Anglica ry:n hallituksen kokous 1
5.1.2018 klo 14:00 Signumin kahvihuone
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Lotta Säilä, Aapo Rauha,
Mikko Rytö, Maija Riikonen, Ada Iso-Kouvola, Saku Hellbom, ja Elina Keskitalo. Elina Keskitalo
saapui kohdassa 5. Katri Sohlman poistui kohdassa 8. Seuraamassa: Katri Sohlman ja Joni Järvinen.

1. Kokouksen avaus klo 14.08
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Hallituskauden 2018 alku ja ensimmäinen kokous
- Pihla Eskolan poissaollessa kokouksen sihteerinä toimii Saku Hellbom.
- Paul-Erik Niit puhui tulevan hallituskauden sisällöstä sekä alun haasteista ja niiden
kohtaamisesta.
5. Posti
- Kirje Fida ry:ltä. Kirjeessä tuotiin esiin mahdollisuus korottaa intialaisen kummiluokan tuen
määrää. Anglica ei jatkossa lahjoita Fidalle, sillä Fidan tilalle etsitään uskonnollisesti sitoutumaton
hyväntekeväisyyskohde/järjestö.
- HEF-Groupilta lasku ansio- ja kunniamerkeistä.
- Gutzilta hyvityslasku palautetuista tuotteista. Kyseessä on viime vuoden lopussa vuosijuhlien
varainkeruuna tehty tilaus.
6. Ilmoitusasiat
- TYY:n koulutuspäivä hallitustoimijoille pidetään 23.1. alkaen kello 16 Naturassa.
- Night Club Marilynilta tuli kutsu tutustumistapaamiseen 9.1. klo 11. Paul-Erik Niit, Aapo Rauha ja
Lotta Säilä osallistuvat tapaamiseen.
- KieKun kokous pidetään maanantaina 8.1. klo 16 Feeniks-kirjastossa. Katri Sohlman osallistuu.
- Patentti- ja rekisterihallitukselle on 31.12. tehty ilmoitus syksyn yleiskokouksessa päätetyistä
sääntömuutoksista.
- Oppimateriaalien tilauslomake on sulkeutunut eilen 4.1, tilaus tehdään tänään. Saara Lindberg
tekee tilauksen.
- 19.12. saapuneeseen Facebook-yhteydenottoon on vastattu. Viestissä haettiin tekijää
käännöstyölle, ja viestin lähettäjää on ohjattu kääntymään asian kanssa Kääntöpiiri ry:n puoleen.
- Lotta Säilä ja Ada Iso-Kouvola menevät 10.1. Paimion lukion alumnipäivään esittelemään
englannin opiskelua yliopistossa.
- Jäsenrekisteri on päivitetty.
- Kupittaan keilahalliin on varattu kymmenen keilarataa 8.3. klo 19.30-21.30 Beer & Bowlingia
varten.
- NMES-toimikuntahaku avattiin 29.12.2017.

7. Talous
a.) Kuitit ja laskut
- Kuitti korttiostoista, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka 10,48€
- Kuitti korttiostoista, international infomarket tarjottavat, K-Market Puhakka 4,97€
- HEF-Group lasku ansio- ja kunniamerkeistä, 295,12€ eräpäivä 2.1.
- Gutzilta hyvityslasku palautetuista tuotteista, 40€. Lasku ei aiheuta toimenpiteitä koska
palautettujen tuotteiden hinnat vähennettiin Gutzin alkuperäisen laskun summasta.
b.) Muuta
- International Infomarketissa myytiin haalarimerkkejä 2 eurolla.
- Oppiaine on maksanut Anglican tilille 243,00€ korvauksen Matti Peikolan
syntymäpäiväkahvituksen järjestämisestä.
- TYY on maksanut korvauksen Turun ylioppilaslehden jakamisesta.
- Mauerfest-bileiden voitto-osuus puuttuu toistaiseksi. Laskun eräpäivä oli 30.12. Paul-Erik Niit
muistuttaa Germanicaa laskusta.
- Ansio- ja kunniamerkkien lasku on maksettu 27.12.
- Vuosijuhlien cocktailtilaisuuden tilavuokra on maksettu Turun Taideyhdistykselle 27.12.
- Gutz-tilaukset on maksettu 18.12.
- Anglica ry:n nimenkirjottajat Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö ja Rasmus Nordman saavat
tilinkäyttöoikeuden Anglica ry:n tilille FI41 4309 1820 0034 14 Liedon säästöpankki. Paul-Erik Niitin
nimissä oleva pankkikortti tilille FI41 4309 1820 0034 14 lakkautetaan ja uusi kortti laitetaan
voimaan Rasmus Nordmanin nimissä.
- Vuosijuhlatoimikunnan edustajat kokoontuvat perjantaina klo 17 tarkentamaan vuosijuhlien
talousarviota, jotta juhlien osallistumismaksu voidaan määrittää. Hallitus päättää, että yhdistyksen
taseesta voidaan käyttää enintään 1000 euroa vuosijuhlien kuluihin.
8. Vuosijuhlatoiminta
- Paul-Erik Niit painotti hallituksen ja toimikunnan yhteistyön tärkeyttä ja kehoitti hallituksen
jäseniä mahdollisuuksien mukaan auttamaan vuosijuhlatoimikuntaa erinäisissä juoksevissa
asioissa.
- 25.1. Illuminati-bileisiin on tilattu 200 haalarimerkkiä. Night Club Marilyn on vastuussa
tapahtuman julisteista. Eventti on tulossa pian. P-klubi tiedusteli mahdollisuutta saada alennusta
bileiden sisäänpääsymaksusta heidän samana iltana järjestettävien sitsien osallistujille, mikäli
bileet toimisivat sitsien virallisena jatkopaikkana ja sitsaajat eivät saisi bileiden haalarimerkkiä.
Hallituksen kanta on, että alennusta ei myönnetä, koska vastaavaa järjestelyä ei tarjota muillekaan
bileisiin osallistujille. Myös Kritiikki ry:n hallitus vastusti alennuksen myöntämistä. Alennusta ei
näin ollen myönnetä.
- Lingsoft Language Services Oy sponsoroi vuosijuhlia 150€
- LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö sponsoroi vuosijuhlia 150€
- Lakiasiaintoimisto JLM Immonen oy sponsoroi vuosijuhlia 100€
- Vuosijuhlaviikon olutkierros pidetään ravintolapanimo Koulussa 21.2.
- Anglican colleget on tilattu, ja niiden pitäisi saapua 2-3 viikon kuluessa. Valtteri Kiviö kyselee vielä
lisätietoja laskun saapumisesta ja eräpäivästä.
- Vuosijuhlien kunniavieraaksi on kutsuttu Leena Casagrande, joka on Turun Normaalikoulun
englannin opettaja ja entinen Anglica ry:n jäsen.
- Vuosijuhlien kutsuvieraita ovat hallituksen jäsenet, ansiojäsenet, vuosijuhlatoimikunnan jäsenet,
ja viimeisen 10 vuoden puheenjohtajat. Vuosijuhlien vieraiden enimmäismäärä on 120 henkilöä.

- Tammikuussa pyritään järjestämään liikuntatapahtuma vuosijuhlia edeltävänä tapahtumana.
Tapahtuma ajoittuu mahdollisesti keskiviikolle 24.1., jolloin hallituksen iltakoulussa käsitellyn
alustavan suunnitelman mukaan järjestettäisiin perinteinen Anglica on Ice. Viikon neljä
tapahtumista päätetään seuraavassa kokouksessa.
- Vuosijuhlien haalarimerkin suunnittelukilpailu on avattu 19.12.
- Juhlaluennoitsijaksi on pyydetty Janne Skaffaria, joka suostui tehtävään mielellään.
- S-Market Wiklundin inventointi on tehty. Inventoinnin palkkion määrää selvitetään.
- Vuosijuhlille etsitään valokuvaajaa.
- Kahdelle lipulle tarvitaan airueet.
9. Tunnustusasiat
- Essi Haapaniemi on ollut yhteydessä Promleriin puuttuvista kahdesta ansiomerkeistä, minkä
johdosta ne toimitetaan Anglicalle.
10. Menneet tapahtumat
a.) TYY International Infomarket 5.11.
- Kaksi haalarimerkkiä saatiin myytyä.
- Kiinnostuneita ihmisiä oli paljon.
- Tapahtuma organisoitu samalla tavalla kuin viime vuonna, mutta sujui kuitenkin paremmin.
11. Tulevat tapahtumat
a.) Lautapeli-ilta 10.1.
- Emilia Kemppainen mainostaa kv-tuutoreiden Facebook-ryhmässä tapahtumaa.
- ESN Uni Turku mainostaa tapahtumaa viikkotiedotteessaan.
- Tapahtumasta muistutetaan vielä Facebookissa.
- Hallitus saapuu paikalle viimeistään klo 18.
b.) Pub Quiz 18.1.
- Mikko Rytö ilmoittautui quizmasteriksi.
- Eventti tulee tänään.
c.) Anglica on Ice 24.1.
- Tapahtuma on alkoholiton.
- Parkin kentän luistinvuokra ja sisäänpääsymaksu tarkistetaan nettisivuilta, sillä hinnat ovat
saattaneet muuttua.
- Hallituksen jäsenet Ada Iso-kouvola ja Maija Riikonen järjestävät mehutarjoilun.
d.) Sitsit 1.2.
- Teema on mytologia.
- Eventissä painotetaan, että erillisiä toogasitsejä ei pidetä, vaan nämä sitsit ovat kyseiseen
teemapukeutumiseen ainoa mahdollisuus.
- Ennen eventtiä kysytään jäsenistöltä, mikäli joku haluaa toimia sitsien sitsijohtajana.
- Eventti tulee ensi viikolla.
- Ilmoittautumisdoodle aukeaa 15.1. ja sulkeutuu 21.1. Ylimääräinen sitsi-ilmo avataan, mikäli
paikat eivät täyty. Palladionille on ajateltu 20 paikkaa, Pappagallolle 15 ja Anglicalle loput 73.
- Sitsien hinta on 14€

e.) Bakesale 6.2.
- Signumin aulan tilavarauksesta on lähetetty mailia.
- Leipojat saavat ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin Anglican järjestämiin bileisiin.
f.) Britpop 8.2.
- Bileiden järjestämisestä on sovittu Dynamon kanssa.
- Dynamolta pitää vielä varmistaa, pääseekö sisään haalareissa.
- Johannes Suoranta on esittänyt kiinnostuksensa DJ:n osaan. Teemu Helenius varmistaa tämän.
- Mikko Suhonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tapahtumien julisteiden suunnittelua
varten. Hallitus avaa haun, jossa jäsenistön joukosta etsitään muita Anglican tapahtumien
graafisen ulkoasun sunnittelemisesta kiinnostuneita henkilöitä. Haku pidetään avoinna, mutta
Britpopin julisteen suunnittelun osalta ilmoittautuminen päättyy perjantaina 12. tammikuuta.
12. Muut esille tulevat asiat
- Hallituksen jäsenille laitetaan kokoelmamaili sosiaalisen median, Google-kalenterien ja
Dropboxin salasanoista.
- Sähköpostilistojen ja nettisivujen päivitys on työn alla.
- Anglican Facebook-ryhmään tehdään uusi kiinnitetty julkaisu tulevista tapahtumista.
- Kaapin avaimet on jaettu kaikille paitsi yhdelle uudelle hallituksen jäsenelle.
- Coffee hour pidetään maanantaisin 12-14. Coffee hour pidetään ensimmäisen kerran tänä
vuonna 8.1. Valtteri Kiviö laittaa asiasta mailia jäsenistölle.
- Kokoelmamaili tulevista tapahtumista lähetetään ensi kokouksen jälkeen. Mikko Rytö kirjoittaa ja
lähettää mailin jäsenistölle.
- Valtteri Kiviö on yhteydessä vaihtariin, joka on halukas ostamaan Anglican tarjoamia
oppimateriaaleja, mutta ei ole vielä liittynyt Anglican jäseneksi.
- Maksuohjeet oppimateriaalitilauksille tulevat tänään.
- OHO! hankkeesta tuli sähköpostia. Kyseessä on korkeakoulutuksen opiskelun kehittämishanke,
johon liittyvää opiskelijoille lähetettävää kyselyä pyydettiin kommentoimaan. Mahdollisesta
vastauksesta päätetään ensi viikon kokouksessa.
- Turkulaisen humanistispeksin lippuja voi tiedustella jo nyt, ja ensi viikolla ryhmälippujen
varaustiedot tulevat julki yleisesti. Asiasta keskustellaan ensi kokouksessa.
- Anglica tarvitsee uuden seinäkalenterin. Kalenteri tulostetaan joka kuukausi erikseen, jollei
ilmaista kalenteria löydy käytettäväksi.

13. Kokouksen päättäminen kello 16.32

