Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 26/2022
30.8.2022 klo 18.00 Kokous Signumin kahvihuoneella.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Niiko Niemi, Maija Ahtiala, Aapo Häärä,
Lotta Viitala, Jenna Haaja, Mariia Määttä.
Seuraamassa: Ei seuraajia.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.03.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Poistetaan kohta 10 a. Speed friending. Tapahtuma on käsitelty aiemmin pöytäkirjassa
25/2022.
- Lisätään kohta 10. Haalaritilaus. Muutetaan muiden kohtien numerointia tämän
mukaisesti.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 25/2022.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Työtarjous Nousiaisten lukiosta koskien sijaisuutta perjantaille 16.9. kolmen
oppitunnin ajaksi. Työtarjous on välitetty jäsenistölle.
- Työtarjous Salon Hermannin koululta koskien yläkoulun englannin opettajan
sijaisuutta ajalle 16.9.–26.9. Työtarjous on välitetty jäsenistölle.
- Turun yliopisto muistuttaa yliopistoilmoittautumisen päättymisestä 31.8.
- Beer Pong Turku ry kyselee halukkuutta järjestää yhteinen tapahtuma heidän
ja TIO ry:n kanssa.
- Välityspyyntö Beer Pong Turku ry:ltä koskien kaikille Turun uusille
opiskelijoille järjestettävää beer pong -turnausta. Turnaus pidetään
Osakuntasalissa keskiviikkona 7.9. ja se on avoin kaikille.
- SUB ry kutsuu mukaan osallistumaan NCIS-risteilylle. National Cruise of
Inglische Students 2022 järjestetään 25.–27.10. ja risteilylippujen osto on
mahdollista sunnuntaina 4.9. kello 12 alkaen. Tapahtumakutsu välitetään
jäsenistölle tänään.
- Kampuskappelin avain sekä TYY:n saunan avain on palautettu
- Welcome Fair -messut menivät hyvin. Tapahtumassa myytiin muutamia merkkejä ja
mainostettiin Anglica Plays Finnish Baseball -tapahtumaa.
- Aurasoutujen rannekkeet ja leimakortit on noudettu. Materiaalin jakaminen aloitetaan
ilmoittautuneille vasta kun maksuohjeet on lähetetty.
- Coffee Hour -sähköposti on lähetetty. Ensimmäinen Coffee Hour järjestetään 31.8.
kello 12–14.

-

Lotta Viitala ja Aapo Häärä tapaavat Rekom Oy:n edustajan kanssa huomenna 31.8.
Tapaamisessa keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä baaribileiden osalta.
Hallitus hyväksyy 16 uutta jäsentä. Henkilöiden tiedot on lisätty jäsenrekisteriin.
Neljä henkilöä on lisätty alumnirekisteriin.
Jäsenille, joiden jäsenyys on päättymässä syksyn aikana, on lähetetty sähköposti asiaa
koskien. Sähköpostissa muistutetaan valmistuneita mahdollisuudesta liittyä
alumnirekisteriin. 26 henkilöä ei tavoitettu, koska heidän opiskelijasähköpostinsa
eivät ole enää toiminnassa. Hallitus tekee muistutuksen alumnirekisteriin
liittymismahdollisuudesta Anglican sosiaalisen median kanaville syksyn aikana.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku Aurasoutu ry:ltä 23.8.2022: AurasoutuApprot -ryhmäliput, 930,00 €, eräpäivä
29.8.2022. Lasku on maksettu määräajassa.
- Pullopanttikuitti: Oldies vs. Newbies, Sale Hämeenkatu, 24.8.2022, 26,65 €.
- Pullopanttikuitti: Oldies vs. Newbies, Sale Hämeenkatu 24.8.2022, 6,25 €.
- Pullopalautus: Oldies vs. Newbies 24.8.2022, 7,85 €.
- Kuitti Niiko Niemeltä: Oldies vs. Newbies -tarvikkeet, Lidl Turku Itäharju, 24.8.2022,
75,62 €.
b. Muuta
- 8 kappaletta uutta 7 vuoden jäsenmaksua ja 5 kappaletta 1 vuoden jäsenmaksua on
maksettu tilisiirtona.
- Zettle-korttimaksu 24.8.2022: Board Game Night haalarimerkkimyynti, 130,87 €.
- Korttimaksu Sale Kaskenkatu 26.8.2022: Oldies vs. Newbies -tarvikkeet, 16,26 €.
- Heinäkuun palvelumaksu, 12,92 €, on veloitettu tililtä.
- Zettle-korttimaksu 29.8.2022: Welcome Fair haalarimerkkimyynti, 19,11 €.
8. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä
- Työryhmä on ehdottanut keskustelupaneelia, koskien työelämää ja urasuunnitelmia,
pidettäväksi 5.10. Hallitus hyväksyy ajankohdan paneelille.
- Työryhmä kokoustaa asiasta lähiviikkoina.
- Alumnivastaavan tiedot on vaihdettu Anglican nettisivuille.
b. Vuosijuhlatoimikunta
- Nimitetään Emmi Hatula toimikuntaan.
- Seuraava kokous on suunnitteilla.
- Knotfestia on laskutettu vuosijuhlatoimikunnan siivoustalkootyöstä.
9. Tuutoriasiat
- Virallinen tuutorointi on päättynyt viime viikon perjantaina.
- Julianna Vilenius tekee tuutoripalautekyselyn uusille opiskelijoille.
- Tuutorointijakso sujui yleisesti hyvin. Yhteistyö tuutoreiden ja hallituksen välillä
toimi hyvin. Uudet opiskelijat olivat aktiivisesti mukana orientaatioviikkojen
tapahtumissa.
- Ensi vuonna orientaatioviikkojen Facebook-tapahtumat tulee luoda julkisiksi, jotta
kaikki uudet opiskelijat voivat nähdä tapahtumat.

-

Ensi vuonna tapahtumien tiedottamista voisi pyrkiä kohdentamaan uusille
opiskelijoille entistä paremmin, esimerkiksi erillisellä Instagram-julkaisulla, johon
listattaisiin kaikki uusille opiskelijoille järjestettävät tapahtumat.

10. Haalaritilaus
- Maija Ahtiala on ollut yhteydessä Opiskelijahaalarit.fi -yritykseen ja tiedustellut
sovitushaalareiden saatavuutta. Haalarisovituksia aletaan pitää uusille opiskelijoille
heti, kun sovitushaalarit saadaan.
- Maija Ahtiala on yhteydessä Fiction & Poetry -kurssin opettajaan ja kysyy
mahdollisuutta järjestää lyhyt haalari-infotilaisuus uusille opiskelijoille luennon
jälkeen keskiviikkona 31.8. samassa tilassa. Luento päättyy Tauno Nurmela -salissa
kello 12.
10. Menneet tapahtumat
b. Lautapeli-ilta 23.8.
- Osallistujia oli paljon ja pelipiirejä saatiin luotua erittäin monta.
- Tapahtuma oli hyvin onnistunut.
c. Oldies vs. Newbies 24.8.
- Tapahtuma sujui hyvin ja Oldies voitti ottelun 8–0 tuloksella. Oldies-joukkue
saatetaan nähdä pääsarjatasolla jo ensi vuonna.
- Saunajatkoilla oli paljon ihmisiä ja jatkot olivat onnistuneet. Sauna miellettiin
yleisesti toimivaksi ratkaisuksi urheilutapahtuman jälkeen.
d. Tuutorien järjestämä ohjelma 25.8.
- Ohjelmana tuutorit järjestivät puistoapprot.
- Uusia opiskelijoita osallistui tapahtumaan noin 25 henkilöä.
- Pari puistoa jouduttiin vaihtamaan päällekkäisyyksien takia. Kaiken kaikkiaan
tapahtuma oli onnistunut.
11. Tulevat tapahtumat
a. Kastajaiset 1.9.
- Vanhojen boolin booliresepti on päätetty. Lea-Lotta Huurtela tekee ostoslistan
tapahtumaa varten.
- Tapahtuman valmistelut alkavat 16.30 Kaffilassa.
- Veera Purhonen, Mariia Määttä ja Maija Ahtiala menevät kauppaan.
- Aliisa Rantanen ja Aapo Häärä johtavat alkuleikin ja siivoavat boolitustilaisuuden
roskat.
- Maija Ahtiala tekee ja tulostaa rastikartat.
- Rastinpitäjiä tulee muistuttaa 15 minuutin maksimikestosta sekä pisteytyksestä, joka
on 1–10 pistettä/ryhmä.
- Veera Purhonen ottaa megafonin mukaan valatilaisuutta varten. Hän myös juontaa
valan Kirjastonaukiolla kello 23 alkaen.
- Maija Ahtiala julkaisee muistutuksen tapahtumasta Facebook-ryhmässä uusille
opiskelijoille.
b. Anglica Plays Finnish Baseball 8.9.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti on lähetetty jäsenistölle.
- Kuuvuoren kenttä on varattu kello 18–20.

-

Urheiluvälineet on varattu CampusSportilta.
Niiko Niemi lähettää sähköpostia ESN ry:lle ja pyytää heitä jakamaan Facebooktapahtumaa vaihto-opiskelijoille.

c. After Row bileet 15.9.
- Heidi’s Bier Barin kanssa on sovittu, että pääsymaksu veloitetaan haalarimerkkien
loppumisen jälkeenkin.
- Lea-Lotta Huurtela kysyy rannekkeita Tylkkärijakoon osallistuville
vuosijuhlatoimikunnan jäsenille, hallitukselle sekä kevään Bake Sale -tapahtumaan
osallistuneille leipureille.
- Tapahtuman juliste on suunnitteilla.
d. Pilttisitsit 23.9.
- Hallitus päättää tilata alku- ja pääruuan Unica Oy:ltä. Aapo Häärä on yhteydessä
yritykseen ja kyselee ruokavaihtoehdoista.
- Lotta Viitala julkaisee keskiviikkona 31.8. uusien opiskelijoiden Facebook-ryhmässä
muistutuksen sitsi-ilmoittautumisesta.
- Tällä hetkellä sitseille on ilmoittautunut 45 uutta opiskelijaa ja tuutoria.
e. Mikä tapahtuma ☺? 30.9.
- TYEMYY ry:lle on lähetetty sähköpostia koskien mahdollista yhteistä tapahtumaa.
- Tapahtuman päivämäärä saattaa muuttua.
- Kurjenrahkakävelyä mietitään saman viikon viikonlopuksi.
f. Anglica goes Villa 7.–9.10.
- Jenna Haaja tekee Facebook-tapahtuman ensi viikolla.
- Hallitus miettii yöpymisilmoittautumista ja siihen käytettävää alustaa.
12. Muut esille tulevat asiat
- Hallituksen jäsenten kuvaus järjestetään ensi viikolla ennen hallituksen kokousta.
- Aapo Häärä alkaa tekemään alustavia varauksia ensi kevään baaribileille.
- Jenna Haaja, Maija Ahtiala, Lotta Viitala, Lea-Lotta Huurtela osallistuvat
avajaiskarnevaaleihin.
- Syyskuun infomaili pyritään lähettämään pian kuun vaihduttua.
- Jäsenrekisteri on uudistettu. Uuden jäsenrekisterin on tarkoitus helpottaa jäsenten
tietojenhallintaa sekä mahdollistaa paremmin jäsenmäärän tarkastamisen. Anglica
ry:llä on tällä hetkellä 506 jäsentä.
- Englannin kielen oppiaineelle on ilmoitettu kiinnostuksesta järjestää yhteinen
tapahtuma oppiaineen henkilökunnan, ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden
kesken. Alustavasti tapahtuma tultaisiin järjestämään syyskuun loppupuolella. Aliisa
Rantanen on yhteydessä oppiaineen henkilökuntaan asiaan liittyen.
13. Kokouksen päättäminen ajassa kello 19.37.

___________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

