Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 14/2022
5.4.2022 klo 18.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela (Zoom), Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara
Syvänperä, Aliisa Rantanen, Maija Ahtiala (Zoom), Lotta Viitala, Aapo Häärä (Zoom), Jenna
Haaja (Zoom), Julianna Vilenius. Lea-Lotta Huurtela saapui kohdassa 6. Aapo Häärä saapui
kohdassa 12.
Seuraamassa: Oili Virta ja Mariia Määttä. Oili Virta ja Mariia Määttä saapuivat kohdassa 6.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.40.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohtaan 12 d pykälä 5. Overall Yoga ja muutetaan muita kohtia sen
mukaisesti.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 13/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Aurinkobaletilta.
- Mainos Turun yliopiston hyvinvointipalveluiden Mielen Päällä -toiminnan
Lounaskaveritapahtumasta.
- Kanta ry kutsuu osallistumaan yhteisen rastikierroksen järjestämiseen.
Hallitus kieltäytyy tarjouksesta, koska Anglicalla on samana päivänä oma
tapahtuma.
- Kutsu Humanistispeksiltä näytökseen.
- Ilmoitus ilmaisesta kirjakokoelmasta Yliopiston kirjastopalveluilta.
- Haku englannin kielen oppiaineelta harjoittelupaikkoihin syksyn Grammar 1 kurssille. Haku on auki 24.4.
- Välityspyyntö Åbo Akademin tutkimusassistentilta koskien osallistumista
muistotutkimukseen.
- TYY onnittelee TYYlikkään Satasen ständikilpailun voitosta ja välittää lisätietoa
palkintosaunan varaamisesta.
- Aliisa Rantanen osallistuu englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kokoukseen
torstaina 7.4. kello 14.15.

-

-

Yksi Pikkulaskiaislippu on noutamatta.
Kanta ry:lle on ilmoitettu Anglican osallistumisesta Humanistisählyyn. Jäsenistölle on
lähetetty sähköposti koskien joukkueeseen liittymistä.
TYY on tiedottanut vapun boolitus- ja lippukulkuetapahtumasta sekä kysynyt
ainejärjestöjen osallistumisesta niihin. Anglica osallistuu tapahtumiin ja hallitus
vastaa TYY:lle tänään.
Julianna Vilenius osallistuu Internation Council -kokoukseen, joka järjestetään 13.4.
kello 16 alkaen.
TYY pyytää lausuntopyyntöä koskien TYY:n vuokratiloja. Täytetään kyselylomake
kohdassa 13.
TYY:n kolmas järjestöfoorumi järjestetään ensi tiistaina 12.4. kello 16 etänä.
Toiminta-avustushakemus on tehty ja lähetetty TYY:lle määräaikaan mennessä.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Maija Ahtialalta: Bakesale-tarvikkeet, K-market Verkahovi, 3.4.2022, 60,39 €
- Kuitti Maija Ahtialalta: Bakesale-tarvikkeet, K-Market Puhakka, 4.4.2022, 3,38 €
Lasku Domain247:ta 29.3.2022: Domain247-maksu, 36,00 €, eräpäivä 12.4.2022
- Kuitti Niiko Niemeltä: Collareiden sovituskappaleiden palautuskuitti, Posti KCitymarket Länsikeskus, 1.4.2022, 26,80 €. Maija Ahtiala selvittää, korvaako Festime
sovituskappaleiden palautusmaksun.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 13/2022 mainittu lasku Synapsi ry:ltä 26.3.2022: Synapsin osuus St.
Patrick’s Day -bileiden tuotoista, 194,71 €, eräpäivä 1.4.2022, on maksettu
määräajassa.
- Pöytäkirjassa 12/2022 mainittu lasku Kirjapaino Painosalama Oy:ltä 17.3.2022: 30päivää vappuun -bileiden julisteet, 10,00 €, eräpäivä 31.3.2022, on maksettu
määräajassa. Pöytäkirjassa 12/2022 julisteet on virheellisesti merkattu St. Patrick’s
day -bileiden julisteiksi.
- Käteiskassan pohjakassasta puuttuu 1 €. Nostetaan puuttuva euro pohjakassaan
seuraavan nostokerran yhteydessä.
- Malla Hemminki hoitaa Zettle-maksupäätteen tilausta.
- Malla Hemminki alkaa hoitaa uuden kassalippaan hankkimista rikkoutuneen tilalle.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Työryhmä kokousti keskiviikkona 30.3.
- Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mikko Salminen.
- Kokouksessa saatiin aloitettua alumnitoimintaa koskevia projekteja.
b. Baccanalia
- Kirjoitus- ja kuvitustöiden aikaraja umpeutui eilen 4.4.
- Lehti pyritään taittamaan ja toimittamaan mahdollisimman nopealla aikataululla
painettavaksi.
c. Vapputoimikunta

-

Toimikunta kokousti torstaina 31.3.
Vappuviikolle tullaan julkaisemaan digitaalinen vappupassi, jonka tehtävät tulee
suorittaa vappuviikon aikana. Nopeimmalle suorittajalle palkinnoksi hallitus päättää
budjetoida 15,00 euroa, jolla ostetaan Wolt-lahjakortti.

d. Vuosijuhlatoimikunta
- Toimikunta vierailee Turun linnassa torstaina 14.4.
- Toimikunta osallistuu ylihuomenna 7.4. Pikkulaskiaisen talkootyöhön Gatorade
Centerin narikassa.
- Päätetään poistaa vanha postilaatikko ja luoda uusi tilalle.
9. Syksyn 2022 tapahtumat
- Maija Ahtiala on ollut yhteydessä Viking Line -laivavarustamoon ja risteilyalus Glory
on mahdollista valita Not-GOOM-risteilyn järjestämispaikaksi. Hallitus päättää varata
24 hyttiä Glorylta. Maija Ahtiala tiedustelee tarjouksia Buffet-lounaasta aluksella.
- Vegas Night Club on vahvistanut syksyn varauksen päivämäärälle 20.10.
- Hallitus varaa TYY:n saunan 24.8. Oldies vs. Newbies -tapahtuman jatkopaikaksi.
Saunan varaukseen käytetään TYYlikkään Satasen ständikilpailun palkintona saatu
ilmainen varauskerta.
10. Collegetilaus
- Sovituskappaleet on viety postiin lähetettäväksi takaisin Festime Oy:lle.
11. Menneet tapahtumat
a. 30 Päivää Vappuun Bileet 31.3.
- Tapahtuma oli onnistunut ja yhteistyö Dialectica ry:n kanssa sujui huoletta.
- Tapahtuman tuotot olivat yhteensä 695,45 euroa.
- Malla Hemminki laskuttaa Heidi’s Bier Baria tapahtuman tuotoista. Dialectica
laskuttaa Anglicalta oman osuutensa lipputuloista.
- Julisteiden kustannukset olivat 10,00 euroa, josta puolet vähennetään Dialectica ry:n
tuotto-osuudesta.
b. Bake sale 4.4.
- Tapahtuma sujui hyvin ja siihen osallistui useita leipojia.
- Leivonnaisia jäi runsaasti yli.
- Tapahtumassa myytiin leivonnaisia yhteensä 183,50 eurolla, haalarimerkkejä 17,00
eurolla ja kannatustuotteita 20,00 eurolla. Tapahtuman tuotot olivat yhteensä 220,5
euroa.
- Aigi Soosilla, Hanna Aro, Inkeri Poikolainen, Lea-Lotta Huurtela, Lotta Linnakoski,
Lotta Viitala, Lotta Vähähyyppä, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Mikael Rantanen,
Milla Pyykkö, Noora Sutelainen ja Silja Yli-Olli palkitaan syksyn After Row baaribileiden ilmaisella sisäänpääsyllä sekä Anglican kangaskassilla.
- Aamun valmisteluihin tulisi osallistua tulevaisuudessa vähintään kolme ihmistä ja
aikaa tulisi varata enemmän. Valmistelut olisi hyvä aloittaa tunti ennen tapahtumaa.
- Ylijääneitä leivonnaisia tarjottiin tänään Coffee Hour -tapahtuman yhteydessä.
12. Tulevat tapahtumat

a. NMES 8.–10.4.
- Echo ry:lle on ilmoitettu Anglican saapumisaika.
- Malla Hemminki on vastuussa haalarimerkkien myynnistä tapahtuman aikana.
b. Anglica Plays Finnish Baseball 14.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Pelivälineet on varattu tänään Turun kaupungilta sähköpostitse. Varausta ei ole vielä
vahvistettu.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
c. Wine and Whine (and sewing?) 20.4.
- Hallitus päättää siirtää tapahtuman torstaille 12.5., koska Kaffila on varattu toisen
ainejärjestön käyttöön 20.4.
d. Vappu
- Vapun aikataulu on julkaistu Instagram-sovelluksessa.
- Vapun budjetti on päätetty jättää avoimeksi, koska tänä vuonna järjestetään
ensimmäistä kertaa vapputoimikunnan voimin iso vappu, johon kuuluu monta uutta
tapahtumaa perinteisen boolituksen ja piknikin lisäksi. Aikaisempi budjetti vapulle
on kattanut vain boolituksen.
1. Pub Crawl 21.4.
- Tapahtumaan on suunnitteilla kartta, jonka kiertäminen alkaa kello 10.
Tapahtuman viimeinen rasti on Heidi’s Bier Bar.
- Lea-Lotta Huurtela julkaisee Facebook-tapahtuman tänään.
2. May Day Hangs 22.4.
- Facebook-tapahtuma on valmis, mutta julkaistaan myöhemmin.
- Tapahtumassa on ohjelmana siman maistelua, lautapelejä sekä
merkkienompelua.
3. May Day Olympics 25.4.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tänään.
- Tapahtumapaikkana toimii alustavasti Kupittaanpuisto.
- Tapahtuman kilpailujoukkueet muodostetaan satunnaisesti.
- Joukkueet kilpailevat vastakkain viidessä eri pihapelissä.
- Muistutetaan osallistujia tuomaan omat virvokkeet tapahtumaan.
- Hallitus budjetoi 20,00 euroa tapahtuman voittajajoukkueen palkintoon.
4. Pub Quiz & Karaoke with Staff 26.4.
- Aapo Häärä on yhteydessä Cocolocoon ja tiedustelee mahdollisuutta
käyttää karaokebaarin televisioruutuja pubivisassa.
5. Overall Yoga
- Tapahtuma järjestetään ulkona päiväsaikaan.
- Tapahtumassa on tarkoitus tehdä helppoja joogaliikkeitä haalareissa.

6. Vappusitsit 28.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Johtopöytään halukkaiksi ovat ilmoittautuneet Mikko Rytö ja Rio Koskelo.
- Tarjoilijaksi on hakenut Pihla Eskola.
- Tarjoilupaikkahakua mainostetaan Instagram-sovelluksessa.
- Ilmoittautumista varten on tehty Google Forms -dokumentti ja se
julkaistaan 6.4. kello 18.00.
- Vappukomitea on lupautunut auttamaan tapahtuman järjestelyissä.
- Suunnitellaan valokuvaseinän tekemistä tapahtumaan.
- Otava Korkka on pyytänyt Promlerilta tarjousta haalarimerkeistä.
- Kouluravintola Taito on vastannut kieltävästi kyselyyn munkeista. Niiko
Niemi tiedustelee paikallisilta leipomoilta mahdollisuuksia tilata munkkeja
sitsien jälkiruuaksi.
- Pääruokapatonkivaihtoehdoiksi valitaan seuraavat patongit: paahtopaisti, salaattijuusto- ja kasvis-pähkinäpatonki.
- Illan kaadoiksi päätetään tarjota värikkäitä juomasekoituksia; jotakin
sinistä, jotakin punaista sekä jaloa simaa.
7. Vappubooli 30.4.
- TYY:lle on ilmoitettu osallistumisesta tapahtumaan yliopistonmäellä.
- Veera Purhonen lähettää kyselyn jäsenistölle koskien lippukulkueeseen
osallistumista.
- Vapputoimikunta on lupautunut auttamaan boolituksen järjestämisessä.
13. Muut esille tulevat asiat
- Lotta Viitala yrittää edelleen olla yhteydessä Ravintola Juliniaan koskien ruokaaineallergeenireklamaatiota.
- Puuttuvien hallituskuvien ja hallitusjulistekuvien ottamiselle pyritään sopimaan
ajankohta mahdollisimman pian.
- Aliisa Rantanen kirjoittaa sähköpostivedoksen tällä viikolla koskien lukupiirihanketta.
- Hallitussitsejä koskeva Webropol-kysely on luotu ja lähetetty ainejärjestöjen
hallituksille.
- Aapo Häärä huolehtii ensi viikon maanantaina järjestettävän Board Game Night tapahtuman järjestämisestä. Klaara Syvänperä julkaisee huhtikuun
tapahtumakoosteen ennen lautapelitapahtumaa.
- Hallitus vastasi TYY:n vuokratiloja koskevaan kyselyyn.
- Oili Virta esitteli idean laskettelukerhon järjestämiselle. Hallitus keskusteli asiasta ja
kerho pyritään järjestämään, jos kiinnostusta on tarpeeksi. Oili Virta huolehtii
esitietokyselyn teettämisestä jäsenistölle.
14. Kokouksen päättäminen ajassa 20.43.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

