Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 20/2018
15.5.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Teemu Helenius, Aapo Rauha, Ada Iso-Kouvola,
Maija Riikonen, Mikko Rytö, Saku Hellbom, Pihla Eskola. Seuraamassa Risto Koponen.
Rasmus Nordman saapui kohdassa 7. a. Lotta Säilä saapui kohdassa 11.
1. Kokouksen avaus klo 18:14
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohdat 8. NMES-toimikunta ja 9. EU:n tietosuojauudistus ja muokataan muita
kohtia näiden mukaisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 19/2018.
5. Posti
- Fida ry:ltä mainos.
- Lasku X-Copy Oy:lta Baccanalioista.
- Verotuspäätös Verohallinnolta.
- Lasku Turun psykiatristen laitosten kerho ry:ltä kesähuvila Metsärannan varauksesta.
6. Ilmoitusasiat
- Englannin oppiaineen henkilökunnan tapaaminen järjestetään torstaina 17.5. klo 14
alkaen. Teemu Helenius ja mahdollisesti myös Paul-Erik Niit osallistuvat. Kokouksessa
keskustellaan Universitas Turku -avustuksesta ja mahdollisesta yhteistyöstä
ohjelmistokoulutusta koskien sekä Wine & Whine & Sewing -palautteesta.
- Muutama uusi alumni on liittynyt Anglica ry:n alumniksi. Tulevaisuudessa
liittymisestä voitaisiin lähettää sähköposti, joka vahvistaa liittymisen.
- Kevään kokoava kopoinfomaili on valmis, ja se voidaan lähettää viimeisen
henkilökunnan tapaamisen jälkeen.
- Kevään viimeinen pj-neuvosto peruttiin aikatauluongelmien vuoksi.
- Viking Line järjestää ilmaisen päiväristeilyn TYYn alajärjestöille 4.10. Risteilyllä on
tarkoitus keskustella yhteistyökuvioista.
- Anglica ry voitti Opiskelija-Oskarin yhteistyössä Skandica ry:n ja Kääntöpiiri ry:n
kanssa Kielaribileistä.
- Anglica ry:n kunniakirjojen kiinnittämistä Signumin kahvihuoneen seinille
suunnitellaan.
- Paul-Erik Niit on yhteydessä yliopiston tilapalveluihin ikkunan avaajasta,
poksahtaneesta pistokkeesta ja vanhoista jatkojohdoista sekä Kaffilan
turvallisuusvastaavista.

- Paul-Erik Niit on luonut Anglica ry:lle Katso-tunnisteen. Tunnisteen avulla on
mahdollista mm. hoitaa yhdistyksen veroasioita verkossa. Ainoastaan Paul-Erik Niit
voi käyttää palvelua ja hänellä on tarvittavat tunnukset.
7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, kiitosbileiden tarvikkeet, S-Market Halinen, 5,14€.
- Pankkikorttiosto, kiitosbileiden tarvikkeet, K-Citymarket Kupittaa, 23,68€.
- Pankkikorttiosto, kiitosbileiden tarvikkeet, Prisma Itäharju, 85,40€.
- Pankkikorttiosto, kiitosbileiden tarvikkeet, Lild Itäharju, 78,52€.
- Lasku X-Copy Oy:ltä, Baccanaliat, 184,76€. Eräpäivä oli 11.5.
- Lasku Turun psykiatristen laitosten kerho ry:ltä, kesähuvila Metsärannan varaus
vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileisiin, 240€. Eräpäivä 25.5.
- Kuitti Mikko Rydöltä, pääsykoekahvituksen tarvikkeet, Sale Hämeenkatu, 4,48€.
- Kuitti Mikko Rydöltä, pääsykoekahvituksen tarvikkeet, K-Market Puhakka, 2,14€.
- Kuitti Teemu Heleniukselta, pääsykoekahvituksen tarvikkeet, K-Market Puhakka,
3,28€.
b. Muuta
- X-Copy Oy:n erääntynyt lasku maksetaan pikimmiten.
- Vapun kulut: 256,92€.
- Anglica ry:n verotuspäätös saapui. Yhdistys on yleishyödyllinen, eikä saa
veronpalautuksia eikä joudu maksamaan jäännösveroja.
- Kiitosbileiden kulut: 532,74€, josta 192,74€ ostoksiin.
8. NMES-toimikunta
- Seuraava toimikunnan kokous järjestetään 22.5. klo 18 Kaffilassa.
- Leena Hyrsky nimitetään NMES-toimikuntaan.
9. EU:n tietosuojauudistus
- Tietosuojauudistus astuu voimaan 25.5. Tämä tietää joitain muutoksia yhdistyksen
jäsenrekisteriin.
- Muutoksien yksityiskohtia selvitetään edelleen.
- Viitenumeroiden käyttöä tulee mahdollisesti muuttaa. Vaihtoehtoina on esim.
tapahtumalle oma viitenumero, ja viestiin maksavan henkilön nimi, tai jokaiselle
yhdistykseen liittyvälle jäsenelle annetaan oma jäsennumero, jota käytetään kaikissa
tapahtumissa.
- Sähköpostilistalle lisäämisestä tulee saada virallinen suostumus ja siihen liittymisen
tulee olla vapaaehtoista.
- Vanhentuneet henkilötiedot tulee poistaa heti, kun niitä ei tarvita.
10. Syksyn 2018 tapahtumat
- Aapo Rauha on ollut yhteydessä Delta ry:een syksyn yhteistyöbileistä, ja he eivät ole
vielä vastanneet.

- Pihla Eskola on ollut yhteydessä Skandica ry:een syksyn kieliainejärjestöjen yhteisen
-

pilttitapahtuman järjestämisestä. Skandica ry:lle ilmoitetaan, että pilttitapahtumaa
voidaan lähteä järjestämään 3.9.
Toinen kesätentti järjestetään 10.8. Samana päivänä pyritään järjestämään Riverside
Hangout.
Kuuvuoren kentän varaus on vielä käsittelyssä.
Ensimmäisen vuoden infotilaisuuden tarkka ajankohta lyödään lukkoon torstaina 17.5.
henkilökunnan tapaamisessa.

11. Menneet tapahtumat
a. Pääsykoekahvitus 9.5.
- Kävijöitä oli paljon.
- Vegaaniset vaihtoehdot olivat suosittuja.
b. Vuosijuhlatoimikunnan kiitosbileet 9.5.
- Järjestelyt sujuivat hyvin.
- Aamupalatarvikkeita jäi paljon yli.
12. Hallituksen kevät 2018
- Paul-Erik Niit antoi palautetta henkilökohtaisesti hallitustoimijoille sekä yleisesti
hallituksen keväästä.
13. Muut esille tulevat asiat
- TYYn kv-tuutorien oppaan kuvausta Anglica ry:stä ei lähdetä muokkaamaan.
- Sisäliikuntavuoron jatkosta tulee päättää 29.5. mennessä. Paul-Erik Niit on ollut
yhteydessä Kanta ry:een ja Kritiikki ry:een, jotka ovat molemmat kiinnostuneita
jatkamaan vuoroa. Vuoroa pyritään jatkamaan syksyllä, mikäli kulut pysyvät samana.
- Teemu Helenius ja Pihla Eskola kokoavat mahdolliset hyväntekeväisyyskohteet
sähköpostiketjuun.
- Rookie Guiden painatusaikatauluista ollaan yhteydessä X-Copy Oy:een. Sisältöä ja
muutoksia on jo alettu suunnitella.
- Pihla Eskola on yhteydessä englannin oppiaineeseen Rookie Guiden henkilökunnan
esittelystä.
- Paul-Erik Niit tekee Doodlen sopivista ajoista kesän kokoukselle.
12.

Kokouksen päättäminen klo 19:59

_____________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

____________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

