Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 28/2018
18.9.2018 klo 18:00 Kaffila
Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Lotta Säilä, Ada IsoKouvola, Aapo Rauha, Maija Riikonen, Mikko Rytö, Saku Hellbom, Pihla Eskola. Seuraamassa
Jussi Nikkanen. Nico Kujanen saapui kohdassa 8. Nico Kujanen poistui kohdassa 9.
1.

Kokouksen avaus klo 18:03

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.

3.
Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 8. Ohjelmistokoulutus ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 27/2018.
5.

Posti

6.

Ilmoitusasiat

- Kutsu Mañana ry:n 20. vuosijuhlille.
- Teemu Helenius ja Aapo Rauha esittelevät kielten opiskelua Turun suomalaisen yhteiskoulun
-

lukiolla keskiviikkona 24.10. klo 14:35 alkaen. Aapo Rauha on ilmoittanut lukiolle sopivasta
ajasta.
Haalarien sponsorihaku loppui sunnuntaina. Sponsoreita on 2100€ edestä. Ada Iso-Kouvola
lähettää sponsoritiedot haalarifirmalle. Rasmus Nordman lähettää sponsoreille maksuohjeet.
Sponsoreilla on alustavasti 2 viikkoa aikaa maksaa, mutta tästä voidaan joustaa tarvittaessa.
Humanitaan hallitus kokoustaa tiistaina 18.9. klo 18. Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei pääse
paikalle.
Lyyti Oy on lähestynyt Anglica ry:n hallitusta työpaikkailmoituksen välittämisestä jäsenistölle.
Mikko Rytö vastaa, että valmiiksi kirjoitettuja työpaikkailmoituksia voidaan välittää jäsenistölle.
Mikko Rytö välittää sähköpostin Humanitaan syksyn tapahtumista ja hallopedhauista
jäsenistölle.
Humanitaan halloped-iltama järjestetään 25.9. klo 18. Teemu Helenius osallistuu mahdollisesti.
Pihla Eskola ei pääse osallistumaan.
Heikki Lyytinen on hakenut palkintonsa Pilttipassin suorittamisesta.
Rasmus Nordman on lähettänyt onnittelukortin Sugri ry:lle.
Mikko Rytö on lähettänyt Teemu Heleniuksen sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävistä tiedottavan
sähköpostin jäsenistölle.
NMES-toimikunta jakaa varainkeruuksi Tylkkäreitä TYSin kohteisiin 26.10. ja 30.11. Saara
Lindberg koordinoi Tylkkärien jakamista.
Osakuntasali on varattu 1.12. alumnisitsejä varten.
Rasmus Nordman on päivittänyt syyskuun kalenterin Anglica ry:n ilmoitustaululle.
Mikko Rytö on vastannut Forum Romanumille heidän tiedusteluun yhteisestä risteilystä
loppusyksystä, ettei Anglica ry lähde mukaan oman NotGOOM-risteilyn vuoksi.
Mikko Rytö on vastannut Asia Exchangelle, ettei Anglica ry lähde mukaan yhteistyöhön.

- NMES-toimikunta osallistui varainkeruuna Turun päivän kirpputorille 16.9.
7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Puhakka, 3,14€.
- Pankkikorttiosto, onnittelukortti Sugri ry:lle, Sokos Wiklund, 3,70€.
- Pankkikorttiosto, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka, 3,49€.
b. Muuta
- Anglica ry:n tilille on maksettu kolme 1v-jäsenyyttä ja yksi 7v-jäsenyys.
- Turun päivän kirpputorin tuotto oli 91,25€.
- Coffee hourin 12.9. myynti:
- 1 laulukirja: 10€.
- Tilityksiä:
- Blockpartyn pohjakassa: 100,00€
- Blockpartyn tuotto: 34,35€. Edelliseen pöytäkirjaan summaksi oli merkitty 35,35€, mutta
pankissa summa oli kahden laskukerran jälkeen 34,35€. Puuttuva euro on mahdollisesti bakesalen
tuotossa.
- Bakesalen 11.9. tuotto:
- 3 Whomst'd've-haalarimerkkiä á 3,00€: 9,00€
- 5 Anglica-haalarimerkkiä á 2,50€: 12,50€
- 2 Anglia-haalarimerkkiä á 3,00€: 6,00€
- 1 60-vuosijuhlien haalarimerkki: 3,00€
- 1 laulukirja: 10,00€
- 2 kangaskassia á 5,00€: 10,00€
- Leivonnaiset: 261,85€
- Yhteensä: 312,35€
- Coffee Hourin 12.9. myynti:
- 1 laulukirja: 10,00€
- Turun päivän kirpputorin tuotto: 91,25€
8. Ohjelmistokoulutus
- Teemu Helenius on kutsunut ensimmäisen hakijan tapaamiseen, mutta hän ei ole vastannut.
Teemu Helenius on yhteydessä hakijaan uudelleen loppuviikosta.
- Yksi mahdollinen hakija on tiedustellut, voiko koulutuksen järjestää englanniksi. Teemu
Helenius on vastannut, että hän voi lähettää hakemuksen englanniksi ja että koulutus on
tarvittaessa mahdollista järjestää englanniksi.
- Teemu Helenius tiedustelee Universitas Turulta, vaikuttaako mahdollisesti SPSS-koulutuksen
pois jättäminen koulutuksesta saatavaan rahoitukseen.
9. Syksyn 2018 tapahtumat
- Syksyn kulttuuritapahtuma järjestetään Turun ylioppilasteatterin Adalmiinan helmeen torstaina
25.10. klo 19.
- Lotta Säilä varaa 30 paikkaa.
- Varatut paikat tulee vahvistaa Turun ylioppilasteatterille viikkoa ennen esitystä.
- Ryhmäalennus on 1€ per lippu 10 + henkilön ryhmistä.
- Halloweensitsit järjestetään 1.11.
- Syksyn sääntömääräinen yleiskokous järjestetään 7.11.

-

Kostajaiset järjestetään 8.11.
Hallituskähmintä järjestetään alustavasti viikolla 43.
Wine & Whine järjestetään marras-joulukuussa.
Mikko Rytö on saanut Viking Linelta muistuksen notGOOM-risteilyn varauksen
vahvistamisesta. Mikko Rytö vahvistaa varauksen tänään ja varmistaa, että hinta on 20€ per
osallistuja.
Ada Iso-Kouvola tekee notGOOMin Facebook-tapahtuman ensi viikon maanantaina ja
ilmoittautuminen aukeaa torstaina 27.9. Ilmoittautuminen sulkeutuu 11.10.
Viking Linelle tulee ilmoittaa 15.10. mennessä kuinka monta osallistujaa risteilylle osallistuu.
Rasmus Nordman lähettää maksuohjeet ilmoittautumisen sulkeuduttua.
Aapo Rauha kysyy ESN Uni Turulta haluavatko he lähteä järjestämään baaribileitä torstaina
22.11. tai 29.11.

10.
Menneet tapahtumat
a. Anglica Goes Outside 12.9.
- Osallistujia oli 40. Vaihto-opiskelijoita oli 3.
- Jatkoille Proffaan tuli paljon osallistujia.
- Jatkossa tulee muistaa ilmoittaa heti Facebook-tapahtumaan mikäli puistosta on poistuttu ja
mihin on siirrytty.
11. Tulevat tapahtumat
a. Anglica Gives Up 19.9.
- Pihla Eskola järjestää yhteislähdön verenluovutukseen Kaffilasta klo 12.
b. Yleiskokous 19.9.
- Edu3 ovet ovat auki klo 17:45-18:30.
- Rasmus Nordman käy kaupassa. Tilaisuudessa tarjoillaan kahvia, teetä ja sitruunavohveleita.
Tarjoiltaviin budjetoidaan 10€.
- Teemu Helenius, Mikko Rytö, Lotta Säilä ja Pihla Eskola aloittavat kahvin keittämisen klo 17
Kaffilassa.
c. Pilttisitsit 21.9.
- Maksuohjeet on lähetetty jäsenistölle.
- Toistaiseksi maksuja on tullut 71 kappaletta. Maksujen eräpäivä on tänään.
- Rasmus Nordman muistuttaa maksamattomia tarvittaessa.
- Sitsien jälkimmäinen ilmoittautuminen sulkeutui torstaina 13.9. 46 osallistujaa ilmoittautui.
- Plaseeraus on tehty.
- Aapo Rauha ja Lotta Säilä tekevät plaseerauskartan ja paikkakortit. Askarteluihin budjetoidaan
10€.
- Sitseille osallistuu 111 sitsaajaa sekä 3 hengen johtopöytä.
- Lotta Säilä on tilannut ruoat Turun Upseerikerholta.
- Ruokatilaus on tehty 111 sitsaajalle, johtopöydälle ja 1 tarjoilijalle. Tilauksen jälkeen on
ilmoittautunut 4 tarjoilijaa, joille ei ole tilattu ruokaa. Tilattua ruokaa annostellaan siten, että
heillekin riittää.
- Tarjoilijoina toimivat Emilia Tähkävuori, Nico Kujanen, Rosalia Ruotsalainen ja kaksi eianglicalaista.
- Yksi osallistuja on sanonut voivansa tarvittaessa siirtyä sitsaajasta tarjoilijaksi. Koska häntä ei
olla siirtämässä tarjoilijaksi, Rasmus Nordman vastaa, ettei tarjoilijoita enää tarvita.

- Paul-Erik Niit, Aapo Rauha ja Rasmus Nordman käyvät perjantaina kaupassa ja hakevat ruoat
-

Turun Upseerikerholta.
Tarjoilijoille ilmoitetaan, että heidän tulee olla paikalla Q-talolla klo 17-18.
Aapo Rauha hakee Q-talon avaimen.
Järjestelyt aloitetaan Q-talolla perjantaina klo 16.
Anglica ry:n Spotify-soittolistaa päivitetään jatkoille. Biisitoivelappu Q-talon seinälle
toteutetaan.
Lotta Säilä tuo tietokoneen musiikin soittamiseen.
Jatkot loppuvat kun viimeinen hallituslainen poistuu.
Siivous aloitetaan klo 10 lauantaina.
Rasmus Nordman palauttaa pullot lauantaina.
Sitseillä ei myydä laulukirjoja.
Johtopöydälle budjetoidaan 20€.
Kauppalista:
- n. 9-10 kerää salaattia.
- n. 3,5 kg kurkkua.
- n. 3 kg tomaattia.
- 1 paprika.
- 5 pktia laktoositonta salaattijuustoa.
- 3 pktia viinirypäleitä.
- 12 patonkia
- 1 pkt gluteenitonta näkkäriä.
- 1-2 plo vegaanista salaatinkastiketta.
- 2 pktia Reilun kaupan kahvia.
- 2 pktia Reilun kaupan teetä.
- 3 L laktoositonta iskukuumennettua maitoa.
- 2 L kauramaitoa.
- 3 rullaa isoja (väh. 150 l) jätesäkkejä.
- väh. 115 muovimukia.
- väh. 115 kahvimukia.
- väh. 115 servettiä.
- Valkoisia kertakäyttöpöytäliinoja (väh. 60 m).
- Ilmastointiteippiä
- 1 plo vaniljakokista (1,5 l)
- 1 plo mango-guava Novelle (1,5 l)
- 1 plo 7up tai Sprite (1,5 l)
- 3 ploa Sprite (1,5 l)
- 2 ploa Pepsi Max (1,5 l)
- 2 ploa Mountain Dew (1,5 l)
- 2 ploa Hartwall Päärynälimsa (1,5 l)
- 1 plo Fentimans Rose Lemonade (tai Coca-Cola)
- 1 plo Hartwall Vadelmalimsa (tai Sprite) (1,5 l)
- 1 plo Pommac Rosé (tai Hartwallin vadelmalimonadi) (1,5 l)
- 1 plo Coca-Colaa (1,5 l)
- 1 plo 0,5 l Bonaqua vadelmavissy

-

1 plo 0,5 l Jaffa
1-2 tlkiä Juissi Ananas-Appelsiini (1-2 l?)
2 tlkiä päärynämehua
41 siideriä
23 kaljaa
Kaffilasta:
- Tusseja.
- Viirit.
- Rustiikit.
- Paikkakortit ja plaseerauskartta.
- Valosarjat.
- Talouspaperia.
- Megafoni.
- 39 laulukirjaa.
- Käsipyyhkeet.
- Kannuja
- Kulhoja
- Veitsiä
- Kauhoja
- Kahvinkeitin
- Suodatinpusseja
- Termoskannut kahville ja teelle

d. Anglica Goes Villa 28.9. – 30.9.
- Perjantaiyöksi on ilmoittautunut 35 osallistujaa, lauantaiyöksi 36 osallistujaa.
- Ilmoittautuminen on auki torstaihin 20.9. asti.
- Rasmus Nordman lähettää maksuohjeet perjantaina 21.9. ja maksujen eräpäivä on 25.9.
- Teemu Helenius lahjoittaa muovimukit tapahtumaan.
e. Boulderointi 3.10.
- Boulderointi on varattu 3.10. 25 osallistujalle.
- Lotta Säilä tekee Facebook-tapahtuman huomenna.
- Ilmoittautuminen aukeaa lauantaina 22.9. ja loppuu tiistaina 25.9. Anglica ry:n hallituksen
kokouksen jälkeen.
- Rasmus Nordman tekee maksuohjeet keskiviikkona 26.9. Maksujen eräpäivä on 1.10.
- Lopullinen osallistujamäärä tulee ilmoittaa 26.9. mennessä.
- Kokonaishinta 25 osallistujalta on 195€. Maksun voi maksaa paikan päällä tai jälkikäteen
laskulla.
- Yhdistyksen tuen jälkeen hinta jäsenistölle on 5€. Hinta sisältää kenkien vuokran.
f. Pub Quiz 11.10.
- Waterloo on vastannut, että heille sopisi paremmin Pub quizin järjestäminen 18.10. Aapo Rauha
on vastannut, että ei sovi Anglica ry:n baaribileiden vuoksi.
- Teemu Helenius ja Saku Hellbom toimivat quizmastereina.

g. Satubileet 18.10.
- Otava Korkan suunnittelema merkki on lähetetty Turun Haalarimerkki Oy:lle. Delta ry tilaa
haalarimerkit.
- Otava Korkka suunnittelee bileiden julisteen viimeistään 24.9. mennessä.
- Lotta Säilä tekee Facebook-tapahtuman ensi viikolla.
- Delta ry:lle ehdotetaan bileisiin seuraavaa oheisohjelmaa:
- Pukeutumiskilpailu, ja paras asu palkitaan.
- Vegasiin piilotetaan kuvia, joiden löytämisestä saa palkintoja.
12. Muut esille tulevat asiat
- Pöytäkirjan liitteenä lista jäsenmaksun maksaneista. Kaikki hyväksytään Anglica ry:n jäseniksi.
- TYYn 96. vuosijuhlat järjestetään 10.11. Ilmoittautuminen avataan 6.10. kaikille TYYn jäsenille.
- Mikko Rytö ilmoittaa Vinokinolle, että heidän työpaikkailmoituksensa on välitetty jäsenistölle.
- Paul-Erik Niit vaihtaa Anglica ry:n TYYn sivujen salasanan.
- TYYn päiväristeilylle 4.10. tulee ilmoittautua 27.9. mennessä. Teemu Helenius, Rasmus
Nordman ja Mikko Rytö harkitsevat osallistumista.
- Paul-Erik Niit välittää Anglica Sport Squadin ja FC Anglican mainoksen jäsenistölle.
- Seuraavasta englannin oppiaineen henkilökunnan tapaamisesta ei ole vielä tietoa.
- Mikko Rytö on ilmoittanut Sanna Kyynäräiselle kv-vastaavuudesta. Elina Keskitalo ei ole
vastannut ympäristövastaavan paikastaan.
- Kukaan Anglica ry:n hallituksesta ei pääse osallistumaan Mañana ry:n vuosijuhlille. Rasmus
Nordman lähettää onnittelukortin, budjetti 5€.
- Lotta Säilä selvittää saunatiloja kevään laskiaistapahtumaan. Tilaan tulee mahtua n. 50-60
henkilöä.
- Laulukirjoja tulee pian tilata lisää. Paul-Erik Niit selvittää, miten laulukirjat on tilattu ennen.
13.

Kokouksen päättäminen 20:27

___________________________
Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

___________________________
Pihla Eskola
Sihteeri

