Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 23/2018
16.8.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Lotta Säilä, Aapo Rauha, Mikko Rytö, Maija Riikonen, Ada
Iso-Kouvola, Saku Hellbom, Teemu Helenius, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman, Emmi
Töytäri, Ilari Vanamo, Risto Koponen, Otto Tarkka. Otto Tarkka poistui kohdassa 9.
1.

Kokouksen avaus klo 18:08

2.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3.
Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 13. Menneet tapahtumat ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4.

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 22/2018.
Posti

- Turun Haalarimerkki Oy:ltä lasku Anglica-haalarimerkeistä.
- Postia ei päästy katsomaan.
6.

Ilmoitusasiat

- Skandica ry on tiedustellut Anglica ry:n hallituksen halukkuutta tulla tarjoilemaan
-

-

-

Nordistipäivien sitseille 22.9. Vuorostaan Skandica ry:n hallitus voi tulla tarjoilemaan kevään
2019 NMES-tapahtumaan. Asiaa mietitään.
Mikko Rytö osallistui englannin oppiaineen henkilökunnan tapaamiseen 16.8.
- Arcanumiin muutosta pyritään kokoamaan tietoja yhteen paikkaan jonnekin yliopiston
sähköisistä järjestelmistä.
- Dosenttiuden hakemiseen tulee muutoksia tulevaisuudessa.
- Proseminaariryhmät täyttyivät nopeasti. Ryhmiä saattaa tulla yksi lisää, sillä Grammar 2
-kurssin voi suorittaa vielä lokakuussa.
- Englannin oppiaineen henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2023 toivoo lisää henkilökuntaa,
jotta opetusta voitaisiin jakaa ja aikaa jäisi enemmän tutkimuksen tekemiselle.
Whomst’d’ve- ja Anglica-haalarimerkit ovat saapuneet.
Ada Iso-Kouvola varmistaa, että sovitushaalarit saapuvat viikolle 37.
Teemu Helenius osallistui humanistisen tiedekunnan johtoryhmän kokoukseen 8.8.
- Elokuun lopussa pyritään järjestämään workshop, jossa keskustellaan Arcanumin muutosta.
Workshoppiin toivotaan opiskelijaedustusta.
- Humanitas ry:n puheenjohtaja on opiskelijaedustajana Arcanumin tilatiimissä.
- Opetushallitukselta on tullut lausuntopyyntö koskien täydennyskoulutuksia, tilausopintoja,
ylemmän korkeakoulututkinnon suurempia kokonaisuuksia sekä siirto-opiskelijoita.
Fida ry:ltä on tullut varmistus, että kummius on lopetettu.
Paul-Erik Niit on ollut yhteydessä laitoskoordinaattoriin Signumin kahvihuoneen poksahtaneesta
pistorasiasta. Asiasta on tehty huoltopyyntö. Kahvihuoneelle saadaan mahdollisesti myös lisää
jatkojohtoja.
Pj-neuvosto kokoontuu 20.8. klo 16 alkaen Turku-salissa.

- Uusia alumneja ei ole ilmoittautunut.
7.
a.

b.

8.

-

9.

Talous
Kuitit ja laskut
Lasku HEF Group Oy:ltä, Whomst’d’ve-haalarimerkit, 152,88€. Eräpäivä 20.8.
Lasku Turun Haalarimerkki Oy:ltä, Anglica-haalarimerkit, 188,45€. Eräpäivä 24.8.
Muuta
Mikko Rytö oli maksanut kevään mytologiasitsit kahdesti. Toinen maksuista, 14€, on palautettu.
Isokouvola Oy:tä on laskutettu NMES-sponsoroinnista, 150€.
Syksyn ohjelmistokoulutus
Ilmoitus työstä on ollut Aarresaaressa kaksi viikkoa. Ilmoitus on jaettu myös muille
ainejärjestöille ja englannin opiskelijoiden sähköpostilistalle.
Hakemuksia ei ole vielä tullut.
Turun yliopiston Rekry ei ole vastannut Teemu Heleniuksen yhteydenottoon sopivan henkilön
löytämisestä.
SPSS-ohjelma saattaa osoittautua ongelmalliseksi koulutuksen vetäjän löytämisessä.
Mahdollisesti voidaan harkita järjestettäväksi vain Excelin ja Wordin koulutusta. Tämä vähentää
myös koulutuksen kestoa ja koulutuksen vetäjän työmäärää.
NMES-toimikunta

- TYYlikkään avauksen lipunmyynnin haun eräpäivä on 19.8. Rasmus Nordman kirjoittaa
-

hakemuksen.
Toimikunnan jäsenet paistoivat makkaraa varainkeruuna 1.8. pesäpallopelissä Mynämäellä.
Sponsorirahaa saadaan 150€.
Toimikunta pyrkii kokoustamaan pian.

10. Tietosuoja-asiat
- Mikko Rytö kirjoittaa maanantain kokoukseen mennessä selostuksen Anglica ry:n
tietosuojakäytännöistä Anglica ry:n verkkosivuille.
11. Tuutorointiasiat
- Tuutorikirje on lähetetty postitse.
- Kielipilttipiknikiin osallistuvat Skandica ry:n ja Anglica ry:n lisäksi Pappagallo ry, Kanta ry,
Forum Romanum ry ja Germanica ry. Skandica ry on lähestynyt ainejärjestöjä tapahtumaa
koskien. Pihla Eskola on yhteydessä Skandica ry:een. Tapahtumapaikaksi ehdotetaan
Yliopistonmäkeä, Runeberg, Lönnrot, Snellman -patsasta ja Arcanumin pihaa.
- Kielipilttipiknikin alustava päivämäärä on 3.9. Pihla Eskola selvittää, alkavatko uusien
opiskelijodien luennot tuolloin jolloin tapahtuma saatetaan joutua siirtämään tiistaille tai järjestää
myöhään maanantai-iltana.
- Kääntöpiiri ry on tiedustellut saavatko he tulla esittäytymään uusille opiskelijoille. Heille
vastataan, että esittäytyminen sopii torstain 30.8. sivuaineinfossa.
- Rookie Guidet on haettu ja ne jaetaan Hallitusesittelyssä 22.8.
12. Syksyn 2018 tapahtumat
- Hallitus kävi läpi syksyn 2018 tapahtumien aikatauluja.

- Liikuntatapahtumina voidaan kokeilla esim. kiipeilyä, boulderointia tai boffausta.
- Opex ry ei ole kiinnostunut järjestämään syksyn toisia baaribileitä.
- ESN Uni Turkua lähestytään kiinnostuksesta järjestää syksyn toiset baaribileet yhteistyössä.
-

Kanta ry on keväällä tiedustellut yhteistyöbileiden järjestämistä, joten myös heihin ollaan
yhteydessä.
Ensimmäisten baaribileiden 18.10. teema tulee päättää pian.
Syksyn ensimmäinen Bakesale järjestetään alustavasti tiistaina 11.9. Bakesale pyritään
järjestämään Signumin aulassa.
Syksyn verenluovutus pyritään järjestämään viikolla 38. Pihla Eskola on yhteydessä
veripalveluun.

13. Menneet tapahtumat
a. Jokirantahengailu 10.8.
- Osallistujia oli n. 25.
- Tapahtuma oli onnistunut.
14. Tulevat tapahtumat
a. Hallitusesittely 22.8.
- Paul-Erik Niit varmistaa, että Pub2-luentosalin ovet ovat auki klo 9:30-11:30.
- Tilaisuudessa Paul-Erik Niit pitää lyhyen esittelyn Anglica ry:stä ja hallitus ja tuutorit esittelevät
itsensä.
- Tilaisuudessa tarjoillaan kahvia, teetä ja keksejä.
- Kaikissa orientaatioviikon tapahtumissa, lukuunottamatta kaupunkikierrosta, on mahdollisuus
liittyä Anglica ry:n jäseneksi.
- Paul-Erik Niit, Maija Riikonen ja Aapo Rauha aloittavat kahvin keittämisen klo 8:45.
b. Tutustumisilta 22.8.
- Tuutorit kehittävät ohjelmaa tutustumisiltaan.
c. Kaupunkikierros 23.8.
- Kierros aloitetaan klo 18 Akateemiseltä Heseltä ja jatkot pidetään panimoravintola Koulussa.
d. BBQ 24.8.
- Grillien lainausmahdollisuutta osakunnilta ja Juuso Mäntykiveltä selvitetään.
e. Pizzailta 27.8.
- Lotta Säilä hakee TYYn kappelin avaimen.
- Tuutorit ovat pitkälti vastuussa tapahtuman järjestämisestä.
f. Lautapeli-ilta 28.8.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
g. Oldies vs Newbies 29.8.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Aapo Rauha tiedustelee pelaajille liivejä.
- Paul-Erik Niit tuo pallon.
- Peli pyritään aloittamaan klo 16, ja jatkot järjestetään TYYn saunalla klo 18 eteenpäin.
- Tuutorit järjestävät yhteislähdön Kuuvuoren kentälle.

h. Sivuaineinfo 30.8.
- Paul-Erik Niit varmistaa, että luentosalin ovet ovat auki klo 10-12.
- Maija Riikonen ja Ada Iso-Kouvola kertovat haalarien hankkimesta sivuaineinfon lopussa.
Samalla valitaan myös uusien opiskelijoiden joukosta haalarivastaava.
i. Kastajaiset 6.9.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan maanantaina 20.8.
- Ilmoittautuminen rastinpitäjäksi avataan keskiviikkona 22.8. klo 17.
- Mikko Rytö muistuttaa Kastajaisten lähestymisestä sekä Anglica ry:n sähköisestä kalenterista
Anglica - Uni. Turku -ryhmässä.
15. Muut esille tulevat asiat
- ESN Uni Turku on tiedustellut haluaako Anglica ry pitää rastia vaihto-opiskelijoiden Amazing
City Racessa 31.8. Rastia lähdetään pitämään mahdollisuuksien mukaan.
- Anglica ry on ilmoitettu vaihto-opiskelijoiden Welcome Fairiin 31.8.
- TYYn kalentereita saa viedä Signumin kahvihuoneelle jaettavaksi. Anglica ry ei koe
tarpeelliseksi tuoda kalentereja kahvihuoneelle.
- Pikkujouluja 7.12. varten pyritään varaamaan Q-talo.
- Uusille Anglica ry:n jäsenille pyritään jakamaan Anglica ry:n jäsentarrat.
- Linkki Baccanalian ja uusimman Rookie Guiden verkkojulkaisuun lähetetään ansiojäsenille
mahdollisimman pian, kun Rookie Guide on lisätty Issuuhun keskiviikkona 22.8.
- TYYn saunaa harkittiin laskiaisen 2019 pitopaikaksi, mutta se oli jo varattu.
- Paul-Erik Niit on yhteydessä Kritiikki ry:hyn syksyn liikuntavuorosta ja voiko Anglica ry yhä
liittyä mukaan. Liikuntavuoron suosiota jäsenistön keskuudessa tiedustellaan Anglica - Uni.
Turussa.
- Anglica ry tarvitsee uuden kv-vastaavan ja ympäristövastaavan. Mikko Rytö kirjoittaa
hakumailin.
- Coffee hourin aikataulu sovitaan Valtteri Kiviön lukujärjestyksen mukaan.
- Anglica ry:n hallituksen vakiokokousaika on tiistaisin klo 18 Kaffilassa.
- Orientaatioviikkojen tapahtumien vuoksi Anglica ry:n hallitus kokoustaa torstaina 30.8. klo 18.
Jäsenistöä tiedotetaan muutoksesta.
- Humanitaan Pilttipiknik järjestetään 19.9. ja rastikierros 4.10. Osallistumista harkitaan.
- Pöytäkirjat päivitetään nettiin ja kahvihuoneen ilmoitustaululle.
- Paimion opisto on lähestynyt hallitusta sähköpostilla. Paul-Erik Niit vastaa, ja pyytää jäsenistölle
välitettävää sähköpostia.
16.

Kokouksen päättäminen klo 20:49

___________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

___________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

