalle, liittyen muuttoon Arcanumiin. Lausunnossa korostettiin
asianmukaisia opiskelijatiloja ja tilojen yhteisöllisyyttä.
Tuutorien seuraavat koulutukset järjestetään 7.5. ja 20.8.
Talous
Kuitit ja laskut
Pankkikorttiosto, Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Puhakka, 4,64€.
Pankkikorttiosto, työelämä- ja verkostoitumisillan tarjottavat, K-Market Puhakka, 2,74€.
Pankkikorttiosto, työelämä- ja verkostoitumisillan tarjottavat, Sale Hämeenkatu, 17,21€.
Pankkikorttiosto, ansiojäsensitsien tarvikkeet, S-Market Halinen, 1,93€.
Pankkikorttiosto, ansiojäsensitsien tarvikkeet, Lidl Itäharju, 91,70€.
Pankkikorttiosto, ansiojäsensitsien tarvikkeet, Prisma Itäharju, 35,97€.
Pankkikorttiosto, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka, 6,98€.
Pankkikorttiosto, Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Puhakka, 4,48€.
Lasku Turun Upseerikerho ry:ltä, Synttärisitsien ruoka, 405,75€. Eräpäivä 27.4.2018.
Lasku Turun Psykiatristen laitosten kerho ry:ltä, Kesähuvila Metsärannan varausmaksu, 100,00€.
Eräpäivä 27.4.2018. Laskuun oli kirjattu väärä päivämäärä, 28.8.-30.8., mutta vuokraajalta on
varmistettu, että Kesähuvila Metsäranta on varattu oikeille päiville 28.9.-30.9.
Muuta

- Kaikki ansiojäsensitsien maksut on maksettu.
- Ansiojäsensitsien maksujen yhteydessä tilille maksettiin 2 laulukirjaa, viitenumeroilla
142018196 ja 142018248.

- Ansiojäsensitsien tappio on 59,60€.
- Synttärisitsien alustava tappio on 29,95€. Skandica ry:ltä laskutetaan puolet tappiosta, 14,98€,
kun lopullinen tulos varmistuu.

8.

Tuutorointi 2018

- Tuutorit vierailivat Anglica ry:n hallituksen kokouksessa. Tuutorien kanssa käytiin läpi syksyn
tapahtumia ja yleisiä käytännön asioita tuutoroinnista.

- Emmi Töytäri kerää Rookie Guide -lehden tuutoriesittelyä varten tuutorien vastaukset ja kuvat.
- 22.8. Hallitusesittely ja tutustumisilta:
- Tuutorit keksivät ohjelmaa tutustumisiltaan.
- 23.8. Kaupunkikierros:
- Mikko Rytö ohjaa kierroksen.
- Kierroksen jälkeen jatketaan jatkoille Turun keskustaan.
- 24.8. BBQ:
- Tapahtumaan tuodaan omat grillattavat, Anglica ry tarjoaa salaattia ja patonkia.
- 27.8. Pizzailta:
- Järjestetään TYYn Kappelilla, mikäli tila saadaan varattua. Tilan voi varata aikaisintaan

9.

kesäkuun alussa.
- Tuutorit ovat vastuussa tapahtumasta.
- Anglica ry ostaa pizzapohjat, tomaattimurskan ja juustoraasteen.
28.8. Lautapeli-ilta:
- Klo 18 alkaen Kaffilassa.
29.8. Oldies vs. Newbies:
- Jalkapallo-ottelu järjestetään Kuuvuoren kentällä, mikäli se saadaan varattua. Pelin jälkeen
jatketaan TYYn saunalle.
30. 8. Sivuaineinfo:
- Tuutorit kertovat omista sivuaineistaan.
6.9. Kastajaiset.
21.9. Pilttisitsit.
Pihla Eskola tekee Facebook-ryhmän uusille englannin opiskelijoille, kunhan opiskelupaikan
vastaanottaneet selviävät.
Syksyn 2018 tapahtumat

- Kuuvuoren kentän varaus tulee tehdä Timmi-kalenterin kautta. Paul-Erik Niit pyrkii varaamaan
-

kentän.
P-klubi ry ei ole kiinnostunut järjestämään yhteistyössä bileitä.
Delta ry:lle on ilmoitettu, että bileet järjestetään yhteistyössä.
Paul-Erik Niit on varannut Pub2-luentosalin hallitusesittelyä varten 22.8. klo 9:30-11:30.
Viking Linen tarjous: Iltalähtö 15.11. Viking Gracella, 20 Inside-hyttiä joihin sisältyy
meriaamiainen. Hinta on 20€ per osallistuja. Hintaan sisältyy tunnin ajaksi käyttöön kokoustila.
Ikäraja on K-18. Ei varausmaksua, ja lopullinen maksu kuukautta ennen.
Silja Linen tarjous: Iltalähtö 15.11., 20 4 hengen hyttiä aamiaisella, 24€ per osallistuja. Kaksi
osallistujaa pääsee ilmaiseksi. Hinnasta tulee maksaa 10% ennakkoon toukokuun aikana.
Mikko Rytö ilmoittaa Viking Linelle, että heidän tarjouksensa hyväksytään.

10. Menneet tapahtumat
a. Humanistisähly 17.4.
- Järjestelyt sujuivat hyvin. Sählymaalit on palautettu.
- Anglica ry:n jäseniä oli runsaasti pelaamassa.
- Anglica ry sijoittui kolmanneksi ja luovutti kiertopalkinnon Kritiikki ry:lle.
b. Anglica Gives Up 18.4.

- 7 henkilöä luovutti verta.
- Pihla Eskola selvittää, milloin luovuttajat ovat seuraavan kerran luovutuskelpoisia, ja tapahtuma
järjestetään uudelleen mahdollisimman pian.
c. Työelämä- ja verkostoitumisilta 19.4.
- Panelisteina toimivat Tomi Rautaoja, Elina Nikulainen, Heli Ervasti, Lassi Yli-Muilu, Eetu Laine
ja Aleksi Mäkilähde.
- Paneelikeskustelu kesti n. 2 tuntia. Koettiin, että suunniteltua 1,5 tunnin keskustelua voitiin
pidentää, sillä keskustelu oli hedelmällistä. Pub2 oli sopivan kokoinen luentosali tapahtumalle.
Osallistujamäärä ylitti odotukset, lähes 50 kuuntelijaa.
- Paneelikeskustelun jälkeinen hengailu jäi lyhyeksi.
- Alumnityöryhmä keskustelee, kuinka tapahtumasta kerätään palautetta jäsenistöltä. Palaute tulee
kerätä mahdollisimman pian.
- Myös englannin oppiaineen henkilökuntaa oli paikalla. Henkilökunta tarjosi mahdollisuutta
mainostaa vastaavia tapahtumia oppiaineen Facebook-sivuilla.
- Tarjoiluja oli riittävästi.
d. Ansiojäsensitsit 20.4.
- Järjestelyt sujuivat hyvin.
- Härkistä olisi riittänyt 2 pakettia, viinirypäleitä 2 pakettia, vegaanista kermavaahtoa 1 purkki.
Kurkkua ostettiin tapahtuman aikana lisää, ja sitä jäi noin 200-300 grammaa yli. Kaksi pientä
vegaanista creme fraichea riittää yhden ison sijasta.
- Osallistujia oli 14.
- Käytettyjä rangaistuksia: hassun hatun käyttö, stillkuvat, oman yleiskokouspuheen hallitukseen
hakiessa esittäminen uudelleen.
- Sitsit lopetettiin 23:30 aikataulun venähtäessä.
11. Tulevat tapahtumat
a. Anglica Goes Outside 25.4.
- Rasmus Nordman tuo pressun ja pallon Signumilta.
- Yhteislähtö klo 17 jälkeen Kupittaan paviljongilta, josta siirrytään varsinaiselle
tapahtumapaikalle Kupittaan puistoon.
- Mikäli sää on huono, siirrytään jonnekin sisälle. Jäsenistölle ilmoitetaan mahdollisesta
muutoksesta.
b. Wine & Whine & Sewing 26.4.
- Teemu Helenius kerää tapahtumassa palautetta jäsenistöltä opiskeluun ja koulutuspolitiikkaan
liittyvistä asioista.
- Tapahtuman tarjoiluihin budjetoidaan 50€. Rasmus Nordman käy kaupassa.
c. Vappu 30.4.-1.5.
- Kestomukien käyttöä vappubooleilla mainostetaan jäsenistölle vapun Facebook-tapahtumassa.
- Ostoslista:
- 8 patonkia
- 3 x 400g kananmunatonta makaronia
- 1 kg salaattia
- 1 kg tomaattia
- 1 kg kurkkua
- 2 rasiaa viinirypäleitä
- 1 paketti arkijuustoa (1kg)

- 4 tuorejuustolevitettä, joista ainakin 1 vegaaninen
- 1 vegaaninen salaatinkastike
-50kpl syviä lautasia
- 25 kpl haarukoita
- 50 kpl muovimukeja
- Paketti talouspaperia
- 1 rulla jätesäkkejä
- 17,5l vichyä tai muuta maustamatonta kuplajuomaa
- 17,5l omenamehua
- 1-2 paprikaa

- Kaupassa käydään lauantaina. Aapo Rauha, Pihla Eskola, Mikko Rytö, Teemu Helenius ja Maija
-

Riikonen käyvät kaupassa.
Lotta Säilä tilaa munkit viimeistään torstaina 26.4. Munkkeja tilataan 70 kappaletta.
Paul-Erik Niit on kutsunut englannin oppiaineen henkilökunnan, alumnijäsenet ja ansiojäsenet.
Tommi Virtanen ja Aliisa Rantanen edustavat Anglica ry:tä vapun lippukulkueessa.
Salaatit tehdään Aapo Rauhan luona maanantaina klo 10 alkaen.
Hallituksen jäsenet tuovat kulhoja, boolikauhoja ja salaattiottimia.
Boolia, ruokaa ja Baccanalioita tarjoillaan ainakin klo 15 asti, tai niin kauan kuin niitä riittää.
Ruoka ja Baccanaliat ovat vain jäsenille.
Jäsenistöä tiedotetaan Anglica ry:n vappupiknikin sijainnista Vartiovuorenmäellä 1.5. klo 12
mennessä.

d. Vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileet 9.5.
- Vuosijuhlatoimikunnalle tehdään Doodle, jolla kartoitetaan osallistujamäärää ja mahdollisia
allergioita.
- Avaimen hausta sovitaan lähempänä tapahtumaa.
12. Muut esille tulevat asiat
- Viikottaisen liikuntavuoron hakemisesta syksyyn tulee päättää piakkoin.
- Humanitas-kummi ei ole vastannut tiedusteluun vierailustaan.
- TYY ei ole julkaissut lisää aikoja alajärjestöjensä tapaamiseen, vaikka niitä piti tulla myös
huhtikuulle.
- Skandica ry on ollut yhteydessä yhteisestä pilttitapahtumasta syksyn 2018 orientaatioviikoilla.
Pihla Eskola on yhteydessä Skandica ry:een ja tiedustelee, sopiiko tapahtuma järjestää
orientaatioviikon jälkeisellä viikolla.
- Teemu Helenius, Rasmus Nordman ja Mikko Rytö hakevat Baccanaliat painosta 25.4.
- Baccanolioita säästetään yksi Anglica ry:lle, yksi henkilökunnalle ja jokaiselle kirjoittajalle.
- Anglica ry:n hallituksen seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 2.5. klo 19. Jäsenistöä
tiedotetaan muutoksesta.
- Yksi henkilö on halunnut liittyä Facebookissa Anglica Uni. Turku -ryhmään, mutta häntä ei
löytynyt jäsenrekisteristä. Hänellä kuitenkin on voimassa oleva jäsenyys. Pihla Eskola selvittää
jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot ja hänet lisätään jäsenrekisteriin.
- Hallitusjuliste valmistuu pian ja se tilataan X-Copylta.
- Alumnityöryhmä keskustelee, miten alumniksi liittymisestä tiedotetaan keväällä valmistuvaa
jäsenistöä. Tarkoitus on muistuttaa jäsenistöä ennen vappua.
- Teemu Helenius ja Pihla Eskola kartoittavat hyväntekeväisyyskohteita, joille Anglica ry voi
mahdollisesti lahjoittaa rahaa tänä vuonna.
- Anglica ry:n vanha pressu on huonossa kunnossa, ja uuteen pressuun budjetoidaan 50€. Sopiva
pressu pyritään ostamaan vapun kauppareissun yhteydessä.
13.

Kokouksen päättäminen 20:30

_______________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

________________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

