Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 27/2022
6.9.2022 klo 18.00 Kokous Signumin kahvihuoneella.
Paikalla: Veera Purhonen, Lea-Lotta Huurtela, Malla Hemminki, Niiko Niemi, Klaara
Syvänperä, Aliisa Rantanen, Lotta Viitala, Jenna Haaja, Mariia Määttä. Julianna Vilenius.
Julianna Vilenius saapui kohdassa 5.
Seuraamassa: Katri Sohlman, Tommi Lipsanen, Alexander Suhonen, Otava Korkka. Otava
Korkka saapui kohdassa 3. Alexander Suhonen poistui kohdassa 6. Katri Sohlman poistui
kohdassa 13. Otava Korkka poistui kohdassa 14.
1. Kokouksen avaaminen ajassa 18.06.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 5. TYEMYY ry:n vierailu.
- Korjataan kohtien numerointi oikeaksi.
- Hallitus hyväksyy esityslistan muutoksilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksyy pöytäkirjan 26/2022.
5. TYEMYY ry:n vierailu
- TYEMYY ry:n edustaja kertoi harrastejärjestön toiminnasta ja kävi läpi heidän
toimintatapojaan tapahtumien järjestämisessä.
- Hallitus on keskustellut TYEMYY ry:n edustajan kanssa. Molemmat osapuolet
hyväksyvät alustavat tapahtuman järjestämissuunnitelmat ja päättävät aloittaa
yhteistyötapahtuman valmistelun.
- TYEMYY ry:n edustaja luo WhatsApp-ryhmän tapahtuman suunnittelua varten.
6. Posti
- Ei postia.
7. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Ilmoitus vaihto-opiskeluhaun umpeutumisesta 15. syyskuuta.
- CampusSport ilmoittaa ilmaisista kokeiluviikoista, opastetusta sieniretkestä
sekä syyskuun kilpailuista.
- Välityspyyntö TYY:ltä koskien vapaaehtoishakua järjestämään Kirppisapproa
ja muita Kestävän kehityksen viikon tapahtumia.
- Välityspyyntö Turun yliopiston kuorolta koskien koelauluja.
- Välityspyyntö englannin kielen oppiaineen henkilökunnalta koskien
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) harjoittelijapaikkahakua. Klaara
Syvänperä välittää viestin jäsenistölle.
- Turun yliopiston työelämäpalvelut hakee työelämälähettiläitä osana Mielen
päällä -toimintaa.

-

-

Juhla- ja kulttuurivastaavat tapasivat Rekom Groupin edustajan viime viikolla ja
keskustelivat mahdollisuuksista yhteistyöhön. 30 päivää vappuun -bileet tullaan
pitämään alustavan suunnitelman mukaan Rekom Groupin tiloissa, päivämäärä ja
varaus tarkennetaan myöhemmin. Syksynä aukeava Pryzm -yökerho on mahdollista
varata viikolla, jos kyseessä on suuri tapahtuma. Rekom Groupilla on myös valmiudet
tulostaa tapahtumajulisteita tapahtumia varten.
Syyskuun infomaili on lähetetty jäsenistölle.
Seuraava englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kokous pidetään torstaina 8.9.
Aliisa Rantanen osallistuu kokoukseen mahdollisuuksien mukaan.
Hallitus hyväksyy 7 uutta jäsentä. Henkilöiden tiedot on lisätty jäsenrekisteriin.
Seuraava TYY:n järjestöfoorumi pidetään etänä tiistaina 13.9. kello 16 alkaen.
Hallitus osallistuu pidettäviin tilaisuuksiin.
TYY viettää 100-vuotisjuhlaviikkoaan 3.11.–11.11. ja on valmis mainostamaan
ainejärjestöjen avoimia tapahtumia kyseisellä viikolla.
TYY muistuttaa yliopiston rakennusten tilojen käytöstä. Yliopiston tiloissa tulee
noudattaa Turun yliopiston järjestyssääntöjä.
TYY hakee opiskelijalähettilästä.
Anglica osallistui TYY:n avajaiskarnevaaleihin. Tapahtumassa myytiin merkkejä ja
saatiin muutama uusi vaihto-opiskelija liittymään Anglicaan.
Tylkkäri-lehden lähetysilmoitus on saapunut Veera Purhoselle.

8. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Maija Ahtialalta: Avajaiskarnevaalikarkit, K-Market Pippuri, 6.9.2022, 6,90 €.
- Kuitti Lea-Lotta Huurtelalta: Avajaiskarnevaalikarkit, K-Market Ylioppilaskylä,
14,12 €.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 26/2022 mainittu kuitti Niiko Niemeltä: Oldies vs. Newbies -tarvikkeet,
Lidl Turku Itäharju, 24.8.2022, 75,62 €, on korvattu.
- Pöytäkirjassa 25/2022 mainittu lasku Kirjapaino Painosalamalta 17.8.2022: Rookie
Guidet, 148,00 €, eräpäivä 31.8.2022, on maksettu määräajassa.
- Zettle-korttimaksu 1.9.2022: CH 31.8. Haalarimerkkimyynti 36 € + kannatustuotteet
30 €, 64,71 €.
- Korttimaksu K-Citymarket Turku Kupittaa 5.9.2022: Kastajais- ja Vanhojen booli tarvikkeet (Kastajaiset 13,54 €, Vanhojen booli 27,18 €), 40,72 €.
- Korttimaksu Alko Turku Kupittaa 5.9.2022: Kastajais- ja Vanhojen booli -tarvikkeet
(Kastajaiset 97,64 €, Vanhojen booli 60,97 €), 158,61 €.
- Knotfest on maksanut vuosijuhlatoimikunnan talkootyöstä 500,00 €.
- 3 uutta 7 vuoden jäsenmaksua ja 9 uutta 1 vuoden jäsenmaksua on maksettu
tilisiirtona.
- Budjetoidaan uutta kassakirjaa varten 5 €.
- Avajaiskarnevaalien 6.9. käteismyynti: merkkimyynti 26,50 €.
- Coffee Hour 31.8. käteismyynti: haalarimerkkimyynti 6,00 €.
- Info Market 26.8. käteismyynti: haalarimerkkimyynti 3,00 €.
9. Työryhmäasiat
a. Alumnityöryhmä

-

-

Alumnityöryhmä lähettää mentorointihakusähköpostin lähiaikoina. Tarkoitus on
hakea halukkaita alumneja mentoroimaan nykyisiä opiskelijoita työelämään ja
urasuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Klaara Syvänperä tekee Google Forms -kyselyn, joka lähetetään alumnimaililistalle.
Työelämätapahtuma on suunniteltu järjestettävän loka-marraskuun tienoolle.
Työryhmä kokoustaa seuraavan kerran syyskuun lopulla.
Päätetään lisätä Instagram-profiiliin linkki, josta pääsee suoraan Anglican alumniilmoittautumiseen.

b. Vuosijuhlatoimikunta
- Nimitetään Anniina Peltonen ja Lilli Holma toimikuntaan.
- Seuraava kokous 14.9. Veera Purhonen varaa luentosalin kokousta varten.
- Toimikunta suorittaa Tylkkäri-lehden jaon perjantaina 9.9. Lehdenjakelulla kerätään
varoja vuosijuhlakassaan.
10. Tuutoriasiat
- Tuutorikysely on suunnitteilla.
11. Haalaritilaus
- Haalarivastaaviksi ovat valikoituneet Tommi Lipsanen ja Kasperi Kaukonen. Uusilla
opiskelijoilla on tiedossa jo neljä sponsoria.
- Opiskelijahaalarit.fi on antanut logojen lähetyksen aikarajaksi 19.9. Haalaritilaus
lähetetään viimeistään kyseisenä päivänä.
- Sovitushaalarit on tuotu Kaffilaan. Sovituksia koskeva sähköposti on lähetetty ja
sovitukset aloitetaan tällä viikolla.
12. Menneet tapahtumat
a. Kastajaiset 1.9.
- Uusia opiskelijoita osallistui paljon, mutta odotettua vähemmän.
- Rastikartta sai kehuja. Maija Ahtiala tallentaa kartan hallituksen pilvipalvelimelle
tulevaisuutta varten.
- Rastienpitopaikkoja tulisi ensi vuonna miettiä valmiiksi. Etenkin sisätilojen käyttö ja
etäisyydet tulee huomioida.
- 13 rastia oli toimiva määrä, vaikkakin kaikki uudet opiskelijat eivät ehtineet kiertää
niitä kaikkia.
- Vanhojen boolituksen booli sai kehuja. Boolia tehtiin 10 litraa, mutta se loppui
kesken. Alkoholitonta boolia riitti tilaisuuden loppuun asti. Ensi vuonna boolitukseen
suositellaan varaamaan yhteensä 18 litraa boolia, joista kolme litraa olisi
alkoholitonta.
- Twerkmaster-alkuleikissä tulee huomioida yksittäiset suoritusaikarajat, jotta
yksittäinen suoritus kestää maksimissaan minuutin. Ennen alkuleikin alkua tulisi
myös varmistaa osallistujien halukkuus. Yleisesti alkuleikissä oli kannustava ja
yhteisöllinen ilmapiiri.
13. Tulevat tapahtumat
a. Anglica Plays Finnish Baseball 8.9.
- Tapahtumakutsu on lähetetty ESN Uni Turku ry:lle ja heitä on pyydetty jakamaan
tapahtuma opiskelijoilleen. ESN Uni Turku ry on jakanut tapahtuman Instagramsovelluksessa.

-

Lotta Viitala julkaisee torstaina muistutuksen tapahtumasta Facebook-sivuilla sekä
Instagram-sovelluksessa.
Tapahtuman valmistelut ovat kunnossa.

b. After Row bileet 15.9.
- Tapahtuman julisteet on noudettu ja osa niistä on jaettu alakampukselle sekä yokylään.
- Niiko Niemi kokoaa nimilistan kevään Bake Sale -tapahtuman leipojista, Tylkkärilehden jakoon osallistuvista sekä hallituksesta. Listalla olevat pääsevät ilmaiseksi
jonon ohi Heidi’s Bier Bariin, mutta haalarimerkki on kaikille sen haluaville
maksullinen. Lea-Lotta Huurtela kyselee mahdollisuudesta saada rannekkeet
ennakkoon.
- Pyydetään Opiskelijabileet Turku -sivustoa jakamaan tapahtumaa sosiaalisessa
mediassa.
- Julkaistaan muistutus tapahtumasta, kun haalarimerkit ovat saapuneet.
- Julianna Vilenius pyytää tuutoreita mainostamaan tapahtumaa uusille opiskelijoille.
c. Pilttisitsit 23.9.
- Kaikki sitsipaikat on täytetty.
- Lotta Viitala tekee istumapaikkajärjestyksen.
- Lea-Lotta Huurtela lähettää tarjoilijahakusähköpostin.
- Plaseerauskorttien ja koristeluiden suunnittelu aloitetaan lähiaikoina.
- Johtopöytä aloittaa sitsien ohjelmasuunnittelun lähiaikoina.
d. Tyemyy yhteisbileet? 29/30.9.
- Päätetään järjestää tapahtuma torstaina 29.9.
- Tapahtuman teemaksi suunnitellaan brittiläistä elektronista musiikkia.
e. Anglica goes Kurjenrahka 1.10.?
- Päätetään järjestää luontokävelytapahtuma.
- Tapahtuman yksityiskohdista päätetään myöhemmin.
f. Anglica goes Villa 7.–9.10.
- Tapahtumatekstin luonnos on tehty.
- Painotetaan, että villalla on vain 20 petipaikkaa, joten omien patjojen ja
makuupussien tuominen on suotavaa.
- Tapahtuma pyritään julkaisemaan tällä viikolla.
14. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus päättää tilata laulukirjoja Painosalama Oy:ltä 150 kappaletta. Tilauksen
hinnaksi on ilmoitettu 700,00 euroa.
- Aliisa Rantanen tekee haalarimerkki-inventaarion huomenna Coffee Hourin aikana.
Merkkejä tilataan lisää tarpeen mukaan.
- Päätetään järjestää jäsenistölle syksyn aikana suunnittelukisa uutta
meemihaalarimerkkiä varten.
- Hallitus miettii Pub Quiz -tapahtuman järjestämistä loppusyksyn aikana.
Tapahtumapaikaksi mietitään Karaokebar CocoLocoa keväällä onnistuneen
tapahtuman perusteella.
- Hallitus miettii hallitusvirkistäytymisen ajankohtaa sekä mahdollisuutta
hallituskuvaukselle.

-

-

Britpop -tapahtuman paikkavaraus tulee tehdä lähiaikoina. Ensi vuonna Britpop
täyttää 25 vuotta.
Klaara Syvänperä ja Niiko Niemi käyvät läpi ja tarkastavat Anglican jäsenrekisterin ja
sähköpostilistan.
Hallitus päättää, että Anglican jäsenyys päättyy 30.9. henkilöiltä, joiden
jäsenyysmaksut ovat umpeutumassa. Niiko Niemi lähettää
toimenpidemuistutussähköpostin henkilöille.
Maija Ahtiala miettii kulttuuritapahtumaa syksylle. Yhtenä ehdotuksena on Othello näytelmä.
Hallitus miettii muita ainejärjestöjä yhteistyöhön pitämään 20.10. järjestettävät
baaribileet.

15. Kokouksen päättäminen ajassa 20.15.

___________________________

____________________________

Veera Purhonen

Niiko Niemi

puheenjohtaja

sihteeri

