Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 11/2022
15.3.2022 klo 18.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara
Syvänperä (Zoom), Aliisa Rantanen, Maija Ahtiala, Lotta Viitala, Aapo Häärä, Jenna Haaja,
Julianna Vilenius.
Seuraamassa: Mariia Määttä, Otava Korkka, Katri Sohlman, Lotta Säilä, Pihla Eskola, Tommi
Virtanen. Tommi Virtanen saapui kohdassa 3. Otava Korkka poistui kohdassa 9 ja palasi
kohdassa 11.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.33.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 8. Toiminnantarkastajien vierailu ja muutetaan muita kohtia sen
mukaisesti.
- Korjataan päivämäärä kohdassa 12 f.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 10/2022.
5. Posti
- Haalarimerkit St. Patrick’s Day -tapahtumaa varten Promler Oy:ltä.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Jyväskylän yliopiston opiskelija etsii englannin kielen opettajaopiskelijoita
vastaamaan kyselyyn pro gradu -tutkielmaa varten.
- Välityspyyntö Silo AI:lta koskien osa-aikaista työtehtävää, jossa kirjoitetaan
ansioluetteloita englannin kielellä.
- Kanta ry muistuttaa ainejärjestön vuosijuhlista. Anglican hallitus ei osallistu
tapahtumaan. Lähetetään Kanta ry:lle onnittelukortti, johon hallitus päättää
budjetoida 5,00 €.
- Välityspyyntö Turun yliopiston tohtorikoulutettavalta koskien tutkimusta,
jossa kartoitetaan Ukrainan sodan vaikutuksesta mielensisältöihin.
- Kutsu Proud Mary Pubin avajaisiin, jossa linkki NYX-applikaation kantaasiakkuusohjelmaan.
- Pikkulaskiaisrannekkeiden ja leimakorttien jako aloitettiin tänään Coffee Hour tapahtuman yhteydessä. Rannekkeita on jaettu 11/45.

-

-

TYY pyytää ainejärjestöjä ilmoittamaan osallistumisesta TYYlikäs satanen tapahtumaan 31.3. Anglica ilmoittaa järjestävänsä oman esittelypisteen.
Esittelypisteen esittelijöiksi menevät Veera Purhonen, Malla Hemminki, Lea-Lotta
Huurtela, Jenna Haaja ja Aapo Häärä.
TYY muistuttaa ainejärjestöjen hallituksia vastaamaan koulutuskyselyyn.
Humanistinen tiedekunta ilmoittaa uusien opiskelijoiden saapuvan 17.8.
TYY hakee talkoolaisia TYYlikäs satanen -tapahtumaan. Hallitus päättää olla
osallistumatta talkoisiin.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Aliisa Rantaselta: Coffee Hour -tarvikkeet, Raisio Center, 1.3.2022, 1,89 €.
- Kuitti Lea-Lotta Huurtelalta, Shrove Tuesday -Tarvikkeet, 1.3.2022, 11,82 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 9/2022 mainittu kuitti Maija Ahtialalta: Sitsitarvikkeet, Soitin Laine,
23.2.2022, 20,00 € on korvattu.
- Pöytäkirjassa 10/2022 mainittu Kuitti Aliisa Rantaselta: Shrove Tuesday -tarvikkeet,
K-Citymarket Kupittaa, 2.3.2022, 4,39 €.
- Pöytäkirjassa 10/2022 mainittu kuitti Aapo Häärältä: Shrove Tuesday -tarvikkeet, KSupermarket Nummenpaikka, 1.3.2022, 48,13 €, on korvattu.
- Hyväksytään kulukorvaus Malla Hemmingille Hallitusvaihtotarvikkeiden ostosta,
116,89 €.
- Hallitus päättää budjetoida 5,00 € tilityspusseja varten.
8. Toiminnantarkastajien vierailu
- Toiminnantarkastajat ovat suorittaneet viime vuoden toiminnantarkastuksen.
- Toiminnantarkastajien huomiot ja kehitysideat:
- Talouskansiota tulisi ylläpitää paremmin ajan tasalla.
- Yksittäiset kuitit tulisi merkitä kirjanpitoon selvemmin.
- Kulukorvaukset tulisi tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on
mainittu pöytäkirjassa.
- Ainejärjestön taloutta koskevat päätökset ja niiden perustelut tulisi merkitä
selvemmin pöytäkirjoihin.
- Tapahtumien palkintojen ja muiden asioiden budjetointi tulisi merkitä
tarkemmin pöytäkirjoihin.
- Yleiskokouksissa käsiteltyjen asioiden hoitaminen tulisi suorittaa
ensisijaisesti.
- Yhdistys onnistui ylläpitämään toimintaa pandemiasta huolimatta, ja teki sen
onnistuneesti TYY:n linjausten mukaan.
- Pöytäkirjoissa näkyi selvästi jäsenten mielipiteiden huomiointi ja niistä
syntyneet keskustelut.
- Toimintatavat ja tapahtumat olivat hyvin perusteltuja.
- Tapahtumat onnistuttiin muuttamaan nopeasti vallitsevien rajoitusten
mukaan etätapahtumiksi.
- Yhteistyö englannin kielen opinaineen henkilökunnan ja muiden kieliaineiden
kanssa onnistui hyvin pandemiasta huolimatta.

-

Tapahtumissa on otettu hyvin huomioon yhdenvertaisuus, ja keskustelut siitä
näkyvät selvästi pöytäkirjoissa.
Ainejärjestön tilinpäätös jäi huomattavasti tappiolle pandemian myötä.
Talouskansion ja pöytäkirjojen tulisi olla samassa kaapissa.

9. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Kokousta koskeva Doodle-kysely on luotu.
b. Baccanalia
- Projekti etenee aikataulun mukaan.
c. Vapputoimikunta
- Lea-Lotta Huurtela luo Doodle-kyselyn seuraavan kokouspäivämäärän sopimiseksi.
- Tapahtumien järjestelyt etenevät aikataulun mukaan.
d. Vuosijuhlatoimikunta
- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.3. kello 18 alkaen. Kokouksen paikka
päätetään myöhemmin. Veera Purhonen tiedottaa jäsenistöä kokouksesta.
- Nimitetään seuraavat henkilöt toimikuntaan: Tommi Virtanen, Jenna Haaja, Hanna
Aro ja Niina Vasama.
- Hallitus päättää hakea toimikunnalle talkoopaikkaa TYY:ltä koskien Tylkkäri-lehden
jakamista.
10. Syksyn 2022 tapahtumat
- Tapahtumien alustava aikataulu:
- 11.8. Riverside hangout
- 17.8. Uusien opiskelijoiden saapuminen, hallitus- ja tuutoriesittely ja
tutustumisilta
- 18.8. Kaupunkikierros ja jatkot
- 19.8. BBQ
- 22.8. avoin tapahtuma-ajankohta
- 23.8. avoin tapahtuma-ajankohta
- 24.8. Oldies vs. Newbies
- 25.8. avoin tapahtuma-ajankohta
- 1.9. Kastajaiset
- 15.9. (Aurasoudut) After Row -bileet
- 23.9. Pilttisitsit
- 7.–9.10. Anglica Goes Villa
- 13.10. mahdolliset baaribileet
- 3.11. Halloweensitsit
- 10.11. Kostajaiset
- 16.–17.11. Not-GOOM-risteily
- 1.12. mahdolliset baaribileet
- 9.12. Lil’ Xmas
- Q-talo on varattu 23.9. Pilttisitsejä varten.
- Hallitus miettii lautapeli-iltaa aikavälille 22.–25.9.

-

Aurinkolahteen on lähetetty kysely yöpaikoista Anglica Goes Villa -tapahtumaa
varten, joka pyritään järjestämään 7.–9.10. tai 14.–16.10.
Lotta Viitala varaa Q-talon Halloweensitsejä varten 3.11.
Maija Ahtiala alkaa hoitamaan Not-GOOM-ristelyn järjestelyjä. Hallitus miettii
mahdolliseksi vaihtoehdoksi uutta Viking Line Glory -alusta ja buffet-lounasta.
Niiko Niemi varaa Q-talon Lil’ Xmas -tapahtumaa varten.

11. Menneet tapahtumat
a. Patch Sewing Night 9.3.
- Tapahtumaan osallistui 11 henkilöä.
- Tapahtuma oli onnistunut.
12. Tulevat tapahtumat
a. Yleiskokous 16.3.
- Ovenavaus on pyydetty kello 18.00–18.30. Veera Purhonen aikaistaa
ovenavauspyynnön alkamaan 17.45.
- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala vastaavat kahvin ja teeveden keittämisestä ja
toimittamisesta Calonialle.
b. Saint Patrick’s Day Bileet @Marilyn 17.3.
- Julisteet on haettu ja niitä on kiinnitetty eri puolille yliopiston rakennuksia sekä yokylään.
- Haalarimerkit saapuivat postissa.
- Aapo Häärä on yhteydessä Vegas Night Clubiin ja vahvistaa aarteenetsinnän
valmistelun. Synapsi ry vastaa aarteenetsinnän valmisteluista.
- Synapsi vastaa ensimmäisistä lipunmyyntivuoroista. Anglican lipunmyyntivuorot ovat
seuraavat: Jenna Haaja ja Julianna Vilenius kello 00–01. Tarvittaessa Lotta Viitala ja
Veera Purhonen kello 01–02.
- Lea-Lotta Huurtela mainostaa bileitä Instagram-sovelluksessa keskiviikkona ja
torstaina ennen tapahtuman alkua.
- Veera Purhonen valvoo lipputulojen laskua Night Club Marilynissä.
c. Vuosijuhlat 19.3.
- Ravintola Julinia on vahvistanut tapahtuman ruokatilauksen.
- Hallitus saapuu paikalle kello 18.30 juhlavalmisteluja varten.
- Tapahtuman jatkopaikaksi on sovittu Saaristobaari.
- Jatkopaikasta ja pukukoodista muistutetaan Facebook-julkaisulla.
- Lea-Lotta Huurtela päivittää Instagram-sovellukseen kuvia ja videoita illan aikana.
d. Sinisten Haalareiden tapahtuma 24.3.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Anglica järjestää kolme rastia tapahtumassa.
- Tapahtuman järjestäjät kokoustavat viimeisen kerran maanantaina 21.3.
- Lotta Viitala muistuttaa Instagram-sovelluksessa rastikierrokseen halukkaiden
ilmoittautumisesta.
e. 30 Päivää Vappuun Bileet 31.3.

-

-

Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
Kysytään Dialectica ry:ltä halukkuutta julisteiden tilaamiseen.
Perutaan bileitä edeltävä Power Hour -tapahtuma TYYlikäs satanen -tapahtuman
päällekkäisyyden takia. Aapo Häärä muokkaa Facebook-tapahtuman kuvausta ja
ilmoittaa muutoksesta.
Heidi’s Bier Bariin on oltu yhteydessä ja tapahtuma alkaa kello 22.

f. Bake sale 4.4.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
g. NMES 8.–10.4.
- Echo ry on julkaissut tietopaketin tapahtumasta. Tietopaketti on välitetty
osallistujille.
- Tapahtuman jonossa olleiden tiedot on lähetetty Echo ry:lle mahdollisia lisäpaikkoja
varten. Echo ry ilmoittaa lisäpaikoista perjantaina 18.3.
- Tapahtuman teema on julkaistu: SeveN Most dEadly Sins. Anglican sitsiteemaksi on
ilmoitettu wrath.
13. Muut esille tulevat asiat
- Maija Ahtiala kartoittaa collegevaatetilausta ja tekee kyselyn jäsenistölle koskien
vaatteiden mahdollisia värejä. Toimittajan varmistuttua hallitus miettii hintaa, jolla
saataisiin kerättyä varoja vuosijuhlakassaan. Pyritään varmistamaan tilauksen
toimitus ennen vappua. Tiedustellaan myös hallitushuppareiden
tilausmahdollisuutta.
- Hallitus alkaa miettimään Wappusitsien ruokatarjoilua.
- Klaara Syvänperä ja Niiko Niemi päivittävät Anglican Gmail-kalenterin.
- Klaara Syvänperä tekee Vuosijuhlatoimikunnalle sähköpostilistan.
- Hallitus osallistui TYY:n järjestöristeilylle, jossa tuotiin esille kaksi kehitysideaa:
tapahtuma johon kaikki osallistujat tulevat yksin, jolloin kynnys osallistua
tapahtumaan ilman kaveriporukkaa madaltuu ja jokaisessa tapahtumissa saatavilla
oleva alkoholiton häirintäyhdyshenkilö. Hallitus pohtii molempien ideoiden
toteuttamista tulevaisuudessa.
- Lautapeli-ilta järjestetään maanantaina 21.3. Aapo Häärä muistuttaa tapahtumasta
maanantaina Facebook-julkaisulla sekä Instagram-sovelluksessa.
- Hallitus päättää järjestää pesäpallo-ottelun keskiviikkona 20.4. Niiko Niemi vastaa
tapahtuman järjestelyistä. Hallitus miettii urheilutapahtumia myös syksylle.
- Aliisa Rantanen on ilmoittanut oppiaineen henkilökunnalle olevansa käytettävissä
HOPS-järjestelmän tukihenkilönä ainejärjestön opiskelijoille.
- Jäsen on esittänyt koulutuspoliittisen kysymyksen. Aliisa Rantanen hoitaa asiaa.
- Jäljellä olevien hallituskuvien ja hallitusjulisteen kuvausajankohtaa mietitään.
Kuvausaikataulusta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
14. Kokouksen päättäminen ajassa 20.48.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

