Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 12/2022
22.3.2022 klo 18.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Aliisa Rantanen
(Zoom), Maija Ahtiala, Lotta Viitala, Aapo Häärä, Jenna Haaja, Julianna Vilenius, Mariia
Määttä (Zoom). Mariia Määttä saapui kohdassa 3.
Seuraamassa: Katri Sohlman.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.38.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 9. College-vaatetilaus ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
- Muutetaan kohdan 12 g tapahtuman nimeä.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 11/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö Turun yliopiston päätöksentekolaboratoriolta koskien
koehenkilöiden hakua tutkimukseen, josta luvataan rahapalkkio. Välitetty.
- Välityspyyntö Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskukselta koskien
harjoittelupaikkoja liittyen oppimateriaalien kehitykseen. Välitetty.
- Välityspyyntö Åbo Akademin opiskelijalta koskien tutkimuskyselyä, jossa
tutkitaan miten opettajat ja opiskelijat ovat kokeneet erilaiset
opetusmuodot. Välitetty.
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä Apua Ukrainalle -tukiesityksestä.
- Campussport tiedottaa tuutorihausta, tulevista kilpailuista,
liikuntapalvelukyselystä sekä tenniksen vakiovuorojen hakemisesta.
- Asia Exchange tiedottaa tulevasta webinaarista liittyen insinööriopiskeluihin.
- Vuoden 2021 hallitusjuliste on vastaanotettu sähköpostitse.
- ESN Uni Turku ry tiedustellut kiinnostusta yhteisen tapahtuman
järjestämiseen 13.4. Hallitus on vastannut kieltävästi, koska samalla
päivämäärällä järjestetään hallitussitsit.
- Aliisa Rantanen osallistuu torstaina 24.3. TYY:n sopokoponeuvostoon Zoom-alustalla.

-

Aliisa Rantanen muistuttaa jäsenistöä tiistaisin Arcanumilla järjestettävästä
opiskelunurkasta.
Kanta ry:lle ja Verba ry:lle lähetettävät onnittelukortit on ostettu.
Veera Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela osallistuvat TYY:n PJ-neuvostoon ja PJ-sitseille
tiistaina 29.3. Tapahtuman takia hallitus vaihtaa seuraavan hallituksen kokouksen
ajankohdan; seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 30.3. kello 16.00
alkaen Kaffilassa. Veera Purhonen tiedottaa jäsenistöä kokouksen ajankohdasta.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku Promler.fi:ltä 14.3.2022: St. Patrick's -haalarimerkit, 278,88 €, eräpäivä
28.3.2022.
- Lasku Kirjapaino Painosalama Oy:ltä 17.3.2022: St. Patrick's -julisteet, 10,00 €,
eräpäivä 31.3.2022.
- Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta 21.3.2022: TYY:n saunan vuokra, 145,00 €,
eräpäivä 28.3.2022.
- Kuitti Veera Purhoselta: Onnittelukortit Kanta ry:n ja Verba ry:n vuosijuhliin, KMarket Puhakka, 22.3.2022, 3,20 €.
- Kuitti Julianna Vileniukselta: Anglica on Ice -mehut, S-market Wiklund Herkku,
10.2.2022, 4,39 €.
- Kuitti Veera Purhoselta: Yleiskokoustarvikkeet, K-Market Ylioppilaskylä, 16.3.2022,
3,99 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 10/2022 mainittu Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta
28.02.2022: Q-talon juhlasalin vuokra, 300,00 €, eräpäivä 09.03.2022, on maksettu
määräajassa.
- Pöytäkirjassa 10/2022 mainittu Lasku Aninkaisten keilahallilta 04.03.2022:
Keilaratojen vuokra, 105,00 €, eräpäivä 18.03.2022, on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 10/2022 mainittu Lasku Domain247 07.03.2022: Domain247käyttömaksu, 33,26 €, eräpäivä 21.03.2022, on maksettu määräajassa.
- Tilisiirto 19.3.2022, haalarimerkkiosto (2x kettumerkki), 6,00 €
- Pöytäkirjassa 11/2022 mainittu kulukorvaus Malla Hemmingille
Hallitusvaihtotarvikkeiden ostosta, 116,89 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 11/2022 mainittu Kuitti Aliisa Rantaselta: Coffee Hour -tarvikkeet,
Raisio Center, 1.3.2022, 1,89 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 11/2022 mainittu kuitti Lea-Lotta Huurtelalta, Shrove Tuesday Tarvikkeet, 1.3.2022, 11,82 €, on korvattu.
- Korttiosto K-market Puhakka 17.3.2022: Yleiskokoustarvikkeet, 6,75 €
- Korttiosto Lidl Turku-Keskusta 21.3.2022: Coffee Hour -tarvikkeet, 4,98 €
- Korttiosto S-Market Wiklund-Herkku 22.3.2022, tilityspussit, 1,85 €
- St patricks day -bileet 18.3.22, tuotto 687,30 €, tilitys 22.3.2022.
- Musa-kaverisitsien pullopantti 25.2.2022, 68,30 €, tilitys 22.3.2022.
- Shrove Tuesday pullopantti 1.3.2022, 5,00 €, tilitys 22.3.2022.
- Tilityksen palvelumaksu yhteensä: 11,75 €

-

-

1.1.2022 alkaen Säästöpankki veloittaa yritysasiakkailta 8,00 € per tilitys/talletus.
Lisäksi peritään 0,50 % talletuksen määrästä. Tilitysmaksu veloitetaan
kuukausittaisen palvelumaksun yhteydessä.
NMES -osallistumismaksu (25 hlö) 625,00€ on maksettu Echo ry:lle.
Pöytäkirjassa 9/2022 on virhe kohdassa: Pullopanttikuitti: Musa-kaverisitsit, KMarket Maisteri, 26.2.2022, 5,55 €. Pullopanttikuitin arvon on 4,55 €.

8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 30.3. kello 18.00. Kokouksen paikka
päätetään myöhemmin.
b. Baccanalia
- Projekti etenee aikataulun mukaan.
c. Vapputoimikunta
- Doodle-kysely kokouksen ajankohdan kartoittamista varten on tehty. Kokous tullaan
järjestämään viimeistään ensi viikon aikana.
- Oppiaineen henkilökuntaa on tiedotettu karaoke ja pubivisa -illasta, johon he ovat
tervetulleita.
d. Vuosijuhlatoimikunta
- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.3. kello 18 Arcanumilla huoneessa 260.
- Nimitetään seuraavat henkilöt toimikuntaan: Niiko Niemi ja Aliisa Rantanen.
9. College-vaatetilaus
- Hallitus päättää tilata vaatteet Festime Oy:ltä, jolta Anglican collegevaatteet on
aikaisemmin tilattu. Maija Ahtiala on heihin yhteydessä tilausta koskien.
- Tilattavien vaatteiden väreiksi on päätetty harmaa, tummansininen, viininpunainen
ja tummanvihreä.
- Mallikappaleet on tilattu ja ne saapuvat tällä viikolla.
- Mallikappaleiden sovittaminen onnistuu Kaffilassa seuraavina aikoina: torstai 24.4.
kello 15–17, perjantai 25.4. kello 14–16 ja tarvittaessa lauantai 26.4.
- Vuosijuhlatoimikunta on ilmoittanut käytettävyydestään vaatteiden jaossa.
- Vaatteet tilataan Festime Oy:ltä seuraavin kappalehinnoin: huppari 27,00 €,
collegepaita 22,50 € ja collegehousut 22,50 €.
- Vaatteet päätetään myydä jäsenistölle seuraavin kappalehinnoin: huppari 30,00 €,
collegepaita 28,00 € ja collegehousut 28,00 €. Collegepaita ja -housut myydään
yhteishintaan 50,00 €.
- Vaatteiden myynnistä saadut tuotot ohjataan vuosijuhlarahastoon.
- Maija Ahtiala lähettää tänään sähköpostin jäsenistölle, jossa on linkki Google Forms dokumenttiin, jonka kautta vaatteita voi tilata.
- Sovittamis- ja tilausmahdollisuutta mainostetaan jäsenistölle Instagramissa ja
Facebookissa.
10. Syksyn 2022 tapahtumat

-

Lotta Viitala on yhteydessä Night Club Marilyniin ja tiedustelee vapaita bilepäiviä
syksylle.
Aurinkolahti on varattu Anglica Goes Villa tapahtumaa varten 7.–9.10. Aurinkolahti ei
ole vielä vastannut yöpymispaikkojen lisäämisestä.
Q-talo on varattu 3.11. Halloweensitsejä varten.
Q-talo on varattu 9.12. Lil’ Xmas -tapahtumaa varten.
Maija Ahtiala on yhteydessä Viking Lineen koskien Not-GOOM-risteilyn järjestämistä.

11. Menneet tapahtumat
a. Yleiskokous 16.3.
- Yleiskokous päätti myöntää vastuuvapauden edellisen vuoden hallitukselle.
- Aliisa Rantanen on korjannut vuoden 2021 toimintakertomuksen.
- Veera Purhonen hakee toiminta-avustusta TYY:ltä ennen kuun loppua.
- Niiko Niemi tuottaa yleiskokouksen pöytäkirjan ensimmäisen vedoksen kuun
loppuun mennessä.
b. Saint Patrick’s Day Bileet @Marilyn 17.3.
- Tapahtuma oli onnistunut.
- Lipunmyynti sujui hyvin yhteistyössä Synapsi ry:n kanssa.
- Tapahtuman tuotot: 687,30 €.
- Synapsi ry laskuttaa Anglicalta oman osuutensa tuotoista.
c. Vuosijuhlat 19.3.
- Tapahtuma oli onnistunut.
- Lotta Viitala lähettää reklamaation ravintola Julinialle koskien yhden jäsenen ruokaallergeenitietojen sivuuttamista.
12. Tulevat tapahtumat
a. Sinisten Haalareiden tapahtuma 24.3.
- Tapahtuman järjestäjät kokoustivat maanantaina 21.3. Zoom-alustalla.
- Malla Hemminki ja Lea-Lotta Huurtela hoitavat Anglican lipunmyyntivuoron kello
23:30-00:00 Saaristobaarissa.
- Lotta Viitala tiedottaa rastikierrokseen osallistuvia jäseniä Instagram-tarinalla
torstaina ennen tapahtuman alkua.
b. 30 Päivää Vappuun Bileet 31.3.
- Tapahtuman mainosjulisteet on noudettu.
- Aliisa Rantanen levittää julisteita kampusalueelle.
- Pyydetään Dialectica ry:ltä kuvaa merkeistä tapahtuman mainostamista varten.
- Kaffilaetkojen perumisesta on ilmoitettu Facebook-tapahtumassa ja tiedot siitä on
poistettu tapahtuman kuvauksesta.
c. Bake sale 4.4.
- Tapahtuma järjestetään Signumin 1. kerroksessa, jonne jäsenistöä pyydetään
tekemään erilaisia suolaisia ja makeita leipomuksia, joita myymällä hallitus kerää
Anglicalle varoja. Anglica ei korvaa leipomiseen käytettäviä raaka-aineita pois lukien
perinteiset pesto-mozzarellasämpylät, jotka Maija Ahtiala tekee.

-

-

Hallitus päättää antaa leipojille palkkioksi kangaskassin sekä ilmaisen sisäänpääsyn
syksyn After Row -bileisiin.
Aapo Häärä tekee Facebook-tapahtuman, jossa muistutetaan leipojia
ainesosalistojen tekemisestä ruoka-aineallergioita varten. Leipojia pyydetään myös
tuomaan leipomukset viimeistään kello 09.30 Signumille.
Lea-Lotta Huurtela tekee Doodle-kyselyn hallituksen myyntivuorojen suunnittelua
varten.
Veera Purhonen varaa Signumin 1. kerroksen tapahtumaa varten.

d. NMES 8.–10.4.
- Kaksi jonossa ollutta on perunut osallistumisensa.
- Echo ry on myöntänyt Anglicalle viisi lisäpaikkaa; kaikki halukkaat saivat paikan
tapahtumaan.
- Päivitetyt osallistujatiedot on lähetetty Echo ry:lle.
- Tapahtuman osallistujamaksut on maksettu Echo ry:lle.
- Tapahtuman maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille tällä viikolla.
e. Wine and Whine (and sewing?) 14.4.
- Hallitus päättää siirtää tapahtuman järjestämisen keskiviikolle 20.4.
g. Anglica Plays Finnish Baseball 20.4.
- Hallitus päättää siirtää tapahtuman järjestämisen torstaille 14.4.
- Niiko Niemi varaa pesäpallokentän Kupittaalta.
13. Muut esille tulevat asiat
- Niiko Niemi päivittää jäsenrekisteriin ansiojäsenet sekä ansio- ja kunniamerkkien
saajat.
- Ympäristövastaava Aapo Rauha on muistuttanut hallitusta Earth Hour -tapahtumasta
lauantaina 26.3. Kannustetaan jäsenistöä Instagramissa osallistumaan tapahtumaan
ja vähentämään sähkönkulutustaan tunnin ajaksi.
- Vastaavatehtävät on päivitetty Anglican nettisivuille.
- Hallitus miettii museokierroksen järjestämistä syksyllä.
- Board Game Night järjestettiin maanantaina 21.3. ja tapahtuma oli onnistunut.
Paikalla oli yli 10 henkilöä ja useampi peli saatiin järjestettyä.
- Tänään järjestettiin Coffee Hour, johon osallistui muutama ihminen.
- Anglican lautakunnat ja työryhmät -asiakirja on lisätty Jottacloud-palvelimelle.
Asiakirja on luotu suunnittelun ja yhteydenpidon helpottamiseksi.
- Niiko Niemi on lähettänyt Timmi-järjestelmään hakemuksen Anglica ry:n edustajaksi,
jotta Turun kaupunki voi laskuttaa ainejärjestöä urheilutapahtumia varten varatuista
tiloista.
- SumUp-maksujärjestelmän ongelma on edelleen selvityksessä.
- Niiko Niemi selvittää humanistisählyn järjestämistä Humanitas ry:ltä.
- Hallitushuppareita mietitään myöhemmin ja tilataan mahdollisesti tutorpaitatilauksen yhteydessä.
14. Kokouksen päättäminen ajassa 20.30.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

