Anglica ry:n hallituksen kokous 33/2017
31.10.2017 18.00 Signumin kahvihuone
Läsnä: Joni Järvinen, Saara Lindberg, Charlotte Laine, Katri Sohlman, Otto Tarkka, Risto Koponen,
Elina Keskitalo, Niko Sirén, Valtteri Kiviö, Paul-Erik Niit, Rasmus Nordman. Seuraamassa Essi
Haapaniemi, Katariina Kortelainen, Pihla Eskola, Reea Ruusuvuori, Aarni Laakso, Emilia
Tähkävuori, Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola, Maija Riikonen. Aapo Rauha saapui kohdassa 9. a).

1. Kokouksen avaus klo 18.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 32/2017 tarkistaminen ja hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
5. Posti
- Rasmus Nordmanilta ja Mira Laineelta postikortti Kööpenhaminasta.
- TYY:lta lasku Q-talon juhlasalin vuokrasta.
6. Ilmoitusasiat
- Haalarit on toimitettu ja niitä on jaettu maanantaina 30.10. pidetyn kahvitunnin lisäksi tänään
31.10. Huomenna 1.11. järjestetään vielä yksi jakokerta. Noin kymmenen haalaria on vielä
jakamatta.
- Charlotte Laine osallistuu laitosjohdon tapaamiseen maanantaina 6.11. klo 8.30 Signumilla.
- Charlotte Laine osallistuu sopo-neuvoston kokoontumiseen maanantaina 4.12. klo 17.00 Turkusalissa.
- Seuraava kopokalja järjestetään tiistaina 7.11. klo 18.00. Kukaan Anglica ry:stä ei hallituksen
kokouksen vuoksi osallistu.
- Signumin kahvihuone on varattu keskiviikolle 22.11. viini- ja valitusiltaa varten.
- TYY järjestää taloudenhoitajakoulutuksen torstaina 30.11. klo 14.00-16.00 Turku-salissa.
- Katri Sohlman ja Otto Tarkka on ilmoitettu englannin opiskelun esittelijöiksi ABI-päivään
perjantaina 10.11.
- Joni Järvinen osallistui laitoksen laajennetun johtoryhmän kokoukseen tänään 31.10.
Tutkimukseen halutaan panostaa isomman rahoituksen saamiseksi, joten muun muassa eri keinoja
vähentää kontaktiopetusta ollaan kartoittamassa.
7. Talous
a) Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: Lidl Itäharju, 195,25€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: Prisma Itäharju, 82,74€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: Alko Itäharju, 180,36€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto, 5,10€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto, 16,74€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto, 1,25€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto, 3,29€.

- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto, 1,98€.
- Pankkikorttiosto, Halloween-sitsien tarvikkeet: Prisma Itäharju, 8,99€.
- Pankkikorttiosto, kahvitunnin tarvikkeet: K-Citymarket Turku Kupittaa, 8,13€.
- Kuitti Sonja Mäkelältä, kostajaisten tarvikkeet: Prisma Tampereentie, 6,74€.
- Kuitti Ada Iso-Kouvolalta, kostajaisten tarvikkeet: Alko Wiklund, 60,40€.
- Kuitti Manu Pajuniemeltä, kostajaisten tarvikkeet: K-Citymarket Turku Kupittaa, 9,45€.
- Kuitti Lotta Säilältä, kostajaisten tarvikkeet: K-Citymarket Turku Kupittaa, 7,28€.
- Halloween-sitseille ostettiin vesipulloja. Kuitti näistä toimitetaan myöhemmin.
- Kostajaisten tarvikkeista toimitetaan muutama kuitti myöhemmin.
- Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta, Q-talon juhlasalin vuokra: 300,00€. Eräpäivä
6.11.2017.
b) Muuta
- Kuplafutiksen lasku on maksettu.
- Kuuvuoren kentän vuokra Oldies vs Newbies -tapahtumasta on maksettu. Kyseessä ei ollut
aiheeton lasku.
- Yksi henkilö ei ole vielä maksanut Not-GOOM-risteilyä.
- Kaikki osallistujat ovat maksaneet Halloween-sitsit.
- Yksi henkilö ei ole vielä maksanut haalareita.
- 90’s vs 00’s -bileiden tuotto oli 1279,20€ ja voitto 1000,32€. Anglica ry:n osuus voitosta on
500,16€. Paul-Erik Niit on ollut yhteydessä Kritiikki ry:een voiton jakamisesta.
- Kahvitunnin 30.10 myynti:
- haalarimerkit: 18,00€
- Tilityksiä:
- kahvitunti 25.9: 25,00€
- 3 laulukirjaa: 30,00€
- kahvitunti 2.10: 10,00€
- yksi 1v-jäsenyys: 5,00€
- kahvitunti 23.10: 23,00€
- 90’s vs 00’s -bileiden tuotto: 1279,20€
- Nostoja:
- 90’s vs 00’s -bileiden Anglica ry:n maksamat sisäänpääsyt: 18,00€

8. Vuosijuhlatoimikunta
- Vuosijuhlatoimikunta kokoontui eilen 30.10. klo 18.00.
- Collegevaatteiden maksut peritään ensi tilikaudella, mutta tilausten määrä ja hinta selvitetään
tämän vuoden puolella, jotta vuosijuhlien osallistumisen hinta-arvio saataisiin laskettua
mahdollisimman lähelle todellisuutta.
- Festimeltä tilataan sovitusvaatteet collegeja varten.
- Vuosijuhlatoimikunnan bakesale siirretään ensi vuoden puolelle.
- Mahdollisuutta tilata ansiomerkit tällä tilikaudella selvitetään.
- Charlotte Laine luo Doodle-ilmoittautumisen mahdolliseen S-Market Wiklund Herkun
inventointiin lauantaina 30.12.
- Gutz-pakettien myynti jatkuu vielä noin kaksi viikkoa. Jäsenistöä muistutetaan asiasta.
- Leena Hyrsky selvittää Ravintola Suomalaisen Pohjan ruokavaihtoehtojen hintaa.
9. Menneet tapahtumat
a) Halloween-sitsit 26.10.
- Koristelu onnistui hyvin.

- Sitsien tauoilla täytettävä toivelappu soittolistaan lisättävistä kappaleista oli toimiva.
- Tila oli toimiva osallistujille, mutta ei henkilökunnalle keittiötilojen ahtauden vuoksi. Jatkossa
voidaan harkita juhlasalin takatilan käyttöä esimerkiksi annosten asettelussa.
- Keittiössä ei ollut vesikannuja, sähkövatkainta, suodatinpusseja, termoksia tai isoja kulhoja.
Jatkossa pitää varmistaa suoraan tilan vuokraajalta mitä tarvikkeita keittiössä on.
- Turun Upseerikerho ry ei ollut huomioinut soijattomuutta ruoassa, joten soijatonta ruokaa piti
hakea erikseen.
- Jatkossa pöytien asettelussa riittävä liikkumatila tulee huomioida.
- Mikrofonit ja äänentoisto toimivat hyvin.
- Sitsit loppuivat liian myöhään aiheuttaen jatkojen alkamisen myöhästymisen. Mikäli näyttää siltä,
että jatkojen alku venähtää, tulee tästä ilmoittaa Facebook-tapahtumassa.
- Paras puku -palkinto jäi jakamatta.
- Istumakartasta puuttui merkinnät osallistujien ruokavalioista ja juomista.
- Melu pidettiin riittävän alhaisena.
- Ruoka jakoi mielipiteitä.
- Alkujärjestelyissä olisi voinut olla enemmän ihmisiä. Tulee aina ilmoittaa, jos ei ehdi paikalle tai
on myöhässä.
- Siivoukseen saapui aamulla vain kaksi henkilöä sovittuun aikaan ja siivoukseen osallistui lopulta
vain viisi henkilöä. Näin ei voida toimia jatkossa. Siivous valmistui kuitenkin ennen klo 12.00 ja
läpäisi tarkastuksen.
- Q-talon avain on palautettu.
- Löytötavaroiden omistajia peräänkuulutetaan Facebookissa.
- Niko Sirén on palauttanut Turun Upseerikerho ry:n ruokalaatikot.
10. Tulevat tapahtumat
a) Hallituskähmintä 31.10.
- Facebook-tapahtumassa ilmoitetaan, kun Anglica ry:n hallituksen kokous loppuu ja siirrytään
Gastropub Löytöön.
b) Merkkiompelu 1.11.
- Signumin kahvihuone on varattu ompeluiltaa varten.
- Tilaisuudesta ilmoitetaan Facebookissa, mutta erillistä Facebook-tapahtumaa ei luoda.
- Ompeluilta alkaa klo 18.00.
c) Kostajaiset 2.11.
- Lotta Säilä kertoi kostajaisten järjestelyjen etenemisestä.
- Kaupunkikierroksella on kymmenen rastia, joita kiertää seitsemän ryhmää.
- Kaikki tarvikkeet on hankittu.
- Rastikartat tehdään huomenna 1.11.
- Alkuleikki on suunniteltu.
- Kaikkien rastien paikat on varattu.
- Saara Lindberg ottaa talteen Anglica ry:n kaapista lainattavat tavarat palkintojenjaon jälkeen.
- Palkintoja säilytetään Anglica ry:n kaapissa, josta Katri Sohlman luovuttaa ne ennen tapahtuman
alkua.
d) Bakesale 7.11.
- Seitsemän leipojaa on ilmoittautunut tähän mennessä.
- Kaikkien leivonnaisten ainekset tulee olla tiedossa, että niitä voidaan myydä turvallisesti myös
allergikoille.
- Valtteri Kiviö on luonut Doodle-ilmoittautumisen myyntivuoroista.

e) Yleiskokous 8.11.
- Luentosali Pub4 on hiukan pieni yleiskokoukseen, joten luentosali Pub2 on varattu kokousta
varten ja Pub4:n varaus perutaan.
- Yleiskokoukselle esitetään, että projektivastaava valitaan ennen juhla- ja kulttuurivastaavia.
- Joni Järvinen on lähettänyt kokouskutsun jäsenistölle.
- Joni Järvinen on luonut Facebook-tapahtuman.
f) Lautapeli-ilta 9.11.
- Otto Tarkka on luonut Facebook-tapahtuman.
- Paul-Erik Niit hakee Ylioppilaskylän kerhotilan avaimen sunnuntaina 5.11. klo 10.00.
g) Not-GOOM 16.-17.11.
- Niko Sirén on luonut Google Docs -dokumentin, jossa on ideoita risteilybingoon. Anglica ry:n
hallitus muokkaa ja karsii ideoita 16 kappaleeseen. Niko Sirén esittelee bingon alustavaa visuaalista
ilmettä ensi kokouksessa.
h) Thanksgiving 23.11.
- Woolshed on tarjonnut hampurilaista ja juomaa hintaan 15,00€. Heille sopisi myös, että paikalle
tultaisiin klo 19.00.
- Otto Tarkka kysyy, jos hampurilaisen saisi hintaan 10,00€ ja juoma olisi vaihtoehtoinen.
i) Muuribileet 23.11.
- Katri Sohlman ja Otto Tarkka kävivät Germanica ry:n edustajan kanssa tutustumassa
Saaristobaariin. Teeman toteuttamisen mahdollisuudet vaikuttivat hyviltä.
- Germanica ry:lle ehdotetaan, että lipunmyynnissä ei peritä narikan hintaan ja että
sisäänpääsymaksu olisi 3,00€.
- Germanica ry:lle sopii, että tilataan 100 haalarimerkkiä. Katri Sohlman on suunnittelut
haalarimerkin, jonka Germanica ry on hyväksynyt. Germanica ry:lle esitetään, että he tilaavat
haalarimerkit.
- Germanica ry vastaa tapahtuman rahaliikenteestä.
- Germanica ry hakee jäsenistöstään julistesuunnittelijaa. Katri Sohlman varmistaa, että henkilö
löytyy ajoissa, ja on muutoin itse vapaaehtoinen suunnittelemaan julisteen.
- Germanica ry:lle esitetään, että Facebook-tapahtuma luodaan yhteistyössä.
j) Pomo 2.12.
- 11 henkilöä osallistuu tapahtumaan.
- Valtteri Kiviö ilmoittaa osallistujamäärän Linnateatterille ja peruu ylimääräiset varaukset.
- Anglica ry tukee teatterivierailua yhteensä 132,00€, jolloin lipun hinnaksi tulee 15,00€ per
henkilö.
11. Muut esille tulevat asiat
- Kopo-kysely:
- Lisätään kohta, jossa kysytään onko opiskelu- ja asumistukimuutoksista saatu
tarpeeksi tietoa.
- Lisätään kohta, jossa kysytään ovatko opiskelijat tietoisia hallinnon elimistä, joihin
tarvitaan opiskelijoiden panosta.
- Lisätään kohta, jossa kysytään koetaanko kieliaineiden yhteiset opinnot
hyödyllisiksi.

- Lisätään kohta, jossa kysytään mitä mieltä kieliaineiden uusista maisterilinjoista
ollaan ja tiedetäänkö ylipäätänsä mitkä ne ovat.
- Joihinkin kohtiin tehdään pieniä muutoksia.
- Poistetaan kohdat, jotka koskevat pelkästään ennen vuotta 2010 opiskelut
aloittaneita.
- Charlotte Laine luo kyselyn Webropolissa ja lähettää sen henkilökunnalle. Kysely
lähetetään jäsenistölle henkilökunnan mahdollisten lisäysten ja korjausten jälkeen.
- Marraskuun ja loppuvuoden koontisähköposti lähetetään jäsenistölle marraskuun alussa.
- Risto Koponen selvittää mahdollisuutta lisätä vanhat tapahtumajulisteet nähtäväksi Anglica ry:n
verkkosivuille.
- Hallitusvirkistäytyminen järjestetään keskiviikkona 15.11.
12. Kokouksen päättäminen klo 19.50

