Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 24/2020
15.9.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Noora Kyckling, Aliisa Rantanen,
Mikko Rytö, Pihla Eskola, Lea-Lotta Huurtela, Mariia Määttä ja Veera Purhonen. LeaLotta Huurtela, Mariia Määttä ja Veera Purhonen liittyivät kohdassa 6. Seuraamassa:
Maija Ahtiala, Juha Törrönen, Inkeri Poikolainen ja Katri Sohlman. Katri Sohlman liittyi
kohdassa 6.

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 23/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Yhteistyömainos Ravintola Bistro Turulta.
- Mainos Aasian verkko-opinnoista Asianet.filtä.
- Pro gradu -tutkimuskyselyn välityspyyntö ainejärjestölle.
- Mainos CampusSportilta.
- Välityspyyntö englannin ja saksan kielen opettajan pitkästä sijaisuudesta.
- Mainos Kide.appilta.
- Välityspyyntö Opiskelijan Turku -naapurisuunnistuksesta.
- Osallistujahaku pro gradu -tutkielmaan Helsingin yliopistolta.
- Yhteydenotto englannin ja saksan kielen opettajan sijaisuudesta välitetään
jäsenistölle.
- Mari-Liisa Varila on ilmoittanut englannin kielen oppiaineen 75-vuotisjuhlien
siirtämisestä keväälle koronavirustilanteen takia. Oppiaineen henkilökunta on
pyytänyt kuvia tai muuta materiaalia Anglican arkistoista, joita voi laittaa esille
juhlavuoden kunniaksi järjestettävässä näyttelyssä.

- Englannin kielen oppiaineen henkilökunta ei ole vielä vastannut Mikko Rydön
kyselyyn henkilökunnan kokouksesta, johon voi osallistua myös
opiskelijaedustaja.
- TYYn järjestöfoorumi järjestettiin ma 14.9. Hallituksen edustajista Otava Korkka
ja Aapo Rauha osallistuivat tapahtumaan.
- TYY International Council kokoustaa ma 21.9.
- PJ-neuvosto kokoontuu ma 21.9.
- Humanitas ry:n kopo–pj-ilta järjestetään ke 16.9.
- Sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kirje on välitetty jäsenistölle.
- TYY on suositellut järjestöjä perumaan kaikki kontaktitapahtumat viikoilla 38 ja
39 koronavirusaltistumisten takia.
- Anglican sähköpostilistalle on lisätty neljä uutta jäsentä.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Kuitti Noora Kycklingiltä: Kastajaistarvikkeet, K-Market Puhakka, 18,54€.
- Kuitti Noora Kycklingiltä: Kastajaistarvikkeet, Cybershop Turku, 17,70€.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 23/20202 mainittu 19,95€ kuitti Tommi Virtaselta uudesta
rei’ittimestä on korvattu.

8.

Tuutoriasiat
- Kaikki opiskelijahaalareiden sovituskerrat on järjestetty. Haalareita on tilattu
yhteensä 43.
- Opiskelijahaalareille on hankittu kahdeksan sponsoria, jotka ovat sponsoroineet
tilausta yhteensä 1850€. Otava Korkka välittää sponsoreiden tiedot Salli
Salolahdelle laskujen tekoa varten.
- Pilttipassin kokoukseen mennessä palauttaneiden kesken arvotaan voittaja, jonka
opiskelijahaalarit Anglica sponsoroi. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulleille
annetaan Anglican laulukirja veloituksetta. Kokoukseen mennessä täytetyt
pilttipassinsa ovat palauttaneet Inkeri Poikolainen ja Juha Törrönen. Arvonta
suoritetaan Googlen kolikonheitto-ohjelmalla. Arvonnan ensimmäisen sijan
voittaa Inkeri Poikolainen ja Juha Törrönen tulee toiselle sijalle.

9.

Syksyn 2020 tapahtumat
- Syksyn tapahtumia pyritään järjestämään parhaan mukaan koronavirustilannetta
seuraten.
- Scandic Julia ei ole vielä vastannut Aliisa Rantaselle.

10.

Menneet tapahtumat

a. Kastajaiset 9.9.
- Tapahtuma sujui hyvin sateesta huolimatta.
- Pihla Eskola säilyttää osallistujalistan kolme viikkoa tapahtuman jälkeen.
- Tapahtumaan osallistui melkein 40 uutta opiskelijaa.
- Kananmunankuljetus lusikalla oli toimiva alkuleikki, jossa turvavälit oli myös
mahdollista säilyttää.
- Tulevaisuudessa tapahtumassa tarvitaan tarkempaa kommunikointia rastinpitäjien
kesken, jotta liian samanlaisia rasteja ei pidetä samalla kertaa.
- Tapahtuman loppukokouksen ohjelmajärjestystä, muun muassa valan ja laulun
järjestystä, seurataan tulevilla tapahtuman järjestyskerroilla.
11.

Tulevat tapahtumat
a. Yleiskokous 16.9.
- Tapahtuma järjestetään suunnitellusti ke 16.9. kokouksen järjestämiseen liittyvien
aikarajoitusten takia.
- Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua tartuntariskien vähentämiseksi.
- Aapo Rauha on yhteydessä tilapalveluihin varmistukseksi ovien aukiolosta.
- Kokouksessa järjestetään mahdollisuus osallistua etänä Zoom-alustalla.
b. Picnic Games 17.9.
- Tapahtuma siirretään TYYn ohjeistuksen takia. Tapahtuman uudesta
järjestämispäivästä keskustellaan tulevissa kokouksissa.
- Tapahtuman tilalla ei järjestetä korvaavaa tapahtumaa liian lyhyen suunniteluajan
vuoksi.
- Aapo Rauha lähettää tämän ja muiden tapahtumien perumisesta tai siirtämisestä
sähköpostia ja Facebook-ilmoituksen jäsenistölle.
c. Pilttisitsit 25.9.
- Tapahtuma siirretään TYYn ohjeistuksen takia. Tapahtuma pyritään järjestämään
tulevaisuudessa Q-talolla, jos suuria sisätilatapahtumia on taas turvallista järjestää
tai mahdollisesti ulkona, jos koronavirustilanteen takia ei ole mahdollista järjestää
suuria sisätilatapahtumia pitkään aikaan.
- Tapahtuman tilalla järjestetään Anglica’s Discord Gaming Night -etätapahtuma
Discord-alustalla to 24.9. klo 18. Pihla Eskola julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Aapo Rauha varmistaa TYYltä, että Q-talon varaus tapahtumaa varten on peruttu.
d. KV-paneeli 30.9.
- Joitakin puhujia on ilmoittautunut tapahtumaan. Pihla Eskola kartoittaa lisää
puhujia tapahtumaan. Pihla Eskola on lähettänyt jäsenistölle sähköpostia paneeliin
puhujaksi ilmoittautumisesta.

- Pihla Eskola julkaisee Facebook-tapahtuman ti 15.9.
e. Kurjenrahka-retki 10.10.
- Tapahtuman järjestämisestä keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa
mahdollisten tulevien lisäohjeistusten takia.
f. Urheilutapahtuma 14.10.
- Tapahtuman järjestämismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan.
- Tapahtumaan ehdotetaan pesäpalloa.
g. Movie Night 22.10.
- Tapahtuman järjestämisestä keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa
mahdollisten tulevien lisäohjeistusten takia.
- Jos tapahtumaa ei pysty järjestämään luentosalissa, harkitaan sen järjestämistä
etätapahtumana.
12.

Muut esille tulevat asiat
- Anglicaan liittyneet uudet viisi jäsentä hyväksytään jäsenistöön.
- Otava Korkka on tehnyt korona-ajan tapahtumista kyselyn jäsenistölle. Lea-Lotta
Huurtela välittää kyselyn jäsenistölle.
- Kettu my level -merkistä on saatu tarjous Turun Haalarimerkki oy:ltä 90 senttiä
kappaleelta. Otava Korkka selvittää merkissä käytettyjen värien määrän vaikutusta
hintaan. Päätetään tilata merkkejä.
- Laitoskoordinaattori on ilmoittanut laajennetuista kulkuoikeuksista yliopistolla,
joita on mahdollista saada enintään kolmelle hallituksen jäsenelle. Hallituksen
jäsenistä kulkuoikeudet myönnetään Aapo Rauhalle, Pihla Eskolalle ja Salli
Salolahdelle. Aapo Rauha on yhteydessä laitoskoordinaattoriin oikeuksista.
- Selvitetään Ada Iso-Kouvolalta kuka hallitusksen jäsenistä on ennen lähettänyt
sähköpostia Anglican alumnisähköpostilistan jäsenille, kun heidät on lisätty
Anglican alumnisähköpostilistalle.
- Seuraava Coffee Hour järjestetään alustavasti lokakuun alussa. Tapahtuman
tarkemmasta ajasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään Zoom-alustalla TYYn suositusten takia.

13.

Kokouksen päättäminen klo 18.49.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

