Anglica ry:n hallituksen kokous 32/2017
24.10.2017 18.00 Signumin kahvihuone
Läsnä: Joni Järvinen, Saara Lindberg, Charlotte Laine, Katri Sohlman, Otto Tarkka, Risto Koponen,
Elina Keskitalo, Valtteri Kiviö, Paul-Erik Niit, Rasmus Nordman. Niko Sirén ja Pihla Eskola
saapuivat kohdassa 6.

1. Kokouksen avaus klo 18.02
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 31/2017.
5. Posti
- Vegas Night Clubilta kutsu neljälle henkilölle syntymäpäiväjuhliin perjantaina 27.10.
- Turun kaupungin liikuntapalveluilta lasku Kuuvuoren kentän vuokrasta.
6. Ilmoitusasiat
- Haalarit on lähetetty tänään 24.10.
- Katri Sohlman on varannut Q-talon torstaille 1.2. sitsejä varten.
- Katri Sohlman on varannut TYY:n saunan torstaille 15.2. laskiaista varten ja ilmoittanut Anglica
ry:n varasijalle tiistaille 13.2, jos peruutuksia tulee.
- Laitosjohdon ja ainejärjestöjen tapaamiselle on luotu Foodle-ilmoittautuminen, johon Charlotte
Laine on vastannut.
- Lexica ry:ltä on tullut kutsu yhdistyksen 50-vuotisjuhliin lauantaina 18.11. Anglica ry lähettää
onnittelukortin.
- Prometheus ry:ltä on tullut kutsu yhdistyksen 40-vuotisjuhliin lauantaina 18.11.
- Humanitas ry:n kokous pidetään tänään klo 18.00. Anglica ry:stä kukaan ei osallistu
samanaikaisen hallituksen kokouksen vuoksi.
- Risto Koponen on välittänyt jäsenistölle Paul-Erik Niitin laatiman sähköpostin mahdollisuudesta
toimia ohjaajana liikuntavuorossa.
- Johtokunta piti kokouksen keskiviikkona 18.10, jossa päätettiin että yliopiston lehtorin paikkaa ei
ole tulossa englannin oppiaineelle, vaan yliopisto-opettajan paikkaa esitetään täytettäväksi.
7. Talous
a) Kuitit ja laskut
- Joni Järvinen toimitti pöytäkirjaan 30/2017 merkityn kuitin Pub Quizin palkinnoista.
- Kuitti Valtteri Kiviöltä, kahvituntitarvikkeet: K-Market Puhakka, 7,63€.
- Kuitti Elina Keskitalolta, Halloween-sitsien tarvikkeet: Akateeminen kirjakauppa, 3,00€.
- Kuitti Elina Keskitalolta, Halloween-sitsien tarvikkeet: Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy, 2,95€.
- Lasku Turun kaupungin liikuntapalveluilta, Kuuvuoren kentän vuokra Oldies vs Newbies tapahtumasta: 18,00€. Eräpäivä 27.10.2017.
- Lasku HD-Group Oy:ltä, opiskelijahaalarit: 3012,45€. Eräpäivä 1.11.2017.

- Lasku Turun taideyhdistys ry:ltä, Turun taidemuseon tilavuokra ja siivous: 682,50€. Eräpäivä
31.12.2017
b) Muuta
- Vuosijuhlien cocktail-tilaisuuteen tilattavaa kuohuviinin määrää ei vielä tiedetä, joten Turun
taidemuseon tilavuokra ja siivous maksetaan todennäköisesti tämän vuoden puolella ja kuohuviini
myöhemmin.
- Not-GOOM-risteily on maksettu.
- Joni Järviselle ja Saara Lindbergille on maksettu yhdistyksen tuki osallistumisesta TYY:n
vuosijuhliin.
- 90’s vs 00’s -bileiden haalarimerkkilasku on maksettu.
- Tilille maksettu yksi laulukirja: 10,00€.
- Not-GOOM-maksuja on tullut 51/53.
- Halloween-sitsimaksuja on tullut 80/91.
- Haalareiden lopulliseksi hinnaksi tulee 14,70€. Paul-Erik Niit on luonut maksuohjeet, jotka Risto
Koponen välittää jäsenistölle tänään 24.10. Maksun eräpäivä on maanantai 30.10.
- Anglica ry:n voitto-osuus 90’s vs 00’s bileistä on arviolta 480,00€. Kokonaistuotto oli noin
1280,00€ ja sisäänpääsyn maksaneita henkilöitä noin 426.
- Kahvitunnin 23.10. myynti:
- 2 laulukirjaa: 20,00€.
- 1 Anglia-haalarimerkki: 3,00€
- Kuuvuoren kentän vuokra on mahdollisesti maksettu jo aikaisemmin. Asia selvitetään.
8. Vuosijuhlatoimikunta
- Vuosijuhlatoimikunnan seuraava tapaaminen pidetään maanantaina 30.10. klo 18.00.
Tapaamisessa keskustellaan talousasioista ja collegevaatteiden tilauksesta.
- Turun ylioppilaslehden jakelu suoritettiin perjantaina 20.10. Seuraava jakelu suoritetaan
perjantaina 1.12. Jakelu olisi hyvä suorittaa aikaisemmin päivällä, kun on valoisampaa ja
lämpimämpää.
- Gutz-pakettien myynti on aloitettu. Tähän mennessä kolme pakettia on tilattu.
9. Menneet tapahtumat
a) 90’s vs 00’s -bileet 19.10.
- Jatkossa olisi hyvä pitää huoli siitä, että yhteisten bileiden järjestelyissä osallistuvat järjestöt
kantaisivat yhtä suuren työtaakan.
- Kritiikki ry:n lipunmyyjät eivät pitäneet tukkimiehen kirjanpitoa sisäänpääsyn maksaneista, mutta
järjestyksenvalvojalta saatiin tieto sisään tulleiden määrästä, joka oli 470 henkilöä.
- Yhteistyö Club Marilynin kanssa sujui erittäin hyvin.
- Paul-Erik Niit lähestyy Kritiikki ry:tä voitonjaon suhteen.
10. Tulevat tapahtumat
a) Halloween-sitsit 26.10.
- Katri Sohlman on tilannut ruoat Turun Upseerikerho ry:ltä. Ruoka on noudettava klo 17.00
mennessä.
- Tarjoilijoina toimivat Joni Järvinen, Niko Sirén, Taru Savolainen ja Mia Peltoniemi Skandica
ry:stä.
- Q-talon pihalla tulee välttää metelöintiä.
- Q-talon keittiössä ei ole kattiloita, mutta muita astioita on paljon. Siellä on vain yksi kahvinkeitin,
joten Signumilta otetaan toinen mukaan. Keittiön tiskikone on pieni. Jääkaappitilaa on paljon.
- Plaseeraus on tehty.

- Äänentoistolaitteiden toiminta tulee tarkastaa ennen sitsien alkua.
- Tarjoilijoiden tulee saapua paikalle klo 18.00.
- Anglica ry:n hallitustoimijoiden tulee mahdollisuuksien mukaan saapua paikalle klo 16.00.
- Saara Lindberg ostaa mahdollisesti lisäkoristeita. Tähän budjetoidaan 30,00€.
- Katri Sohlman hakee Q-talon avaimen TYY:n kansliasta.
- Jälkiruoaksi tehdään kummitusbanaaneja. Banaaneja puolitetaan, koristellaan strösselikuulilla ja
tarjoillaan kermavaahdon tai vegaanisen vaniljavanukkaan kera.
- Kauppalista:
- 50 banaania
- 2 l vispikermaa
- 6 rullaa maalarinteippiä
- 46+46 servettiä
- 90 valkoista muovimukia
- 2 pkt reilun kaupan kahvia
- 2 laktoositonta iskukuumennettua maitoa
- 1 kauramaito
- 3 rullaa isoja jätesäkkejä (150 l)
- 7 salaattikerää
- 2,5 kg kurkkua
- 2 kg tomaattia
- 2 paprikaa
- 2 rasiaa viinirypäleitä
- 8 patonkia
- 1 pullo salaatinkastiketta
- 4 pkt salaattijuustoa
- 2 alkoholitonta olutta
- 1 Pirkka Russian (1,5 l)
- 1 Fanta (1,5 l)
- 1 vesi (1,5 l)
- 1 Tonic-vesi (1,5 l)
- 2 Pepsi Maxia (1,5 l)
- 1 kasvipohjainen kaakaojuoma
- 1 ananas-appelsiini-Juissi
- 5 Coca-Colaa (1,5 l)
- 3 Hartwallin päärynälimonadi (1,5 l)
- 1 Sprite (1,5 l)
- 1 Valion sekamehu (1,5 l)
- 5-10 vegaanista vaniljavanukasta
- 1 pussi vegaanisia makeisia
- 2 prk vegaanista hopeakuulaströsseliä
- Niko Sirén, Rasmus Nordman ja Katri Sohlman menevät kauppaan. He ottavat Signumilta pakatun
tarvikekassin, koristeet, megafonin, käsipyyhkeet ja kahvinkeittimen.
- Niko Sirén hakee ruoat ja palauttaa laatikot sitsien jälkeen.
- Katri Sohlman tiedottaa Facebook-tapahtumassa mahdollisuudesta toivoa kappaleita jatkojen
soittolistaan.
- Charlotte Laine tuo tabletin, josta soitetaan musiikkia.
- Jatkojen lopettamisesta päätetään tilanteen mukaan, mutta vähintään yhden Anglica ry:n
hallitustoimijan tulee olla paikalla.
- Loppusiivous aloitetaan perjantaina klo 10.00.

- Jatkoja mainostetaan Facebook-tapahtumassa. Ne alkavat noin 23.30. Jatkoille pääsevät
ainoastaan Anglica ry:n jäsenet.
b) Hallituskähmintä 31.10.
- Tapahtumaa mainostetaan UTU English Freshmen 2017 -ryhmässä.
c) Kostajaiset 2.11.
- Kostajaisten vetovastuussa oleva Lotta Säilä ei päässyt tällä viikolla kokoukseen, mutta tulee ensi
viikolla.
- Rastikierroksella on 10 rastia, joista kaikkien paitsi yhden paikat ovat selvillä.
- Anglica ry:n kaapista lainataan megafoni, pingispallot ja mustekalat.
- Katri Sohlman mainostaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa.
d) Bakesale 7.11.
- Valtteri Kiviö luo Facebook-tapahtuman ja Doodle-ilmoittautumisen tänään 24.10.
- Signumin aula on varattu tapahtumaa varten.
e) Yleiskokous 8.11.
- Luentosali Pub4 on alustavasti varattu kokousta varten. Joni Järvinen tarkastaa tilan sopivuuden.
- Joni Järvinen lähettää kutsun kokoukseen huomenna 25.10.
f) Lautapeli-ilta 9.11.
- Otto Tarkka luo Facebook-tapahtuman.
g) Not-GOOM 16.-17.11.
- Niko Sirén lähettää Anglica ry:n hallitukselle sähköpostitse ideoita mahdolliseen risteilypassiin.
h) Thanksgiving 23.11.
- Otto Tarkka on ollut yhteydessä Woolshediin. Siellä olisi mahdollisuus ruoka- ja
juomatarjouksiin. Otto Tarkka pyytää tarkennusta näihin.
i) Muuribileet 23.11.
- Mikko Suhonen ei ehdi suunnitella julistetta ja haalarimerkkiä. Alisa Riikosen halukkuutta
suunnitteluun tiedustellaan. Mikäli hänkään ei ehdi, tiedustellaan Germanica ry:ltä mahdollista
suunnittelijaa ja muutoin suunnittelijaa haetaan Anglica Uni. Turku -ryhmästä.
11. Muut esille tulevat asiat
- Palladion ry on ehdottanut, että Pappagallo ry kutsuttaisiin mahdollisille yhteisille sitseille
helmikuussa. Tämä sopinee, sillä Skandica ry ei voi osallistua.
- Pomo!-näytelmään on tähän mennessä ilmoittautunut kuusi henkilöä. Doodle-ilmoittautuminen
sulkeutuu maanantaina 30.10.
- Joni Järvinen ja Katri Sohlman kartoittavat vielä vaihtoehtoja laskiaistiistain saunatilaksi.
Saunatilan vuokra tulisi todennäköisesti olemaan noin 200-300€.
- Viini- ja valitusilta järjestetään keskiviikkona 22.11. Charlotte Laine varaa Signumin
kahvihuoneen tätä varten.
12. Kokouksen päättäminen klo 19.55

