Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 21/2018
28.6.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Teemu Helenius, Mikko Rytö, Ada Iso-Kouvola,
Saku Hellbom, Lotta Säilä, Aapo Rauha, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman.
Maija Riikonen saapui kohdassa 11. Katri Sohlman poistui kohdassa 11. Valtteri Kiviö
poistui kohdassa 13. Rasmus Nordman ja Saara Lindberg saapuivat kohdassa 14.
1.

Kokouksen avaus klo 18:23

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Esityslistan hyväksyminen

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Todetaan.

- Hyväksytään ilman muutoksia.
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 20/2018.
5.

-

6.

Posti
Åbo Svenska Teaterin mainoslehti.
Kääntäjä-lehti.
Fida ry:ltä maksuohje kummiudesta.
Fida ry:ltä uutiskirje kummeille.
Ilmoitusasiat

- Opiskelijavalinnat on julkaistu tänään.
- Teemu Helenius ja Paul-Erik Niit osallistuivat oppiaineen henkilökuntatapaamiseen
17.5.

- Englannin kielen sisäänottoa saatetaan pienentää tulevaisuudessa 14 henkilöllä.
Tulevaisuudessa tämä vaikuttaisi Anglica ry:n toimintaan.

- Itä-Aasian kielten (kiina ja japani) suorittamista oppiaineena suunnitellaan.

-

Oppiaineen perusopinnot olisivat Kielikeskuksen vastuulla, ja oppiaine tekisi
yhteistyötä Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineen kanssa. Henkilökuntaan kuuluisi
mahdollisesti 1 professori ja 3 yliopisto-opettajaa, ja sisäänotto olisi 20 opiskelijaa.
- Arcanumin tilaratkaisuja suunnittelevaa työryhmää ollaan perustamassa.
- Mari-Liisa Varila on valittu uudeksi englannin kielen yliopisto-opettajaksi.
- Uudessa opetussuunnitelmassa Spoken English -kurssia ei jaeta ääntämisen mukaan.
Kevään toinen koulutuspoliittisista asioista tiedottava sähköposti on lähetetty
jäsenistölle toukokuun lopussa.
Vakioliikuntavuoroa ei ehditty varaamaan toivotulle ajankohdalle, joten yhteistä
liikuntavuoroa ei varattu syksylle. Kritiikki ry on varannut liikuntavuoron perjantaille,
ja he ovat ilmoittaneet, että vuorosta voidaan halutessa tehdä yhteinen.

7.

Talous

a.
Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka, 7,50€.
b.

Muuta

- Pöytäkirjaan 20/2018 kirjattu lasku X-Copy Oy:ltä Baccanalia-lehdistä on maksettu.
- Pöytäkirjaan 20/2018 kirjattu lasku Turun Psykiatristen laitosten kerho ry:ltä
kesähuvila Metsärannan tilavuokrasta on maksettu määräajassa.

- Anglica ry:n vuosijuhlien kuvaajalle on maksettu palkkio ja verohallinnolle on
toimitettu tästä ennakonpidätys.

- Skandica ry on maksanut osuutensa Synttärisitsien kuluista, 14,98€.
- Turun yliopiston ylioppilaskunta on maksanut vuoden 2018 toiminta-avustuksen toisen
osan, 1021,09€. Avustusta saatiin 9. eniten kaikista, kenelle sitä myönnettiin.

- Vuosijuhlien tulot ja kulut ovat selvinneet ja talousarvio on päivitetty sen mukaisesti.
Vuosijuhlien lopullinen voitto on 601,44€, kun siihen on laskettu vuosijuhliin
budjetoitu 1000,00€ yhdistyksen taseesta. Toisin sanoen yhdistyksen taseesta
käytettiin vuosijuhliin 398,56€. Tähän ei ole lisätty haalarimerkkituloja.
8.

Hyväntekeväisyys

- Yhdistyksen taloudellinen tilanne sallii, että hyväntekeväisyyteen lahjoitetaan 180,00€
talousarvion mukaisesti.

- Seuraavia kohteita ehdotetaan hyväntekeväisyyskohteiksi:
- Amnesty International
- WWF
- Turun Eläinsuojeluyhdistys TESY
- Suomen Eläinsuojelu SEY
- Suomen Mielenterveysseuran Olet tärkeä! -kampanja
- Päätetään, että 180€ lahjoitetaan Suomen Mielenterveysseuran Olet tärkeä!
-kampanjalle.

- Paul-Erik Niit ilmoittaa Fida ry:lle, että kummius lopetetaan.
9. Tietosuojauudistus
- EU:n tietosuojauudistus astui voimaan 25.5.
- Tietosuojauudistuksen myötä maksukäytäntöihin ja tapahtumiin ilmoittautumiseen
tulee mahdollisesti tehdä muutoksia.
- Maksuohjeiden lähettäminen koko jäsenistölle sähköpostilla on tietosuojauudistuksen
mukaan ongelmallinen. Ihmisiltä tarvitaan erillinen suostumus yleisen sähköpostin
lähettämiseen, tai koko jäsenistölle lähetetään erikseen maksuohjeet.
- Henkilöiden nimien esiintymiseen pöytäkirjoissa tulee jatkossa olla kyseisten
henkilöiden suostumus.
- Mikko Rytö kirjoittaa tietosuoja-asioista kaiken kattavan selosteen, joka on mahdollista
nähdä Anglica ry:n verkkosivuilla. Selosteen on tarkoitus olla valmis ennen kuin uudet
opiskelijat saapuvat.

- Mikko Rytö selvittää Google Formsin käyttöä tapahtumiin ilmoittautumista koskien,
sillä Doodle on tietosuojauudistuksen myötä ongelmallinen, sillä kuka vain voi nähdä
toisten tietoja ja muokata vastauksia.
10. Syksyn ohjelmistokoulutus
- Ohjelmistokoulutuksen vetäjä tulisi löytää pian.
- Teemu Helenius kirjoittaa alustavan työkuvauksen, jossa kerrotaan mitä
ohjelmistokoulutuksen ohjaajalta vaaditaan. Kuvauksessa ilmoitetaan koulutuksen
aikataulu, mahdollisuus työtodistukseen ja tietoa palkkauksesta.
- Aikataulu on henkilön kanssa suunniteltavissa, mutta mielellään loka-marraskuussa.
- Palkkauksessa huomioidaan kahdeksan tuntia kontaktiopetusta, sekä pysyvän
materiaalin luominen.
- Teemu Helenius on yhteydessä Turun yliopiston Rekryyn sopivan henkilön
löytämisestä.
11. Haalarimerkit ja kannatustuotteet
- Yhdistyksen taloudellinen tilanne sallii uusien haalarimerkkien tilauksen.
- Valtteri Kiviö tilaa 100 Whomst’d’ve -haalarimerkkiä Promlerilta, ja 200 Anglica
-haalarimerkkiä Merkilliseltä.
- Tarkoitus on tilata 100 pitkähihnaista vaaleaa Anglica ry kangaskassia samasta paikasta
kuin viimeksi, mikäli yhteishinta jää alle 400€. Valtteri Kiviö selvittää tilausta.
12. NMES-toimikunta
- NMES-toimikunta kokousti 22.5.
- Teemaa mietitään vielä.
- Sopivia majoitustiloja etsitään. Majoituksen sijainti lähellä linja-autoasemaa ja
rautatieasemaa olisi hyvä. Pirkka Hallamaa tiedustelee mahdollisuutta majoittautua
Cygnaeuksen koululla. Majoituksessa tulee olla valvonta koko tapahtuman ajan
vuorokauden ympäri.
- Britannicaa pyydetään mukaan esimerkiksi pitämään rastia rastikierroksella.
- Haalarimerkkitori voitaisiin pitää Turku-salissa, ja luennot ja kahvitus Naturassa.
- Sitsipaikkaa mietitään vielä, esimerkiksi Q-talo tai T-talo ovat sopivia tiloja.
- Varainkeruuna pyritään hankkimaan sponsoreita ja mahdollisuutta inventoida
viimevuotiseen malliin S-Market Wiklundilla selvitetään.
- Tivoli pyritään varaamaan alustavasti jatkopaikaksi, sillä varauksen voi perua
kuukautta ennen varauksen ajankohtaa.
- Kannatetaan toimikunnan ehdotuksia.
- Tylkkärin syksyn jakojen suorittajista ei ole kuulunut mitään.
13. Tuutorointiviikkojen tapahtumat ja tuutorointiasiat
- Mikko Rytö on ollut yhteydessä X-Copyyn ja Rookie Guiden tulee olla painossa
viimeistään 30.7.
- Rookie Guiden kysymykset on lähetetty tuutoreille, ja vastaukset tulee lähettää 6.7.
mennessä.
- Englannin oppiaineen henkilökunta kirjoittaa esittelyn Rookie Guideen.

- Englannin oppiaineen infotilaisuus uusille opiskelijoille järjestetään 30.8. klo 13-14
-

Naturan luentosalissa XIV. Infotilaisuuden jälkeen opiskelijat tapaavat Academic
Advisorinsa.
Paul-Erik Niit pyrkii varaamaan Naturan luentosalin XIV 30.8. klo 10-12 tuutorien
pitämää sivuaineinfoa varten.
Skandica ry:n kanssa järjestetään Kielipilttipiknik 3.9. Tapahtuman yksityiskohtia
selvitetään.
Tuutorikirje lähetetään elokuun alussa.
Uusille opiskelijoille tehdään Facebook-ryhmä.

14. Syksyn 2018 tapahtumat
- TYYn Kappeli on varattu 27.8. klo 17-23:30 tuutorointiviikkojen pizzaillalle.
- Kuuvuoren kenttä on varattu 29.8. klo 16-18 alkaen Oldies vs Newbies peliä varten.
Kentän varauksen lasku tulee loppuvuodesta.
- Syksyn ensimmäisten baaribileiden 18.10. suunnittelua varten on luotu WhatsAppryhmä, johon kuuluvat Lotta Säilä, Aapo Rauha ja Delta ry:n tapahtumavastaavat.
- Syksyn toisten bileiden yhteistyöjärjestöä ja baaria mietitään.
- Riverside Hangout järjestetään 10.8.
15. Muut esille tulevat asiat
- Vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair järjestetään 31.8. Naturan aulassa. Tapahtumaan
tulee ilmoittautua 17.8. mennessä. Osallistumista harkitaan.
- Paul-Erik Niit tekee Doodlen sopivista ajankohdista heinäkuun kesäkokoukselle.
- Turku Pride 2018 -kulkue järjestetään 4.8. Hallitus kokee, että Anglica ry voi olla
edustettuna tapahtumassa, sillä siihen osallistuminen seuraa TYYn yhdenvertaisuuden
linjausta.
- TYYn Avajaiskarnevaalit järjestetään 4.9. Ilmoittautuminen 19.8. mennessä.
Osallistumista harkitaan.
16.

Kokouksen päättäminen klo 20:31

__________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

_________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

