Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 15/2022
12.4.2022 klo 18.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela (Zoom), Malla Hemminki, Niiko Niemi (Zoom),
Klaara Syvänperä (Zoom), Maija Ahtiala, Lotta Viitala (Zoom), Aapo Häärä, Jenna Haaja
(Zoom), Julianna Vilenius, Mariia Määttä (Zoom). Mariia Määttä saapui kohdassa 2.
Seuraamassa: Katri Sohlman. Katri Sohlman poistui kohdassa 12.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.36.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Muutetaan kohdan 12 jälkimmäinen a kohdaksi b ja muutetaan muita kohtia sen
mukaisesti.
- Poistetaan ylimääräinen pykälä 5 kohdasta 12 b ja muutetaan muita kohtia sen
mukaisesti.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 14/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolta koskien
viestintäharjoittelupaikkoja syksyksi 2022 ja kevääksi 2023.
- Mainos Turun yliopiston hyvinvointipalveluiden Mielen Päällä -toiminnan
Lounaskaveritapahtumasta.
- Kanta ry on lähettänyt uuden kutsun koskien yhteisen rastikierroksen
järjestämistä. Hallitus on vastannut heille kieltävästi, koska Anglicalla on
samana päivänä oma tapahtuma.
- TYY hakee bändejä osallistumaan TYYlikäs Vappu -tapahtumaan.
- Teekkariwapun järjestäjät kutsuvat mukaan toimistokierrokseen, jossa
tutustutaan eri ainejärjestöjen toimistotiloihin. Hallitus vastaa heille
kieltävästi aikataulullisista syistä.
- Hallitus osallistui tänään 12.4. TYY:n järjestämään järjestöfoorumiin etänä.
- Huhtikuun infomaili on lähetetty jäsenistölle.
- Kanta ry on lähettänyt tietoa Humanistisählystä. Tiedot lähetetään eteenpäin
jäsenistölle tämän viikon aikana. Turnaukseen osallistuu neljä ainejärjestöä, joiden

-

jokaisen kustannettavaksi tulee 25,00 euroa. Turnausmaksun on tarkoitus kattaa
Parkin kentän vuokrauskulut.
TYY on lähettänyt uutta tietoa Vappuboolitukseen liittyen ja pyytää ainejärjestöjä
lähettämään osallistumistiedot uudelleen. Tiedot on lähetetty.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Niiko Niemeltä: Lahja NMES:n järjestäjälle Echo ry:lle, Alko Joensuu keskusta,
9.4.2022, 19,48 €.
- Lasku Lipstikka ravintolapalveluilta 19.3.2022: Vuosijuhlat, 948,20 €, eräpäivä
15.4.2022. Ravintola Julinia on luvannut hyvittää yhden osallistujan ruuan hinnasta
puolet, mikä huomioidaan laskua maksaessa. Laskun loppusumma tulee olemaan
933,20 €. Maija Ahtiala on hyvityksestä yhteydessä asianomaiseen henkilöön, jolle
Malla Hemminki hoitaa hyvityksen maksun.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 14/22 mainittu Kuitti Maija Ahtialalta: Bakesale-tarvikkeet, K-market
Verkahovi, 3.4.2022, 60,39 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 14/22 mainittu Kuitti Maija Ahtialalta: Bakesale-tarvikkeet, K-Market
Puhakka, 4.4.2022, 3,38 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 14/22 mainittu lasku Domain247:ta 29.3.2022: Domain247-maksu,
36,00 €, eräpäivä 12.4.2022, on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 14/22 mainittu kuitti Niiko Niemeltä: Collareiden sovituskappaleiden
palautuskuitti, Posti K-Citymarket Länsikeskus, 1.4.2022, 26,80 €, on korvattu.
- Heidi's Bier Bar on maksanut 30-päivää vappuun -bileiden lipputulot, 695,45 €,
Anglican tilille. Dialecticaa pyydetään laskuttamaan Anglicalta oma osuutensa
lipputuloista.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Ei ilmoitettavaa.
b. Baccanalia
- Painosalama Oy:ltä on tiedusteltu lehden painatusaikataulusta.
- Lehden taittajana toimii Emma Lehtinen.
c. Vapputoimikunta
- Lähes kaikki Facebook-tapahtumat on julkaistu.
- Tapahtumien valmistelut ovat kunnossa.
d. Vuosijuhlatoimikunta
- Viisi henkilöä osallistui Pikkulaskiaisen jatkopaikan narikkatalkootyöhön Gatorade
Centerillä 7.4.
- Talkootöiden järjestelyt olivat erittäin huonot; työntekijöitä oli liian vähän,
henkilökohtaisten tavaroiden säilyttäminen oli vaikeaa, taukoja ei ollut mahdollista
pitää, vessojen ovet olivat pitkään lukittuina ja työntekijöiden työturvallisuus
laiminlyötiin vakavalla tavalla.
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Pikkulaskiaisen järjestäjätaho TuKY ry on lähettänyt sähköpostia, jossa he
pahoittelevat illan tapahtumia ja lupaavat nostaa alkuperäistä palkkiota 300,00
eurolla.
Hallitus päättää lähettää Pikkulaskiaisen järjestäjille sähköpostin, jossa vaaditaan
palkkion nostamista 1400,00 euroon. Palkkion nostamista perustellaan aiemmin
mainittujen laiminlyöntien lisäksi sillä, että viiden hengen talkooryhmä oli tehnyt
yksinään kymmenelle hengelle tarkoitetun talkootyön, josta oli luvattu kymmenen
hengen ryhmälle 1400,00 euron palkkio.
Vuosijuhlatoimikunnan sähköpostilaatikko on luotu.
Osa toimikunnasta menee tutustumaan torstaina 14.4. Turun linnan tiloihin.
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

9. Syksyn 2022 tapahtumat
- Viking Linelta on varattu hytit 96 henkilölle Not-GOOM-ristelyä varten. Buffet
päätetään varata kello 15 alkavaksi. Maija Ahtiala on yhteydessä Viking Lineen ja
tiedustelee mahdollisuutta ilmaisen konferenssitilan käyttöön matkan aluksi.
- Jenna Haaja on yhteydessä Aurinkolahteen ja tiedustelee yöpaikkojen lisäämisestä
varausviikonlopulle.
- TYY on vahvistanut 24.8. saunavarauksen.
10. Collegetilaus
- Festime on vastannut huomioivansa sovituskappaleiden postitusmaksun lopullisessa
laskutuksessa.
- Malla Hemminki tekee maksueräpäivämuistutuksen Instagramissa.
11. Menneet tapahtumat
a. NMES 8.–10.4.
- Vaikka poikaa ei tuotu kotiin, jäsenistö vietti erittäin hauskan viikonlopun
Joensuussa.
- Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Oulussa.
- Tapahtuman haalarimerkkimyynti oli 109,00 euroa.
12. Tulevat tapahtumat
a. Anglica Plays Finnish Baseball 14.4.
- Pesäpallovälineet on vuokrattu CampusSportilta.
- Tapahtuma järjestetään säävarauksella ja mahdollisesta peruuntumisesta
ilmoitetaan Facebook-tapahtuman sivulla ja Instagramissa.
b. Vappu
- Päätetään seuraavassa kokouksessa tapahtumien hallitusvastaavat ja
häirintäyhdyshenkilöt.
1. Pub Crawl 21.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Tapahtuma alkaa kello 10 ja kierroksen johtavat Mikko Rytö ja Janina
Rautio-Visuri.
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Kierroksen kartta julkaistaan lähempänä tapahtumaa digitaalisessa
muodossa.

2. May Day Hangs 22.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Tapahtuman nimeksi on muutettu The Great Anglican Sima Tasting.
3. May Day Olympics 25.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Budjetoidaan 40,00 euroa ämpäreihin ja palloihin, joita tullaan
käyttämään beer pong -heittopelissä. Pelivälineitä on tarkoitus käyttää
myös tulevaisuuden tapahtumissa.
4. Pub Quiz & Karaoke with Staff 26.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle on lähetetty kutsu
tapahtumaan.
- Cocoloco on vastannut myöntävästi aiempaan kyselyyn koskien
televisioruutujen käyttämisestä pubivisassa.
5. Overall-Yoga 27.4.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tällä viikolla.
6. May Day Sitz 28.4.
- Doodle-kysely aukesi 6.4. ja sitseille on ilmoittautunut 104 henkilöä.
Kysely menee kiinni huomenna 13.4. mikäli paikat eivät täyty ennen sitä.
- Viimeisistä jäljellä olevista paikoista sekä tarjoilijahausta on muistutettu
Instagramissa. Muistutetaan vielä uudelleen viimeisestä neljästä paikasta
ennen kyselyn sulkemista.
- Meri Myllykangas on hakenut tarjoilijaksi sitseille.
- Aliisa Rantanen on ilmoittautunut halukkaaksi johtopöytään.
- Leipomo Saloselle on lähetetty tarjouspyyntö koskien jälkiruokamunkkeja.
- Budjetoidaan 50,00 euroa koristelutarvikkeisiin.
7. Vappubooli 30.4.
- TYY on lähettänyt uutta tietoa tapahtuman järjestelyitä koskien.
Hallituksen tulee viedä oma pöytä tapahtumaan.
c. Wine and Whine (and sewing) 12.5.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
13. Muut esille tulevat asiat
- Hallitussitsit järjestetään huomenna 13.4. Heidi’s Bier Barissa, ja sinne on
ilmoittautunut 48 henkilöä. Hallitus miettii omaa ohjelmanumeroaan.
- Humanistisählyn Facebook-tapahtuma on julkaistu ja Anglica on lisätty sen
rinnakkaisjärjestäjäksi. Jäsenistöstä on tähän mennessä ilmoittanut
osallistumisestaan turnaukseen viisi pelaajaa.

14. Kokouksen päättäminen ajassa 19.52.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

