Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 25/2022
23.8.2022 klo 16.00 Hybridikokous Signumin kahvihuoneella ja virtuaalisesti
Zoom-alustalla.
Paikalla: Veera Purhonen, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara Syvänperä (Zoom), Aliisa
Rantanen, Maija Ahtiala, Aapo Häärä, Julianna Vilenius, Jenna Haaja, Mariia Määttä
(Zoom).
Seuraamassa: Tommi Lipsanen, Kasperi Kaukonen, Eveliina Markkula, Aliina Nummila.
Tommi Lipsanen, Kasperi Kaukonen, Eveliina Markkula ja Aliina Nummila poistuivat
kohdassa 11 d ja saapuivat takaisin kohdassa 11 e. Tommi Lipsanen, Kasperi Kaukonen,
Eveliina Markkula ja Aliina Nummila poistuivat kohdassa 11 g ja saapuivat takaisin kohdassa
12.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 16.07.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
-

Muutetaan kohta 11 a kohdaksi 10 d ja muokataan kohdan 11 kohtia sen mukaan.
Korjataan kirjoitusvirhe kohdassa 11 a.
Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 24/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Nyyti ry:n uutiskirje, jossa mainostetaan järjestön tapahtumia.
- Työtarjous Salon Hermannin koululta koskien englannin opettajan sijaisuutta
syyskuulle. Työtarjous välitetään jäsenistölle.
- Välitetään pöytäkirjassa 24/2022 mainittu työtarjous Academic Work Finland
Oy:ltä jäsenistölle.
- 13 henkilöä on lisätty sähköpostilistalle.
- Elokuun infomaili on lähetetty jäsenistölle.
- Klaara Syvänperä päivittää viimeisimmät pöytäkirjat Anglican nettisivuille.
- Kampuskappelilta on saatu palautetta, jossa muistutetaan tavaroiden palautuksesta
omille paikoilleen. Tila unohdettiin tarkistaa, koska Speed friending -tapahtuma
siirrettiin ulos suuren osallistujamäärän takia.
- Jäsen on ollut yhteydessä hallitukseen sähköpostitse ja ilmoittanut halustaan erota
Anglicasta. Hänen jäsenyytensä päättyy tässä kuussa, minkä vuoksi asia ei vaadi
toimenpiteitä.

-

-

-

Hallituksen kokousten hybridimahdollisuus poistetaan tämän kokouksen jälkeen.
Tulevat kokoukset järjestetään näin ollen Kaffilassa ilman liittymismahdollisuutta
Zoom-alustalla.
Hallitus hyväksyy 28 uutta jäsentä. Henkilöiden tiedot on lisätty jäsenrekisteriin.
TYY on jakanut ainejärjestöjen puheenjohtajille ulkopaikkavarauskalenterin.
Anglican jäsenyys on päättymässä tämän kuun lopulla 74 henkilöltä. Niiko Niemi
kirjoittaa sähköpostimuistutuksen näille henkilöille koskien jäsenyyden uusimista
sekä alumnirekisteriin liittymistä. Anglican alumniohjesäännön §3 mukaan:
”Alumnijäsenet ovat valmistuneita nykyisiä tai entisiä Anglica ry:n jäseniä.
Valmistuneeksi luetaan joko ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon Turun
yliopiston englannin oppiaineesta suorittanut henkilö. Alemman
korkeakoulututkinnon suorittanut on joko lopettanut englannin opintonsa tai on
maisteriopintojensa loppuvaiheessa.” Alumnijäsenyys ei edellytä yhdistyksen
jäsenmaksun maksamista.
Englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kokous järjestetään keskiviikkona 24.8.
kello 14. Hallitus ei pysty osallistumaan kokoukseen.
Julianna Vilenius muistuttaa tuutoreita ja uusia opiskelijoita ilmoittamaan
henkilötietonsa ainejärjestöön liittymisen yhteydessä.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku Kirjapaino Painosalamalta 17.8.2022: Rookie Guidet, 148,00 €, eräpäivä
31.8.2022.
- Pullopanttikuitti: Tutustumisilta, K-Citymarket Turku Kupittaa, 23.8.022, 5,45 €.
- Pullopanttikuitti: BBQ, Sale Hämeenkatu, 22.8.2022, 24,95 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 25/2022 mainittu kuitti Lea-Lotta Huurtelalta: Zettle -maksupääte,
23,37 €, on korvattu.
- Korttimaksu K-Market Puhakka 19.8.2022: Hallitus- ja tuutoriesittäytymisen
kahvitarjoilu, 17,80 €.
- Korttimaksu K-Citymarket Turku Kupittaa: BBQ-tarvikkeet, 76,32 €.
- 11 uutta 7 vuoden ja 2 uutta 1 vuoden jäsenmaksua on maksettu tilisiirtona.
- 19 uutta 7 vuoden ja 3 uutta 1 vuoden jäsenmaksua on maksettu käteisellä.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Veera Purhonen on yhteydessä työryhmään koskien syksyn mahdollisia tapahtumia.
- Klaara Syvänperä päivittää Anglican nettisivuille oikean alumnivastaavan tiedot.
b. Vuosijuhlatoimikunta
- Lea-Lotta Huurtela varmistaa Heidi’s Bier Barilta, kuinka monen ihmisen on
mahdollista päästä ilmaiseksi sisään After Row -bileisiin.
- Nimitetään seuraavat henkilöt toimikuntaan: Tommi Lipsanen, Kasperi Kaukonen ja
Aliina Nummila.
- Toimikunta pitää syyskuun lopulla kokouksen, joka on avoin kaikille toiminnasta
kiinnostuneille.
9. Tuutoriasiat
- Uudet opiskelijat saapuivat viime viikon keskiviikkona 17.9.

-

Sivuaineinfo pidettiin maanantaina 22.9. Sivuaine-esittelijöitä oli yhteensä 12.
TurAus ry:n esittely aineenopettajien opiskelusta oli hyvä lisä tilaisuuteen.

10. Menneet tapahtumat
a. Uusien opiskelijoiden saapuminen, hallitus- ja tuutoriesittely ja tutustumisilta 17.8.
- Kahvi- ja teetarjoilu luentosalin ulkopuolella oli toimiva ratkaisu.
- Hallitus- ja tuutoriesittelyssä näytettiin kuvia Anglican tapahtumista esittelyn
yhteydessä. Uudet opiskelijat antoivat hyvää palautetta tästä lisästä.
- Esittely ja tutustumisilta menivät hyvin.
- Tutustumisillan leikeistä osa jätettiin pois, koska niitä oli niin paljon. Tutustumisiltaan
on hyvä suunnitella tulevaisuudessa 1–1,5 tuntia leikkiohjelmaa.
- Tutustumisiltaan osallistui arviolta 40–50 uutta opiskelijaa.
b. Kaupunkikierros ja jatkot 18.8.
- Kierros sujui hyvin. Panimoravintola Koulu oli hyvä jatkopaikka suuren
osallistujamäärän kanssa.
- Ensi vuonna kierroksenpitäjille tulisi miettiä megafonia tai jotain muuta
äänenvahvistinta.
c. BBQ 19.8.
- Patonkeja ja levitteitä oli hyvä määrä. Vegaanista salaattia jäi paljon.
- Sähkögrillit olivat toimiva ratkaisu.
- Tilaisuus oli yleisömenestys.
d. Speed friending 22.8.
- Kampuskappeli oli liian pieni tila tapahtumalle. Tapahtuma siirrettiin ulos
Kauppakorkeakoulun eteen.
- Tapahtumaan osallistui noin 60 henkilöä.
- Tapahtuman jälkeen osa henkilöistä meni yläkampukselle viettämään aikaa.
Tulevaisuudessa voidaan miettiä jotain muuta lisäohjelmaa tilaisuuteen.
- Tapahtuma sujui hyvin.
11. Tulevat tapahtumat
a. Lautapeli-ilta 23.8.
- Tapahtuma järjestetään tänään kello 18 alkaen Kaffilassa. Tilasta tulee poistua
viimeistään kello 22.30.
b. Oldies vs. Newbies 24.8.
- Aapo Häärä julkaisee Instagramissa muistutuksen tapahtumasta aamulla. Julkaisussa
muistutetaan paitojen väristä sekä tapahtumapaikasta väärinkäsitysten välttämiseksi.
- Tuutorit järjestävät yhteislähdön kampukselta.
- Illan saunavuorot toteutetaan seuraavassa järjestyksessä: naiset, miehet ja sekavuoro.
- Niiko Niemi huolehtii ensiavusta
c. Tuutorien järjestämä ohjelma 25.8.
- Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.
d. Kastajaiset 1.9.
- Rastinpitäjäryhmiä ilmoittautui yhteensä 13. Päätetään järjestää 13 rastia. Rastin kesto
saa olla maksimissaan 15 minuuttia.

-

Maija Ahtiala tekee WhatsApp-keskusteluryhmän rastinpitäjille.
Palkintoihin budjetoidaan 20,00 euroa. Ensimmäinen sija saa alkoholittoman
kuohuviinin sekä Anglican haalarimerkit. Toinen ja kolmas sija saavat karkkipussit.
Lea-Lotta Huurtela tekee ostoslistan tapahtumaan.
Reseptiä vanhojen boolitusta varten mietitään. Tapahtumassa tarjoillaan kaksi eri
boolia joista toinen on alkoholiton.
Vanhojen boolitus alkaa kello 17. Jäsenistöä muistutetaan tuomaan omat mukit.
Rastikierros alkaa kello 18, jolloin suoritetaan alkuleikki, joka määrittää ryhmien
lähtöjärjestyksen.
Rastikierros päättyy kello 22.30, jolloin rastienkiertäjäryhmiä pyydetään saapumaan
pääkirjaston aukiolle.

e. Sportti 8.9.
- Päätetään järjestää pesäpallopeli.
- Niiko Niemi hoitaa tapahtuman valmistelut.
f. After Row bileet 15.9.
- Hallitus hyväksyy haalarimerkkivedoksen. Maija Ahtiala tilaa merkit.
- Julisteiden tilausten yhteydessä pyritään tilaamaan viime vuoden hallitusjuliste.
g. Pilttisitsit 23.9.
- Pääruoka tullaan tilaamaan ensisijaisesti Unica Oy:ltä. Aapo Häärä on yhteydessä
Unicaan ja tiedustelee hintoja. Varavaihtoehtona on patongit K-Citymarket
Kupittaalta.
- Hallitus päättää avata sitseille 120 paikkaa, joista 80 paikkaa on alustavasti varattu
uusille opiskelijoille sekä tuutoreille.
- Facebook-tapahtuma tullaan julkaisemaan torstaina. Google Forms -linkki julkaistaan
samalla. Uusilla opiskelijoilla ja tuutoreilla on perjantaihin 2.9. kello 12 asti aikaa
ilmoittautua sitseille. Vanhojen opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa perjantaina 2.9.
kello 18 ja on auki 8.9. kello 12 asti.
- Sitsit tulevat maksamaan uusille opiskelijoille 13 euroa ja muille 15 euroa.
12. Muut esille tulevat asiat
- Coffee Hour -sähköpostivedos on valmis ja se lähetään jäsenistölle tällä viikolla.
Ensimmäinen Coffee Hour järjestetään 31.8. kello 12–14.
- Maija Ahtiala hoitaa haalaritilauksesta tiedottamisen sekä huolehtii
sovitusajankohdasta.
- Hallituksen jäsenten kuvaus pyritään järjestämään tiistaina 30.8. ennen hallituksen
kokousta.
- Maija Ahtiala alkaa miettimään syksyn kulttuuritapahtumaa.
- Veera Purhonen ja Jenna Haaja osallistuvat TYYn avajaiskarnevaaleihin.
- Veera Purhonen tekee tiedotelapun Anglicasta Welcome Fair -messuja varten.
Hallitus päättää pitää 8.9. järjestettävän pesäpallotapahtuman avoinna vaihtooppilaille. Tapahtumaan osallistuminen ei vaadi Anglican jäsenyyttä.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunta on ehdottanut yhteistä
tutustumistapahtumaa, jossa he pääsisivät tutustumaan ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijoihin. Hallitus päättää Anglican tukevan tutustumistapahtuman järjestämistä.
- Hallitus päättää Anglican osallistuvan lauantaina 27.8. järjestettävään Pridetapahtumaan Anglican lipulla. Anglica osallistuu Pride-tapahtumaan TYY:n
kannustamana, yhdenvertaisuutta edistävänä ainejärjestönä. Anglica osallistuu

-

tapahtumaan noudattaen TYY:n The principles and rules of the Turku Pride parade periaatteita. Aapo Häärä ja Julianna Vilenius toimivat lipunkantajina tapahtumassa.
Hallitus miettii Kurjenrahkassa järjestettävää luontokävelyä. Tapahtuma järjestetään
mahdollisesti torstaina 30.9. tai saman viikon muuna päivänä.

13. Kokouksen päättäminen ajassa kello 17.25.

____________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

