Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 15/2019
8.4.2019 klo 18.00 Signumin kahvihuone
Läsnä: Rasmus Nordman, Katri Sohlman, Heikki Lyytinen, Ada Iso-Kouvola, Teemu Helenius, Aapo Rauha, Pihla
Eskola, Salli Salolahti, Maija Riikonen, Otava Korkka ja Tommi Virtanen.
1. Kokouksen avaus klo 18.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirja 14/2019 hyväksytään.
5. Posti
- Verohallinnolta yhteenveto verojen maksutilanteesta.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavanlaisia yhteydenottoja: TUTO Hockeyn mainos, Digit ry:n ja Nucleus ry:n yhteydenotto
vapun toimistokierroksesta 23.4., Nucleus ry:n mainos wapunaloitusbileistä, Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n
mainos leirinohjaajan paikasta, Ehyt ry:n mainos kohtaamispaikka Pop-Up Elokolon toiminnan alkamisesta, Turun
tapahtumapalvelujen kutsu tapahtumajärjestäjän infopäivään 8.5. Puutarhakadun auditoriossa (ilmoittautuminen
24.4. mennessä), Kinokoplan mainos, pro gradu -tutkielman välityspyyntö, elokuvalehti Zoomin mainos, ja
opiskelijoiden mielenterveyspäivän mainos.
- 26.4. tapahtuvaa humanistipäivää on mainostettu Anglican alumneille.
- Ada Iso-Kouvola on lähettänyt jäsenistölle huhtikuun infomailin.
- Uusi alumnijäsen on lisätty alumnirekisteriin ja alumnien sähköpostilistalle.
- Humanitas ry:n hallitus kokoustaa 8.4., saman aikaisesti Anglican hallituksen kanssa. Kukaan Anglican hallituksesta
ei pääse paikalle.
- Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tehtäväpankki on julkaistu. Laitos on tiedottanut tehtäväpankista opiskelijoita.
- SumUp-korttikone on toimituksessa.
- NMES-tapahtuman haalarimerkit ja Kettu My level -haalarimerkit on postitettu.
- Teemu Helenius edusti Anglicaa Skandica ry:n 51-vuotisjuhlissa. Teemu Helenius toimitti lahjan ja kortin. Myös
Kritiikki ry:n vuosijuhlakortti on ostettu. Se odottaa lähettämistä Kaffilan kaapissa.
- Ohjelmistokoulutuksen materiaalit on nyt saatavilla. Niille on tehty oma Moodle-sivunsa, jonka ylläpitäjinä
toimivat tällä hetkellä Maarit Koponen ja Mari-Liisa Varila. Materiaalien saatavuudesta ja sijainnista on tiedotettu
jäsenistöä.
- Teemu Helenius tiedottaa David Clarkea siitä, että materiaalit on julkaistu.
- Teemu Helenius oli 4.4. paikalla englannin oppiaineen henkilökunnan kokouksessa.
- SLA-professuurin ja Maarit Koposen sijaisten pestin hakuaikaa on pidennetty.
- Suunnitteilla on, että perus- jaaineopintojen loppumerkinnät haetaan ensi syksystä lähtien Webropol-pohjaisien
lomakkeiden avulla.
- Damon Tringham on lähettänyt opiskelijoille kursseista, jotka eivät ole enää suoritettavissa tämän lukuvuoden
loppumisen jälkeen.
- Kokouksessa puhuttiin englannin oppiaineen hakijamääristä. Opiskelemaan on hakenut 569 henkilöä, joista
164 on ensisijaista hakijaa.
- Humanistisen tiedekunnan budjetti on alijäämäinen. Pieniä säästökohteita pyritään etsimään mahdollisuuksien
mukaan, mutta keskitetympiä säästötoimia ei ole luvassa.
- Aapo Rauha sopii ajankohdan, jolloin tuutorit käyvät tuutoritapaamisessa Damon Tringhamin kanssa. Tapaamisen
suositellaan tapahtuvan ensimmäisen yhteisen tuutoritapaamisen jälkeen.
- 1.4. järjestetyssä proseminaari-infossa oli 35 osanottajaa.
- Teemu Helenius osallistuu tiistaina 9.4. 18.00 Turku-salissa pidettävään kopo-neuvostoon.
- Teemu Helenius vieraili 28.3. Humanitas ry:n kevätkokouksessa. Kauden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
hyväksyttiin.

7. Talous
a) kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, Skandican vuosijuhlalahja, K-Supermarket Nummenpakka, 3,50€
- Pankkikorttiosto, Skandican vuosijuhlalahja, Sweet Surprise Kauppiaskatu, 3,95€
- Pankkikorttiosto, Skandican vuosijuhlalahja, S-market Wiklund-Herkku, 4,80€
- Pankkikorttiosto, Skandican vuosijuhlakortti, 3,90€, Sokos Wiklund
- Pankkikorttiosto, Kritiikin vuosijuhlakortti, 4,50€, Sokos Wiklund
- Kuitti Anu Laurilalta, NMES-sitsien askartelutarvikkeet, Turun Kansallinen Kirjakauppa, 2,95€
- Kuitti Leena Hyrskyltä, NMES-sitsien askartelutarvikkeet, Turun Kansallinen Kirjakauppa, 3,69€
- Yhteenveto verohallinnolta, myöhästymismaksu, 0,64€
b) muuta
- NMES-sitsien maksuja on tullut 20/42. Maksuista on muistutettu ja muistutetaan uudestaankin.
- Pöytäkirjassa 14 mainittu lasku Lipstikka Ravintolapalvelut Oy:ltä on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 13 mainittu lasku Turun Seudun Bofferoijat ry:ltä on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 13 mainittu lasku Matti Koivurinnan säätiöltä on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 9 mainittu lasku Domainmaailmalta on maksettu määräajassa.
- TVO:lta ei ole vielä saatu kuittia PA-vuokrasta/miksaajan palkkiosta. Aapo Rauha ottaa TVO:hon uudelleen
yhteyttä.
- Verohallinnolta tulleessa yhteenvedossa on pöytäkirjoissa 11 ja 13 mainitun myöhästymismaksun unohduksen
johdosta seurannut myöhästymismaksu, 0,64€.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Ada Iso-Kouvola on saanut vastauksen TYYltä alumnilomakkeen koodauksesta. Vastauksesta ei kuitenkaan ollut
hyötyä lomakkeen suunnittelussa. Lomakkeen suunnittelu jatkuu.
b. NMES-toimikunta
- NMES-toimikunta kokousti 4.4. Quantum XVIII -tilassa.
- Kokouksessa keskusteltiin tarkkaan tapahtuman rakenteesta ja aikataulusta. Tarkka aikataulu on tehty.
- Tapahtuman yhteyshenkilöt ovat Katri Sohlman, Pirkka Hallamaa ja Alisa Riikonen.
- Saunaryhmä menee valmistelemaan saunan käyttökuntoon torstaina 11.4.
- Saunaan tarvittavat ostokset käydään ostamassa 11.4. ja ne viedään saunalle 12.4.
- Rastikierroksen loputtua Anu Laurila ja Alisa Riikonen auttavat osallistujia oikeiden bussien löytämisessä.
- Rastikierroksen loppuessa saunalla pitää olla kaksi toimikuntalaista ohjeistamassa osallistujia oikeisiin tiloihin.
- Saunominen loppuu noin klo 3.00, jolloin 4-6 toimikuntalaista siivoaa tilan kuntoon ennen lähtemistä.
- Majoituksessa pidetään alkuinfo ja yhteislähtö rastikierrokselle noin klo 17.00. Alkuinfoon tarvitaan ainakin kolme
toimikuntalaista.
- Majoitukseen pääsee sisään klo 15.00 alkaen. Ainakin Rasmus Nordman ja ehkä myös Katri Sohlman, ovat paikalla
vastaanottamassa osallistujia. Saara Lindberg tai Rasmus Nordman vie osallistujien saunavarusteet suoraan
majoituksesta saunalle, kun alkuinfo loppuu.
- Rastikierroksen info pidetään 17.30 tuomiokirkolla. Palkintojenjako tapahtuu samassa paikassa 21.30. Rastien
kiertäminen täytyy lopettaa 21.00.
- Rasmus Nordman ja Saara Lindberg ovat hälytysvalmiudessa auton kanssa koko rastikierroksen ajan.
- Sitsikaupassa käydään torstaina ja perjantaina. Juomaostokset tehdään kokonaisuudessaan torstaina. Juomat
viedään säilöön Alisa Riikosen säilöön sitsejä odottamaan.
- Sitsien piirakat leivotaan torstaina Aapo Rauhan luona.
- 5-10 henkilöä valmistelee Q-talon sitsikuntoon klo 15.00 alkaen.
- Aamupalaostokset tehdään perjantaina ja luennon kahvitusostokset tehdään lauantaina. Katri Sohlman ja Pirkka
Hallamaa käyvät hakemassa aamupalat. Ruokaostokset viedään säilöön Yo-taloihin, josta ne haetaan tarpeen
mukaan lauantaina ja sunnuntaina.
- Luentokahvitukseen tarvitaan 3-4 henkilöä. Rasmus Nordman hakee tilaamansa munkit K-Market Puhakasta
kahvitusta varten.
- Kahvitukseen saadaan lainaksi kolme kahvinkeitintä.
- Rasmus Nordman ja Mikko Rytö tarkistavat, että luentosalin ovet ovat auki ennen luentoa ja kiinni luennon jälkeen.
Teemu Helenius ja Anu Laurila siivoavat luentosalin luennon jälkeen.
- Aapo Rauha ja Maija Riikonen järjestävät luennon jälkeen tapahtuvan merkkimarkkinan pöydät.
- Turku-salin avain haetaan perjantaina merkkimarkkinoita varten.
- Majoituksen ja Q-talon siivoaminen tapahtuu sunnuntaina.
- Kaikkien kauppareissujen aikana pidetään huolta, että Anglican pankkikortti on aina hallituslaisen hallussa.
- Tapahtuman aikataulu ja promovideo on julkaistu Facebook-tapahtumassa.

- Tapahtuman infolappu on tilattu Painosalama Oy:ltä.
- Toimikunta on päättänyt tilata 200 kappaletta rannekkeita Saaristobaarissa pidettäviä jatkoja varten. Rannekkeella
pääsee ilmaiseksi sisään Saaristobaariin.
- Rannekkeiden jakotapahtuma niille, jotka eivät osallistu sitseille tapahtuu keskiviikkona 10.4. klo 14-16 Kaffilassa.
Aapo Rauha on paikalla jakotapahtumassa.
- Sitsikoristeiden teko on aloitettu.
- Majoituksen pelastussuunnitelma on hyväksytty.
- Osallistujajärjestöille on lähetetty viimeinen tiedotusviesti, jossa selitetään vielä kertaalleen tapahtuman kulku.
- Sitsiruoat on tilattu Turun Upseerikerho ry:ltä.
- Sitsiplaseeraus on tehty.
- Tapahtuman luennoitsijoille ostetaan lahjat. Lahjoihin budjetoidaan 20€. Katri Sohlman ostaa lahjat.
- Hallitus päättää, että tapahtuman kuljettajat saavat kilometrimääriä vastaavan bensakorvauksen tapahtumasta.
Korvausta maksetaan 0,43€ senttiä kilometriltä. Kaikista korvattavista kilometreistä täytetään
matkakorvauslomakkeet.
c. Baccanalia
- Useat lehtijutut ovat valmiita. Mikko Rytö on sopinut viivästyneiden lehtijuttujen tekijöiden kanssa, että kaikkien
kirjoitusten pitää olla valmiita ennen NMES-tapahtumaa.
- Mikko Rytö ja Emma Lehtinen keskustelevat torstaina 11.4. lehden taitoista. Emma Lehtinen on aloittanut taiton
suunnittelun.
- Maija Riikonen kyselee Painosalama Oy:ltä hinta-arviota erilaisista painovaihtoehdoista. Painosalamalta
tiedustellaan paljonko kokovärillinen lehti maksaisi verrattuna värittömään. Lehdessä tulee olemaan sivuja
arvioilta 40-50. Maija Riikonen tiedustelee Painosalamalta lehden toimitusaikaa ja hintaeroja eri värivaihtoehtojen
välillä.
9. Menneet tapahtumat
a. Boffaus 4.4
- Tapahtuma onnistui hyvin.
- Tapahtumaan osallistui 19 ihmistä.
10. Tulevat tapahtumat
a. Humanistisähly 16.4.
- Ainejärjestöjen vastuuhenkilöt ovat kokoustaneet viime viikolla. Kokouksessa sovittiin, että Humanitas ry tekee
Humanistisählyn Facebook-tapahtuman.
- Anglica teki myös oman Doodle-ilmoittautumisensa, jolla kartoitettiin jäsenistön halua pelata joukkueessa.
- Hallitus päättää, että tapahtumassa ei myydä Anglican tuotteita, sillä myyntiä ei uskota olevan tarpeeksi.
- Tapahtuman järjestäjät tekevät infolappuja, joita viedään Sirkkalaan kertomaan parkkipaikan pysäköintikiellosta.
- Kanta ry:n edustaja ja Rasmus Nordman käyvät ennen tapahtumaa rajaamassa parkkipaikkaa, jotta parkkipaikka
olisi tyhjä turnauksen alkaessa.
- Humanitas ry järjestää turnaukseen tuomarit. Ottelut kestävät 10 minuuttia ja turnauksessa on 2 lohkoa.
- Turnauksen voittaja saa kiertopokaalin, johon Humanitas ry on luvannut kaivarruttaa voittajajärjestön nimen.
- Tapahtuman järjestäjät tapaavat tiistaina 9.4. Rasmus Nordman on menossa tapaamiseen. Tapaamisessa
suoritetaan turnauksen lohkojen arvonta. Arvonta streamataan mahdollisesti Facebook-livessä.
b. Sitsit 18.4.
- Tapahtuman Blankett-ilmoittautuminen sulkeutuu 9.4. keskiyöllä.
- Tapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut 68 henkilöä, joista 50 on anglicalaisia.
- Maksuohjeet lähetetään osallistujille keskiviikkona 10.4.
- Pihla Eskola tilaa sitsiruoat 11.4. Turun Upseerikerho ry:ltä.
- Sitsien johtopöydässä tulee istumaan yksi henkilö jokaisesta osallistuvasta ainejärjestöstä. Anglicasta johtopöytään
valitaan Mikko Rytö.
- Tapahtumaan on löydetty 3 tarjoilijaa. Hallitus etsii vielä halukkaita sitsitarjoilijoita.
- Aapo Rauha menee Skandican kanssa sitsikaupoille torstaina 18.4.
- Salli Salolahti hakee Q-talon avaimet.
- Sitsien plaseeraus tehdään ensi viikolla.
- Pihla Eskola mainostaa tapahtumaa Anglican Instagramissa vielä ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.

c. Anglica Goes Outside 24.4.
- Tapahtumat Anglica Goes Outside, Pihapelit ja Pub Quiz laitetaan kaikki yhteen Facebook-tapahtumaan, josta
löytää helposti kaiken Anglican vappuohjelman.
- Tapahtuman suunnittelu edistyy.
d. Pihapelit 25.4.
- Tapahtuman suunnittelu edistyy. Hallitus jatkaa pihapelien ideoimista.
e. Pub Quiz 25.4.
- Salli Salolahden esittämä aikataulu sopi hyvin KaraokeBar Silvermoonille. Tapahtuman ovet aukeavat siis 18.30,
Pubivisa alkaa 19.00, karaoke alkaa 21.30 ja loppuu 1.00.
- Salli Salolahti tiedustelee vielä Silvermoonista onnistuuko visan kysymysten heijastaminen seinälle heidän
tiloissaan.
- Tapahtuman palkintoja mietitään myöhemmin.
f. Ansiojäsensitsit 26.4.
- Pihla Eskola julkaisee sitsien Facebook-tapahtuman tänään 8.4.
- Viime vuoden ansiojäsensitseillä tapahtuman menot olivat noin 140€. Aikaisemmin on budjetoitu, että
tapahtumasta voidaan tehdä 100€ tappio.
- Hallitus päättää sitsien hinnan olevan 5€. Tapahtuman ruoaksi valitaan tortillat, joihin hankitaan liha- ja vegaanisia
täytteitä.
- Pihla Eskola julkaisee sitsien ilmoittautumisen 10.4. klo 18.00. Ilmoittautuminen sulkeutuu 17.4. Sitseille mahtuu 25
ihmistä.
- Rasmus Nordman tekee kokouksen jälkeen sähköpostiketjun, jossa hallitus ideoi sitsirangaistuksia.
g. Wine & Whine & Sewing 29.4.
- Teemu Helenius pääsee paikalle noin klo 19.00., joten tapahtuman palautteen anto osio alkaa vasta
silloin.
- Salli Salolahti tekee Facebook-tapahtuman, jossa kerrotaan itse tapahtuman alkavan jo 18.00., mutta Whine-osion
alkavan 19.00.
h. Vappu 3.4.-1.5.
- Ainejärjestöt voivat nyt ilmoittaa vapputapahtumansa sijainnin TYYlle.
- Anglica tulee tarjoilemaan vappuboolinsa Arcanumin läheisessä puistossa. Rasmus Nordman ilmoittaa sijaintimme
TYYlle.
- Katri Sohlman lähettää sähköpostia jäsenistölle mahdollisuudesta toimia Anglican airueina TYYn vappukulkueessa.
11. Muut esille tulevat asiat
- 17.4. tapahtuvan verenluovutuksen Facebook-tapahtuma on julkaisu. Katri Sohlman ei ilmoita Anglican
saapumisesta Veripalveluun, sillä tapahtumaan osallistui viimeksi vähän osallistujia.
- TYYn huhtikuun tiedotussähköpostissa on kerrottu mahdollisuudesta saada TYYn sponsorointia ainejärjestön
risteilyä varten. Maija Riikonen tiedustelee TYYltä onko sponsorointia liian myöhäistä hakea. Koska Anglica on
tehnyt jo alustavan varauksen Viking Linelle Not-GOOM risteilyä varten 14.-15.11, tiedustelee Maija Riikonen
Viking Linelta onnistuuko varauksen muuttaminen vielä.
- Teemu Helenius ei kysynyt 4.4. pidetyssä henkilökunnan kokouksessa henkilökunnan mielipidettä
tenttikysymysarkisto-ideasta. Teemu Helenius lähettää henkilökunnalle lähipäivinä sähköpostia aiheesta.
- Katri Sohlman vastaa myöntävästi Digit ry:n ja Nucleus ry:n yhdeydenottoon vapun toimistokierroksesta 23.4.
- Turun kaupungin tapahtumapalvelut järjestävät tapahtumajärjestäjille tapahtuman, jossa on mahdollista oppia
suurten tapahtumien järjestämistä. Jos hallitus on kiinnostunut, niin ilmoittautuminen pitää tehdä viimeistään 24.4.
- Englannin oppiaineen tuutorit on valittu. Hallitus tiedustelee tuutoreilta voisivatko he tulla vierailemaan hallituksen
kokouksessa lähiaikoina. Koska vierailijoita olisi kokouksessa paljon, pitää kokoukselle varata isompi tila. Katri
Sohlman tiedustelee Proffan Kellarista olisiko heidän kabinettiansa mahdollista käyttää kokoukseen.
- Teemu Helenius lähettää jäsenistölle kopo-infoviestin 10.4.
- Otava Korkka tilaa vuoden 2019 hallitusjulisteen pian. Julisteita tilataan 1 kappale Painosalama Oy:ltä.

12. Kokouksen päättäminen 19.42

Rasmus Nordman

Heikki Lyytinen

Puheenjohtaja

Sihteeri

