Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 17/2018
16.4.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Maija Riikonen, Ada IsoKouvola, Lotta Säilä, Aapo Rauha, Mikko Rytö, Pihla Eskola. Seuraamassa Katri Sohlman, Pirkka
Hallamaa. Saara Lindberg saapui kohdassa 11. g.
1.

Kokouksen avaus klo 18:05

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.

3.
Esityslistan hyväksyminen
- Korjataan kohdan 11. kirjaimet oikein. Muutetaan kohta 8. Vuosijuhlatoimikunta kohdaksi 8.
Toimikunta-asiat.
4.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 15/2018. Pöytäkirjan 16/2018 tarkistaminen ja
hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
5.

-

6.

Posti
Veripalvelulta historiikki ja Kultainen kunniakirja vuoden 2017 verenluovutuksista.
Ilmoitusasiat

- Teemu Helenius osallistui yliopiston tila-asioita käsittelevään infotilaisuuteen 16.4.
- Tämän hetkisen suunnitelman mukaan englannin oppiaineen on tarkoitus siirtyä Arcanumiin

-

vuonna 2023. Koko humanistinen tiedekunta (lukuunottamatta arkeologiaa) on tarkoituksena
saada yhteen rakennukseen.
- Sirkkalaan perustettavan kv-koulun suunnittelusta on perustettu valmistelevia työryhmiä.
- Yliopiston luentosalien hyödyntämistä opetustiloina ob mahdollista lisätä tulevaisuudessa sillä
niiden käyttöaste on alhainen tällä hetkellä.
- Arcanumiin siirtymisessä on tärkeä huomioida, että 24 ainejärjestöä siirtyy sinne ja tarvitsee
tiloja. Humanitas aikoo tiedustella ainejärjestöiltä millaista tilaa kaivataan.
Tuutorit on kutsuttu Anglica ry:n hallituksen kokoukseen 24.4.
Pihla Eskola on ollut yhteydessä X-Copyyn Baccanalian myöhäisemmästä lähettämisestä
painoon, ja Baccanalian tulee olla painossa viimeistään 23.4.
Alumnityöryhmän puheenjohtajan yhteystiedot on lisätty Anglica ry:n verkkosivuille.
Hallituksen sähköpostiin on tullut ilmoituksia harjoittelupaikoista. Harjoittelupaikat kootaan
yhteen sähköpostiin ja lähetetään jäsenistölle.
Diat maaliskuun pro gradu -tutkielman muutosten tiedotustilaisuudesta on lähetetty Kieli- ja
käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille.
TYY on tiedustellut alajärjestöjensä halukkuutta sitoutua käyttämään Reilun Kaupan tuotteita.
Anglica ry on jo sitoutunut käyttämään Reilun Kaupan tuotteita, joten asiasta ei tarvitse ilmoittaa
TYYlle uudelleen.
Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei alustavasti osallistu TYY International info-tapahtumaan
17.4. klo 16 alkaen TYYn saunalla. Kv-vastaavan halukkuutta osallistua tiedustellaan.

- Opiskelijaristeily Bailubaatin yhteinen infotilaisuus TYYn, Tampereen ylioppilaskunnan ja
-

7.
a.

-

b.

Turun AMKn järjestötoimijoille järjestetään Bar Baarissa 19.4. klo 17. Kukaan Anglica ry:n
hallituksesta ei alustavasti pääse osallistumaan.
TYYn koulutus kiusaamisen ehkäisemisestä järjestetään 25.4. klo 16-19 Turku-salissa.
Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään 24.4. Teemu Helenius on kiinnostunut
osallistumaan.
Humanitaan vapputapahtumiin lukeutuva Humanistisulkkis järjestetään 25.4. Tapahtumaa
mainostetaan mahdollisuuksien mukaan.
Pj-neuvosto järjestetään 23.4. Tapahtumassa annetaan palautetta toiminta-avustuksen
hakemisesta. Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään 19.4. Paul-Erik Niit ja Valtteri Kiviö
osallistuvat. Paul-Erik Niit ilmoittaa molemmat.
Talous
Kuitit ja laskut
Pankkikorttiosto, Synttärisitsien koristelut, Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy, 3,60€.
Pankkikorttiosto, Synttärisitsien tarvikkeet, Prisma Itäharju, 54,35€.
Pankkikorttiosto, Synttärisitsien tarvikkeet, Prisma Tampereentie, 26,88€.
Pankkikorttiosto, Synttärisitsien tarvikkeet, Lidl Itäharju, 173,12€.
Kuitti Synttärisitsien pullopantista, K-Market Nummenpuisto, 38,80€.
Muuta

- Kaikki Synttärisitsien maksut ovat saapuneet.
- NMES:n 14.4. myynti:
- 3 Whomst’d’ve-haalarimerkkiä, 9,00€.
- 3 Anglia-haalarimerkkiä, 9,00€.
- 1 Anglica-vuosijuhlien haalarimerkki, 2,50€.
- Yhteensä: 20,50€.
- Nosto:
- Band Nightin PA-vuokra: 60,00€.
- Tilityksiä:
- Myynti 26.3.:
- 1 Anglica 60 -haalarimerkki, 3,00€.
- Yhteensä: 3,00€.
- Bakesalen 27.3. tuotto:
- 4 60-vuosijuhlien haalarimerkkiä, 12,00€.
- 2 Anglia-haalarimerkkiä, 6,00€.
- 2 kangaskassia, 10,00€.
- 1 laulukirja, 10,00€.
- Leivonnaiset, 157,30€.
- Yhteensä: 195,30€.
- Band Nightin 28.3. tuotto:
- 136,00€. PA-vuokra maksettiin suoraan tuotosta paikan päällä. Näin ollen sen summa,
60,00€, nostettiin ensin tilitystä varten ja tilitettiin heti tuoton mukana.

- Synttärisitsien 12.4. pullopantti:
- 38,80€.
- NMES:n 14.4. myynti:
- 3 Whomst’d’ve-haalarimerkkiä, 9,00€.
- 3 Anglia-haalarimerkkiä, 9,00€.

- 1 Anglica-vuosijuhlien haalarimerkki, 2,50€.
- Yhteensä: 20,50€.

- Anglia-haalarimerkkejä on jäljellä 22 kappaletta. Whomst’d’ve-haalarimerkkejä on jäljellä 17
8.

-

9.

kappaletta. Mikäli merkkejä tilataan 100 kappaletta yhteensä, hinta tulee olemaan postikuluineen
n. 300€.
Vuosijuhlien valokuvaajan palkkiota ei ole vielä maksettu, sillä hän ei ole lähettänyt verokorttia.
Synttärisitseiltä jäädään hieman tappiolle mikäli Turun Upseerikerhon lasku sitsien ruoista ylittää
375€.
Toimikunta-asiat
Huvila Metsärantaan on varattu 4 lisätuntia hintaan 40€ vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileisiin.
Avainten luovutuksesta ja hakemisesta sovitaan lähempänä tapahtumaa.
Vuosijuhlien valokuvat on jaettu jäsenistölle Anglica - Uni Turku -ryhmässä.
Valokuvien asetuksia muutettiin niin, että ne ovat jäsenistön muokattavissa ja mahdollisesti myös
poistettavissa. Alkuperäisillä asetuksilla ilmeni tilanteita, joissa kuvia ei pystynyt lataamaan.
Kuvat on varmuuskopioitu Anglica ry:n toiseen Google Driveen.
Vuosijuhlille unohtuneet haalarimerkit on lisätty vuosijuhlien ylimääräisten haalarimerkkien
joukkoon. Niitä ei jaeta ilmaiseksi merkkinsä hukanneille, sillä ei ole varmuutta kuinka monta
niitä hukattiin.
Testamentti vuosijuhlien järjestämisestä olisi hyödyllinen tulevaisuutta varten. Tiedoston
toteuttamisesta keskustellaan vuosijuhlatoimikunnan kanssa.
NMES-toimikuntaan nimitetään Essi Haapaniemi, Meri Myllykangas, Sanna Suoranta ja Tommi
Virtanen.
NMES-toimikunta kokoustaa vielä ainakin kerran keväällä. Pirkka Hallamaa luo Doodlen
sopivista kokousajoista.
Syksyn 2018 tapahtumat

- Kuuvuoren kentän varauksesta ei ole tullut varmistusta.
- Syksyn baaribileiden pitopaikaksi on varattu 18.10. yökerho Marilyn.
- Kanta ry:n, P-klubi ry:n, Digit ry:n, Delta ry:n ja Opex ry:n kiinnostusta yhteistyöhön 18.10.
bileisiin on tiedusteltu.

- Opex ry on kiinnostunut ja he ovat ehdottaneet Disney-sitsejä ja bileitä.
- Delta ry on myös kiinnostunut.
- Opex ry:ltä tiedustellaan, sopiiko heille järjestää bileet eri teemalla, ja ettei Anglica ry halua
-

järjestää sitsejä. Mikäli bileiden järjestäminen eri teemalla ei käy, bileet järjestetään
yhteistyössä Delta ry:n kanssa.
Mikko Rytö on selvittänyt Viking Linen tarjouksia:
- Viking Linen risteily ja aamiainen maksavat 23€/20€ per henkilö riippuen hytistä.
Mikko Rytö pyytää Viking Lineltä virallista tarjousta 80 henkilölle 20€ hytistä. Samalla
varmistetaan varauksen peruutuksen aikataulu ja ehdot sekä maksukäytännöt.
Valtteri Kiviö on yhteydessä Tallink Siljaan ja selvittää heidän tarjouksensa.

10. Menneet tapahtumat
a. Synttärisitsit 12.4.
- Mahdollisuus tiedottaa etukäteen ettei halua joutua rangaistukseen toimi hyvin. Jatkossa voisi
kokeilla niin, että varmasti vain johtopöytä tietää.
- Tiedotus tarjoilijoiden kanssa olisi voinut toimia paremmin, sillä kaikki tarjoilijat eivät olleet
saanet tietoa toivotusta klo 17 saapumisesta.

-

Jatkossa Turun Upseerikerholta voitaisiin pyytää lista ruokien raaka-aineista.
Siivous sujui hyvin.
Q-talon avain on palautettu.
Skandica ry:n lahjahirvi sai nimen Noam Moosky.

b. NMES 13. - 15.4.
- Kiertopalkintoon lisättiin huopatassut pohjaan. Palkinnon voitti Itä-Suomen yliopisto.
11. Tulevat tapahtumat
a. Humanistisähly 17.4.
- Lotta Säilä hakee sählymaalit klo 10 Campussportilta.
- Yo-kylän koripallokentällä on hyvä olla klo 15 varaamassa kenttää.
- Paul-Erik Niit tuo sählypalloja. Kanta ry tuo sählymailat. Rasmus Nordman tuo Kaffilasta
megafonin, pressun, lipun ja kiertopalkinnon.
- Pelaajia on ilmoittautunut mukavasti.
b. Anglica Gives Up 18.4.
- Yhteislähtöä mainostetaan Coffee hour -julkaisussa ja verenluovutuksen Facebooktapahtumassa.
c. Työelämä- ja verkostoitumisilta 19.4.
- Puhujia on 7.
- Jäsenistöltä on tullut 2 kysymystä. Alumnityöryhmä on keksinyt lisää kysymyksiä, ja ne on
lähetetty eteenpäin puhujille.
- Tapahtumaan ja sen jälkeisen Kaffila-hengailun tarjoiltaviin budjetoidaan 20€. Rasmus Nordman
käy kaupassa.
- Luentosalin ovet ovat auki klo 17:30-19:00.
d. Ansiojäsensitsit 20.4.
- 14 osallistujaa on ilmoittautunut.
- Yksi henkilö on tiedustellut, voiko hän tuoda avecin. Valtteri Kiviö ilmoittaa, että valitettavasti
avecia ei voi tuoda. Henkilölle tarjotaan kuitenkin mahdollisuus ilmoittautua itse, vaikka
ilmoittautuminen on mennyt kiinni.
- Hallitus saapuu paikalle valmistelemaan viimeistään klo 17. Hallituslaisilla on tarpeeksi tuoleja
ja pöytiä, tarkemmista kuljetuksista sovitaan kun kerhohuoneen omien tuolien ja pöytien määrä
selviää viimeistään perjantaina.
- Rasmus Nordman lähettää maksuohjeet tänään.
- Alkuruoaksi tehdään cocktail-tikkuja, pääruoaksi tortilloja ja jälkiruoaksi pannukakkua.
- Rasmus Nordman, Lotta Säilä ja Paul-Erik Niit käyvät kaupassa ja tuovat Signumin
tarvikekassin.
- Pihla Eskola tekee paikkakortit.
- Sitseillä on kiertävä johtopöytä. Paul-Erik Niit pitää sitsien aluksi lyhyen tervetuliaispuheen.
Sitsien rangaistukset sovitaan sähköpostiketjussa.
- Rasmus Nordman on yhteydessä ansiojäseniin, ja tiedottaa, että Anglica ry:n laulukirja on
mahdollista ostaa ja maksaa sitsien yhteydessä.
- Kauppalista:
- 1,5 coke zero
- 2-3 pakettia jauhelihaa (väh. 1kg)

- 4 pakettia härkistä (1,2kg)
- 6 pakettia isoja tortillapohjia
- 1 (suurehko) keräsalaatti
- n. 1,3kg kurkkua
- väh. 32kpl nyhtökaurapullia (tai muita vegaanisia lihapullakorvikkeita)
- väh. 24kpl lihapullia
- 3 pakettia viinirypäleitä
- n. 1kg tomaattia
- 3 punasipulia
- 3 paprikaa
- 5 pussia tex mex-maustetta (vegaanista)
- 3 purkkia keskivahvaa salsaa
- 3 purkkia vegaanista creme fraichen korviketta
- 2 purkkia creme fraichea
- 1 pussi juustoraastetta
- 1-2 pussi vegaanista juustoraastetta
- 1l maitoa
- 3l kauramaitoa
- 1kg vehnäjauhoja
- 2dl maustamatonta vegaanista soijajugurttia
- 3 purkkia vegaanista vispikermaa
- Purkki vegaanista hilloa
e. Anglica Goes Outside 25.4.
- Tapahtuma on lisätty TYYn englanninkieliseen kalenteriin.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- ESN Uni Turku ei mainostanut tapahtumaa oman päällekkäisyyden vuoksi.
f. Wine & Whine & Sewing 26.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Tapahtuman nimeksi tuli lopulta Wine & Whine & Sewing.
g. Vappu 30.4. - 1.5.
- Munkit on tilattava K-Market Puhakasta viimeistään 26.4.
- Aliisa Rantanen on ilmoittautunut airueksi.
- Paul-Erik Niit on ilmoittanut TYYlle Anglica ry:n vappuboolin paikan.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu,
- Paul-Erik Niit kutsuu ansio- ja alumnijäsenet sekä henkilökunnan piakkoin.
- Aapo Rauha vastaa muiden kieliainejärjestöjen tiedusteluun vappuboolin paikasta.
12. Muut esille tulevat asiat
- Humanitas-kummi ei ole vastannut tiedusteluun vierailustaan.
- Hallitusjuliste valmistuu mahdollisesti ennen vappua.

13.

Kokouksen päättäminen klo 20:48

____________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

_____________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

