Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 7/2020
18.2.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Tommi Virtanen, Aliisa Rantanen, Emma Lehtinen,
Lea-Lotta Huurtela, Veera Purhonen, Salli Salolahti, Mariia Määttä ja Mikko Rytö.
Seuraamassa: Noora Kyckling, Katri Sohlman, Ada Iso-Kouvola ja Lotta Säilä. Lotta
Säilä saapui kohdassa 11 e. Katri Sohlman poistui kohdassa 6 ja palasi kohdassa 11 a.

1.

Kokouksen avaus klo 18.00.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 6/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Kutsu SUB ry:n vuosijuhlille.
- Kutsu vuoden 2020 National Meeting of English Students -tapahtumaan
Tampereelle.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Oma Säästöpankki Oyj:n uusi yrityshinnasto.
- Kutsu National Meeting of English Students -tapahtumaan.
- Välityspyyntö Turun YK-yhdistyksen Läksykerhoinfosta.
- Välityspyyntö Spektri ry:n kevättervehdyksestä.
- Muistutus TYYn järjestöfoorumiin ilmoittautumisesta.
- ESN Uni Turku yhteistyökysely St. Patrick’s Day -bileistä.
- Kutsu SUB ry:n 48. vuosipäiväjuhlaan.
- Opintoneuvoja Mauri Paloheimo haluaa tietää vuodelle 2020 nimitetyn
tuutorivastaavan. Mikko Rytö ilmoittaa olevansa tuutorivastaava.
- TYT kutsuu Anglican katsomaan Shakespearen Titus Andronicusta, mutta
aikataulusyistä hallitus päättää olla menemättä.

- Yhteydenotto Mari-Liisa Varilalta koskien englannin kielen oppiaineen syksyllä
vietettävää 75-vuotissyntymäpäivää, jonka yhteyteen halutaan suunnitella
tapahtuma yhdessä Anglican ja Kääntöpiirin kanssa.
- Pöytäkirja 5/2020 on lisätty verkkosivuille.
- Humanitas ry:n hallituksen kokous järjestettiin ti 18.2. Paikalla ei ollut Anglican
hallituksen jäseniä.
- Otava Korkka on vastannut Palladion ry:lle, että Anglica ei lähde mukaan sitsien
järjestämiseen järjestöjen kokoeron vuoksi.
- Pihla Eskola osallistui to 13.2. TYYn International Council -kokoukseen.
Seuraava kokous järjestetään to 23.4.
- Pihla Eskola on tiedottanut jäsenistöä Anglican vaatekeräyksestä. Keräyspäivät
ovat ti 18.2. ja ti 3.3.
- Salli Salolahti on vastannut National Meeting of English Students -merkistä
kyselleelle Magna Cartan jäsenelle.
- Lea-Lotta Huurtela ja Veera Purhonen osallistuivat Kide.app Hangout tapahtumaan ti 11.2.
- Night Club Marilyn on ilmoittanut, että uusien hallituslaisten VIP-kortit ovat
painossa.
- Mikko Rytö ilmoittaa Mauri Paloheimolle olevansa tuutorivastaava.
- Humanistipäivä järjestetään pe 24.4.

7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto: Pub Quiz -palkinnot, Clas Ohlson, 8,98€.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Britpop 6.2., 620€.
- Kaikki Turkulaisen Humanistispeksin näytöksen lippujen maksut ovat tulleet.

8.

Kevään kulttuuri- ja liikuntapahtumat
- Otava Korkka on ollut yhteydessä Kino Dianaan elokuvanäytöksistä ja saanut
vastauksen. Ennakkonäytöksiä varattaessa täytyy varata koko sali vaikka kaikkia
paikkoja ei täytettäisikään. Otava Korkka lähettää hallitukselle listan helmi-,
maalis- ja huhtikuun aikana järjestettävistä Kino Dianan ensi-iltanäytöksistä, joista
hallitus äänestää.
- Otava Korkka on ollut yhteydessä Vehka Liimataiseen improkokeilusta. Vehka
Liimatainen on suostuvainen vetämään tapahtumaa. Otava Korkka selvittää
tapahtumalle sopivaa päivämäärää.

- Karaten lajikokeilu maanantaisin tai tiistaisin ei onnistu CampusSportin varausten
takia. Aapo Rauha selvittää olisiko mahdollista varata CampusSportin tiloja
huhtikuun aikana perjantaille.
9.

Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat
a. Baccanalia
- Baccanalian työryhmä kokousti ti 18.2.
- Kokouksessa esitettiin artikkeli-ideoita ja ideoitiin yleisesti lehden rakennetta.
- Alustavasti artikkelit ja muu lehden sisältö pyritään saamaan valmiiksi ma 30.3.
mennessä.
b. Vappukomitea
- Komitea kokousti ke 12.2.
- Komitean puheenjohtajaksi on valittu Salli Salolahti.
- Komitean sihteeriksi on valittu Tommi Virtanen.
- Lea-Lotta Huurtela ja Mikko Rytö selvittävät sähköpostilistan luomista
komitealle.
- Nimitetään komiteaan Viljo Linjama ja Sonja Orkola.
- Komitean seuraavaa kokousta suunnitellaan alustavasti maaliskuun alkuun.
c. Alumnityöryhmä
- Työryhmä kokousti ma 10.2.
- Työryhmän puheenjohtajaksi on valittu Leena Hyrsky.
- Työryhmän sihteeriksi on valittu Otava Korkka.
- Työryhmä suunnittelee keväälle 2020 helposti toteutettavia työpaikkavierailuja,
joissa alumnit vievät jäsenistöä tutustumaan heidän työpaikkoihinsa.
- Huhtikuulle suunnitellaan alustavasti mentorointi-/työelämäpaneelia, jossa
alumnit kertovat omista opinnoistaan ja työpaikoistaan sekä tarjoavat
työelämävalmennusta. Paneelin tarkoituksena on myös esitellä
mentorointitoimintaa.
- Humanistisen tiedekunnan alumnipäivä järjestetään pe 24.4. Selvitetään
mahdollisuutta yhteistyöhön tiedekunnan kanssa.
- Syksylle 2020 suunnitellaan alumnisitsejä.
- Työryhmän seuraavaa kokousta suunnitellaan alustavasti maaliskuun alkuun.
d. Tunnustuslautakunta
- Lautakunta kokoustaa ma 24.2. klo 16.

10.

Menneet tapahtumat
a. Anglica Gives Up 11.2.

- Yhteislähtöön saapui yksi osallistuja.
- Muistutetaan jäsenistöä luovuttamisesta ja luovuttamisen yhteydessä Anglica ry:n
nimen mainitsemisesta.
- Seuraava verenluovutus on mahdollista aikaisintaan ma 11.5. ja tapahtuman
järjestämistä harkitaan myös kesällä.
b. Pub Quiz 12.2.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Edison tilana oli toimiva ratkaisu.
c. Beverage & Bowling 17.2.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Yhden radan osallistujat olivat myöhässä, jolloin muut asiakkaat olivat kyselleet
rataa. Tulevaisuudessa muistutetaan saapumaan ajoissa tapahtumaan.
11.

Tulevat tapahtumat
a. Rästipiiri 19.2.
- Rosetta 2 -salin ovet on pyydetty olemaan auki tapahtuman alkamisajankohtana.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
b. Hallitusvaihto 21.2.
- Vaihtuvia hallituslaisia pyydetään poistumaan kohdan 11 b. ajaksi.
- Kauppalista tapahtumaan:
- 1,2kg kanaa.
- 2 pakettia härkistä.
- Tortillapohjapaketteja niin, että kaikille vähintään 2 pohjaa.
- 1 kerä salaattia
- n. 800g tomaattia
- n. 800g kurkkua
- 1 punasipuli
- 2 paprikaa
- 7 pussia tex mex -maustetta
- 3 purkkia salsaa
- 4 purkkia laktoositonta creme fraichea
- 1 iso pussi juustoraastetta
- 1 paketti vegaanista juustoa
- 1 purkki jalapenoja
- 3-4 sipsipussia
- 2 pussia vegaanisia karkkeja
- 4 dippijauhetta
- 1 purkki hilloa
- 1 vegaaninen vispikerma
- 2 vispikermaa

- 2l kauramaitoa

- Signumilta mukaan:
- Valot, rustiikit
- Jätesäkit
- Öljy
- Suola
- Käsipyyhkeet
- Talouspaperi
- Jauhot
- Sokeri
- Vichy
- Teippi, sakset, paperia ja kyniä
- Kahvi, tee ja suodatinpussit

- Tommi Virtanen hakee avaimen.
- Saavutaan kerhohuoneelle noin klo 15 laulujen harjoittelemista ja tapahtuman
järjestelmistä varten.
- Tommi Virtanen, Pihla Eskola ja Salli Salolahti käyvät kaupassa.
- Vaihtuvien hallituslaisten lauluja työstetään.
- Tommi Virtanen, Aapo Rauha ja Otava Korkka tulevat seuraavana aamuna
siivoamaan kerhohuoneen.
c. Laskiainen 25.2.
- Jäsenistöstä ei ole löytynyt kiinnostuneita pulkan rakentamisesta mäkitapahtumaa
varten.
- Sään takia pulkkamäen järjestäminen ei onnistu, joten sen tilalla järjestetään
kävelylenkki.
- TYYn saunalle saavutaan noin klo 15 tapahtuman valmisteluja varten.
- Aliisa Rantanen ja Emma Lehtinen käyvät kaupassa.
- Pihla Eskola tekee kauppalistan tapahtumaa varten.
- Pihla Eskola hakee avaimen TYYn saunalle.
d. Polar Beer -bileet 26.2.
- Tapahtuman haalarimerkit on tilattu.
- Katko ry, Anglica ry ja Sosiaalitieteiden klubi ry kokoustivat ke 12.2.
Kokouksessa ehdotettiin, että tapahtumassa ei käytetä maksukorttikonetta ja
otetaan vastaan vain käteismaksuja. Kokouksessa arvottiin myös
lipunmyyntivuorot, joista jokainen kestää 80 minuuttia. Emma Lehtinen ja Aliisa
Rantanen ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi Anglican myyntivuoroon.
- Tapahtumaan otetaan mukaan kassakirja.
- Pihla Eskola on varannut Signumin kahvihuoneen tapahtumaa järjestävien
järjestöjen yhteisille etkoille. Veera Purhonen tiedottaa jäsenistöä etkoista Anglica
- Uni. Turku -Facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse.

e. Humanistipseksi 2.3.
- Otava Korkka lähettää muistutuksen osallistujille noin viikko ennen tapahtumaa.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
f. Impro 11.3.
- Vehka Liimatainen on suostuvainen toimimaan ohjaajana.
- Tapahtuman päivämäärä on toistaiseksi alustava eikä sitä ole vielä varmistettu.
- Jos tapahtuma järjestetään luennottoman viikon (vko 11) aikana, olisi mahdollista
harkita kahden eri ryhmän järjestämistä, jotta yhden kerran osallistujamäärä ei
kasvaisi liian suureksi ja jotta useampi halukas pääsisi osallistumaan.
- Nimeä tapahtumalle suunnitellaan.
g. Anglica Goes Trampolin Park 17.3.
- Trampolin Park Turku on varattu 35:lle osallistujalle.
- Emma Lehtinen julkaisee Facebook-tapahtuman helmikuun lopussa.
- Ilmoittautumisdoodle avataan alustavasti ti 3.3.
h. Vuosijuhlat 21.3.
- Aliisa Rantanen on ollut yhteydessä Scandic Juliaan tarjouksista.
- Osallistujamäärän lisääminen vaikuttaa ainostaan buffetin kokonaishintaan.
- Päätetään hyväksyä Scandic Julian tarjous. Aliisa Rantanen on asiasta yhteydessä
Scandic Juliaan ja kyselee samalla päivämääristä, joihin mennessä
osallistujamäärät ja ruoat pitäisi ilmoittaa.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan helmikuun lopussa.
- Tapahtuman kutsuvieraista päätetään seuraavassa kokouksessa.
i. Karaoke 26.3.
- Pocketbar on vastannut tapahtuman onnistuvan ja arvioidun osallistujamäärän
sopivan.
- Pocketbarin karaoke alkaa klo 21.
- Pyritään arvioimaan osallistujamäärää tarkemmin.
j. Bileet 2.4.
- Putex ry lähtee mukaan tapahtuman järjestelyihin. Synapsi ry ei lähde mukaan.
- Ollaan seuraavaksi yhteydessä Dialectica ry:hyn yhteistyömahdollisuuksista. Jos
Dialectica ry ei lähde mukaan, kysytään Turun Auskultantit ry:ltä sekä Affekti
ry:ltä.
12.

Muut esille tulevat asiat
- Sosiaalipoliittisesta tapahtumasta tai Anglica Goes Villasta ei ole vielä uutta
tietoa. Syksyn 2020 tapahtumia käydään läpi tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

- Seuraava hallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti ma 24.2. klo 18 Signumin
kahvihuoneella.
- SUB ry:n vuosijuhlat järjestetään päivä ennen Anglica ry:n omia vuosijuhlia.
Aapo Rauha ilmoittaa SUB ry:lle, että Anglicalta ei osallistu edustajaa
tapahtumaan. Budjetoidaan 10€ onnittelukorttiin ja kirjekuoreen. Pihla Eskola
ostaa ja lähettää kortin.
- Kevään 2020 National Meeting of English Students -tapahtumaa varten luodaan
Google Forms -ilmoittautumislomake 30 osallistujalle, koska se on Doodlea
luotettavampi tarkan ilmoittautumisajan seuraamista varten. Anglican
osallistujakiintiö tapahtumalle on 20 paikkaa. Varasijoja on 10, jos muiden
kaupunkien kiintiöt eivät tule täyteen. Osallistujat valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä, joista ensimmäiset 20 pääsevät mukaan ja loput
kahdeksan ovat jonossa mahdollisille varasijoille. Ilmoittautuminen on sitova.
Pihla Eskola luo ilmoittautumislomakkeen ja se lähetetään jäsenistölle su 23.2. klo
18. Osallistujat tulee ilmoittaa järjestäjille 29.2. mennessä
- Päätetään, että Anglica ry osallistuu englannin oppiaineen 75-vuotistapahtuman
järjestelyihin syksyllä. Pihla Eskola ilmoittaa Mari-Liisa Varilalle asiasta.
- Päätetään, että Anglica ry ei lähde mukaan ESN Uni Turun St. Patrick’s Day bileiden järjestämiseen, koska tapahtuma on englannin oppiaineen luennottomalla
viikolla ja Anglicalla on jo useita tapahtumia lähiaikoina. Lea-Lotta Huurtela
vastaa ESN Uni Turulle.
13.

Kokouksen päättäminen klo 19.12.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

