Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 13/2022
30.3.2022 klo 16.00 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara
Syvänperä (Zoom), Aliisa Rantanen (Zoom), Maija Ahtiala, Lotta Viitala, Aapo Häärä (Zoom),
Jenna Haaja, Julianna Vilenius. Lea-Lotta Huurtela saapui kohdassa 6. Aliisa Rantanen saapui
kohdassa 12 b. ja poistui kohdassa 12 f.
Seuraamassa: Katri Sohlman, Pihla Eskola, Otava Korkka.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 16.04
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hallitus hyväksyy esityslistan ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 12/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Kaksi Asia Exchange -mainosta. Toisessa mainostetaan kesäkoulukohteita ja
toisessa Etelä-Korean vaihtomahdollisuutta.
- Välityspyyntö CMT-orkesterilta koskien mainosta kahdesta konsertista.
- Välityspyyntö koskien humanistispeksin kevään hakua.
- Välityspyyntö yliopistojen Aasia-verkostolta koskien Asianetin kursseja.
- Välityspyyntö SPR:ltä koskien Punaisen Ristin nuorten ystäväkoulutusta.
- Veera Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela osallistuivat TYY:n puheenjohtajaneuvostoon,
joka järjestettiin eilen 29.3. He osallistuivat myös neuvoston jälkeen pj-sitseille, jotka
toimivat verkostoitumistapahtumana ainejärjestöjen välillä.
- Niiko Niemi on ollut yhteydessä Kanta ry:n urheiluvastaavaan ja maininnut Anglican
tukevan Humanistisählyn järjestelyissä, jos on tarvetta.
- Anglica osallistuu Humanistisählyturnaukseen. Niiko Niemi lähettää sähköpostin
jäsenistölle koskien joukkueen muodostamista.
- Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus on hyväksynyt Niiko Niemen Anglica ry:n
edustajaksi liikuntavarauspalvelu Timmissä.
- Pikkulaskiaislippuja on noutamatta kaksi kappaletta.
- Eilen 29.3. Coffee Hour -tapahtuman aikana myytiin yksi haalarimerkki ja yksi
jäsennauha.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku Synapsi ry:ltä 26.3.2022: Synapsin osuus St. Patrick’s Day -bileiden tuotoista,
194,71 €, eräpäivä 1.4.2022.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu Lasku Promler.fi:ltä 14.3.2022: St. Patrick's haalarimerkit, 278,88 €, eräpäivä 28.3.2022, on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 12/2022 Lasku Turun yliopiston ylioppilaskunnalta 21.3.2022: TYY:n
saunan vuokra, 145,00 €, eräpäivä 28.3.2022, on maksettu määräajassa.
- Helmikuun palvelumaksu, 32,29 €, on veloitettu pankkitililtä 28.2.2022.
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu kuitti Veera Purhoselta: Onnittelukortit Kanta ry:n ja
Verba ry:n vuosijuhliin, K-Market Puhakka, 22.3.2022, 3,20 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu kuitti Julianna Vileniukselta: Anglica on Ice -mehut, Smarket Wiklund Herkku, 10.2.2022, 4,39 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu Kuitti Veera Purhoselta: Yleiskokoustarvikkeet, KMarket Ylioppilaskylä, 16.3.2022, 3,99 €, on korvattu.
- Malla Hemminki on vaihdettu SumUp-maksupäätteen yhteyshenkilöksi. Malla
Hemminki on ollut maksupäätteen käyttöongelmasta yhteydessä asiakastukeen,
josta on vastattu ettei ongelmaa pystytä korjaamaan.
- Hallitus päättää tilata rikkoutuneen maksupäätteen tilalle Zettle-maksupäätteen.
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu lasku Kirjapaino Painosalama Oy:ltä 17.3.2022: St.
Patrick's -julisteet, 10,00 €, eräpäivä 31.3.2022, on virheellisesti merkattu St.
Patrick's -julisteiksi. Laskutettavat julisteet olivat 30-päivää vappuun -bileiden
julisteet.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Hybridikokous järjestetään tänään Signumilla huoneessa SS123 klo 18 alkaen.
b. Baccanalia
- Projekti etenee aikataulun mukaan.
c. Vapputoimikunta
- Toimikunta kokoustaa huomenna Kaffilassa ja Zoom-alustalla kello 14 alkaen.
d. Vuosijuhlatoimikunta
- Toimikunta kokousti keskiviikkona 23.3.
- Turun linna on varattu alustavasti vuosijuhlien paikaksi.
- Vuosijuhlatavarat on varattu TYY:ltä kyseiselle ajankohdalle.
- Vuosijuhlarahaston kerryttämiseksi toimikunta on hakenut paikkoja Tylkkäri-lehden
jakoon TYY:ltä.
- Klaara Syvänperä tekee toimikunnalle sähköpostilaatikon.
9. Syksyn 2022 tapahtumat

-

Vegas Night Club on varattu alustavasti 20.10. baaribileitä varten. Hallitus päättää
vahvistaa varauksen. Lotta Viitala on asiasta yhteydessä Vegas Night Clubiin
Maija Ahtiala on laittanut viestiä Viking Linen edustajalle koskien syksyn Not-GOOMristeilyä.

10. Collegetilaus
- Sovituskappaleet saapuivat Signumille keskiviikkona 23.3. Sovitusaikoja järjestettiin
sekä torstaina että perjantaina.
- Google Forms -tilauslomake avautui keskiviikkona 23.3. ja sulkeutui sunnuntaina
27.3. kello 13. Sulkeutumisaikaa pidennettiin tunnilla kesäaikaan siirtymisen vuoksi.
- Huppareita tilattiin 51 kappaletta, collegepaitoja 71 kappaletta ja housuja 20
kappaletta. Collegepaita ja -housu yhdistelmätilauksia tuli 13 kappaletta. Tilauksia
tuli yhteensä 103.
- Vaatetilaus on tehty ja Festime Oy on vahvistanut tilauksen.
- Festime Oy on tiedottanut, että viininpunaisia ja pullonvihreitä huppareita on
varastossa vähän. Mikäli ne loppuisivat kesken, Festime on luvannut korvata tuotteet
vastaavilla paremmilla tuotteilla.
- Niiko Niemi toimittaa sovituskappaleet postiin takaisin lähetettäväksi.
- Maksuohjeet lähetetään jäsenistölle tänään. Eräpäiväksi päätetään 18.4.
11. Menneet tapahtumat
a. Sinisten Haalareiden tapahtuma 24.3.
- Tapahtuma oli onnistunut.
- Ainejärjestöt jäivät voitolle tapahtumasta.
- Jos tapahtuman järjestämiseen osallistutaan tulevaisuudessa niin sen organisointiin
pitää kiinnittää huomiota. Montaa ainejärjestöä koskettavan tapahtuman
suunnitteluryhmästä puuttui johtavan ainejärjestön rooli ja päätöksenteko takkuili
monessa asiassa. Vastaavaisuudessa tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa vastuunjako ja
budjetti on ajoissa selkeä kaikille ainejärjestöille.
12. Tulevat tapahtumat
a. 30 Päivää Vappuun Bileet 31.3.
- Tapahtuman mainosjulisteita on levitetty kampusalueelle.
- Lea-Lotta Huurtela vie haalarimerkit Heidi’s Bier Bariin tänään ja tiedustelee paikan
mahdollisesta koristelusta.
- Anglica hoitaa tapahtuman talouden.
b. Bake sale 4.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Lotta Viitala mainostaa tapahtumaa Instagramissa.
- Maija Ahtiala, Jenna Haaja ja Malla Hemminki saapuvat aamulla Signumille ennen
myyjäisten alkamista ja tulostavat mainosjulisteet Signumin ja Rosetan oviin.
- Aliisa Rantanen huolehtii myyjäisistä kello 12 eteenpäin.
- Maija Ahtiala ostaa kertakäyttötarvikkeita sekä raaka-aineet leipiä varten.
- Aliisa Rantanen tiedottaa oppiaineen henkilökuntaa tapahtumasta sähköpostilla.
c. NMES 8.–10.4.

-

Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.

d. Anglica Plays Finnish Baseball 14.4.
- Kupittaan 2. kivituhkakenttä on varattu kello 18-21.
- Pelivarusteet vuokrataan Turun kaupungilta. CampusSportin pesäpallovarusteet ovat
käytössä heidän kilpailussaan.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tällä viikolla.
e. Wine and Whine (and sewing?) 20.4.
- Hallitus päättää siirtää tapahtuman alkamaan kello 20, koska Humanistisähly
järjestetään samana päivänä.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan ensi viikolla.
f. Vappu
1. Baari-/rastikierros 21.4.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
2. Haalarimerkkiompelu 22.4.
- Hallitus ehdottaa vapputoimikunnalle ompeluteeman lisäksi lautapelien
pelailua ja siman maistelua, koska aiemmin samalla viikolla
järjestettävässä Wine and Whine and Sewing tapahtumassa järjestetään
jo haalarimerkkiompelua.
3. Vappuolympialaiset 25.4.
- Hallitus miettii lajiehdotuksia toimikunnalle.
4. Pub Quiz & Karaoke with Staff 26.4.
- Tapahtuman juontotehtävät ovat kunnossa.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
5. Vappusitsit 28.4.
- Hallitus päättää tilata 200 kappaletta merkkejä, joita voi sitsien lisäksi
myydä jäsenistölle vappuaattona.
- Osallistujamääräksi päätetään 108 henkeä.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tällä viikolla.
- Niiko Niemi selvittää mahdollisuuksia tilata munkkeja Turun ammattiinstituutin kokkilinjalta.
- Pääruuaksi päätetään tilata patongit K-Citymarket Kupittaalta. Patonkeja
tilataan kolmea eri täytevaihtoehtoa: liha, kasvis ja vegaaninen.
- Hallitus tekee alkuruokasalaatin.
- Sitsi-ilmoittautuminen avataan 6.4. ja se sulkeutuu 13.4.
Ilmoittautumisalusta päätetään myöhemmin.
6. Vappubooli 30.4.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
13. Muut esille tulevat asiat
- Lotta Viitala on ollut yhteydessä Ravintola Juliniaan ja lähettänyt reklamaation
jäsenen ruoka-aineallergioihin liittyen. Ravintola on vastannut tyytyväisyyskyselyllä,
mutta ei ole huomioinut reklamaatiota. Lotta Viitala jatkaa yhteydenpitoa
ravintolaan.

-

Ansiojäsenyydet sekä ansio- ja kunniamerkin saajien tiedot on päivitetty
jäsenrekisteriin.
Kevään yleiskokouksen pöytäkirjavedos on tehty ja lähetetty sähköpostilla
hallitukselle, yleiskokouksen puheenjohtajalle sekä pöytäkirjantarkastajille.
Klaara Syvänperä lataa pöytäkirjoja Anglican nettisivuille.
Huomenna 31.3. järjestetään TYYlikäs Satanen -tapahtuma, jossa Anglican hallitus
tulee pitämään ständiä. Tapahtuman valmistelut alkavat kello 16.
Lea-Lotta Huurtela on tehnyt uuden Doodle-kyselyn koskien hallitussitsejä. Kysely on
auki 4.–10.4 ja sitsien maksuohjeet ovat kyselyn yhteydessä. Kanta ry huolehtii
tapahtuman taloudesta.

14. Kokouksen päättäminen ajassa 17.54.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

