Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 10/2020
10.3.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Tommi Virtanen, Salli Salolahti, Lea-Lotta Huurtela,
Noora Kyckling, Mikko Rytö ja Mariia Määttä. Mariia Määttä saapui kohdassa 5.
Seuraamassa: Emmi Kaitarinne, Teemu Helenius ja Katri Sohlman.

1.

Kokouksen avaus klo 18.00.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 11 k. Karate 17.4. ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 9/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Anglican jäsenelle osoitettu Eversheds Sutherland -lehti.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö SHO:n Teekerhon teekurssista.
- Kutsu Anglicalle Sivuainemessuille 3.4. kertomaan omasta pääaineesta.
- Yhteistyötiedustelu Turku Pride ry:ltä.
- Kutsu opiskelijabileet.app:lta käyttämään heidän sovellustaan.
- Välityspyyntö Maailmanvaihdolta Vietnamin ICYE-vapaaehtoistyöstä.
- Mainos CampusSportilta.
- TYYn uutiskirje järjestöille.
- Mainos TIOn Polkuauto Grand Prix -kisasta.
- Pöytäkirjat 6/2020, 7/2020 ja 8/2020 on lisätty verkkosivuille.
- Humanistisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien tapaaminen järjestetään
ti 31.3. klo 16-18. Mikko Rytö ja Otava Korkka osallistuvat tapaamiseen.
- Toiminta-avustuksia on nyt mahdollista hakea TYYltä. Haun eräpäivä on ti 31.3.
- Mikko Rytö osallistui oppiaineen henkilökunnan kokoukseen to 5.3.
- Yliopistokollegio tapaa valitakseen uuden jäsenen yliopiston hallitukseen.

7.

- Englannin oppiaineen 75-vuosijuhlan päiväksi sovittiin to 29.10. Anglicaa
pyydetään järjestämään klo 14-17 järjestettävään seminaariin ohjelmaa yhdessä
Kääntöpiiri ry:n kanssa.
- Oppiaineen henkilökunta kutsuttiin ti 24.3. tapahtuvaan Coffee Houriin.
- Oppiaine varautuu opetuksen rajoittumiseen koronaviruksen takia.
Otava Korkka on lähettänyt Humanitas ry:lle tiedon Anglican irtaimistosta sekä
hyllymetritarpeesta Arcanum-muuttoa varten.
Aapo Rauha ja Pihla Eskola ovat ilmoittautuneet Skandica ry:n vuosijuhlille.
Katko ry:lle ja Sosiaalitieteiden klubi ry:lle on ilmoitettu Polar Beer -bileiden
haalarimerkkien jakamisesta ainejärjestöjen kesken.
Soponeuvoston seuraava kokous on ti 31.3.
PJ-neuvoston seuraava kokous on ma 30.3.
Vuoden humanistitekoa voi ehdottaa pe 13.3. asti.
Humanitas ry:n seuraava kokous on ma 30.3.
Seuraava Kopo–pj-ilta järjestetään ma 6.4.
TYYn vaihto-opiskelijoille jaettavaa kansainvälisyysopasta voi muokata ti 31.3.
asti.
Pihla Eskola ja Tommi Virtanen ovat vieneet vaatekeräyksessä kerätyt vaatteet
Konttiin. Keräys oli onnistunut ja vaatteita tuli paljon.
Anglican hallituksen jäseniä osallistui hallitussitseille pe 6.3.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto: Kopokahvitarvikkeet, K-Market Puhakka, 12,61€.
- Pankkikorttiosto: Kopokahvitarvikkeet, K-Kylänvalinta, 6,95€.
- Pankkikorttiosto: Kahvihuonetarvikkeet, K-Market Puhakka, 8,43€.
b. Muuta
- Aapo Rauha on korvannut pöytäkirjassa 9/2020 mainitun 1,99€ maksaneen
virvoitusjuoman.
- Pöytäkirjassa 8/2020 mainittu lasku HEF Group oy:ltä on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 9/2020 mainittu lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta on
maksettu määräajassa.

8.

Syksyn 2020 tapahtumat
- Vegas Night Club on varattu to 26.11. järjestettäville bileille.
- Mikko Rytö, Otava Korkka ja Tommi Virtanen olivat tutustumisvierailulla
Aurinkolahden leiri- ja kurssikeskuksessa to 5.3. Tapahtumapaikkana
Aurinkolahti todetaan hyvin toimivaksi. Huomioon otettavia asioita ovat, että
yläkerran nukkumatilojen ja alakerran oleskelutilojen välillä ei ole ovea tai seinää,
minkä johdosta alakerrasta tulevat äänet voivat häiritä nukkumista. Tämän lisäksi

mökiltä saunalle johtava polku varsinkin pimeällä voi olla riskialtis, minkä takia
polku pitäisi valaista hyvin. Mikko Rytö on vielä yhteydessä Aurinkolahden
vieressä sijaitsevaan Orieniemen partiomajaan, jota myös pidetään vaihtoehtoisena
Anglica Goes Villa -tapahtumapaikkana.
- Synapsi ry ei ole vielä lähettänyt vastausta yhteistyöpyyntöön to 17.9.
järjestettäviä Heidi’s-bileitä varten.
- Viking Line ei ole vielä vastannut Not-GOOMia koskeviin sähköposteihin.
9.

Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat
a. Baccanalia
- Seuraava toimituksen kokous järjestetään pe 13.3. klo 13 Signumin
kahvihuoneella.
b. Vappukomitea
- Ke 18.3. järjestettävän kokouksen paikkaa ei ole vielä päätetty. Salli Salolahti
selvittää kokouspaikkaa.
- Komitean sisäisten pienryhmien suunnittelutyöt jatkuvat.
- Komitean sähköpostilistasta ei ole vielä tullut uutta tietoa.

10.

Menneet tapahtumat
a. Kopokahvit 10.3.
- Paikalla oli noin 10 jäsentä.
- Tapahtumassa saatiin hyvin palautetta jäsenistöltä. Mikko Rytö toimittaa
palautteen oppiaineen henkilökunnalle Wine & Whine -tapahtumassa saadun
palautteen ohella.
- Tapahtuma on konseptina toimiva ja sen järjestäminen onnistuu myös
luennottomilla viikoilla.

11.

Tulevat tapahtumat
a. Anglica Goes Trampolin Park 17.3.
- Tapahtuman nimeksi muutetaan Anglica Goes Jumping.
- Ilmoittautuneita tapahtumaan on tähän mennessä 16. Jos osallistujia ei saada
tarpeeksi, varaus 35:lle osallistujalle täytyy perua jolloin salia ei saada varattua
käyttöön vain Anglicalle.
- Lea-Lotta Huurtela on julkaissut Instagram-tarinan ma 10.3., jossa oli myös
maininta ilmoittautumisdoodlen avaamisesta.
b. Yleiskokous 18.3.
- Aapo Rauha on julkaissut Facebook-tapahtuman ja lähettänyt kutsun jäsenistölle.

- Aapo Rauha, Pihla Eskola ja Lea-Lotta Huurtela saapuvat keittämään kahvia
ennen kokouksen alkua klo 17.
- Tarjottaviksi kokoukseen hankitaan muun muassa sitruunavohveleita ja vegaanisia
keksejä. Budjetti tarjoiltaville on 15€.
c. Vuosijuhlat 21.3.
- Aliisa Rantanen on lähettänyt sähköpostin osallistujamäärästä ja ruokiin liittyvistä
asioista Scandic Julialle.
- Kahvi ja tee kuuluvat jälkiruokatarjoiluun, joiden kanssa tarjoillaan kauramaitoa ja
tavallista maitoa.
- Tapahtumaan ei ole toistaseksi ilmoittautunut esiintyjiä. Jos esiintyjiä ei saada,
Aapo Rauha tekee tietovisan.
- Skandica ry:n, Kääntöpiiri ry:n ja Humanitas ry:n edustajia osallistuu
tapahtumaan. Englannin oppiaineen henkilökunnasta osallistuu kaksi edustajaa.
- Jatkoista ei ole vielä saatu uutta tietoa.
d. Bakesale 24.3.
- Otava Korkka on julkaissut Facebook-tapahtuman.
- Lea-Lotta Huurtela valmistaa myytävät sämpylät tapahtumaan.
- Edellisen Bakesalen tapaan leipojat voivat ilmoittaa haluavatko he palkkioksi
Anglica ry:n kangaskassin vai ilmaisen sisäänpääsyn to 2.4. järjestettäviin
bileisiin.
- Doodle myyntivuoroista on tulossa.
- Mikko Rytö mainostaa tapahtumaa oppiaineen henkilökunnalle.
- Tapahtuman takia ti 24.3. ei järjestetä Coffee Houria.
e. Anglica Goes Improv 24.3.
- Otava Korkka on julkaissut Facebook-tapahtuman.
- Otava Korkka julkaisee ilmoittautumisdoodlen ke 11.3. klo 18 ja se avataan 15
osallistujalle.
- Minerva E321 on varattu tapahtumalle ja sen ovia on pyydetty olemaan auki.
- Vehka Liimataiselle hankitaan lahja palkkioksi tapahtuman vetämisestä. Lahjan
budjetti on 15€.
f. Kielaribileet 25.3.
- Tapahtuman julisteet on tilattu ja ne ovat haettavissa.
- Doodle lipunmyyntivuoroista on julkaistu.
g. Haalarimerkkiompelu 1.4.
- Signumin kahvihuone on varattu klo 18 eteenpäin.
- Pihla Eskola julkaisee Facebook-tapahtuman ma 16.3.

h. Bileet 2.4.
- Tapahtuman julisteet on tilattu.
- Facebook-tapahtuma on valmis julkaistavaksi.
- Lea-Lotta Huurtela ja Emma Lehtinen kirjoittavat sähköpostin tapahtumasta.
- Ilmoitetaan Dialectica ry:lle ja Putex ry:lle Anglican sponsoroimista
sisäänpääsymaksuista, joita tarjotaan Bakesale-tapahtuman leipojille.
i. NMES 3.-5.4.
- Kaikki tapahtumaan ilmoittautuneet Anglican jäsenet, mukaan lukien varasijoilla
olleet, pääsevät mukaan tapahtumaan.
- Google Forms -ilmoittautuminen oli rajoitettu 30 osallistujalle, mutta
ilmoittautumislomake päästi sisään 31 ihmistä, minkä takia varasijalla oli 11
ihmistä alunperin suunnitellun 10 sijaan.
- Tapahtumaan osallistuville Anglican jäsenille on luotu Facebook-ryhmä, jossa
keskustellaan kuljetuksen järjestämisestä ja muista tapahtumaan liittyvistä
asioista.
- Osallistumismaksut tulee maksaa Lexica ry:lle pe 20.3. mennessä. Salli Salolahti
lähettää maksuohjeet osallistujille mahdollisimman pian ja maksujen eräpäivä on
ti 17.3.
j. Kino Diana 8.4.
- Mulan-elokuvan näytös tulee myyntiin ma 30.3, johon mennessä pitäisi ilmoittaa
varauksen suuruus.
- Otava Korkka julkaisee Facebook-tapahtuman pe-su 20.-22.3.
- Doodle osallistujille julkaistaan viikolla 13 ja sitä pidetään auki su 29.3. asti.
Osallistujamäärää ei rajata salin kapasiteettia pienemmäksi.
- Lippujen maksu hoidetaan laskulla.
- Otava Korkka on yhteydessä Kino Dianaan lippujen hinnasta.
k. Karate 17.4.
- Aapo Rauha julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Tapahtuma järjestetään klo 14-15.45 Educariumilla.
- Tapahtuma on osallistujille ilmainen.
- Osallistujia tapahtumaan otetaan korkeintaan 20.
- Tapahtuman vetäjälle annetaan jokin lahja palkkioksi.
l. Ansiojäsensitsit 17.4.
- Tommi Virtanen on varannut Haliskylän kerhohuoneen.
- Tapahtumaa käsitellään enemmän myöhemmissä kokouksissa.

12.

Muut esille tulevat asiat
- Mikko Rytö ja Teemu Helenius ovat keskustelleet arkistojen – kuten vanhojen
tapahtumajulisteiden, pöytäkirjojen ja Baccanalia-lehtien – muuttamisesta
sähköiseen muotoon. Hallitus on yhteydessä TYYhyn mahdollisesta avusta
projektin kanssa.
- Kahden seuraavan hallituksen kokouksen aikatauluja siirretään päällekäisten
tapahtumien takia. Seuraava kokous pidetään ti 17.3. klo 16, jota varten Pihla
Eskola varaa kahvihuoneen. Viikon 13 kokous pidetään ma 23.3. klo 16. Aapo
Rauha tiedottaa muutoksesta jäsenistöä.
- Pihla Eskola tiedottaa jäsenistöä viikolla 12 järjestettävästä verenluovutuksesta.
- Hallitus päättää kokeilla opiskelijabileet.appin käyttöönottoa, koska sovelluksen
käyttäminen ei tuota lisäkuluja.
- Hallitus päättää olla osallistumatta sivuainemessuille, koska englannin kieli on jo
suosittu sivuaine.
- Scandica ry:n vuosijuhlille vietävään lahjaan budjetoidaan 20€.
- Lea-Lotta Huurtela vastaa Turku Pride ry:lle, että Anglica ei lähde mukaan
yhteistyöhön, koska järjestöllä on jo paljon omia tapahtumia.
- Hallitus päättää luopua karaoketapahtuman suunnittelusta markkinaraon puutteen
takia.
- Bar Ö on vastannut Pihla Eskolalle, että he eivät pysty järjestämään Band Night tapahtumaa. Tapahtuman järjestäminen siirretään syksylle.
- Katko ry:n ja Sosiaalitieteiden klubi ry:n laskuja Polar Beer -bileistä ei ole vielä
saatu.

13.

Kokouksen päättäminen klo 19.10.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

