Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 23/2020
8.9.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Salli Salolahti, Otava Korkka, Veera Purhonen,
Mariia Määttä, Mikko Rytö, Aliisa Rantanen, Noora Kyckling, Pihla Eskola ja Emma
Lehtinen. Emma Lehtinen saapui kohdassa 11a. Zoom-alustan välityksellä läsnä: LeaLotta Huurtela. Zoom-alustan välityksellä seuraamassa: Paul-Erik Niit ja Pirkka
Hallamaa. Pirkka Hallamaa liittyi kohdassa 8.

1.

Kokouksen avaus klo 18.01.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 22/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Aurinkobaletilta.
- Ehdotus kandidaatin tutkinto-ohjelmista keskusteltavaksi ainejärjestön
hallitukselle.
- Välityspyyntö MOIM-ryhmän kehittyviä teknologioita ja yhteiskunnallisia
aiheita käsittelevään asennetutkimukseen.
- Mainos CampusSportilta.
- Mainos Olen humanisti -kampanjalta.
- Välityspyyntö Turku PET Centren nautintoa, pelkoa ja empatiaa koskevasta
aivotutkimuksesta.
- Välityspyyntö Turun ITF Taekwon-do-peruskurssista.
- Mainos ja opiskelijatarjous Dirty Hippies Secondhand & Lifestyle kirpputorilta.
- Mainos MLL:n syksyn koulutuksista.

- Anglican yksityisyyskäytäntö on päivitetty järjestön verkkosivuille
koronavirusepidemian tuomien muutosten osalta.
- Lea-Lotta Huurtela välittää mainoksen MLL:n koulutuksista jäsenistölle.
- Anglican sähköpostilistalle on lisätty kolme uutta jäsentä.
- Syksyn ensimmäinen Humanitas ry:n kopo–pj-ilta järjestetään ke 16.9. klo 16.30
Zoom-alustalla. Mikko Rytö osallistuu alustavasti.
- Yliopiston rehtori Jukka Kola on linjannut ke 2.9.2020, että etäopetusta ja opiskelua jatketaan myös syyslukukauden toisen periodin ajan. Päätöksellä
halutaan varmistaa mahdollisimman turvallinen opetus ja opiskelu vallitsevassa
koronavirustilanteessa.
- Pienryhmille voidaan järjestää kontaktiopetusta terveys ja turvallisuus
huomioon ottaen.
- Ensimmäisen vuoden opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta
yliopistoyhteisöön integroitumisen helpottamiseksi.
- IT-luokat, Exam-tenttitilat ja kirjastotilat ovat koko syyslukukauden ajan
opiskelijoiden käytössä erityisjärjestelyin.
- Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen
käyttöön.
- Soponeuvosto kokousti ti 8.9. Mikko Rytö osallistui Anglican hallituksen
edustajana. Kokouksessa käsiteltiin valtion ehdotuksia opiskelijoiden ateriatuen ja
tulorajan korottamisesta sekä opintopistevaatimusten ehtojen kiristämistä. Turun
yliopiston opiskelijajärjestöjen tavoitteena on ateriatuen korottaminen
kompensoimaan Unican ravintoloiden hintojen nousua.
- TYY jakaa kansliassaan kangasmaskeja opiskelijoille. Rajoituksena on kaksi
maskia per opiskelija niin kauan kuin maskeja riittää.
- Lea-Lotta Huurtela on lähettänyt syyskuun infomailin jäsenistölle.
- Pöytäkirjat 20/2020 ja 21/2020 on lisätty Anglican verkkosivuille.
- Otava Korkka on osallistunut kieli- ja käännöstieteiden laitoksen henkilökunnan
tapaamiseen kandidaatin tutkintoon suunniteltavista muutoksista. Anglica ottaa
kantaa asiaan järjestönä saatuaan lisätietoa henkilökunnalta.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Pankkikorttiosto: Kastajaistarvikkeet, Prisma Itäharju, 73,43€.
- Pankkikorttiosto: Kastajaistarvikkeet, Alko oy Itäharju, 45,18€.
- Pankkikorttiosto: Kastajaistarvikkeet, Lidl Itäharju, 58,31€.
- Kuitti Tommi Virtaselta: Uusi rei’itin, Suomalainen Kirjakauppa, 19,95€.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Speed Friendingin pullopantti, 3,45€.

- Oldies vs Newbiesin pullopantti, 4,05€.
- Oldies vs Newbiesin pullopantti, 15,15€.
- Lautapeli-illan pullopantti, 3,30€.
- Jäsenmaksuja on maksettu viisi, joista neljä on seitsemän vuoden jäsenyyksiä ja
yksi on päivitetty yhden vuoden jäsenyydestä seitsemän vuoden jäsenyydeksi.
8.

Tunnustusehdotukset
- Tunnustuslautakunnan ehdotuksesta hallitus keskustelee uudelleen pöytäkirjassa
8/2020 mainitusta päätöksestä muuttaa tunnustuslautakunnan tekemää päätöstä
ansiojäsenyys- ja ansiomerkkiehdokkaiden nimittämisestä. Hallitus käy läpi
ansiojäsenyyden ja -merkin kriteerit ennen äänestystä. Hallituksen alkuperäisen
päätöksen muuttamisesta tunnustuslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi tai sen
pitämisestä ennallaan järjestetään suljettu lippuäänestys. Etäyhteyden vuoksi LeaLotta Huurtela luovuttaa äänioikeutensa Noora Kycklingille. Pihla Eskola toimii
ääntenlaskijana ja äänet lasketaan yhteisesti kaikkien nähden. Äänin 8-3 hallitus
äänestää alkuperäisen ehdotuksensa muuttamisen puolesta vastaamaan
tunnustuslautakunnan ehdotusta.
- Päätös tuodaan yleiskokouksessa jäsenistön käsittelyyn ja kokouksessa
keskustellaan myös toimintatavasta mahdollisissa tulevissa tapauksissa, joissa
hallitus haluaa muokata tunnustuslautakunnan ehdotusta.

9.

Tuutoriasiat
- Opiskelijahaalarisovituskertoja on järjestetty kaksi ja niitä järjestetään vielä kaksi
lisää.
- Opiskelijahaalaritilauksia on saatu tähän mennessä 19.
- Viimeinen päivä opiskelijahaalareiden sponsorihaulle on to 10.9.
- Kun kaikki haalarisovituksen on pidetty ja kaikilta sponsoreilta on saatu logot,
Otava Korkka tekee haalaritilauksen.

10.

Syksyn 2020 tapahtumat
- Not-GOOM-risteilytapahtuman mahdollisesta siirtämisestä keväälle 2021
keskustellaan tulevissa kokouksissa.
- Aliisa Rantanen on yhteydessä Scandic Juliaan hotellin käytännöistä
koronavirusepidemian aikana ja mahdollisuudesta saada esimerkiksi osa
varausmaksusta takaisin peruutuksen yhteydessä.

11.

Menneet tapahtumat
a. Remote Quiz 2.9.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtuman kesto oli noin 45 minuuttia.
- Tapahtumaan osallistui noin 20 jäsentä.

- Mikko Rytö toimittaa palkinnon voittajille.
12.

Tulevat tapahtumat
a. Kastajaiset 9.9.
- Kauppalista:
- 1 paketti kananmunia
- 7 pulloa käsidesiä
- 2 0,5dl pulloa Pommacia
- 2 pulloa päärynämehutiivistettä
- 3 pulloa Spritea
- 4 litraa omenamehua
- Mariia Määttä keittää kananmunat alkuleikkiä varten. Alkuleikkiin tarvitaan noin
10 isoa lusikkaa. Salli Salolahti ja Aapo Rauha tuovat lusikat.
- Alkuleikki järjestetään V.A. Koskenniemen patsaalla.
- Otava Korkka tulostaa kartat rastien kiertäjille.
- Otava Korkka muistuttaa osallistujia Facebook-tapahtumassa tuomaan omia
mukeja ja tapahtuman alkamispaikasta. Osallistujia pyydetään lähettämään kuvia
omista mukeistaan julkaistavaksi Anglican sosiaalisessa mediassa.
- Uusista opiskelijoista moni ei ole vielä ilmoittanut osallistuvansa tapahtumaan
Facebookissa, mikä hankaloittaa viestintää osallistujille. Uusille opiskelijoiden
omaan Facebook-ryhmään lähetetään muistutus Facebook-tapahtumasta.
- Rastikierroksen voittajille ostetaan palkinnoksi omat pienet Pommac-pullot.
- Perinteisen sormimaalin sijaan tapahtuman lopussa uusien opiskelijoiden kasvoille
maalattaviin kuvioihin käytetään esimerkiksi spraypulloissa saatavaa väliaikaista
hiusväriä tai muuta kontaktitonta maalia. Jos maalin käyttö ei onnistu, sen tilalla
käytetään riisin heittoa. Noora Kyckling ostaa tarvikkeet.
- Mariia Määttä ja Tommi Virtanen jakavat halukkaille rastikierrokseen
osallistujille käsidesiä.
b. Yleiskokous 16.9.
- Kokouksessa tarjoillaan kahvia ja teetä. Noora Kyckling, Mikko Rytö ja Aapo
Rauha saapuvat keittämään kahvia ja teevettä klo 16.45.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
c. Picnic Games 17.9.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti tapahtumasta on lähetetty
jäsenistölle.
- Tapahtumaan tarvitaan pressu, täytettävät possut, ämpäreitä ja tennispalloja.
- Tapahtumaan osallistujia pyydetään ottamaan mukaan omia pelejä.
- Veera Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela julkaisevat tapahtumaviikon alussa
muistutuksen tapahtumasta Instagramissa.

d. Pilttisitsit 25.9.
- Tapahtuma järjestetään Educariumin takana sijaitsevalla hiekkakentällä.
- Osallistujamäärä rajataan korkeintaan 90 henkilöön, jotta turvavälit saadaan
säilytettyä.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman ke 9.9.
- Tapahtumaa varten julkaistaan kaksi Doodle-ilmoittautumista; ensimmäinen, joka
on vain uusille opiskelijoille ja tuutoreille avataan ke 9.9. ja pidetään auki ti 14.9.
saakka. Seuraava ilmoittautuminen, joka on avoin kaikille jäsenille avataan ke
15.9. ja pidetään auki ma 21.9. tai sen täyttymiseen asti. Ilmoittautumiseen
lisätään myös sitova ilmoittautuminen Anglican laulukirjan ostamisesta.
Laulukirjan ostajille lähetetään maksuohjeet ilmoittautumisen sulkeutumisen
jälkeen ja tapahtumapäivänä muistutus niille, jotka eivät ole laulukirjaansa siihen
mennessä maksaneet. Uusia opiskelijoita muistutetaan myös laulukirjan
keskeisyydestä sitsitapahtumissa.
- Osallistujia muistutetaan tuomaan oma pää- ja jälkiruoka, muki ja istuinalusta.
- Pöytien sijaan tapahtumassa käytetään jätesäkkejä alustoina.
- Muistutetaan osallistujia tapahtumassa ottamaan säähän sopivia varusteita kuten
sadeviittoja tai -varjoja ja sään mukaista vaatetusta sekä erittäinen huonon sään
sattuessa mahdollisesta tapahtuman perumisesta tai siirtämisestä.
- Tapahtuman jatkot järjestetään ulkona eikä sille järjestetä virallisia jatkoja
sisätiloissa.
e. KV-paneeli 30.9.
- Pihla Eskola lähettää sähköpostia jäsenistölle puhujien hausta tapahtumaan.
- Pihla Eskola toimii paneelin vetäjänä.
- Paneeli järjestetään klo 18 Zoom-alustalla.
f. Villa 9.-11.10.
- Mikko Rytö on ilmoittanut varauksen peruutuksesta Aurinkolahden leiri- ja
kurssikeskuksen ylläpitäjille.
- Tapahtuman tilalla järjestetään ulkoilutapahtuma Kurjenrahkan kansallispuistossa.
g. Urheilutapahtuma 14.10.
- Emma Lehtinen jatkaa tapahtumamahdollisuuksien selvittämistä.
- Emma Lehtinen lähettää jäsenistölle kyselyn mahdollisista toiveista ja ideoista
tapahtumaan sekä käy läpi edellistä juhla- ja kulttuurivastaavan kyselyä ideoita
varten. Otava Korkka jakaa edellisen hallitusvuoden juhla- ja kulttuuritoiminnan
kyselyn vastaukset Emma Lehtiselle.
h. Movie Night 21.10.
- Tapahtumaa varten varataan luentosali.

- Tapahtumalle tehdään Doodle-ilmoittautuminen, jolla osallistujamäärä rajataan
korkeintaan 50 osallistujaan.
- Tapahtumassa ei tarjoilla yhteisiä naposteltavia.
13.

Muut esille tulevat asiat
- Mikko Rytö ei ole saanut vastausta englannin kielen oppiaineen henkilökunnalta
tapaamisesta, johon myös opiskelijaedustaja voisi osallistua. Mikko Rytö on
yhteydessä Joel Kuorttiin asiasta.
- Katri Sohlmanin ja Otava Korkan suunnittelema uudistunut Kettu my level haalarimerkki on valmis. Suunnittelijat ovat vielä yhteydessä merkin painajiin
mahdollisesta tarpeesta muokata merkkiä. Merkkejä tilataan 200 kappaletta.
- Otava Korkka tekee ja lähettää jäsenistölle kyselyn sähköisellä alustalla
tapahtumaideoista, jotka olisivat turvallisia koronavirustilanteen aikana. Kysely
jaetaan sähköpostilla sekä Facebookissa.
- Anglica ja Kritiikki ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita järjestämään
humanistisählyn. Kutu ja Kanta eivät ole vielä antaneet päätöstään. Jos
tapahtumaan ei enää osallistu muita järjestöjä, Anglica ehdottaa tapahtuman
perumista.
- Hallitus tarkistaa sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kirjeen ennen sen
lähettämistä.
- Anglicaan liittyneet viisi uutta jäsentä hyväksytään jäsenistöön.

14.

Kokouksen päättäminen klo 19.31.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

