Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 23/2022
10.8.2022 klo 19.30 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Aliisa Rantanen, Maija Ahtiala
(Zoom), Aapo Häärä, Julianna Vilenius, Mariia Määttä, Lea-Lotta Huurtela. Lea-Lotta
Huurtela saapui kohdassa 4.
Seuraamassa: Oskari Aurala (Zoom), Margus Kirsimägi, Kiia Kylmälä. Margus Kirsimägi ja
Kiia Kylmälä saapuivat kohdassa 4. Oskari Aurala poistui kohdassa 12.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 19.33.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hallitus hyväksyy esityslistan ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjat 20/2022, 21/2022 sekä 22/2022.
5. Posti
- Saapunut paketti Festime Oy:ltä, jossa oli hyvitetyt vaatekappaleet vastauksena
kevään reklamaatioon rikkinäisistä tuotteista. Maija Ahtiala on yhteydessä vaatteiden
omistajiin noutoon liittyen.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- SUB ry kysyy ainejärjestön kiinnostusta osallistua englannin kielen
opiskelijoiden kesken järjestettävälle NCIS-risteilylle. SUB ry ehdottaa
ajankohdan olevan aikavälillä 24.–30.10. Veera Purhonen vastaa Anglican
osallistuvan tapahtumaan ja ajankohdan olevan sopiva.
- Rekom Oy:n edustaja on lähestynyt Veera Purhosta ja ehdottanut mahdollista
tapaamista, jossa voitaisiin keskustella yhteistyötoiminnasta. Veera Purhonen
vastaa, että Aapo Häärä ja Lotta Viitala ovat yhteydessä mahdollisesta
ajankohdasta ja osallistuvat hänen sijastaan tapahtumavastaavina tapaamiseen.
- TYY:n infokirje sekä järjestökirje koskien järjestöfoorumia,
puheenjohtajaneuvostoa, sopokopo-iltoja sekä avajaiskarnevaaleja. Hallitus
osallistuu järjestöfoorumiin, joka järjestetään 13.9. kello 16.
Puheenjohtajaneuvosto järjestetään 19.9. kello 16 ja siihen osallistuvat Veera
Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela. Hallitus päättää osallistua
Avajaiskarnevaaleihin, jotka järjestetään 6.9. kello 12–16. Veera Purhonen
ilmoittaa TYY:lle ainejärjestön osallistumisesta tapahtumaan.
- Turun yliopiston Kansainvälisen liikkuvuuden toimisto kutsuu osallistumaan
vaihto-opiskelijoille suunnattuun Welcome Fair -tapahtumaan, joka
järjestetään 26.8. kello 12–14. Hallitus päättää osallistua tapahtumaan. Veera
Purhonen ilmoittaa ainejärjestön osallistumisesta.

-

-

Infomaili Aurasoudut ry:ltä koskien tapahtuman lipunmyyntiä sekä
kirkkovenesoutukisoihin ilmoittautumista.
- Välityspyyntö Poikkarit Turku ry:ltä koskien joka kuukausi järjestettäviä
poikkitieteellisiä haalaribileitä.
- Välityspyyntö Parasta Lapsille ry:ltä koskien hakua leiriohjaajan
vapaaehtoistyöhön.
- Mainos Tiistallaatio ry:ltä koskien 18.8. järjestettävää monitaiteellista
festivaalia.
- Mainos SocialSports Oy:ltä koskien yhteistyömahdollisuutta.
- Uusi opiskelija ilmoittaa olevansa estynyt osallistumaan orientaatioviikoille.
Julianna Vilenius vastaa opiskelijalle.
Elokuun infomaili on lähetetty.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Julianna Vileniukselta: Tuutoripaidat, Spreadshirt Oy, 326,59 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 21/2022 mainitun laskun Turun Kaupungilta 24.5.2022:
Pesäpallokentän varaus, 26,99 €, eräpäivä 23.06.2022, summa on korvattu Niiko
Niemelle.
- Käteisnosto 10.8.2022, 101,00€: Jäsenmaksupohjakassa 100,00 € ja pohjakassan
puuttuva 1 €.
- Vuosijuhlatoiminnan kirpputorin käteistuotto 92,50 €.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Ei ilmoitettavaa.
b. Vuosijuhlatoimikunta
- Toimikunta kokousti maanantaina 8.8. hybridinä Kaffilassa.
- Toimikunta esittää hallitukselle, että Tylkkäri-lehdenjakoon haettaisiin lisää jakajia
jäsenistöstä ja palkkioksi jakajat saisivat ilmaisen sisäänpääsyn Anglican After Row baaribileisiin. Hallitus kannattaa ajatusta. Lea-Lotta Huurtela tiedustelee Heidi's Bier
Barilta onko After Row -bileisiin mahdollista päästä jonon ohi ilman sisäänpääsy- ja
narikkamaksua. Toimikunta tuottaa sähköpostin koskien hakua.
9. Tuutoriasiat
- Tuutoripaidat on tilattu ja toimitus on matkalla. Arvioitu toimitusaika on maanantaina.
- Paitojen lopullinen hinta on 19,35 euroa/paita. Anglica sponsoroi 9,35 euroa/paita
sekä paitojen toimituskulut 16,99 euroa.
- Maksuohjeet on lähetetty tuutoreille.
- Julianna Vilenius on maksanut tuutoripaitojen tilauksen ja tilauksen summa korvataan
kulukorvauksena, sillä tilisiirrossa olisi kulunut niin kauan, ettei paitoja olisi ehditty
toimittaa ajoissa, eikä Anglican kortilla voi tehdä verkkomaksuja. Tulevaisuudessa
tuutoripaitojen tilaus on suoritettava aiemmin.
- Julianna Vilenius on vastaanottanut uusien opiskelijoiden nimilistan.
- Tuutorikirjeen vedos on kirjoitettu ja se lähetään uusille opiskelijoille tällä viikolla.
- Uusien englannin kielen opiskelijoiden Facebook-ryhmä on luotu.
- Julianna Vilenius jakaa tuutoriryhmät.

-

Sivuaineinfon ajankohtaa mietitään.

10. Syksyn tapahtumat
- Hallitus miettii mahdollisuutta järjestää luontokävelyretki jonakin viikonloppuna
Kurjenrahkassa.
- Hallitus tiedustelee mahdollisuutta järjestää joulukuun baaribileet uudessa Pryzmyökerhossa.
- Hallitus miettii teknobileiden järjestämistä yhteistyössä TYEMYY ry:n kanssa. Malla
Hemminki on yhteydessä yhdistyksen kanssa.
- Hallitus miettii sisärantalentopallon järjestämistä lajikokeiluna syksyn aikana.
11. Tulevat tapahtumat
a. Riverside hangout 11.8.
- Aapo Häärä osallistuu hallitusedustajana tapahtumaan.
- Aapo Häärä mainostaa tapahtumaa Instagramissa ja Facebookissa.
b. Uusien opiskelijoiden saapuminen, hallitus- ja tuutoriesittely ja tutustumisilta 17.8.
- Agora XX on varattu kello 10–13.
- Lea-Lotta Huurtela ja Veera Purhonen käyvät kaupassa ja keittävät kahvia tilaisuutta
varten. Budjetoidaan 20,00 euroa tarjottavia varten.
- Tuutorit vastaavat iltaohjelman tutustumisleikkien keksimisestä.
- Julianna Vilenius tekee Webropol-ilmoittautumislomakkeen uusille Anglican
jäsenille, johon voi ilmoittaa omat tiedot jäsenrekisteriä varten.
c. Kaupunkikierros ja jatkot 18.8.
- Mikko Rytö ja Aliisa Rantanen johtavat kierroksen.
- Aliisa Rantanen tiedustelee Ravintola Koululta mahdollisuutta saapua haalareissa
paikalle sekä ilmoittaa suuremmasta asiakasmäärästä.
- Tapahtuman aloitusajankohta päätetään myöhemmin.
d. BBQ 19.8.
- Kaffila on varattu varmuuden vuoksi, jos sääolosuhteet ovat huonot.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Hallitus päättää tarjota patonkia ja salaattia tapahtumassa. Lea-Lotta Huurtela tekee
kauppalistan ja Niiko Niemi käy kaupassa tapahtumaa varten.
e. Speed friending 22.8.
- Veera Purhonen tuottaa kysymykset ja osallistuu hallitusedustajana tapahtumaan.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan tällä viikolla.
- Tapahtumaan ei osteta tarjottavia.
f. Lautapeli-ilta 23.8.
- Kaffila on varattu illaksi.
g. 24.8. Oldies vs. Newbies
- Jatkojen tarjottavat käydään ostamassa Lidlistä ennen tapahtumaa. Osa juomista
ostetaan pelaajille väliajalla.
- Veera Purhonen tuo pelipallon.

-

Pyydetään pelaajia pukeutumaan kahteen erivärisiin paitoihin, jotta joukkueet ovat
erotettavissa.
Budjetoidaan 20,00 euroa tarjottaviin saunajatkoja varten.

h. Tuutorien järjestämä ohjelma 25.8.
- Pyritään varaamaan Kaffila huonon sään varalle.
i. Kastajaiset 1.9.
- Maija Ahtiala ja Aapo Häärä tekevät Google Forms -lomakkeen rastinpitäjille sekä
luovat Facebook-tapahtuman.
j. After Row bileet 15.9.
- Hallitus etsii jäsenistöstä graafista suunnittelijaa haalarimerkkiä ja julistetta varten.
Pyritään tekemään materiaalien tilaus mahdollisimman pian.
k. Pilttisitsit 23.9.
- Aapo Häärä miettii ruokamahdollisuuksia sitseille.
- Facebook-tapahtuma ja Google Forms -lomake valmistellaan lähiaikoina.
12. Muut esille tulevat asiat
- Coffee Hour -tapahtumat suunnitellaan pidettäväksi keskiviikkoisin kello 12-14,
koska uusilla opiskelijoilla ei ole luentoja kyseisenä ajankohtana syyslukukaudella.
Lea-Lotta Huurtela kirjoittaa asiasta sähköpostin ja alkaa varaamaan Kaffilaa
ajankohdiksi.
- Ensi kevään baarivarauksista tulisi olla mahdollisimman pian yhteydessä baareihin.
Pyritään saamaan ainakin kaksi ajankohtaa, joista toinen olisi vuosijuhlatoimikunnan
järjestämä varainkeruutapahtuma tammikuussa. Tapahtumat pyritään järjestämään
ensisijaisesti torstaisin.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään tiistaina 16.8. kello 18 Kaffilassa.
- Veera Purhonen on yhteydessä kuvaajajäseneen mahdollisuudesta ottaa uudet
hallituskuvat nettisivuille.
- Veera Purhonen tekee kyselyn hallitusvirkistäytymisen ajankohdasta.
- Tuutorihaastattelu Rookie Guidea varten on tehty ja lähetetty tuutoreille. Maija
Ahtiala on ollut yhteydessä Painosalama Oy:hyn ja varmistanut painatuksen lyhyellä
aikavälillä. Lehti pyritään lähettämään painoon viimeistään maanantain aikana.
13. Kokouksen päättäminen ajassa 21.17.
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Veera Purhonen

Niiko Niemi
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