Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 9/2020
3.3.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Tommi Virtanen, Lea-Lotta Huurtela, Otava Korkka,
Mariia Määttä, Veera Purhonen, Salli Salolahti, Emma Lehtinen ja Aliisa Rantanen.
Seuraamassa: Noora Kyckling, Emmi Kaitarinne, Helmi Honkala ja Eveliina Hokkanen.
Helmi Honkala ja Eveliina Hokkanen poistuivat kohdassa 8. Noora Kyckling ja Emmi
Kaitarinne poistuivat kohdassa 11 d.

1.

Kokouksen avaus klo 18.05.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Muutetaan kohta 11 a. Humanistispeksi 2.3. kohdaksi 10 c. ja muutetaan muita
kohtia sen mukaisesti.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjat 6/2020, 7/2020 ja 8/2020.

5.

Posti
- Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta TYYn saunan vuokrasta.
- Kutsu kahdelle Scandica ry:n vuosijuhlille.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö opettajan pedagogisten opintojen pääsykokeista 2.-3.3. ja
pedagogisten opintojen opiskelijoiden kansainvälisistä Auskupäivistä 20.-21.3.
- Välityspyyntö luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintotoimiston
harjoitteluhausta.
- Välityspyyntö Turun yliopiston Julkisen valinnan tutkimuskeskuksen
PCRClabin koehenkilöhausta.
- Välityspyyntö Delta ry:ltä Bierfest2020-bileistä.
- Mainos Nordic Wristbandsilta.
- Mainos CampusSportin SELL-kisoista.
- Mainos tanssiteatteri ERI:ltä.
- Välityspyyntö vapaaehtoistyöstä MLL:n tukihenkilötoiminnassa.

- Turun Auskultantit ry:n tapahtumavastaava Enni Keski-Saari on ollut
sähköpostitse yhteydessä ja ilmoittanut järjestön olevan kiinnostunut erinäisistä
yhteistöistä. Lisäksi Turun Auskultantit ry on valmiina tarjoamaan Anglican
jäsenistöllle lisätietoa pedagogisista opinnoista.
- Maaliskuun infosähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Hallitusjuliste on tilattu ja haettu.
- Mikko Rytö ja Otava Korkka osallistuivat Humanitas ry:n Kopo–pj-iltaan ke 26.2.
- Tapahtumassa keskusteltiin ainejärjestön eri tarpeista uusien tilojen suhteen.
Kaikki tahot ilmaisivat tarvetta varastotilalle, sekä tiloille ainejärjestön vapaaaikaa ja hallinnollista toimintaa varten.
- Humanitas pyytää jäsenjärjestöjä kartoittamaan käytössään olevan varastotilan
määrän pe 6.3. mennessä.
- Unica on ilmaissut kiinnostusta lounasravintolan avaamiseen Arcanumin aulaan.
- Vesipisteiden saatavuus sosiaalitiloissa on epävarma.
- Arcanumin nykyisiä tiloja voisi päästä kiertämään kevään aikana.
- HKTL:n ainejärjestöjen tapahtumatilana käyttämän Mimesiksen
käyttömahdollisuuksia selvitetään. Mahdollista korviketta etsitään, ja harkitaan
myös sellaisen vuokraamista yliopiston ulkopuolelta.
- Arcanum-muuton kehityksestä tullaan jatkossa keskustelemaan Kopo–pjilloissa, ja tarvittaessa tiedottamaan erikseen.
- Otava Korkka on varannut Signumin aulan ti 24.3. Bakesale-tapahtumaa varten.
- Mariia Määttä on varannut Q-talon pe 25.9., pe 30.10 ja pe 11.12.
- SUB ry:lle on lähetetty onnittelukortti.
- Humanitas ry kokousti ma 2.3. Paikalla ei ollut Anglican hallituksen edustajia.
- PJ-neuvosto kokousti ti 25.2. Paikalla ei ollut Anglican hallituksen edustajia.
- Englannin oppiaineen henkilökunta on kutsuttu ti 17.3. Coffee Hourille.
- Vaatekeräyksessä kerätyt vaatteet viedään kuluvalla viikolla Konttiin.
- Uusien hallituksen jäsenten VIP-kortit Night Club Marilyniin ja Vegas Night
Clubiin on haettu.
- Toiminnantarkastus on aloitettu.
- Mikko Rytö, Tommi Virtanen ja Lea-Lotta Huurtela käyvät tutustumassa
Aurinkolahden leiri- ja kurssikeskukseen ke 4.3.
- Lea-Lotta Huurtela on lisännyt uudet alumnijäsenet Anglican
alumnisähköpostilistalle.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto: Laskiaistarvikkeet, Alko Kupittaa Citymarket, 48,87€.
- Pankkikorttiosto: Laskiaistarvikkeet, K-Citymarket Kupittaa, 63,95€.
- Pankkikorttiosto: Laskiaistarvikkeet, K-Market Puhakka, 6,32€.

- Pankkikorttiosto: Laskiaistarvikkeet, K-Market Puhakka, 2,35€.
- Pullopanttikuitti: Laskiainen, K-Market Puhakka, 2,40€.
- Kuitti Pihla Eskolalta: Sub ry:n vuosijuhlakortti, Turun Kansallinen Kirjakauppa,
5,50€.
- Pankkikorttiosto: Coffee Hour -tarvikkeet, K-Market Verkahovi, 8,43€.
- Pankkikorttiosto: Kahvihuonetarvikkeet, K-Market Verkahovi, 24,64€.
- Pullopanttikuitti: Hallitusvaihto, 8,95€.
- Lasku Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta: TYYn saunan vuokra, 145€, eräpäivä
ma 9.3.2020.
- Lasku Domainmaailmalta: Anglica ry:n verkkosivujen ylläpito, 33,26€, eräpäivä
la 4.4.2020.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Polar Beer -bileet, käteismyynti, 402€.
- Merkkien jälkeen voittoa jää 191,12€ jaettuna kolmen järjestön kesken eli 63,70€
per järjestö.
- Tammikuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
- CampusSportin salivuokra on maksettu.
- Aapo Rauha on epähuomiossa ostanut 1,99€ maksaneen virvoitusjuoman Anglica
ry:n pankkikortilla. Aapo Rauha korvaa summan.
8.

Syksyn 2020 tapahtumat
- Otava Korkka on saanut Not-GOOM-risteilyn varausnumerot. Tapahtuma avataan
alustavasti 100 osallistujalle. Otava Korkka on yhteydessä Viking Lineen
mahdollisuuksista lisäpalveluihin ja tarjouksiin ryhmävarauksen yhteydessä.
- Aliisa Rantanen on ollut yhteydessä Night Club Marilyniin syksyllä
järjestettävistä bileistä. Alustavasti bileiden järjestämispäiväksi suunnitellaan to
26.11. Aliisa Rantanen on yhteydessä Marilyniin siitä, onko bileitä mahdollista
järjestää suunniteltuna päivämääränä.
- Halloweensitsit järjestetään pe 30.10, koska Q-talo oli jo varattu alustavasti
suunniteltuna päivänä to 29.10.
- Pihla Eskola on varannut Signumin kahvihuoneen päivämäärille ke 19.8., pe 21.8.,
ti 25.8., to 3.9. ja to 5.11.
- Aurasoudut-tapahtuman yhteydessä to 17.9. järjestettäville Heidi’s-bileille
päätetään etsiä yhteistyöjärjestöjä. Alustavasti kysytään Synapsi ry:tä mukaan
tapahtumaan.
- Emma Lehtinen on selvittänyt mahdollisuuksia syksyllä järjestettäville
urheilutapahtumille. Ehdotetaan vierailua Megazoneen, jonka järjestämistä Emma
Lehtinen selvittää tarkemmin.

9.

Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat
a. Baccanalia
- Toimitus kokoustaa ennen ma 30.3.
- Ilmoittautumisdoodle kokouksesta on lähetetty.
b. Vappukomitea
- Seuraava kokous pidetään ke 18.3.
- Sähköpostilista komitean jäsenille on työn alla.
- Komitean sisäiset pienryhmät aloittavat omien osa-alueidensa suunnittelun.

10.

Menneet tapahtumat
a. Laskiainen 25.2.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Suunniteltuun kävelylenkkiin ei saapunut paikalle yhtään osallistujaa.
- Vegaanista kermavaahtoa piti hakea lisää.
- Laskiaispullien resepti oli onnistunut.
b. Polar Beer -Bileet 26.2.
- Tapahtumasta jäi yli 66 haalarimerkkiä. Näistä merkeistä 22 annetaan
Sosiaalitieteiden klubi ry:lle ja 22 Katko ry:lle. Anglicalle jäävät merkit laitetaan
myyntiin hintaan 1€/kpl.
- Etkot olivat onnistuneet ja paikalle saapui Anglican jäsenistön lisäksi myös Katko
ry:n jäseniä. Etkojen järjestämistä harkitaan myös tuleviin tapahtumiin.
- Sosiaalitieteiden klubi ry:n jäseniä oli tapahtumassa hyvin vähän ja heitä ei
myöskään saapunut etkoille. Myös julisteiden jakamisen kanssa oli ongelmia.
- Bileiden järjestäminen keskiviikkona vaikutti osallistujamäärään laskevasti.
c. Humanistispeksi 2.3.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tulevaisuudessa speksinäytöksiin voisi mahdollisesti ostaa enemmän lippuja.
- Yhteislähtöön osallistui riittävästi jäsenistöä, joten se kannattaa järjestää myös
tulevilla kerroilla.

11.

Tulevat tapahtumat
a. Kopokahvit 10.3.
- Lea-Lotta Huurtela leipoo keksejä tapahtumassa tarjottavaksi.
Leivontatarvikkeisiin ja muihin tapahtuman kuluihin budjetoidaan 20€.
- Mikko Rytö on julkaissut Facebook-tapahtuman.

b. Anglica Goes Trampolin Park 17.3.
- Ilmoittautumisdoodle lähetetään ti 3.3.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
c. Yleiskokous 18.3.
- Kokousta varten on varattu luentosali Pub4.
- Aapo Rauha lähettää kutsun ja julkaisee Facebook-tapahtuman ke 4.3. mennessä.
d. Vuosijuhlat 21.3.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Ilmoittautumisdoodle on lähetetty ti 3.3. Osallistujia on tähän mennessä
ilmoittautunut 25.
- Kutsuvieraat on kutsuttu ja heitä on ilmoittautunut neljä.
- Aliisa Rantanen on lähettänyt tarjouskyselyt Scandic Julialle.
- Tapahtuma alkaa klo 19 ja suunniteltu päättymisaika on klo 23-23.30.
- Veera Purhonen on yhteydessä Apolloon mahdollisuudesta saada rannekkeet
osallistujille jatkoja varten. Jos rannekkeiden saanti ei onnistu Apollon kanssa,
kysytään seuraavaksi Aallolta ja sen jälkeen Saaristobaarilta.
- Äänentoistolaitteisto tapahtumapaikalla on varmistettu.
- Jäsenistöstä kysellään halukkaita esiintyjiä tapahtumaan sähköpostitse.
e. Kielaribileet 25.3.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Julisteet on tilattu.
- Scandica ry on tilannut haalarimerkit.
- Lipunmyyntivuoroja suunnitellaan myöhemmin. Pyydetään korkeintaan yhtä
lipunmyyntivuoroa Anglicalle.
f. Bileet 2.4.
- WhatsApp-keskustelu Dialectica ry:n ja Putex ry:n kanssa on luotu. Emma
Lehtinen ja Veera Purhonen edustavat Anglicaa keskustelussa.
- Bileiden teemaksi on valittu 30 Päivää Vappuun -teema.
- Haalarimerkkovedos on lähetetty. Dialectica ry tilaa haalarimerkit ja merkkejä
tilataan 100 kappaletta.
- Kysytään, olisiko Dialectica ry:n mahdollista hoitaa tapahtuman talous, koska
järjestö tilaa jo haalarimerkit ja Anglicalla on jo muita hoidettavia talouden
kanssa.
- Lipunmyyntivuoroja suunnitellaan myöhemmin.
- Selvitetään mahdollisuutta vappuaiheiseen asukilpailuun.
g. NMES 3.-5.4.
- Jäsenistöä on tiedotettu tapahtumasta.

- Ilmoittautuminen tapahtumaan avattiin su 1.3. Kaikki kiintiöpaikat ja varapaikat
on täytetty. Pihla Eskola ilmoittaa osallistujat Lexica ry:lle.
h. Kino Diana 8.4.
- Lippujen varaaminen Mulan-elokuvan näytökseen onnistuu.
- Alustavasti suunnitellaan lippujen varaamista 20 henkilölle. Otava Korkka kysyy
Kino Dianalta olisiko mahdollista pitää paikkoja varattuna Anglicalle kunnes
tarkempi osallistujamäärä on selvitetty jäsenistölle lähiviikkoina lähetettävällä
ilmoittautumisella.
i. Ansiojäsensitsit 17.4.
- Sitsien ajankohta on valittu sillä perusteella, että sen kanssa samoihin aikoihin
järjestetään myös muuta alumnitoimintaa kuten työelämäpaneeli.
- Tapahtumapaikaksi suunnitellaan Haliskylän kerhohuonetta. Tommi Virtanen
varaa kerhohuoneen.
- Pihla Eskola julkaisee Facebook-tapahtuman.
12.

Muut esille tulevat asiat
- Otava Korkka julkaisee Bakesalen Facebook-tapahtuman ti 10.3.
- Vehka Liimatainen on ehdottanut improtapahtuman päivämääräksi ti 24.3. Otava
Korkka on yhteydessä tilapalveluihin Minervan harjoitusteatteri E321:n tai
vaihtoehtoisesti Turku-salin varaamisesta tapahtumaa varten. Osallistujamääräksi
suunnitellaan korkeintaan 15. Otava Korkka julkaisee Facebook-tapahtuman ma
9.3.
- Viikolle 14 suunnitellaan haalarimerkkien ompeluiltaa, koska samalla viikolla
järjestetään myös bileet sekä NMES. Ehdotetaan päivämääräksi ke 1.4. ja
tapahtumapaikaksi Signumin kahvihuonetta.
- Veera Purhonen ehdottaa koirien ulkoiluttamistapahtumaa, jonne jäsenistö voi
tuoda koiria lenkitettäväksi. Tapahtuma olisi helposti järjestettävä
ulkoilutapahtuma. Selvitetään tapahtuman järjestämistä viikolle 17.
- Särkän Märkä -tapahtuman liput täytyy maksaa varaamisen yhteydessä. Päätetään
olla järjestämättä lipunmyyntiä virallisesti ainejärjestönä ja halukkaat osallistujat
voivat itse kerätä tarpeeksi ihmisiä ryhmälippujen ostoon.
- Pihla Eskola on ollut yhteydessä Bar Ö:hön Band Night -tapahtuman
järjestämisestä.

13.

Kokouksen päättäminen klo 19.32.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

