Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 16/2022
19.4.2022 klo 18.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara
Syvänperä, Aliisa Rantanen (Zoom), Aapo Häärä, Jenna Haaja, Julianna Vilenius, Mariia
Määttä (Zoom). Lea-Lotta Huurtela saapui kohdassa 6. Mariia Määttä saapui kohdassa 12.
Seuraamassa: Pihla Eskola.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.39.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Muutetaan kohdan 12 a numerointi oikeaksi.
- Muutetaan kohta 12 c kohdaksi 12 b.
- Korjataan kohdan 12 a pykälä 2 tapahtuman nimeksi The Great Anglican Sima
Tasting.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 15/2022.
5. Posti
- Ei postia.

6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä.
- Turaus ry ilmoittaa ”Auskun päivät” -somekampanjastaan. Hallitus
tiedustelee jäsenistöstä halukasta opettajaopiskelijaa jakamaan kokemuksia
Instagram-sovelluksessa perjantaina 22.4.
- Englannin oppiaine hakee edelleen opettajaharjoittelijoita syksyn Grammar 1
-kurssia varten. Haku on auki perjantaihin 22.4. asti.
- TYY ilmoittaa pj-neuvostosta, joka pidetään 3.5. Night Club Marilynissä. TYY
pyytää ilmoittamaan osallistujista 26.4. mennessä. Hallitus ei osallistu
tapahtumaan.
- Välityspyyntö ESN:ltä koskien hakua aktiiviseksi järjestötoimijaksi.
- Välityspyyntö Affekti ry:ltä koskien hakua espanjalaisen tohtoriopiskelijan
kohderyhmään, jossa vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan espanjalaiseen
kokkausseminaariin.
- Yhteistyöpyyntö Kesärauha-festivaalien järjestäjiltä, jossa vastineeksi
lippulinkkien mainostamisesta jäsenistölle saamme yhden ilmaisen lipun

Kesärauha-festivaaleille. Jäsenistöllä on mahdollisuus ostaa festivaaliliput
halvemmalla hinnalla lippulinkin avulla.
-

Aliisa Rantanen osallistuu torstaina 21.4. kello 14 pidettävään englannin kielen
oppiaineen henkilökunnan kokoukseen.
Halukkaita lipunkantajia etsitään vappusaattueeseen ja asiasta on lähetetty
sähköpostia jäsenistölle.
College-vaatetilauksen maksuohjeet on lähetetty eteenpäin myös
alumnisähköpostilistalle.
Tuutorivalinnat on julkaistu. Julianna Vilenius toimii tuutorivastaavana ja tekee
WhatsApp-keskusteluryhmän tuutoreille.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 15/22 mainittu Kuitti Niiko Niemeltä: Lahja NMES:n järjestäjälle Echo
ry:lle, Alko Joensuu keskusta, 9.4.2022, 19,48 €, on korvattu.
- Pikkulaskiainen on maksanut talkootyön korvauksena 1000 €.
- Pöytäkirjassa 15/22 mainittu Lasku Lipstikka ravintolapalveluilta 19.3.2022:
Vuosijuhlat, 933,20 €, eräpäivä 15.4.2022, on maksettu määräajassa. Maksussa on
huomioitu edellisessä pöytäkirjassa mainittu hyvitys.
- NMES-merkkimyynti 9.4., 109,00 €, tilitys 13.4.2022.
- Coffee Hour 29.3., merkkimyynti 3 € + kannatustuotteet 5 €, tilitys 13.4.2022.
- TYYlikäs Satanen 31.3. merkkimyynti, 73,50 €, tilitys 13.4.2022.
- Bakesale 4.4. setelit, 205,00 €, tilitys 13.4.2022. Tapahtuman kolikot tilitetään
erikseen.
- Puuttuva Vuosijuhlamaksu on maksettu.
- P-klubia on laskutettu sinisten haalareiden tapahtuman tuotoista.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Ei ilmoitettavaa.
b. Baccanalia
- Painosalama Oy on ilmoittanut tarvitsevansa 2-3 työpäivää lehden painamiseen.
- Lehti lähetetään Painosalama Oy:lle viimeisten juttujen ja taiton viimeistelyn jälkeen.
- Projekti etenee aikataulussa.
c. Vapputoimikunta
- Ei ilmoitettavaa.
d. Vuosijuhlatoimikunta
- Seuraava kokous pidetään perjantaina 22.4. Kaffilassa kello 14 alkaen.
- Pöytäkirjassa 15/2022 mainittu reklamaatiosähköposti on lähetetty Pikkulaskiaisen
järjestäjätaho TuKY ry:lle.

9. Syksyn 2022 tapahtumat
- Ei ilmoitettavaa.
10. Collegetilaus
- Projekti etenee aikataulussa.
11. Menneet tapahtumat
a. Anglica Plays Finnish Baseball 14.4.
- Huonot sääolosuhteet vaikuttivat tapahtuman osallistujamäärään, joka jäi vain
neljään henkilöön.
- Pesäpallovarusteet on palautettu CampusSportille.
- Turun kaupunki laskuttaa pesäpallokentästä myöhemmin.
- Pyritään järjestämään tapahtuma uudelleen syksyllä.
12. Tulevat tapahtumat
a. Vappu
- Kaikki Facebook-tapahtumat on julkaistu ja sähköpostit on lähetetty jäsenistölle.
- Päätetään erilliset hallitusvastaavat sekä häirintäyhdyshenkilöt tapahtumiin.
- Vapputoimikunnan kanssa on tehty yhteistyötä ja toimikunta on lupautunut
auttamaan erinäisissä järjestelyissä.
- Lea-Lotta Huurtela vastaa vappupassista, joka julkaistaan maanantaina. Vappupassin
kaksi ensimmäistä suorittajaa saavat palkinnon. Ensimmäiseksi palkinnoksi
päätetään antaa Kesärauha 2022 lippu, joka saadaan festivaalijärjestäjän kanssa
tehdystä yhteistyöstä. Toisena palkintona toimii pöytäkirjassa 14/2022 mainittu
15,00 euron Wolt-lahjakortti. Palkinnot tullaan antamaan nopeusjärjestyksessä niille
osallistujille, jotka pystyvät todistetusti osoittamaan tehtävien onnistuneen
suorituksen.
- Lea-Lotta Huurtela tekee ostoslistan vappuviikon tarvikkeista pois lukien May Day
Sitz.
1. Pub Crawl 21.4.
- Aliisa Rantanen, Aapo Häärä ja Malla Hemminki toimivat
häirintäyhdyshenkilöinä tapahtumassa.
- Aliisa Rantanen ja Julianna Vilenius toimivat somevastaavina kierroksen
ensimmäisen puoliskon ajan.
- Lea-Lotta Huurtela ilmoittaa Facebook-tapahtumassa kierroksen johtajien
yhteystiedot ja mainitsee häirintäyhdyshenkilöiden läsnäolosta.
- Kierroksen etenemisestä tiedotetaan Facebook-tapahtumassa päivän
aikana.
2. The Great Anglican Sima Tasting 22.4.
- Veera Purhonen hakee Kampuskappelin avaimen ja toimii sekä
hallitusvastaavana että somevastaavana tapahtumassa.
- Veera Purhonen ostaa simat tapahtumaan.
3. May Day Olympics 25.4.

-

Lea-Lotta Huurtela toimii hallitusvastaavana tapahtumassa.
Klaara Syvänperä toimii häirintäyhdyshenkilönä tapahtumassa.
Jenna Haaja toimii somevastaavana tapahtumassa.

4. Pub Quiz & Karaoke with Staff 26.4.
- Niiko Niemi toimii häirintäyhdyshenkilönä tapahtumassa.
- Lotta Viitala toimii somevastaavana tapahtumassa.
5. Overall-Yoga 27.4.
- Tapahtuma alkaa kello 16 ja paikka ilmoitetaan lähempänä tapahtuman
ajankohtaa.
- Lea-Lotta Huurtela toimii hallitusvastaavana tapahtumassa.
6. May Day Sitz 28.4.
- Ruokatilaus tehdään viimeistään torstaina 21.4.
- Paikkaplaseeraukset on tehty.
- Päätetään ostaa jälkiruuaksi munkkeja Kosken leipomosta.
- Aliisa Rantanen ja Julianna Vilenius noutavat pääruuat sekä muut
tarjottavat K-Citymarketista ja Alkosta.
- Niiko Niemi ja Klaara Syvänperä noutavat jälkiruokamunkit Kosken
leipomosta sekä käyvät juomaostoksilla Lidlissä.
- Sitsien valmistelut alkavat kello 16 Q-talolla.
- Veera Purhonen hakee Q-talon avaimen.

-

7. Vappubooli 30.4.
Päätetään tilata 80 munkkia tapahtumaa varten. Niiko Niemi noutaa vappumunkit
Kosken leipomosta ennen tapahtuman alkua.
Malla Hemminki ja Aliisa Rantanen toimivat häirintäyhdyshenkilöinä tapahtumassa.

b. Wine and Whine (and sewing) 12.5.
- Kaffila on varattu tapahtumaa varten.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
13. Muut esille tulevat asiat
- Pub quiz -tapahtuman takia päätetään siirtää seuraava hallituksen kokous alkamaan
kello 16 tiistaina 26.4. Kaffila varataan käyttöön ajankohdalle.
- Vapputapahtumien takia päätetään olla järjestämättä Coffee Hour -tapahtumaa ensi
viikolla.
- Vuosien 2019–2021 yleiskokouspöytäkirjat on lisätty Jottacloud-palvelimelle.
- Niiko Niemi ottaa Humanistisählypokaalin mukaan kokouksen jälkeen ja toimittaa
sen huomenna turnauspaikalle. Lotta Viitala muistuttaa jäsenistöä tapahtumasta
Instagramissa.
14. Kokouksen päättäminen ajassa 20.11.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

