Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 24/2022
16.8.2022 klo 18.00 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Niiko Niemi, Aliisa Rantanen, Maija Ahtiala,
Aapo Häärä, Julianna Vilenius, Jenna Haaja, Mariia Määttä, Malla Hemminki (Zoom). Malla
Hemminki saapui kohdassa 11 g.
Seuraamassa: Noora Kyckling (Zoom), Eveliina Hokkanen (Zoom), Oskari Aurala, Otava
Korkka, Aurora Tervahauta (Zoom), Samiina Rantala (Zoom), Emma Korpela (Zoom),
Vennu Lähteenmäki, Jussi Mattila.

1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.04.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Korjataan oikeinkirjoitus kohdassa 11 e.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 23/2022.
5. Posti
- Paketti, jossa Zettle Reader 2 -maksupääte.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö Academic Work Finland Oy:ltä koskien työtarjousta, jossa
haetaan copywriteria osa-aikaiseen työhön Wärtsilälle.
- TYY hakee lipunmyyjiä ja haalarimerkkien jakajia bileisiinsä keskiviikkona
7.9. järjestettävään TYYlikäs avaus -tapahtumaan. Työvuoro kestää 20.30–
02.00 ja siitä maksetaan 300,00 euroa. Järjestöillä on 25.8.2022 asti aikaa
täyttää hakulomake. Hallitus päättää, että Anglica ei hae talkoopaikkoja.
- TYY pyytää ainejärjestöjä ja harrasteyhdistyksiä ilmoittautumaan Welcome
Fair -tapahtumaan viimeistään ke 17.8. TYY varaa kaikkien osallistujien
esittelypisteelle pöydän ja sermin.
- Aurasoutu ry:n vuosijuhlan kutsu. Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 8.10.
Tivolilla. Hallitus ei osallistu vuosijuhlaan, koska se järjestetään samaan
aikaan Anglica goes Villa -tapahtuman kanssa.
- Turun Auskultantit ry ilmoittaa auskuvastaavien Whatsapp-ryhmässä, että he
voisivat lähettää orientaatioviikon aikana edustajan kertomaan tarkemmin
pedagogisista opinnoista uusille opiskelijoille. Lea-Lotta Huurtela vastaa
TurAus ry:lle, että Anglica on kiinnostunut mahdollisuudesta. Päätetään
kutsua TurAuksen edustaja Anglican sivuaineinfon yhteyteen 22.8. kello 11–
13.

-

Welcome Fairiin ja avajaiskarnevaaleihin on ilmoittauduttu. Veera Purhonen ja Niiko
Niemi osallistuvat Welcome Fair -tapahtumaan.
Board Meetingit ja Coffee Hour -tapahtumat on lisätty Signumin Kaffilan
varauskalenteriin.
Rookie Guide -lehdet ovat valmiit. Maija Ahtiala hakee lehdet huomenna ennen
hallitus- ja tuutoriesittelytilaisuutta.
Agora XX on auki huomenna kello 9.45 alkaen hallitus- ja tuutoriesittelyjen
valmistelua varten.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Lea-Lotta Huurtelalta: Zettle -maksupääte, 23,37 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 22/22 mainittu kuitti Julianna Vileniukselta: Tuutorpaidat, 326,59 €, on
korvattu.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Yhteyshenkilö tulee vaihtaa Anglican nettisivuille.
b. Vuosijuhlatoimikunta
- Tylkkärijakoa koskeva sähköposti lähetetään pian sen jälkeen, kun
vuosijuhlatoimikunta on kirjoittanut sen.
- Rekom Oy on vastannut myöntävästi kyselyyn koskien mahdollisuutta ilmaiseen
sisäänpääsyyn. Tylkkärijakoon osallistuville voidaan tarjota palkkioksi ilmaista
sisäänpääsyä After Row -bileisiin.
- Vuosijuhlatoimikunta osallistui Knotfest-festareiden siivoukseen. Talkootyö sujui
onnistuneesti ilman suurempia ongelmia. Talkootyöstä saatiin palkkioksi 500,00
euroa vuosijuhlakassaan.
9. Tuutoriasiat
- Tuutorikirje on lähetetty uusille englannin kielen opiskelijoille.
- Tuutoriryhmät on jaettu.
- Facebook-ryhmä on luotu.
- Tilavaraus sivuaineinfotilaisuutta varten on tehty. Sivuaineinfo pidetään maanantaina
22.8. Pub 4 -luentosalissa kello 11–13.
- Tuutorit ovat päättäneet tutustumisillan tutustumisleikeistä.
- Tuutoripaidat ovat saapuneet ja osa niistä on jo jaettu.
- Ensi viikon torstaina 25.8. tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille puistoapprot.
- Hallitus ja tuutorit ovat keskustelleet yleisistä käytännön asioista koskien uusien
opiskelijoiden integroimista opiskelijayhteisöön.
10. Menneet tapahtumat
a. Riverside hangout 11.8.
- Tapahtumaan osallistui alle 10 henkilöä.
- Tulevaisuudessa tapahtuman ajankohtaa tulee miettiä uudestaan vähäisen
osallistujamäärän takia. Tapahtuma voitaisiin aloittaa myöhemmin tai järjestää
mahdollisesti jopa viikonloppuna.
- Tapahtuma sujui hyvin.

11. Tulevat tapahtumat
a. Uusien opiskelijoiden saapuminen, hallitus- ja tuutoriesittely ja tutustumisilta 17.8.
- Kahvi- ja teetarjoilu järjestetään luentosalin ulkopuolella.
- Iltaohjelmassa tuutorit ovat vastuussa tutustumisleikeistä.
- Webropol -kysely, johon voi ilmoittaa tiedot Anglican jäsenrekisteriä varten, on tehty.
- Tilaisuus tullaan pitämään kello 10.15 jälkeen. Aika tarkentuu myöhemmin.
b. Kaupunkikierros ja jatkot 18.8.
- Panimoravintola Koulu on vastannut kyselyyn koskien suurempaa asiakasmäärää.
Mikäli sää on illan aikana huono, Koulu on varannut Historianluokan ainejärjestön
käyttöön.
- Kierros tulee kestämään 1,5–2 tuntia ja se alkaa Hämeentien Hesburgerin edustalta.
c. BBQ 19.8.
- Tapahtuman ostoslista:
- 4 kerää jäävuorisalaattia
- 1 kg tomaattia
- 4 kurkkua
- 8 patonkia
- 2 tuorejuustolevitettä
- 2 vegaanista levitettä
- 3 pakettia salaattijuustoa
- 1 paketti vegaanista juustoa
- 1 vegaaninen salaatinkastike
- 1 purkki oliiveja
- sinappi
- ketsuppi
- 1 pussillinen brikettejä
- 60 x haarukoita
- 60 x veitsiä
- 1 paketti folioalustoja
- Tapahtuman valmistelut alkavat kello 17 Kaffilassa.
d. Speed friending 22.8.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Aliisa Rantanen noutaa Kampuskappelin avaimen.
e. Lautapeli-ilta 23.8.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
f. Oldies vs. Newbies 24.8.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Oldies-joukkueen pelaajat pukevat mustaa/tummaa, piltit pukeutuvat
valkoiseen/vaaleaan.
- Aliisa Rantanen, Julianna Vilenius, Maija Ahtiala ja Jenna Haaja käyvät ostamassa
pelaajille tarjottavat juotavat peliajalla.
- Aliisa Rantanen ja Niiko Niemi käyvät Lidlissä ostamassa saunalle tulevat tarjottavat
ennen peliä.

-

Saunanavaimen hausta sovitaan myöhemmin.
Saunasta poistuminen tapahtuu kello 00 jäsenistön osalta, jonka jälkeen tilat tulee olla
siivottuna kello 01 mennessä.
Jalkapallopelin peliaika tulee olemaan 2 x 20 minuuttia.

g. Tuutorien järjestämä ohjelma 25.8.
- Tuutorit esittävät ohjelmaksi puistoapproja. Hallitus hyväksyy esityksen.
h. Kastajaiset 1.9.
- Vanhojen boolitus -tapahtuma alkaa kello 17.
- Rasteja tullaan järjestämään 11 kappaletta.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
i. After Row bileet 15.9.
- Tapahtuman haalarimerkki ja juliste ovat suunnitteilla. Tuotteet pyritään tilaamaan
tällä viikolla. Hallitus päättää tilata 300 kappaletta haalarimerkkejä. Maija Ahtiala ja
Lea-Lotta Huurtela tilaavat haalarimerkit.
- Tapahtuman lipunmyynti tullaan suorittamaan ovelta.
j. Pilttisitsit 23.9.
- Ruokatilaus tullaan tekemään todennäköisesti Unicalta.
- Facebook-tapahtuma pyritään julkaisemaan ensi viikolla.
12. Muut esille tulevat asiat
- Lautapeli-illan takia ensi viikon hallituksen kokous pidetään kello 16 alkaen
Kaffilassa.
- Anglica Ski Club pyrkii käynnistämään toimintansa syksyn aikana. Kerho tulee
kartoittamaan mahdollisia jäseniä tulevien viikkojen aikana.
- Jenna Haaja huolehtii somepäivityksistä pilttiviikkojen aikana.
- Hallitus miettii hallituskokouksien hybridivaihtoehdon lopettamista.
- Niiko Niemi tulostaa viimeisimmät pöytäkirjat Kaffilan ilmoitustaululle kokouksen
jälkeen.
13. Kokouksen päättäminen ajassa 19.10.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

