Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 26/2018
4.9.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Ada Iso-Kouvola, Aapo
Rauha, Maija Riikonen, Lotta Säilä, Saku Hellbom, Mikko Rytö, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri
Sohlman, Heikki Lyytinen, Salli Salolahti, Jussi Nikkanen. Joni Järvinen saapui kohdassa 7. a.
Heikki Lyytinen ja Salli Salolahti poistuivat kohdassa 9.
1.

Kokouksen avaus klo 18:03

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.
3.

Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään ilman muutoksia.
4.

5.

6.

-

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 25/2018.
Posti
Kutsu Digit ry:n 19. vuosijuhlille.
Kutsu Sugri ry:n 45. vuosijuhlille.
Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta TYYn saunan vuokrasta.
Ilmoitusasiat
Aapo Rauha, Ada Iso-Kouvola ja Lotta Säilä pitivät rastia vaihto-opiskelijoiden Amazing City
Racessa perjantaina 31.8. Tapahtuma sujui hyvin.
Aapo Rauha on ilmoittanut TAGS ry:lle, että Black Music Nightia ei lähdetä järjestämään, sillä
se ei sovi syksyn kalenteriin eikä tapahtumassa ole huomioitu Anglica ry:n jäsenistön toiveita
tarpeeksi.
Haalareista tiedottava sähköposti on lähetetty ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Haalarisovituksia on järjestetty tällä viikolla ja tilauksia on tullut toistaiseksi 45 kappaletta. Ada
Iso-Kouvola selvittää, minne sovitushaalarit siirretään seuraavaksi Anglica ry:n sovitusten
loputtua.
Kv- ja ympäristövastaavien hakumaili on lähetetty jäsenistölle. Hakuaikaa on sunnuntaihin 9.9.
asti. Hakemuksia ei ole tähän mennessä tullut yhtään.
Humanitas ry kokousti tiistaina 4.9. klo 16. Mikko Rytö ja Teemu Helenius osallistuivat.
- Kopo- ja pj-iltama järjestetään 2.10.
- Halloped-iltama järjestetään 25.9.
- Humanitaan Pilttipiknik järjestetään 19.9.
- Humanitaan rastikierros ja Fuksifiesta järjestetään 4.10.
- Uuden opinto-opas Pepin palautteen antamista käsiteltiin. Humanitas ry toivoo ainejärjestöiltä
palautetta Peppi opinto-oppaasta. Teemu Helenius kerää jäsenistöltä palautetta.
- Halloped-täydennyshaku laitoksen työryhmiin on tulossa tämän kuun aikana.
- Arcanumin tilatiimiin toivotaan toista opiskelijaedustajaa. Haku tilatiimiin aloitetaan
todennäköisesti samaan aikaan kuin halloped-haku alkaa.
- Seuraavat koponeuvostot järjestetään 29.10. ja 27.11.

- Vuoden 2018 Baccanalia ja Rookie Guide on lähetetty alumneille ja ansiojäsenille.
- Paul-Erik Niit on vastannut Paimion opistolle, että he voivat lähettää jäsenistölle välitettävän
sähköpostin.

- Ensimmäisen periodin aikana Coffee hour järjestetään keskiviikkoisin klo 12-14. Jäsenistöä on
-

7.
a.

-

tiedotettu aikataulusta ja syksyn ensimmäinen Coffee Hour järjestetään huomenna, 5.9.
Ilmoittautumista Humanitaan rastikierrokselle 4.10. harkitaan. Ilmoittautuminen on auki 17.9.
asti.
Hallitus on saanut sähköpostia oppiaineelta Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kokouksesta:
- Itä-Aasian kielten opintojen järjestämisestä puhutaan edelleen.
- Laitoksella on suoritettu tänä vuonna 93 maisteritutkintoa. Tavoite on 130.
Talous
Kuitit ja laskut
Pankkikorttiosto, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka, 10,32€.
Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta, TYY:n saunan vuokra, 140,00€, eräpäivä 7.9.2018.
Kuitti Ada Iso-Kouvolalta, Welcome Fair -tarvikkeet, K-Market Puhakka, 9,18€.
Pullopanttikuitti, BBQ ja Pizzailta, Lidl Turku-Pitkämäki, 14,00€.

b. Muuta
- Pöytäkirjaan 25/2018 kirjattu lasku X-Copy Oy:ltä on maksettu määräajassa. Isokouvola Oy on
maksanut Anglica ry:n tilille 150,00€ makkaranpaistosta Mynämäen Vesan pesäpallopelissä.
Summa kohdistetaan kevään National Meeting of English Students -tapahtumaan.
- Anglica ry:n tilille on maksettu kolme 7v-jäsenyyttä ja kaksi 1v-jäsenyyttä.
- Welcome Fairin 31.8. myynti:
- Kaksi 1v-jäsenyyttä á 5,00€: 10,00€
- Haalarimerkkejä:
- 3 iNMatES-haalarimerkkiä á 1,00€: 3,00€
- 2 Anglia-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- 2 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 5,00€
- 1 Whomst'd've-haalarimerkki: 3,00€
- Yhteensä: 27,00€
- Myynti 31.8.:
- 1 kangaskassi: 5,00€
- Haalarimerkit:
- 3 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 7,50€
- 1 vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 2 Whomst'd've-haalarimerkki á 3,00€: 6,00€
- Yhteensä: 21,50€
- Pizzaillan kulut olivat 69,43€.
- Oldies vs Newbiesin kulut ovat alustavasti 286,47€.
8. Projektivastaavan eroaminen
- Projektivastaava Elina Keskitalo on ilmoittanut Anglica ry:n hallitukselle eroavansa välittömästi.
Eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä.
- Projektivastaavan avain hallituksen kaappiin on palautettu ja sitä säilytetään kaapissa. Hänen
oikeutensa Anglica ry:n Facebook-sivuista on poistettu.
- Mikko Rytö poistaa Elina Keskitalon tiedot Anglica ry:n verkkosivuilta.
- Mikko Rytö muuttaa kaikki salasanat ja tiedottaa muuta hallitusta muutoksista.

- Paul-Erik Niit tiedottaa jäsenistöä projektivastaavan erosta.
- Hallituksen täydentämistä vasten kutsutaan koolle ylimääräinen yleiskokous. Kokouksessa
esitetään Ada Iso-Kouvolaa hallituksen projektivastaavaksi ja Saku Hellbomia hallituksen
jäseneksi hallituskauden loppuun saakka.
9.

-

Ohjesääntö hallituksesta ja sen toiminnasta
Joni Järvinen esitteli laatimansa hallituksen ja sen toiminnan ohjesäännön.
Ohjesääntö hyväksytään pienin muutoksin, ja sitä esitetään uudeksi ohjesäännöksi tulevassa
yleiskokouksessa.

10. NMES-toimikunta
- Toimikunta kokousti maanantaina 3.9. klo 16 Kaffilassa:
- Muilta kaupungeilta on tiedusteltu osallistujamäärää, jotta osataan arvioida kuinka paljon
osallistujia tulisi mahdollisesti Turkuun. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen englannin
opiskelijat ovat vastanneet osallistujamäärän olleen n. 80-90 henkilöä.
- Keskustan alueen kouluja majoitukseen kartoitetaan. Kaikkiin mahdollisiin kouluihin on
tarkoitus olla yhteydessä mahdollisimman pian.
- Teemaa ei ole vielä lyöty lukkoon.
- Tapahtuman rakenne on sama kuin aikaisempina vuosina. Perjantaina järjestetään rastikierros,
lauantaina luennot ja sitsit.
- Saunatiloja mietittiin perjantain rastikierroksen jatkoille. Tivoli pyritään varaamaan
jatkotilaksi, koska varauksen voi perua kuukautta ennen.
- Sponsorikirjettä lähdetään työstämään. Sponsorihaku pyritään aloittamaan lokakuussa, jotta se
ei menisi päällekkäin haalarisponsorien hakemisen kanssa.
- Sponsorien konkreettista näkyvyyttä tapahtumassa mietitään.
- S-Market Wiklund Herkun inventaarion mahdollisuutta selvitetään.
- NMES-toimikunta osallistuu Yo-kylän Block Partyjen kirpputorille launtaina 8.9.
Tarkoituksena on myydä toimikunnan ja Anglica ry:n jäsenistön vanhoja tavaroita
varainkeruuna. Jäsenistölle lähetetään infoa asiasta mahdollisimman pian. Mikäli tavaroita jää
yli, jäsenistö voi pyytää omiaan takaisin tai muuten tavarat luovutetaan hyväntekeväisyyteen.
Tapahtuman tuotto käytetään NMES-tapahtumaan.
- Saaristobaarin takatilaa tiedustellaan sitsien jatkopaikaksi lauantaille.
- Aapo Rauha varaa Q-talon lauantain sitseille.
- Tapahtumaa varten saatetaan tarvita Anglica ry:lle uusi megafoni.
- TYYlikkään avauksen lipunmyyntiä ei ensin tarjottu Anglica ry:lle, mutta sitten sitä tarjottiin
kahdelle järjestölle, joista toinen on Anglica ry. Anglica ry ei kuitenkaan saanut lipunmyyntiä,
sillä toinen järjestö ehti vastata ensin.
- Ennen seuraavaa toimikunnan kokousta jäsenistölle lähetetään infoava sähköposti, ja
kokouksessa voi esittää kiinnostuksensa toimikuntaan liittymiseen.
- Toimikunnan ehdotukset hyväksytään.
- Rasmus Nordman hakee kirpputorille pohjakassan, joka on 100€. Lotta Säilä tuo kassan
kirpputoripaikalle.
- Mikko Rytö lähettää jäsenistölle infoa kirpputorista tänään.
11. Vakioliikuntavuoro
- Kritiikki ry on vastannut, ja heille sopii että Anglica ry on mukana vakioliikuntavuorossa vain
syksyn ajan.
- Hinta syksylle olisi ollut 96,25€.

-

Facebook-kyselyn tulosten mukaan jäsenistö ei ole erityisen kiinnostunut liikuntavuorosta.
Päätettiin, että Anglica ry ei lähde mukaan vakioliikuntavuoroon.
Paul-Erik Niit ilmoittaa Kritiikki ry:lle, ettei Anglica ry osallistu liikuntavuoroon.
Anglica Sport Squadia aktivoidaan.

12. Menneet tapahtumat
a. Welcome Fair 31.8.
- Maija Riikonen ja Aapo Rauha osallistuivat.
- Kaikki infolaput Anglica ry:n sosiaalisista medioista jaettiin.
- Vaihto-opiskelijat olivat kiinnostuneita.
- Yksi pussi karkkia jäi yli.
- Anglica ry sai käyttöönsä vain puolikkaan pöydän, joka ei ollut tarpeeksi tilava.
b. Kielipilttipiknik 3.9.
- Tapahtuma järjestettiin, vaikka yhteydenpito ainejärjestöjen välillä toimi huonosti. Lopulta
tapahtumaan osallistuivat Anglica ry:n lisäksi Skandica ry, Germanica ry, Pappagallo ry ja
Forum Romanum ry.
- Tapahtuma kulki nimellä Urho Kaleva Kekkosen syntymäpäivät ja siitä tehtiin Facebooktapahtuma.
- Arcanumin takana sijaitseva mäki oli toimiva paikka.
- Osallistujia oli mukavasti.
- Jatkossa mikäli tapahtumaa lähdetään järjestämään, viestinnästä ja järjestöjen sitoutuneisuudesta
tulee olla varma.
13. Tulevat tapahtumat
a. Kastajaiset 6.9.
- Rastinpitäjille on tehty yhteinen Whatsapp-ryhmä, jotta pisteet ja info voidaan välittää nopeasti.
- Ada Iso-Kouvola on tehnyt kartat ja viimeistelee infolaput mahdollisimman pian.
- Rastinpitäjät ovat varmistaneet, että saavat pitää rastinsa baareissa.
- Ada Iso-Kouvola muistuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita lahjuksista, sopivasta
pukeutumisesta ja rastien kiertämisestä oikeassa järjestyksessä.
- Ada Iso-Kouvola muistuttaa rastinpitäjiä, etteivät rastit saa venyä liian pitkiksi ja että
rastinpitäjät osaavat ohjata ryhmät seuraavalle rastille.
- Tarpeen vaatiessa alkuleikki voidaan aloittaa myös Yliopistonmäellä.
- Alkuleikkiä ideoidaan kokouksen ulkopuolella.
- Rasmus Nordman päättää ja tekee boolin budjetin huomioiden.
- Kauppalista:
- 6 L Omenamehua.
- 6 L Spriteä.
- 1 L Granaattiomenamehua.
- 1 pussi suomalaisia pakastemarjoja.
- Leveää maalarinteippiä nimilappuja varten.
- Rasmus Nordman ja Katri Sohlman käyvät kaupassa.
- Boolien valmistus aloitetaan Kaffilassa klo 16:30. Boolin tarjoilu alkaa klo 17.
- Ada Iso-Kouvola mainostaa Kastajaisia UTU English Freshmen 2018 -ryhmässä.
- Paul-Erik Niit tuo palkinnot kirjaston portaille.
- Jatkot ovat alustavasti TYYlikkäässä avauksessa.

b. Bakesale 11.9.
- Ada Iso-Kouvola tekee myyjien Doodlen pian.
- Leipojia on ilmoittautunut mukavasti.
- Ada Iso-Kouvola muistuttaa tapahtumasta UTU English Freshmen 2018 -ryhmässä.
- Ada Iso-Kouvola käy kaupassa ostamassa tarvikkeita.
c. Anglica Goes Outside 12.9.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- ESN Uni Turulle on ilmoitettu tapahtumasta ja tapahtuma on mainittu heidän
viikkotiedotteessaan.
- TYYn kalenteriin ei ole päästy kirjautumaan sisään. Lotta Säilä vaihtaa salasanan ja lisää
tapahtuman TYYn kalenteriin.
d. Anglica Gives Up 19.9.
- Pihla Eskola tekee Facebook-tapahtuman tällä viikolla.
- Pihla Eskola järjestää yhteislähdön Kaffilasta klo 12.
e. Yleiskokous 19.9.
- Paul-Erik Niit lähettää kutsun huomenna.
- Edu3-luentosali on varattu klo 18-21 yleiskokoukselle.
f. Pilttisitsit 21.9.
- Lotta Säilä tekee Facebook-tapahtuman tänään.
- Tuutorien ja uusien opiskelijoiden ilmoitttautuminen alkaa heti illalla ja sulkeutuu sunnuntaina
9.9. klo 16. Vanhojen ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina klo 18 ja sulkeutuu torstaina 13.9.
- Sitseille avataan yhteensä 126 paikkaa.
- Hinnat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoille 12€ ja vanhoille opiskelijoille 14€.
- Bakesalen leipojat saavat halutessaan 3€ alennuksen sitseistä.
- Tarjoilijoiden tulee ilmoittautua hallitukselle.
- Sitsit aloitetaan klo 19. Jatkot aloitetaan 23:30.
- Osallistujat kirjaavat allergiansa Doodleen tai halutessaan Lotta Säilälle sähköpostilla.
- Maksuohjeet lähetetään vanhojen opiskelijoiden ilmoittautumisen sulkeuduttua.
- Osallistuvat voivat ostaa sitseille laulukirjan Doodlen kautta.
- Siitä, ettei halua joutua rangaistukseen, ilmoitetaan Paul-Erik Niitille sähköpostilla.
g. Anglica Goes Villa 28.9.-30.9.
- Valtteri Kiviö varmistaa varauksen ja sunnuntain poistumisajan.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan ensi viikon alussa ja ilmoittautuminen alkaa loppuviikosta.
h. Liikuntatapahtuma 4.10.
- Liikuntatapahtuma siirretään keskiviikolle 3.10.
- Ada Iso-Kouvola selvittää Bouldertehtaan maksimiosallistujamäärän.
i. Pub Quiz 11.10.
- Teemu Helenius ja Mikko Rytö ovat kiinnostuneita toimimaan quizmastereina.
- Aapo Rauha on yhteydessä Waterloohon.
14.

Muut esille tulevat asiat

- Mikko Rytö on kirjoittanut alkusyksyn tapahtumista tiedottavan sähköpostin. Mikko Rytö lisää
-

-

Coffee hourin tiedot ja lähettää kokoavan sähköpostin mahdollisimman pian.
Lotta Säilä ja Aapo Rauha kokoustavat Delta ry:n edustajien kanssa perjantaina 7.9. syksyn
ensimmäisten baaribileiden 18.10. teemasta.
Anglica ry:n collegeiden hankintaa on tiedusteltu Instagramissa. Aapo Rauha vastaa, ettei uusia
collegeja olla hetkeen tilaamassa.
Teemu Helenius työstää sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan tehtävistä kertovaa sähköpostia
jäsenistölle.
Alumnityöryhmä kokoustaa 5.9. klo 18.
Ohjelmistokoulutuksen ilmoitus lähetetään uudelleen jäsenistölle ja ainejärjestöille. Teemu
Helenius tiedustelee Universitas Turulta, onko mahdollista järjestää vain Excelin ja Wordin
koulutusta. Teemu Helenius on yhteydessä TYY:n tahoihin koulutuksen mainostamisesta TYYn
kanavilla.
Teemu Helenius, Mikko Rytö ja Pihla Eskola ovat kirjoittaneet oppiaineelle palautetta
tuutoroinnista ja tuutoroinnin toteuttamisesta. Palaute lähetetään tuutoreille ja muulle
hallitukselle luettavaksi, jonka jälkeen se lähetetään oppiaineelle.
Pihla Eskola edustaa Anglica ry:tä Kääntöpiiri ry:n vuosijuhlilla.
Teemu Helenius ja Mikko Rytö edustavat Anglica ry:tä Digit ry:n vuosijuhlilla.
NotGOOM-risteilyn Facebook-tapahtuma ja ilmoittautuminen tulee avata tässä kuussa.
Turun ylioppilasteatterin Adalmiinan helmen liput maksavat 8€ opiskelijoilta, ja ryhmät
maksavat paikan päällä ennen esitystä. Lotta Säilä on lähestynyt TYT:tä varausten
maksimimäärästä ja peruutusten aikataulusta.
Anglica ry:n vanha megafoni toimii tarpeeksi hyvin, joten sitä voidaan käyttää Kastajaisissa.
Anglica - Uni. Turku -Facebook-ryhmässä on vanhentuneita jäseniä. Mikko Rytö julkaisee
Facebook-ilmoituksen, jossa vanhentuneita jäseniä muistutetaan uusimaan jäsenyytensä tai
heidät poistetaan ryhmästä.
Avajaiskarnevaaleille osallistumista tulee harkita tulevaisuudessa, sillä näkyvyys olisi
kannattavaa tulevaisuuden yhteistyökuvioiden kannalta.
Paul-Erik Niit puhui syksyn tavoitteista hallitukselle.

15.

Kokouksen päättäminen klo 21:19

_________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

___________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

