Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 8/2020
24.2.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Tommi Virtanen, Aliisa Rantanen, Emma Lehtinen,
Lea-Lotta Huurtela, Veera Purhonen, Mariia Määttä, Salli Salolahti, Mikko Rytö ja Otava
Korkka. Otava Korkka saapui kohdassa 11. Pihla Eskola poistui kohdassa 14.
Seuraamassa: Noora Kyckling ja Emmi Kaitarinne.

1.

Kokouksen avaus klo 18.02.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 13 j. NMES 3.-5.4. ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjojen 6/2020 ja 7/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Lasku Promlerilta Polar Beer -tapahtuman haalarimerkeistä.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Pro gradu -tutkielman haastatteluhaku Aurora Millasnoorelta.
- Välityspyyntö Asia Exchangen hakuilmoituksesta.
- Välityspyyntö Tmi Taikaviestin terapeuttisten ryhmien mainoksesta.
- Välityspyyntö CampusSportin ajankohtaisesta toiminnasta.
- Tanssiteatteri ERI:n mainos.
- Välityspyyntö Turvaseksibileistä Asteriski ry:ltä.
- ESN Uni Turulle on vastattu, että Anglica ei lähde mukaan St. Patrick’s Day bileisiin, koska aikataulu on tiukka, ja Anglica järjestää jo monet bileet keväällä.
- Henkilökunnan kokous järjestettiin to 20.2. Anglican hallitus ei saanut kutsua
kokoukseen.
- Pihla Eskola on vastannut Mari-Liisa Varilalle Anglican päätöksestä lähteä
mukaan yhteistyöhön oppiaineen 75-vuotistapahtumaan.
- Pihla Eskola on vastannut TYYn kansainvälisyyskyselyyn.
- Jäsenistöä on tiedotettu poikkeavasta hallituksen kokousajasta.

- Pihla Eskola, Mikko Rytö ja Otava Korkka osallistuvat Humanitas ry:n kopo–pjiltaan.
- Hallituksen jäseniä osallistui TYYn järjestöfoorumin eri koulutustilaisuuksiin to
20.2.
- Mikko Rytö on ilmoittanut opintoneuvoja Mauri Paloheimolle olevansa vuoden
2020 tuutorivastaava.
- Uudet englannin pääaineopiskelijat saapuvat ke 19.8.
- Marilynin ja Vegasin VIP-kortit uusille hallituksen jäsenille ovat valmistuneet.
Veera Purhonen hakee kortit.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku HEF Group oy:ltä: Polar Beer -bileiden haalarimerkit, 210,88€, eräpäivä pe
6.3.2020.
- Pankkikorttiosto: Hallitusvaihtotarvikkeet, Prisma Itäharju, 35,13€.
- Pankkikorttiosto: Hallitusvaihtotarvikkeet, Lidl Itäharju, 46,46€.
- Pankkikorttiosto: Hallitusvaihtotarvikkeet, S-Market Halinen, 20,62€.
- Pankkikorttiosto: Hallitusvaihtotarvikkeet, S-Market Halinen, 2,69€.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Britpop 6.2. Käteismyynti, 211€.

8.

Vuoden 2019 tilinpäätös
- Talouskansio on valmis.
- Aapo Rauha on korjannut talouskansiossa olleen virheen ja tehnyt
kulunkorvauslomakkeet puuttuvista kuiteista ja laskuista.

9.

Syksyn 2020 tapahtumat
- Kokouksessa käydään läpi alustavaa suunnitelmaa ja aikataulua syksyn 2020
tapahtumille.
- Riverside Hangout
- Ke 19.8. uusien opiskelijoiden saapuminen, infotilaisuudet ja tapahtumat
saapumispäivälle
- To 20.8. Kaupunkikierros
- Pe 21.8. BBQ
- La 22.8. Turku Pride
- Ma 24.8. Pizzailta
- Ti 25.8. Lautapeli-ilta
- Ke 26.8. Oldies vs Newbies

-

-

10.

- To 3.9. Kastajaiset
- To 17.9. Aurasoudut ja Heidi’s-bileet
- Pe 25.9. Pilttisitsit
- Pe-su 2.-4.10. Anglica Goes Villa
- To 29.10. Halloween-sitsit
- To 5.11. Kostajaiset
- To-pe 12.-13.11. not-GOOM
- To 26.11. Thanksgiving
- Pe 11.12. Lil’ Xmas
Mikko Rytö ja Veera Purhonen ovat selvittäneet uutta tapahtumapaikkaa Anglica
Goes Villa -tapahtumalle. Parhaana vaihtoehtona pidetään Aurinkolahden leiri- ja
kurssikeskusta Hirvensalossa. Virallisia nukkumapaikkoja Aurinkolahdella on 20,
mikä vastaa aikaisemmin vuokrattua Metsärantaa. Pyydetään päästä tutustumaan
Aurinkolahden tiloihin ennen varauksen tekemistä.
Mariia Määttä varaa Q-talon syksyn tapahtumia varten pe 25.9., to 29.10. ja pe
11.12.
Selvitetään mahdollisia tarjouksia lisäpalveluista notGOOM-tapahtumaa varten.
Aliisa Rantanen on yhteydessä Marilyniin ja Vegasiin mahdollisista bileistä
syksyllä. Alustavina päivämäärinä tiedustellaan to 19.11. ja to 26.11.
Keskustellaan lisää tulevissa kokouksissa mahdollisuudesta yhteistyöjärjestöihin
to 17.9. järjestettäviin Heidi’s-bileisiin.
Emma Lehtinen hoitaa ke 26.8. Oldies vs. Newbies -tapahtumaan liittyviä
järjestelyjä.

Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat
a. Baccanalia
- Järjestelyt ovat kunnossa ja työryhmän jäsenet ovat aloittaneet omien projektiensa
työstämistä.
b. Vappukomitea
- Seuraavan kokouksen ajankohdan Doodle-kyselyn on lähetetty.
- Komitean sähköpostilista on työn alla.
c. Tunnustuslautakunta
- Lautakunta kokousti ma 24.2.

11.

Tunnustusehdotukset
- Lautakunta ehdottaa ansiojäsenyyden saajiksi Rasmus Nordmania, Katri
Sohlmania ja Teemu Heleniusta.
- Lautakunta ehdottaa ansiomerkin saajiksi Rasmus Nordmania ja Teemu
Heleniusta.

- Lautakunta on äänestänyt äänin 4-2 Katri Sohlmanin ansiomerkkiehdokkuutta
vastaan.
- Hallitus päättää keskustella lautakunnan päätöksestä ja sen mahdollisesta
muuttamisesta.
- Hallitus äänestää yksimielisesti, että lautakunnan päätöstä Rasmus Nordmanin
ansiojäsenyys- tai ansiomerkkiehdokkuudesta ei tarvitse muuttaa.
- Hallitus äänestää yksimielisesti, että lautakunnan päätöstä Katri Sohlmanin
ansiojäsenyysehdokkuudesta ei tarvitse muuttaa.
- Järjestetään suljettu lippuäänestys lautakunnan päätöksestä olla ehdottamatta Katri
Sohlmania ansiomerkin saajaksi. Emmi Kaitarinne toimii ääntenlaskijana. Äänin
6-5 hallitus päättää ehdottaa Katri Sohlmania ansiomerkin saajaksi
yleiskokouksessa.
- Hallitus äänestää yksimielisesti, että lautakunnan päätöstä Teemu Heleniuksen
ansiojäsenyys- tai ansiomerkkiehdokkuudesta ei tarvitse muuttaa.
12.

Menneet tapahtumat
a. Rästipiiri 19.2.
- Tapahtumaan osallistui noin kymmenen jäsentä.
- Tapahtuma oli toimiva konsepti etenkin pienellä osallistujamäärällä, jolloin
opiskelurauhaa on helppo ylläpitää.
b. Hallitusvaihto 21.2.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Lettujen paistaminen ei onnistunut toivotusti reseptin takia.
- Kerhohuoneelta poistuttiin noin klo 6.30.
- Tulevaisuudessa etenkin Haliskylän kerhohuoneella järjestettäessä hoidetaan tilan
siivoaminen jo ennen poistumista, jotta vältytään sekaannuksilta seuraavana
päivänä seuraavien tilanvaraajien kanssa.
- Kanaa oli varattu liian vähän ja salsaa oli varattu liikaa.

13.

Tulevat tapahtumat
a. Laskiainen 25.2.
- Kauppalista:
- 1kg vegaanista kaakaojauhetta
- 13l iskukuumennettua laktoositonta maitoa
- 2l kauramaitoa
- 1,5l laktoositonta vispikermaa
- 500g laktoositonta maitorahkaa
- 1 purkki vegaanista vispikermaa (kaurapohjainen)
- 1kg hilloa
- 1 mantelimassa

- 1 paketti ilmastointiteippiä

- Signumilta mukaan:
- termarit
- kulhoja
- pahvilautaset
- servetit
- pahvimukit
- käsipyyhkeet
- jätesäkkejä
- talouspaperia
- kauhoja
- sakset, teippiä, tusseja
- vessakorit

- Hallituslaiset tuovat:
- sähkövatkain
- pulla-aineet:
- kaardemumma
- raesokeri
- margariinia
- hiivaa
- vehnäjauhoja
- kauramaitoa

- Pihla Eskola tuo tapahtumaan tarvittavat varusteet Signumilta.
- Aliisa Rantanen, Emma Lehtinen ja Pihla Eskola käyvät kaupassa.
- Emma Lehtinen ilmoittaa jäsenistölle, että pulkkailun sijaan järjestetään
kävelylenkki.
- Pullien leipominen aloitetaan klo 10.
b. Polar Beer -bileet 26.2.
- Tapahtuman haalarimerkit ovat saapuneet.
- Lea-Lotta Huurtela lähettää jäsenistölle sähköpostimuistutuksen yhteisistä
etkoista, jotka järjestetään klo 18 Signumin kahvihuoneella.
c. Humanistispeksi 2.3.
- Otava Korkka lähettää tapahtumaan osallistuville jäsenille muistutuksen ma 24.2.
- Yhteislähtö näytökseen järjestetään klo 17.40 ja siitä ilmoitetaan muistutuksessa.
d. Impro 11.3.
- Tapahtuman onnistumisesta ei ole vielä varmuutta. Selvitetään vielä onnistuuko
tapahtuma ollenkaan tai pitäisikö sen tapahtuma-aikaa siirtää.
e. Anglica Goes Trampolin Park 17.3.
- Emma Lehtinen julkaisee Facebook-tapahtuman viikon 9 aikana ja
ilmoittautumisdoodlen ti 3.3.

- Tapahtuman hinta osallistujalta on 7€.
f. Yleiskokous 18.3.
- Aapo Rauha lähettää kutsun yleiskokoukseen ke 26.2., kunhan salivaraus
varmistuu.
- Aapo Rauha varaa luentosalin tapahtumalle.
g. Vuosijuhlat 21.3.
- Aliisa Rantanen on ollut yhteydessä Scandic Juliaan osallistujamäärän
nostamisesta 80 henkeen ja on saanut vastauksen, että se onnistuu.
- Scandic Julian ennakkolasku lähetetään pe 6.3. ja sitä varten tarvitaan lopullinen
osallistujamäärä.
- Ilmoittautumisdoodle avataan ti 3.3. klo 18 ja se päättyy viimeistään to 5.3. Veera
Purhonen tekee Doodlen.
- Kutsut kunniavieraille lähetetään mahdollisimman pian, ja heidän
ilmoittautumisaikansa loppuu ennen Anglican jäsenistön ilmoittautumisen
avautumista.
- Hinta ennakkolaskun perusteella osallistujalta on 28€.
h. Kielaribileet 25.3.
- Luonnos haalarimerkeistä on tehty.
- Tapahtuman järjestäjät kokoustavat lähiaikoina.
i. Bileet 2.4.
- Yhteistyöjärjestöiksi tapahtumaan on varmistettu Putex ry ja Dialectica ry.
Järjestäjille on tehty yhteinen WhatsApp-keskustelu.
- Teemaa tapahtumalle ei ole vielä valittu.
j. NMES 3.-5.4.
- Tapahtuman ilmoittautuminen on mennyt täyteen ja osallistujille on ilmoitettu.
- Pihla Eskola ilmoittaa osallistujat tapahtuman järjestäjille.
k. Kino Diana 8.4.
- Elokuvaksi valittiin hallituksen kesken Mulan.
- Päivämäärä on sopiva ja näytökseksi valitaan iltanäytös klo 18 jälkeen.
14.

Muut esille tulevat asiat
- Pihla Eskola ja Tommi Virtanen vievät vaatekeräykseen tuodut vaatteet Konttiin
ke 4.3.
- Ti 10.3. järjestetään kopokahvit tavallisen Coffee Hourin tilalla. Mikko Rytö
julkaisee Facebook-tapahtuman.

- Särkän Märkä -tapahtuman lipunmyynti alkaa ma 16.3. Jäsenistölle lähetetään
kysely, jonka avulla selvitetään mihin jatkopaikkaan pyritään ostamaan liput.
Ilmoittautujille myös ilmoitetaan, että toivottua paikkaa ei voida taata jos lippuja
ei riitä. Doodle-kysely jäsenistölle lähetetään ti 10.3. tai ke 11.3.
- CampusSport on vastannut karaten lajikokeilusta Aapo Rauhalle, että
maaliskuussa tapahtuman järjestäminen ei onnistu varausten takia. Aapo Rauha
selvittää mahdollisuutta järjestää tapahtuma pe 17.4. klo 14-15.45.
15.

Kokouksen päättäminen klo 19.44.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

