Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 16/2019
15.4.2019 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, Tommi Virtanen ja Lotta Säilä. Seuraamassa Pirkka Hallamaa,
Margus Kirsimägi, Leena Hyrsky ja August Kuusipalo. Leena Hyrsky saapui kohdassa 6 ja poistui kohdassa 9.a.
Teemu Helenius ja August Kuusipalo saapuivat kohdassa 9.a.
1. Kokouksen avaus klo 18.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 10.b. Anglica Gives Up 17.4. ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Siirretään pöytäkirjan 15/2019 hyväksymistä seuraavaan viikkoon.
5. Posti
- Lasku Painosalama Oy:ltä NMES-tapahtuman infolapuista.
- Paketillinen mainosmateriaalia Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolta.
- SumUp-korttikone SumUpilta.
- NMES-tapahtumassa käytetyt rannekkeet Suomen Rannekekauppa Oy:ltä.
6. Ilmoitusasiat
- Pöytäkirjat 11/2019, 12/2019, 13/2019 ja 14/2019 on lisätty Anglican nettisivustolle.
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: Tanssiteatteri ERI:n mainos, Kanta ry:n mainos
Valkea vappu -bileistä, Maailmanvaihto ry:n mainos ja ilmoittautumispyyntö KKL:n after work -tapahtumaan.
- Vapun airueiden haku TYYn vappukulkueeseen on välitetty jäsenistölle.
- Jäsenistöä on tiedotettu ensi viikon kokouksen vaihtuneesta ajankohdasta ja sijainnista. Kokous pidetään tiistaina
23.4. Arcanumin Arc2-tilassa. Englannin oppiaineen uudet tuutorit on kutsuttu kokoukseen.
- Teemu Helenius vieraili TYYn Koponeuvostossa 9.4. Paikalla oli yliopiston henkilökunnasta vierailija, joka esitteli
uuden yliopistostrategian suunnitteluprosessia ja sitä miten siihen voi osallistua. Tapahtumassa käsiteltiin lisäksi
erityisesti palautteen keräämiseen liittyviä käytännön kokemuksia ja ideoita.
- Sosiaali- ja koulutuspoliittisten asioiden infomaili on lähetetty jäsenistölle.
- Englannin oppiaineen henkilökunnalta on kysytty mielipiteitä tenttikysymys-arkiston perustamiseen liittyen.
Vastauksia ei ole vielä tullut.
- Teemu Helenius osallistuu 16.4. TYYn yhdenvertaisuuskoulutukseen.
- Pihla Eskola osallistuu Tutustu TurAukseen -tapahtumaan 23.4.
- Kettu My Level -merkit ja NMES-merkit on haettu postista.
- Humanitas ry:n hallitus kokousti 15.4. klo 14.00. Kukaan Anglican hallituksesta ei ollut paikalla.
- Katri Sohlman ja Rasmus Nordman kävivät tänään Q-talolla keskustelemassa Q-talon puutteista TYYn edustajan
kanssa.
- TYYn nettisivustolla lukee, että tilassa riittää varusteita 150 ihmiselle. Q-talossa ei kuitenkaan riitä pöydät,
haarukat eivätkä lautaset 150 ihmisen kestitsemiseen.
- Miesten vessan lavuaari oli tukossa, kahvinkeitin oli rikki ja Q-talon yleinen siisteys oli puutteellista.
- TYYn edustaja on kertonut, että TYY rekrytoi lähiaikoina henkilön pitämään huolta Q-talon kunnosta.
- Kaikki ilmoitetut puutteet on kirjattu ylös. Jos Q-talon varustelu on tulevaisuudessakin puutteellista, tulee
hallituksen miettiä jatkotoimenpiteitä Q-talon ja TYYn suhteen.
7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto, Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Biocity, 10,49€
- Pankkikorttiosto, kahvihuonetarvikkeet, K-Market Biocity, 5,30€

- Pankkikorttiosto, NMES-saunan tarjottavat, Prisma Itäharju, 23,60€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Lidl Itäharju, 11,25€
- Pankkikorttiosto, NMES-luennoitsijoiden lahjat, Alko Wiklund, 19,96€
- Pankkikorttiosto, NMES-aamupalatarvikkeet, S-Market Wiklund Herkku, 183,72€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Prisma Itäharju, 38,19€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Lidl Itäharju, 107,03€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Alko Itäharju, 426,01€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Prisma Itäharju, 105,33€
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsi- ja saunatarvikkeet, Lidl Itäharju, 316,19€ josta 20,44€ saunatarvikkeita ja 295,75€
sitsitarvikkeita.
- Pankkikorttiosto, NMES-sitsitarvikkeet, Clas Ohlson, 13,98€
- Pankkikorttiosto, NMES-luentojen tarvikkeet, K-market Puhakka, 94,17€
- Kuitti Essi Haapaniemeltä, NMES-aamupalatarvikkeet, Prisma Itäharju, 3,16€
- Kuitti Ada Iso-Kouvolalta, NMES-rastikierroksen palkinnot, S-Market Wiklund Herkku, 8,09€
- Kuitti Meri Myllykankaalta, NMES-aamupalatarvikkeet, Sale Pertelius, 1,29€.
- Kuitti Juuso Mäntykiveltä, NMES-aamupalatarvikkeet, Sale Petrelius, 6,40€
- Kuitti Maija Riikoselta, NMES-saunan tarvikkeet, Sale Hämeenkatu, 6,75€
- Kuitti Pirkka Hallamaalta, NMES-kauppareissun pysäköinti, Q-Park Wiklund, 1,50€
- Kuitti Anu Laurilalta, NMES-sitsitarvikkeet, Punanaamio, 6,75€
- Kuitti Alisa Riikoselta, NMES-sitsitarvikkeet, K-Citymarket Kupittaa, 16,93€
- Kuitti Alisa Riikoselta, NMES-saunan tarvikkeet, K-Citymarket Kupittaa, 2,95€
- Kuitti Alisa Riikoselta, NMES-sitsien tarvikkeet, Punanaamio, 2,50€
- Kuitti Leena Hyrskyltä, NMES-sitsitarvikkeet, Flying Tiger Copenhagen, 8,00€
- Kuitti Leena Hyrskyltä, NMES-sitsitarvikkeet, Suomalainen kirjakauppa, 5,10€
- Kuitti Heikki Lyytiseltä, NMES-sitsitarvikkeet, K-Supermarket Nummenpakka, 2,65€
- Kuitti Heikki Lyytiseltä, NMES-sitsitarvikkeet, Clas Ohlson, 6,99€
- Pullopanttikuitti, NMES-sitsit, K-Citymarket Kupittaa, 83,25€
- Pullopanttikuitti, NMES majoitus, Prisma Itäharju, 10,85€
- Pullopanttikuitti, MARIKA (puuttuu vielä)
- Lasku Kirjapaino Painosalama Oy:ltä, codeNaMES-infovihkot, 83,00€, eräpäivä 23.4.
- Lasku Turun Haalarimerkki Oy:ltä, Kettu my level - ja codeNaMES-merkit, 402,45€, eräpäivä 19.4.
- Lasku Suomen Rannekekauppa Oy:ltä, NMES-sitsien jatkojen sisäänpääsyrannekkeet, 19,84€, eräpäivä 24.4.
b. Muuta
- Kaikki NMES-sitsien maksut ovat tulleet.
- Kids Telly! -sitsien maksun eräpäivä on tänään 15.4., maksuja on tullut 29/70. Aapo Rauha muistuttaa
maksamattomia.
- Pöytäkirjassa 15 mainittu verohallinnon yhteenvedon myöhästymismaksu on maksettu.
- Aapo Rauha on ollut yhteydessä TVO:hon Band Nightin miksaajan palkkion/PA-vuokran kuitista, jota ei ole vielä
saatu. Aapo Rauha ottaa uudelleen yhteyttä.
- Yksi kuitti NMES-tapahtumasta puuttuu vielä, NMES-sitsien tarvikkeet, K-Citymarket Kupittaa, 7,80€.
- Universitas Turku -avustus (400,00€) on maksettu Anglican tilille 1.4., mutta unohdettu mainita pöytäkirjassa.
- NMES-merkistä päätetään pyytää 2,00€ ja Kettu My Level -merkistä 3,00€.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Alumnityöryhmä ei ehtinyt kokoustaa viime viikolla NMES-tapahtuman takia.
- Ada Iso-Kouvola ja Mikko Rytö kokoustavat alumnilomakkeen luomaista varten lähiaikoina.
b. Baccanalia
- Muutama lehtijutuista puuttuu vielä. Puuttuvat kirjoitukset palautetaan tänään 15.4. tai huomenna 16.4.
- Mikko Rytö ja Emma Lehtinen keskustelevat lehden taitosta taas lähipäivinä.
- Katri Sohlmanilla on idea lehden kansikuvaksi, joka voitaisiin toteuttaa Humanistisähly-tapahtuman yhteydessä.
Kuva otetaan Ada Iso-Kouvolan kameralla.
- Painosalama Oy:ltä on tiedusteltu eri lehtipainatusten hintaeroja. Versio, jossa kansi ja keskiaukeama olisivat
värillisiä maksaisi 157€, jos tilataan 100 kappaletta. Kokovärillinen versio maksaisi taas 238.70€. Kaikkiin hintoihin

lisätään vielä arvolisävero.
- Painosalama on kertonut lehtien toimituksen kestävän 2-3 työpäivää tilauksen jälkeen. Tilaus olisi hyvä saada
tehtyä jo 18.4., mutta varaudutaan siihen, että tilaus tehdään tiistaina 23.4.
- Hallitus päättää, että Baccanalia tilataan kansi ja keskiaukeama värillisenä, jotta lehden hinta täsmää
talousarviossa Baccanalian tilaamiseen budjetoidun summan kanssa.
- Mikko Rytö ja Emma Lehtinen ovat aloittaneet lehtijuttujen oikoluvun. Kirjoitukset lähetetään myös hallituksen
tarkistettaviksi.
9. Menneet tapahtumat
a. NMES 12.-14.4.
- Tapahtuma onnistui hyvin.
- Tapahtumasta laaditaan laaja testamentti, jotta seuraavan NMES-tapahtuman valmisteluun löytyisi pohja.
Rasmus Nordman on vapaaehtoinen testamentin laatijaksi. Testamentin luontiin otetaan mukaan henkilöitä
NMES-toimikunnasta ja Anglican hallituksesta.
- Ennen tapahtumaa pidetty logistiikkakokous oli hyödyllinen tapahtuman aikataulun selkeyttämiseksi.
- Osallistujien vastaanotto ensimmäisenä päivänä onnistui hyvin. Osallistujien matkatavarat saatiin vietyä
majoitukseen ongelmitta.
- Majoitusryhmä saapui majoitukseen klo 15. Rasmus Nordman tarkisti tilat majoituspäivystäjän kanssa puutteiden
varalta.
- Majoituksen alkoholittomuus toteutui tapahtuman aikana hyvin.
- Yhteislähtö majoitukselta rastikierrokselle oli onnistunut. Rastikierros saatiin aloitettua aikataulun mukaan klo
18.00. Rastikierros alkoi ja loppui Tuomiokirkolta.
- Rastikierros loppui 21.00, jonka jälkeen osallistujat siirtyivät busseilla saunatiloille. Perjantain saunaosuus onnistui
hyvin. Ihmisten jakaminen eri tiloihin onnistui ongelmitta. Saunalla oli paikalla noin 100 henkilöä.
- Sauna siivottiin hyvin, kun osallistujat lähtivät.
- Majoituksen yövahtivuorot olivat onnistuneita.
- Molempien päivien aamupalat onnistuivat hyvin ja saivat kehuja osallistujilta.
- Lauantaiaamuiset luennot olivat suosittuja. Pekka Lintunen ja Mari-Liisa Varila toimivat luennoitsijoina.
- Luennon jälkeen pidetyt merkkimarkkinat onnistuivat hyvin. Turku-sali oli toimiva tila markkinoiden
järjestämiseen.
- Tapahtuman sitsiosuus onnistui hyvin. Matka majoituksesta sitseille oli onnistunut. Sitsivalmistelut onnistuivat
ajallaan, vaikka pöytäliinojen kiinnistys ja leikkaus todettiin vaikeaksi. Samanlaisia pöytäliinoja ei kannata käyttää
tulevaisuudessa.
- Tarjoilijat olisivat tarvinneet enemmän apua toimikuntalaisilta sitsien ensimmäisellä tauolla. Asiat onnistuivat
kuitenkin hyvin.
- Salaattitarpeita jäi sitseiltä hieman yli.
- Poistuminen Q-talolta onnistui hyvin. Q-talon siivoaminen aloitettiin jo yöllä, joten siivottavaa ei
sunnuntaiaamuna ollut enää paljon. Juhlimista jatkettiin Saaristobaarissa, jonne osallistujat pääsivät helposti
jaettujen rannekkeiden avulla.
- Majoituksen siivouskomerossa hajosi viimeisenä yönä vesiputki, mutta tämä ei tapahtunut majoittujien takia.
- Kiinteistöpäivystäjä tarkasti majoitustilat sunnuntaiaamuna. Mitään moitittavaa ei löytynyt.
- Turku-salin ja Q-talon avaimet palautettiin.
- Toimikunta suunnittelee järjestävänsä tapahtuman järjestäjille pienimuotoiset juhlat. Juhlat järjestetään
NMES-tapahtumasta kerätyillä pullopanteilla. Juhlien suunnittelu hoidetaan kokouksen ulkopuolella.
- Hallitus kannattaa toimikunnan tekemiä ehdotuksia.
10. Tulevat tapahtuma
a. Humanistisähly 16.4.
- Sirkkalan parkkipaikkaa on käyty rajaamassa tapahtuman käyttöön. Rasmus Nordman on vienyt lappuja
Sirkkalaan ilmoittamaan parkkipaikan varauksesta.

- Anglican joukkueeseen on ilmoittautunut paljon pelaajia.
- Katri Sohlman tuo tapahtumaan Anglican megafonin.
- Tapahtuman jatkot tapahtuvat Keltsillä. Talolla on päivystysvuoroja. Anglican päivystysvuoro on klo 16.00-16.30.
- Turnauksen lohkoarvonta on suoritettu.
- Otteluaikataulu on tehty. Viimeinen ottelu pelataan noin klo 19.00.
b. Anglica Gives Up 17.4.
- Katri Sohlman julkaise keskiviikkoaamuna muistutuksen Facebook-tapahtumaan luovutuksen aikataulusta ja
yhteislähdöstä.
c. Sitsit 18.4.
- Sitsien ilmoittautuminen sulkeutui 9.4. Sitseille ilmoittautui yhteensä 70 ihmistä, joista 3 istuu johtopöydässä.
- Sitsien plaseeraus tehdään 15.4. kokouksen jälkeen. Sitsien plaseerauskortit tehdään myös kokouksen jälkeen.
- Sitsiruoat on tilattu Turun Upseerikerho ry:ltä. Ne haetaan 18.4. klo 16.00. Jos kaupassa kävijät eivät ehdi
hakemaan ruokia, käy joku Anglicalainen hakemassa ruoat. Hallituksen käytössä on useita autoja.
- Otava Korkka menee Skandican kanssa sitsikaupoille.
- Salli Salolahti hakee Q-talon avaimet.
- Sitsien valmistelut aloitetaan klo 16.00 alkaen.
- Q-talon siivous tapahtuu perjantaina 19.4. klo 10 alkaen.
- Tapahtuman jatkoille on tehty oma soittolistansa. Q-talon seinälle tehdään myös kappaletoivelista.
- Q-talo koristellaan Anglican rustiikeilla.
- Sitsien kauppalista on tehty.
- Jälkiruokapullat paistetaan 17.4. illalla tai 18.4. aamulla. Taotao hoitaa pullien valmistuksen.
- Johtopöytä kokousti tänään 15.4.
- Hallitus budjetoi johtopöydän käyttöön 20€ ja plaseerauskorttien valmistuksen 10€.
- Q-talon siivouksen jälkeen Upseerikerho ry:n ruokalaatikot viedään Heikki Lyytisen säilytykseen. Laatikot
palautetaan tiistaina 23.4.
- Sitsien lopullinen kauppalista:
2,76L jääteetä
3X0,5L pepsi max
3X0,5L muumilimsa
5X0,5L Sprite
1X ananas-appelsiini juissi
1X appelsiinimehu
1X0,5L hartwall vadelmalimonaadi
1X0,5L kivennäisvesi
2X0,5L coca cola zero
1X energiajuoma
1Xmansikkajuissi
1x0,5L mountain dew
4x0,5L coca cola
väh 70 kpl shottilasia
väh 70 kpl juomalasia
jätesäkkejä
väh 70 kpl servettejä
2 pkt reilun kaupan kahvia
3 L laktoositonta UHT maitoa
2 L kauramaitoa
3-4 pussia vegaanisia karkkeja pöytiin
1 1/2 kg kurkkua
1 kg tomaattia
1 paprika
6 kerää salaattia

4 pkt laktoositonta salaattijuustoa
3 pkt viinirypäleitä
7 patonkia
gluteenitonta näkkileipää tms
2 gluteenitonta jälkkäriä (pulla, piirakan palat tms)
d. Anglica Goes Outside 24.4.
- Tapahtuma sijoittuu Kupittaan puistoon.
e. Pihapelit 25.4.
- Tapahtuman pihapelit ideoidaan hallituksen sähköpostiketjussa.
f. Pub Quiz 25.4.
- KaraokeBar Silvermoon on ilmoittanut, että visakysymykset voidaan heijastaa baarin seinälle.
- Tapahtumaa mainostetaan Anglican Instagramissa.
- Visan palkinto päätetään ensi viikolla.
g. Ansiojäsensitsit 26.4.
- Sitsien Facebook-tapahtuma julkaistiin viime viikolla.
- Ilmoittautuminen avattiin keskiviikkona 10.4. ja suljetaan 17.4.
- Sitsien kauppalista valmistellaan ensi viikoksi valmiiksi.
- Sitsien rangaistukset ideoidaan ensi viikoksi valmiiksi.
h. Wine & Whine & Sewing 29.4.
- Kaffila on varattu tapahtumaa varten.
- Hallitus miettii tapahtuman kauppalistaa ensi viikon kokouksessa.

i. Vappu 30.4 -1.5.
- Rasmus Nordman on ilmoittanut Anglican boolin sijainnin TYYlle.
- Kääntöpiiri ja Skandica ovat mahdollisesti sijoittumassa Anglican lähelle boolitarjoilujensa kanssa.
- Katri Sohlman tekee tapahtuman kauppalistan valmiiksi ensi viikkoon mennessä.
- Aapo Rauha tilaa 80 munkkia ja 10 patonkia Puhakasta tarjoiltavaksi tapahtumaan.
- Otava Korkka, Viljo Linjama ja Heikki Lyytinen valitaan kantamaan Anglican lippua TYYn lippukulkueessa.
Rasmus Nordman hoitaa lipun palauttamisen Kaffilaan kulkueen jälkeen. Kulkueeseen ei tarvitse ilmoittautua
erikseen.
- Anglican boolin sisältö päätetään ensi viikon kokouksen jälkeen.
- Boolin tarjoilu tapahtuu klo 12-15.
- Salli Salolahti julkaisee vapun Facebook-tapahtuman 15.4. kokouksen jälkeen.
11. Muut esille tulevat asiat
- Englannin kielen oppiaineen pääsykoepäivä on 22.5. Anglica järjestää pääsykoetilaisuuden läheisyydessä
kahvituksen pääsykokeeseen osallistuville.
- Hallitukselle on tullut ehdotus, että pääsykokeiden jälkeen järjestettäisiin tapahtuma, johon pääsykokeeseen
osallistuneet voisivat tulla. Tapahtumassa olisi mahdollista tutustua tuutoreihin ja muihin opiskelijoihin.
- NMES-tapahtuman Posankka-merkeistä otetaan talteen niille toimikuntalaisille, jotka sitä eivät ole vielä saaneet.
- Hallitus keskusteli aikaisemmin mahdollisuudesta kutsua englannin oppiaineen henkilökuntaa vierailemaan
kahvitunneille. Hallitus päättää, että henkilökunnan kutsuminen kahvitunneille aloitetaan ensi syksynä.
- Maija Riikonen on ollut yhteydessä Viking Lineen TYYn risteilyalennusta koskien. Viking Line on vastannut, että
TYYn edut on otettu jo huomioon hinnassa, jonka Viking Line veloittaa tämän vuoden Not-GOOM-risteilystä.
- August Kuusipalo ilmoitti perustavansa Anglicaan shakkikerhon. Shakkikerhon virallinen nimi selviää lähiaikoina.

12. Kokouksen päättäminen 20.36

Rasmus Nordman

Heikki Lyytinen

Puheenjohtaja

Sihteeri

