Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 27/2018
11.9.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Teemu Helenius, Rasmus Nordman, Lotta Säilä, Ada IsoKouvola, Aapo Rauha, Maija Riikonen, Saku Hellbom, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman ja
Emmi Töytäri. Lotta Säilä poistui kohdassa 13. b.
1.

Kokouksen avaus klo 18:00

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.
3.

-

Esityslistan hyväksyminen
Muutetaan kohdan 13. f. Boulderointi päivämääräksi 3.10.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

5.

Posti

6.

Ilmoitusasiat

- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 26/2018.
- Ei postia.
- Kaikki haalarien sovitukset on järjestetty onnistuneesti. Haalareita tilattiin 55 kappaletta.
Sovitushaalarit on luovutettu eteenpäin Sos-klubille.

- Aapo Rauha on vastannut Instagramissa tiedusteluun Anglica ry:n collegeista, ettei niitä olla
hetkeen tilaamassa.

- Teemu Helenius osallistui TYYn koulutuspäivään 10.9. Koulutuksessa käsiteltiin hallituskaudet
-

7.
a.

-

ylittävää edunvalvontaa.
Halloped-täydennyshaku on auki 20.9. asti. Jäsenistöä on tiedotettu asiasta.
Pihla Eskola on palauttanut osakuntien grillin.
Seuraavat pj-neuvostot järjestetään 16.10. ja 13.11.
Jäsenistöä on tiedotettu entisen projektivastaava Elina Keskitalon erosta sekä kerrottu, että
hallitus jatkaa toimintaansa entiseen tapaansa ja hallitusta tullaan täydentämään tulevassa
yleiskokouksessa.
Paul-Erik Niit on ilmoittanut Kritiikki ry:lle, ettei vakioliikuntavuoroon lähdetä mukaan.
NMES-toimikunta osallistui Yo-kylä Block Partyjen kirpputorille lauantaina 8.9.
- Toimikunnan on myös tarkoitus osallistua Turun päivän 16.9. kirpputorille Kauppatorilla,
jossa myydään Block Partyjen kirpputorin ylijääneitä tavaroita.
Talous
Kuitit ja laskut
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, Ullan Pakari Kauppahalli Turku, 7,50€.
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, Lidl Turku Keskusta, 8,50€.
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, S-Market Wiklund Herkku, 5,92€.
Pankkikorttiosto, Bakesale-tarvikkeet, K-Market Puhakka, 11,62€.
Kuitti Valtteri Kiviöltä, Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Puhakka, 6,13€.
Pankkikorttiosto, Wanhojen Survival -tarvikkeet, Prisma Itäharju, 34,53€.

- Pullopanttikuitti, Kastajaiset, K-Market Puhakka, 12,15€.
b.
Muuta
- Coffee Hourin 5.9. myynti:
- Kaksi 7v-jäsenyyttä á 20,00€: 40,00€
- Yksi 1v-jäsenyys: 5,00€
- 13 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 32,50€
- 9 Whomst'd've-haalarimerkkiä á 3,00€: 27,00€
- 1 60-vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 2 Anglia-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- 1 NAMS-haalarimerkki: 3,00€
- 1 kangaskassi: 5,00€
- Yhteensä: 121,50€.
- Tilityksiä:
- Myynti 30.8:
- Yksi 7v-jäsenyys: 20,00€
- Welcome Fairin 31.8. myynti:
- Kaksi 1v-jäsenyyttä á 5,00€: 10,00€
- 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€
- 3 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 7,50€
- 1 60-vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 2 Whomst'd've-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- Yhteensä: 21,50€
- Coffee Hourin 5.9. myynti:
- Kaksi 7v-jäsenyyttä á 20,00€: 40,00€
- Yksi 1v-jäsenyys: 5,00€
- 13 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 32,50€
- 9 Whomst'd've-haalarimerkkiä á 3,00€: 27,00€
- 1 60-vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 2 Anglia-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- 1 NAMS-haalarimerkki: 3,00€
- 1 kangaskassi: 5,00€
- Yhteensä: 121,50€.
- Pullopantti 24.8. ja 27.8.: 14,00€
- Pullopantti 6.9.: 12,15€
- Nostoja:
- Pohjakassan korjaus: 16,00€
- Block Partyn pohjakassa: 100,00€
- Pöytäkirjaan 26/2018 kirjattu lasku TYY:n saunan tilavuokrasta on maksettu määräajassa.
- Anglica ry:n tilille on maksettu kolme 7v-jäsenyyttä.
- Wanhojen Survivalin kulut olivat 111,31€.
- Kastajaisten kulut olivat 98,43€.

- Bakesalen 11.9. tuotto oli 312,35€ ja voitto 278,81€.

-

- 3 Whomst'd've-haalarimerkkiä á 3,00€: 9,00€
- 5 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 12,50€
- 2 Anglia-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- 1 60-vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 1 laulukirja: 10,00€
- 2 kangaskassia á 5,00€: 10,00€
- Leivonnaiset: 228,31€
Block Partyn kirpputorin voitto oli 35,35€.
Anglica ry:n kassavihkoon merkattuihin myynteihin nojaten pohjakassasta puuttuu 16,00€.
Kyseessä on todennäköisesti kassan merkintä- tai laskuvirhe. Rasmus Nordman on nostanut
16,00€ pohjakassan täydentämiseksi. Jatkossa rahankäsittelyn kanssa tulee olla erittäin
huolellinen.

8. Alumnityöryhmä
- Alumnityöryhmä kokousti 5.9. klo 18:
- Työryhmä suunnitteli syksylle alumnisitsejä.
- Sitsit ovat vain alumneiksi liittyneille, mikä voisi mahdollisesti lisätä alumneiksi liittyneiden
määrää.
- Alustavaksi päivämääräksi ehdotettiin 1.12.
- Paikaksi suunniteltiin Osakuntasalia. Tilan varaus tulee peruuttaa 4 viikkoa ennen, eli
viimeistään 2.11. Tilan vuokra on 110€.
- Sitsit olisivat omakustanteiset alumneille, hinta 15€.
- Ilmoittautumisen minimimäärä on 25 alumnia. Mikäli sitsit eivät täyty 29.10. mennessä
täydennetään ilmoittautumista muulla jäsenistöllä. Sitseille otetaan max 50-60 osallistujaa.
- Henkilökunta kutsutaan alumnien kanssa samaan aikaan.
- Ilmoittautuminen avataan 24.9. Ilmoittautuminen suljetaan 29.10., jolloin siihen ehtii vielä
ilmoittautua tarvittaessa jäsenistöstä.
- Johtopöytä haetaan alumnien joukosta.
- Jatkot alustavasti Proffan kellarissa.
- Sitsit alkavat klo 17. Osakuntasalista tulee poistua klo 22:30.
- Ilmoittautuminen on alumneille sitova.
- Imoittautumisen yhteydessä myydään Anglica ry:n laulukirjoja.
- Teemana haalarit.
- Sitsien henkilökunta haetaan hallituksen joukosta.
- Työryhmä kävi läpi kevään alumnitapahtuman palautetta. Palautteeseen oli vastannut 8
henkilöä. Palaute oli pääasiassa positiivista.
- Kaffila ei ollut tilana paras hengailulle.
- Yritysmaailman vieraita toivottiin.
- Mentorointia alumnien ja varsinaisten jäsenten välillä ideoitiin tulevaisuudessa
alumnitoiminnan kehittämiseksi. Mahdollisesti myös yritysvierailuja.
- Anglica ry:n verkkosivuille lisättävää kohtaa alumnitoiminnasta suunniteltiin. Toimikunta
luonnostelee ehdotuksen joka lisätään verkkosivuille.
- Jatkossa alumnityöryhmän alumniedustajat vierailevat Anglica ry:n kokouksissa
suunnittelemassa sitsejä.
- Hallitus kannattaa alumnityöryhmän ehdotuksia.
- Jatkossa alumneiksi liittyville henkilöille lähetetään varmistussähköposti alumnirekisteriin
lisäämisestä. Sähköpostissa on myös hyvä olla linkki Facebook-ryhmään.

9.

-

Ohjelmistokoulutus
Ohjelmistokoulutuksen vetäjäksi on tullut 1 hakemus.
Paul-Erik Niit, Teemu Helenius ja Valtteri Kiviö sopivat hakijan kanssa sopivasta ajasta
tapaamiselle, jossa keskustellaan koulutuksen aikataulusta, palkkauksesta ja muista
yksityiskohdista.

10. Tuutoroinnin palaute oppiaineelle
- Teemu Helenius on kirjoittanut palautetta oppiaineelle tuutoroinnista. Palautteessa korostettiin
seuraavia kohtia:
- Kommunikaation hankaluus henkilökunnan tuutorivastaavan kanssa.
- Liian myöhäinen tiedottaminen.
- Lukujärjestyskäytännön muuttaminen, josta ei ilmoitettu tai kysytty opiskelijoiden
mielipidettä etukäteen.
- Ryhmäjaon tekeminen aakkosjärjestyksessä.
- Oppiaineen tuutorivastaavan epätietoisuus omasta vastuualueestaan.
- Kurssi-ilmoittautumiset, joista ei tiedotettu etukäteen.
- Spoken English ryhmien ilmoittaminen myöhään.
- Turhan stressin tuottaminen uusille opiskelijoille esim. kurssi-ilmoittautumiset,
lukujärjestysten tekeminen itse.
- Ristiriitainen tieto edellisten vuosien toimintatapojen kanssa.
- Tietopaketti henkilökunnan tuutorivastaavalle olisi hyödyllinen jatkoa ajatellen.
- Teemu Helenius kirjoittaa tuutoroinnin palautteen puhtaaksi ja lähettää sen oppiaineelle hyvissä
ajoin ennen seuraavaa henkilökunnan tapaamista.
11. Ympäristö- ja kv-vastaavuudet
- Sekä ympäristö- että kv-vastaaviksi tuli 1 hakemus.
- Sanna Kyynäräinen nimitetään Anglica ry:n uudeksi kv-vastaavaksi.
- Emmi Töytäri nimitetään Anglica ry:n uudeksi ympäristövastataavaksi.
- Mikko Rytö päivittää henkilöiden yhteystiedot nettiin.
- Mikko Rytö on yhteydessä Sanna Kyynäräiseen ja ilmoittaa hänelle valinnasta sekä kutsuu
kokoukseen keskustelemaan kv-toiminnasta ja sen kehittämisestä.
- Paul-Erik Niit kysyy Elina Keskitalolta, haluaako hän jatkaa ympäristövastaavana.
- Hallituksen sisältä päätettiin myös nimetä ympäristövastaava.
- Aapo Rauha nimitetään hallituksen sisäiseksi ympäristövastaavaksi.
12. Menneet tapahtumat
a. Kastajaiset 6.9.
- Joillakin rasteilla oli pitkiä taukoja ilman yhtäkään ryhmää. Järjestämisen kannalta tähän ei voida
vaikuttaa kuin selkeällä ohjeistuksella.
- Osallistujia oli paljon. Ryhmiä oli kiertämässä 10.
- Rastinpitäjien Whatsapp-ryhmä pisteidenlaskuun oli toimiva. Pisteitä voitaisiin tulevaisuudessa
laskea Googlen Excel-taulukkoon. Jotkut rastit lähettivät pisteet ryhmien nimillä ja toiset
numeroilla, mikä oli hieman sekavaa.
- Alkuleikki oli liian monimutkainen. Alkuleikissä yhden ryhmän jäsenen tuli twerkata rasiasta
ulos pingispalloja, joista yhteen oli teipattu anagrammi. Ryhmä ratkaisi anagrammin, jonka
jälkeen twerkannut henkilö juoksi sovitun välimatkan. Jatkossa alkuleikki on hyvä pitää
yksinkertaisena.

- Tavarat on tuotu takaisin Kaffilaan.
- Ada Iso-Kouvola kyselee palkintopokaalin perään.
- Boolia oli kaksi ämpärillistä, ja se oli sopivasti.
b. Bakesale 11.9.
- Leipojia oli paljon.
- Jatkossa leipojilta tulee muistaa pyytää raaka-ainelistat allergeeneistä.
- Tuotteiden hintalappuihin voidaan myös merkitä erityisruokavaliot, esim. vegaaninen,
laktoositon, gluteeniton.
- Teemu Heleniuksen tekemät leivät olivat suosittuja. Myös gluteenittomat leivät menivät.
- Alkujärjestelyt ja loppusiivous sujuivat hyvin.
- Anglica ry:n kaapin pakastepusseja voidaan käyttää mikäli asiakas haluaa ostaa tuotteita
mukaan.
- Jatkossa kahvia keitetään vain Anglica ry:n kahvinkeittimellä, etenkin jos Signumin kahvihuone
on samanaikaisesti käytössä.
13. Tulevat tapahtumat
a. Anglica Goes Outside 12.9.
- Aapo Rauha muistuttaa säävarauksesta Facebook-tapahtumassa.
- Säävarauksella siirrytään mahdollisesti Porttiin. Muutoksesta ilmoitetaan heti Facebooktapahtumassa.
- Tapahtumaa ei päästy lisäämään TYYn kalenteriin.
- Pihla Eskola on mainostanut tapahtumaa Utu International Tutor -Facebook-ryhmässä.
- Ada Iso-Kouvola, Lotta Säilä, Mikko Rytö, Teemu Helenius ja Maija Riikonen ovat paikalla
yhteislähdössä klo 17.
- Kaffilasta tuodaan pressu ja pallo.
b. Anglica Gives Up 19.9.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
c. Yleiskokous 19.9.
- Kutsu on lähetetty jäsenistölle, ansiojäsenille ja alumnijäsenille.
- Paul-Erik Niit tekee Facebook-tapahtuman huomenna.
- Paul-Erik Niit pyytää, että luentosalin ovet ovat auki sopivaan aikaan.
d. Pilttisitsit 21.9.
- Ilmottautuneita on 107 osallistujaa (sekä 3 hengen johtopöytä).
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Ensimmäisessä ilmoittautumisessa ilmoittautui 65 tuutoria ja uutta opiskelijaa.
- Ilmoittautuminen 61 paikkaan vanhoille aukesi sunnuntaina 9.9. 42 henkilöä on ilmoittautunut.
- Lotta Säilä tilaa ruoat Turun Upseerikerholta 14.9.
- Alkusalaatti tehdään itse. Pääruoaksi tilataan kana-parmesanirisottoa ja parsa-kasvisrisottoa.
Jälkiruoaksi tilataan marjarahkaa.
- Sitsien menuvaihtoehdot ovat liha tai vegaaninen.
- Emilia Tähkävuori on ilmoittautunut tarjoilemaan sitseillä.
- Tarjoilijoita etsitään Anglica Uni. Turku -ryhmässä sitsien ilmoittautumisen sulkeuduttua.
e. Anglica Goes Villa 28.9.-30.9.

-

Valtteri Kiviö on varmistanut viikonlopun varauksen.
Avaimet haetaan Pharmacitystä tapahtumaviikolla.
Aapo Rauha tekee Facebook-tapahtuman.
Ilmoittautuminen avataan 40 hengelle.
Ilmoittautuminen avataan sunnuntaina 16.9. klo 18.
Saapumisaika on perjantaina klo 18.00. Hallitus saapuu valmistelemaan klo 17. Poistumisaika
päivällä vieraileville on klo 03:00.
Sunnuntain poistumisaika on klo 16. Vierailijat käsketään poistumaan sunnuntaina klo 13.
Hinta on 20€.
Ilmoittautumisessa voi ilmoittautua joko koko viikonlopuksi tai vain yhdeksi yöksi. Hinta on
sama.
Rasmus Nordman tekee maksuohjeet heti ilmoittautumisen täytyttyä.

f. Boulderointi 3.10.
- Ada Iso-Kouvola on selvittänyt boulderoinnin yksityiskohtia:
- Varaus tulee perua viikkoa ennen. Osallistujamäärä tulee siis tietää 26.9. mennessä.
- Osallistumismaksu on 195€ 25 osallistujalta. Maksun voi suorittaa paikan päällä tai
jälkikäteen laskulla.
- Ilmoittautuminen avataan 25 henkilölle.
- Kiipeilyaikaa on klo 18:30-20:30.
- Seuraavassa kokouksessa päätetään osallistumishinta ja ilmoittautumisen aikataulu. Facebooktapahtuma tehdään ensi viikolla.
g. Pub Quiz 11.10.
- Waterloo ei ole vielä vastannut Aapo Rauhan yhteydenottoon.
- Teemu Helenius on kiinnostunut toimimaan quizmasterina.
h. Satubileet 18.10.
- Lotta Säilä ja Aapo Rauha kokoustivat Delta ry:n edustajien kanssa 7.9.
- Bileiden teemaksi päätettiin Fairytale.
- Teemasta on ilmoitettu yökerho Marilyniin.
- Anglica ry hoitaa bileiden Facebook-tapahtuman ja mainostuksen. Delta ry tilaa haalarimerkit.
- Anglica ry myy lippuja klo 00-02.
- Yökerho Marilyn on ehdottanut bileiden siirtämistä Vegasiin. Tämä hyväksytään, sillä yökerho
Marilyn on samana iltana kiinni.
- Haalarimerkkejä tilataan 200 kappaletta. Sisäänpääsymaksu on 3€.
- Haalarimerkkiä varten Anglica ry:n jäsenistöltä pyydettiin ehdotuksia, joista paras valitaan
merkiksi ja haalarimerkin suunnittelija suunnittelee myös tapahtuman julisteen.
Haalarimerkkiehdotuksia on tullut yhteensä 4 suunnitelmaa Anglica ry:n jäseniltä.
- Otava Korkan suunnittelemaa haalarimerkkiä ehdotetaan Delta ry:lle.
- Anglica ry maksaa kahden Bakesalen leipojan sisäänpääsyn. Delta ry:tä tiedotetaan asiasta.
14. Muut esille tulevat asiat
- Jäsenistö on toivonut voivansa maksaa Bakesalessa pankkikortilla. Korttimaksujen
mahdollisuutta selvitetään.
- Pilttipassin suoritti täyteen 4 henkilöä: Sasu Norha, Essi Häkkinen, Bea Lönnqvist ja Heikki
Lyytinen.
- Hallitus arpoi voittajat:

-

-

-

-

1. Bea Lönnqvist (ilmaiset haalarit)
2. Heikki Lyytinen (laulukirja ja kangaskassi)
3. Sasu Norha (laulukirja)
4. Essi Häkkinen (kangaskassi)
Hallitus äänesti neljännen sijan palkinnosta: (3€ alennus sitseistä tai bileistä) 3 - 7 (kangaskassi)
Palkinnot voi noutaa Kaffilasta hallituksen ollessa paikalla.
Tulevaisuudessa Pilttipassia tehdessä tulee miettiä, pitääkö passin suorittajat laittaa jonkinlaiseen
paremmuusjärjestykseen, sillä passin voi suorittaa samanaikaisesti monta henkilöä.
Turun ylioppilasteatteri on vastannut Lotta Säilän tiedusteluun Adalmiinan helmestä. Teatterin
kapasiteetti on 65 paikkaa, joista voi varata X määrän paikkoja. Varaus tulee varmistaa viikkoa
ennen näytöstä. Hinta on 1€ alennusta yli 10 henkilön ryhmistä, ja ryhmänvetäjä pääsee
ilmaiseksi. Maksun voi maksaa paikan päällä tai laskulla. Päätös teatterista jätetään
pohdittavaksi.
Pöytäkirjan liitteenä Anglica ry:n uudet hyväksytyt jäsenet.
Teemu Helenius ja Mikko Rytö ovat ilmoittautuneet Digit ry:n vuosijuhlille.
Pihla Eskola on ilmoittautunut Kääntöpiiri ry:n vuosijuhlille.
Forum Romanum ry on ollut yhteydessä kieliainejärjestöihin halukkuudesta järjestää yhteinen
risteily marraskuussa. Mikko Rytö vastaa, ettei Anglica ry lähde mukaan oman notGOOMristeilyn vuoksi mutta he voivat tulla samaan aikaan risteilylle, sekä mahdollista yhteisristeilyä
tulevaisuudessa tulee alkaa suunnitella jo ajoissa keväällä.
Paul-Erik Niit mainostaa Anglica Sport Squadia ja FC Anglicaa jäsenistölle sähköpostilla.
Mikko Rytö mainostaa Båltsit Kuplafutisturnausta Anglica Sport Squadissa.
Asia Exchange on ollut yhteydessä Anglica ry:n hallitukseen vaihto-opiskelun mainostamisesta.
Mikko Rytö vastaa, ettei Anglica ry:llä ole tapana sitoutua mainostamaan.
Mikko Rytö lähettää Teemu Heleniuksen sosiaalipoliittisen vastaavan esittelykirjeen jäsenistölle
tänään.
Jäsenistöltä on tullut palautetta siitä, miksi Black Music Nightia ei ole lähdetty mukaan
järjestämään. Paul-Erik Niit vastaa, ettei tapahtuma sovi syksyn kalenteriin ja Anglica ry:n
toiveita tapahtuman musiikista ei ole huomioitu aiempina vuosina.
TYYn yritysyhteistyö järjestää Viking Linen kanssa päiväristeilyn 4.10. Rasmus Nordman,
Teemu Helenius ja Mikko Rytö harkitsevat osallistumista. Ilmoittautuminen on auki, ja
järjestöille on varattu 3 paikkaa. Risteily on ilmainen.
Anglica ry:n seinäkalenteri on kadonnut. Rasmus Nordman hankkii tilalle uuden.
Humanitaan rastikierrokselle 4.10. tulee ilmoittautua 17.9. mennessä. Anglica ry ei lähde
mukaan.
Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei pääse Sugri ry:n 45. vuosijuhlille 6.10. Rasmus Nordman
hankkii onnittelukortin, budjetti 5€.
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtori on tiedustellut pääseekö Anglica ry:n hallitus
esittelemään kielten opiskelua opinto-ohjauksen tunnille. Hallituksessa on paljon kiinnostuneita.
Paul-Erik Niit välittää viestin sopivasta ajankohdista hallitukselle. Halukkaat valitsevat sopivat
ajat ja vastaavat rehtorille.

15.

Kokouksen päättäminen klo 21:05

____________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

_____________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

