Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 14/2019
1.4.2019 klo 18.00 Signumin kahvihuone

Läsnä: Rasmus Nordman, Katri Sohlman, Heikki Lyytinen, Ada Iso-Kouvola, Teemu Helenius, Aapo Rauha, Pihla
Eskola, Salli Salolahti, Maija Riikonen, Otava Korkka, Tommi Virtanen ja Lotta Säilä. Seuraamassa Joni Järvinen ja
Mikko Rytö. Mikko Rytö saapui kohdassa 10.a.
1. Kokouksen avaus klo 18.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksytään pöytäkirja 13/2018.
5. Posti
- Kutsu Kritiikki ry:n 13.4. pidettäviin 61-vuotisjuhliin.
- Hallitussitsien lasku Sugri ry:ltä.
- Lasku Anglica ry:n vuosijuhlista Lipstikka Ravintolapalvelut Oy:ltä.
6. Ilmoitusasiat
- Humanitaan kopo-pj-iltama järjestetään tiistaina 2.4. klo 18.
- TYYn ympäristökoulutus järjestettiin maanantaina 1.4. klo 14. Kukaan Anglican edustaja ei päässyt paikalle.
- Hallitus on saanut seuraavanlaisia yhteydenottoja: Fobia ry:n ja Putex ry:n Trooppisten bileiden mainos,
Taloustieteen klubin Haluatko Miljonääriksi -bileiden mainos, kutsu Kritiikki ry:n 61-vuotisjuhliin, Studentteatern i
Åbon mainos, Asia Exchangen mainos, Eurooppatoimiston harjoittelijahakumainos, TUTO Hockeyn mainos, TIO
ry:n mainos Polkuauto Grand Prix –tapahtumasta, PCRClabin koehenkilöhaku, TYYn koulutuskysely järjestöille,
Humanistipäivän mainostuspyyntö alumneille, Tanssiteatteri ERI:n mainos ja kysely osallistumisesta Indexin
sivuainemessuille 27.8.2019.
- Outi Veivolta on tullut viesti humanistipäivästä, jossa pyydetään ainejärjestöjä ilmoittautumaan, mikäli voivat olla
mukana tapahtuman alkujärjestelyissä ja siivouksessa.
- Toiminta-avustushakemus on lähetetty TYYlle määräajassa.
- Teemu Helenius oli vierailemassa humanistisen tiedekunnan laitostapaamisessa tiistaina 26.3.
- Vuosien 2020 ja 2021 opetussuunnitelmien suunnittelu aloitetaan syksyllä.
- On pohdittu KAPPAS!-arvioinnin teettämistä. Arvioinnissa arvioitaisiin aloittavien ja maisteritasolle siirtyvien
opiskelijoiden opiskelutaitoja. Arviointiin osallistuisi opiskelijoita kasvatustieteiden ja humanististen tieteiden
aloilta.
- Kiinan kielen opetuksen tilanne Turun yliopistossa on tällä hetkellä opetusministeriön päätännän alla. Päätös
oletettavasti viivästyy hallituksen eroamisen seurauksena.
- Tapaamisessa puhuttiin lyhyesti vuoden 2020 valintakokeista. Todistusvalinnan osuus tulee seuraavissa
valintakokeissa olemaan 51%. Valintakokeet tapahtuvat tavallista myöhemmin, vasta toukokuun loppupuolella.
- Kyselyyn maisteritutkinto-ohjelmista on tullut 28 vastausta.
- Humanistinen tiedekunta on järjestämässä infotilaisuuden tukinto-ohjelmista huhtikuun loppupuolella.
- Arcanumin tila-asioista keskusteltiin lyhyesti. Laitosjohtaja on kiinnittänyt huomiota erityisesti
oppimisympäristöihin ja niiden kehittämiseen. Keskustelu on sisältänyt pääosin samoja asioita mistä Arcanumin
tilaseminaarissa keskusteltiin.
- Joni Järvinen kertoo, että tiedekunta on suunnitellut järjestävänsä kierroksia Arcanumin sisällä, jossa
voisi keskustella suoraan arkkitehtien kanssa tilojen toimivuudesta. Myöhemmin syksyllä järjestettäisiin isompi
luento-tyyppinen tapahtuma, jossa samoja asioita käsiteltäisiin suuremmalla osallistujamäärällä.
- TYYlle voi ehdottaa järjestötoiminnan koulutusaiheita 7.4. asti.

7. Talous
a) Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, S-market Wiklund-Herkku, Band Night -esiintyjien tarjottavat, 40,84€
- Lasku Lipstikka Ravintolapalvelut Oy:ltä, vuosijuhlat, 1221,00€, eräpäivä 2.4.
- Lasku Sugri ry:ltä, hallitussitsit, 34,00€, eräpäivä 8.4.
b) Muuta
- Nosto: 60,00€, Band Night miksaajan palkkio ja PA-vuokra
- Tilityksiä:
- Bakesale 26.3.: 177,80€
- 1 Whomst’d’ve-merkki, 3,00€
- 1 Anglia*-merkki 3,00€
- 1 NAMS-merkki 3,00€
- 2 Anglica-merkkiä á 2,50€ = 5,00€
- 2 kpl 3rd edition laulukirjaa á 10,00€ = 20,00€
- Leivonnaismyynti 143,80€
- Band Night 28.3.: 187,80€
- Bakesalen voitto on 99,93€.
- Kuitti Band Nightin PA-vuokrasta/miksaajan palkkiosta (60,00€) on pyydetty. Miksaajalla ei ollut mahdollisuutta
kirjoittaa kuittia paikan päällä, joten hän lupasi toimittaa sen sähköisesti.
- Band Nightin voitto on 71,96€.
- Kaikki NMES-tapahtuman muiden kaupunkien maksut ovat tulleet.
- Pöytäkirjassa 12/2019 mainittu lasku kesähuvila Metsärannan varausmaksusta on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 13/2019 mainittu lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 12/2019 mainittu lasku Turkulaiselta Humanistispeksiltä on maksettu määräajassa.
- ESN Uni Turkuun on oltu yhteydessä St. Patrick’s Day -bileiden voitto-osuudesta.
- SumUp-korttikone on tilattu. Hinta postikuluineen oli 34,51€.
- Hallituslaiset maksavat hallitussitsien laskun ilman rahaliikennettä Anglican tilin kautta, sillä halutaan välttää
turhia viitesiirtomaksuja omakustanteisesta tapahtumasta.

8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Mentoroinnin kick-off -tapahtuma järjestettiin Panimoravintola Koulussa 29.3. Paikalla tapahtumassa olivat
mentorit ja 3 osallistujaa, jotka kaikki olivat alumnityöryhmän jäseniä.
- Osallistujat keskustelivat siitä, miten toimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa, jotta samankaltaisiin
tapahtumiin saataisiin osallistujia. Mentorit tulevat tekemään itsestään biotekstit, jotka julkaistaan
jäsenistölle.
- Vaikka osallistujia ei tapahtumassa ollut paljon, keskustelu mentorien kanssa oli erittäin kiinnostavaa.
- Alumnityöryhmää kokoustaa todennäköisesti ensi viikolla. Kokouksessa käsitellään mentorointitapahtuman ja
sen mainostamisen kehitysideoita sekä aloitetaan humanistipäivän alumniohjelman suunnittelu.
- Mentorien biotekstit pyritään julkaisemaan ennen pääsiäistä. Työryhmä suunnittelee samankaltaisen
tapahtuman järjestämistä vielä toukokuun aikana.
- Ada Iso-Kouvola ja Mikko Rytö ovat tutkineet alumni-ilmoittautumislomakkeen toteuttamista Anglican
nettisivuille. TYYllä on havaittu olevan toivotunlainen ilmoittautumislomake, jonka koodauksesta Ada Iso-Kouvola
tiedustelee TYYltä. Lomake pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian.

b. NMES-toimikunta
- Toimikunta kokoustaa seuraavan kerran 4.4. klo 14.00, Quantum XVIII -salissa.
- Anglicalaisten ilmoittautumiset rastikierrokselle, rastinpitäjäksi ja sitseille ovat sulkeutuneet.
- Rasteja puuttuu vielä yksi. Toimikunta tiedustelee Kääntöpiiriltä ovatko he kiinnostuneita pitämään rastia.
- Majoituksen pelastussuunnitelma on lähetetty eteenpäin tarkistettavaksi Varsinais-Suomen
pelastuslaitokselle.
- Tapahtuman promovideo on valmis.
- Rasmus Nordman on ollut yhteydessä majoituksen kiinteistöpäivystäjään. Kiinteistöpäivystäjälle on kerrottu
tapahtuman saapumis- ja lähtemisajat. Majoitustilat käydään kiinteistöpäivystäjän kanssa läpi saapumisen ja

lähdön yhteydessä. Näistä tehdään pöytäkirjat, joihin mahdolliset puutteet kirjataan.
- Toimikunnan pienryhmät kokoustavat viikon aikana.
- Aapo Rauha lähettää sitsien maksuohjeet anglicalaisille 2.4. Maksun eräpäivä on 8.4.
- Hallitus kannattaa NMES-toimikunnan ehdotuksia.
c. Baccanalia
- Lehtijuttujen määräaika on tällä viikolla.
9. Menneet tapahtumat
a. Bakesale 26.3
- Tapahtuma onnistui hyvin.
- Ensi bakesaleen harkitaan vegaanisten ja gluteenittomien leipien määrää. Niitä voisi mahdollisesti olla

vähemmän.
b. Band Night 28.3.
- Tapahtuma onnistui hyvin.
- Noin 60 osallistujaa, mukaan lukien hallituslaiset.
- TVOn myyntirajat rikottiin, joten tilavuokraa ei tarvitse maksaa.
10. Tulevat tapahtuma
a. Boffaus 4.4.
- Ilmoittautumisessa on vielä 13 paikkaa vapaana. Ada Iso-Kouvola ja Otava Korkka mainostavat avoimia paikkoja
vielä jäsenistölle.
- Otava Korkka on tiedustellut Turun Boffaajilta vielä lisätietoja tapahtumasta. Esimerkiksi liikuntasalin ovien
aukaisusta ei ole vielä selvyyttä.
- Otava Korkka järjestää yhteislähdön Signumilta torstaina klo 18.15.
- Otava Korkka muistuttaa Facebook-tapahtumassa osallistujia urheiluvaatetuksesta.
b. Humanistisähly 16.4.
- Tilapalvelut vahvisti, että Sirkkalan parkkipaikan varaus tapahtuman käyttöön onnistuu, mutta alue on rajattava

itse. Poliisille ei tarvitse tehdä ilmoitusta, sillä osallistujia odotetaan vähemmän kuin 200.
- Vaikka tapahtuman joukkueilmoittautuminen sulkeutui virallisesti 31.3., on ilmoittautuminen vielä mahdollista.
Joukkueita on tällä hetkellä 6.
- Kanta ry tarjoaa tapahtuman käyttöön 9 sählymailaa. CampusSport tarjoaa tapahtuman käyttöön maalit ja
mahdollisesti myös mailoja.
- Tapahtumaan tehdään mahdollisesti yhteinen Facebook-tapahtuma lähiaikoina.
- Anglica tekee tapahtumaan oman Doodlensa, jolla selvitetään jäsenistön halua pelata turnauksessa.
- Tapahtuma alkaa klo 16.00.
c. Sitsit 18.4.
- Pihla Eskola kokousti Skandican ja Taotaon kanssa viime tiistaina 26.3.
- Sitsien teemaksi valittiin lastenohjelmat.
- Facebook-tapahtuma on jo julkaistu. Ada Iso-Kouvola on tiedottanut tapahtumasta jäsenistölle sähköpostilla.
- Tapahtuman Blankett-ilmoittautuminen julkaistaan 2.4. klo 12.00. Ilmoittautuminen suljetaan 9.4. keskiyöllä.
- Koska Anglican sitsi-ilmoittautumisiin on käytetty Blankettia vain kerran, Pihla Eskola laatii jäsenistölle ohjeet
sen käyttöön. Ada Iso-Kouvola välittää ohjeet jäsenistölle.
- Sitseille mahtuu maksimissaan 100 henkilöä. Sitsikiintiöt jakaantuvat Taotao 20, Skandica 20 ja Anglica 60.
- Tapahtumaan tulee kana- ja vegaaninen pääruokavaihtoehto. Alkuruoaksi tarjoillaan Q-talolla tehtyä salaattia ja
jälkiruoaksi Pirkan valmispakastepullia. Sitsiruoat tilataan Turun Upseerikerho ry:ltä 11.4.
- Skandicalta saadaan auto lainaan kauppareissua varten. Skandica hakee kaupasta tapahtuman ruokatarpeet.

Kaupassa pitää kuitenkin olla mukana anglicalainen, sillä tapahtuman talous hoituu Anglican kautta. Anglica
hakee Q-talon avaimet.
- Sitsien hinta tulee olemaan 15€ tai 13€, riippuen juomavalinnasta.
- Tapahtuman johtopöydässä tulee alustavasti olemaan yksi henkilö jokaisesta osallistuvasta ainejärjestöstä.
- Aapo Rauha lähettää osallistujille tapahtuman maksuohjeet 10.4. Maksun eräpäivä on 15.4.
- Sitsit johdetaan pääasiassa englanniksi, mutta johtopöytää saa puhutella suomeksi.
- Hallitus kannattaa suunnitteluryhmän ehdotuksia.
d. Pihapelit 25.4.
- Oppiaineen henkilökunta on sanonut tulevansa paikalle. Tapahtuman alku sopii heille kuitenkin vasta 15.00,
kello 14.00 alkavan kokouksen takia. Tapahtuma aloitetaan siis 15.00.
- Hallitus ideoi tapahtumaan erilaisia pihapelejä.
e. Pub Quiz 25.4.
- Englannin oppiaineen henkilökunta on osoittanut kiinnostusta tapahtumaan osallistumista kohtaan.
- Silvermoon on ehdottanut Salli Salolahdelle, että tapahtuman ovet aukeaisivat 19.00. Silvermoon on tiedustellut
monelta tapahtuman karaokeosuus alkaisi ja mihin asti ovet pidettäisiin auki.
- Salli Salolahti ehdottaa Silvermoonille, että tapahtuman ovet aukeaisivat 18.30, jotta itse tietovisa voisi alkaa
19.00. Karaoken ehdotetaan alkavan 21.30 ja loppuvan 1.00.
- Tapahtuman Quizmastereina toimivat Otava Korkka ja Sonja Orkola.
f. Ansiojäsensitsit 26.4.
- Pihla Eskola tekee Facebook-tapahtuman, joka julkaistaan 8.4.
- Tapahtuman ilmoittautuminen avataan 9.4. 25 ihmiselle.
- Tapahtuman ruoiksi valitaan liha- ja vegaanivaihtoehdot.
- Tapahtuman tarkkaa hintaa mietitään ensi viikon kokouksessa. Kokouksessa tullaan miettimään myös tapahtuman
ohjelmaa ja sitsirangaistuksia.
g. Wine & Whine & Sewing 29.4.
- Teemu Helenius tekee Facebook-tapahtuman lähempänä tapahtumaa.
- Hallitus keskustelee tapahtuman budjetista myöhemmin.
h. Vappu 30.4 -1.5.
- Hallitus miettii tulevan viikon aikana missä vapun ohjelma voitaisiin järjestää , sillä Runeberg, Lönnrot,
Snellman -muistomerkin läheinen alue on suljettu rakennustöiden vuoksi.

- Salli Salolahti tekee Facebook-tapahtuman, johon sisältyy vappuviikon kaikki tapahtumat. Tapahtuma
tehdään pian.
- Tapahtumassa tullaan tarjoilemaan munkkeja, jotka tilataan viimeistään viikkoa ennen sitsejä.
11. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus täytti kokouksessa TYYn koulutuskyselyn.
- Hallitus ei tule osallistumaan Kritiikki ry:n vuosijuhliin. Vuosijuhliin toimitetaan kuitenkin tervehdys kortin
muodossa. Teemu Helenius ostaa kortin, johon budjetoidaan 5€.
- Skandica ry viettää vuosijuhliaan 6.4. Teemu Helenius osallistuu vuosijuhliin Anglican edustajana. Budjetoidaan
20€ lahjan ja kortin hankintaan. Teemu Helenius ostaa ja toimittaa lahjan ja kortin. Teemu Helenius esittää
vuosijuhlissa Anglican tervehdyksen.
- Skandica ry on pyytänyt Anglican hallitusta tarjoilemaan vuosijuhliinsa. Hallitus kieltäytyy tehtävästä ajanpuutteen
takia.
- Teemu Helenius toi kokouksessa esiin idean tenttikysymysarkiston aloittamisesta. Monilta ainejärjestöiltä
löytyy tenttikysymysarkisto ja se koetaan yleisesti hyödylliseksi. Teemu Helenius on yhteydessä englannin
oppiaineen henkilökuntaan tiedustellen näkökulmia tehtäväarkiston luomiseen. Teemu Helenius aloittaa
tehtäväarkiston ideoimisen.

- Anglica järjestää 9.4. ennakkoäänestystapahtuman, jossa jäsenistö saa mahdollisuuden mennä äänestämään
yhdessä. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan 9.4. Coffee Hourin kanssa. Teemu Helenius ilmoittaa jäsenistölle
tapahtumasta Anglica – Uni. Turku -ryhmässä.

12. Kokouksen päättäminen 19.26

Rasmus Nordman

Heikki Lyytinen

Puheenjohtaja

Sihteeri

