Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 25/2020
22.9.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Salli Salolahti, Veera Purhonen,
Lea-Lotta Huurtela, Mariia Määttä, Mikko Rytö ja Noora Kyckling. Seuraamassa: Katri
Sohlman, Maija Ahtiala, Samiina Rantala ja Inkeri Poikolainen.

1.

Kokouksen avaus klo 18.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 24/2020.

5.

Posti
- Kuuvuoren kentän varauksen lasku Turun kaupungilta.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä.
- Kaksi mainosta CampusSportilta.
- Mainos Säästöpankilta.
- Välityspyyntö ”Miten hyvinvointi vaikuttaa unen laatuun?” -tutkimuksesta.
- Välityspyyntö humanistisen tiedekunnan työtarjouksesta opiskelijoille.
- Digit ry:n ilmoitus järjestön vuosijuhlien perumisesta.
- Sanna Kyynäräisen tiedustelu vaihto-opiskelijoiden mahdollisuudesta
osallistumisesta Anglica’s Discord Game Nightiin.
- Anglican sähköpostilistalle on lisätty yksi uusi jäsen.
- Pöytäkirja 22/2020 on lisätty Anglican verkkosivuille.
- Pöytäkirjassa 24/2020 mainitut yhteydenotot avoimesta sijaisuudesta ja Turku
PET Centren aivotutkimuksesta on välitetty jäsenistölle.
- Syksyn ensimmäinen koponeuvosto järjestetään ti 29.9. klo 15.15-17.
Kokouksessa käsitellään koronakyselyn tuloksia ja vaikuttamista niiden pohjalta
sekä yliopiston hallinnon lähihistoriaa, nykytilaa ja tulevaisuutta. Mikko Rytö on
ilmoittautunut osallistujaksi.

- Humanitas ry:n kopo–pj-ilta järjestettiin ke 16.9. Mikko Rytö osallistui
tapahtumaan. Kokouksessa käsiteltiin Arcanumiin muuttoa. Kokouksessa tuotiin
myös esille, että Kansallisarkiston Turun toimipaikka ottaa vastaan ainejärjestöjen
arkistoja.
- Joel Kuortti on vastannut Mikko Rydölle englannin kielen oppiaineen
henkilökunnan tapaamisista. Seuraava henkilökunnan kokous, johon voi osallistua
myös opiskelijaedustaja, järjestetään to 1.10. Mikko Rytö osallistuu.
- Kettu my level -haalarimerkin mallivedos on hyväksytty.
- Pj-neuvosto järjestettiin ma 21.9. Pihla Eskola osallistui tapahtumaan.
Kokouksessa käsiteltiin esiintymisvarmuutta ja toimintasuunnitelmia.
- TYY International Council järjestettiin ma 21.9. Paikalla ei ollut Anglican
hallituksen edustajia.
- Salli Salolahden ja Pihla Eskolan laajennetut kulkuoikeudet on otettu käyttöön.
- Tunnustusehdotuksia TYYn vuosipäiville ma 9.11. voi ehdottaa ke 30.9. asti.
- TYY on päivittänyt tapahtumaohjeistuksensa koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen aikana.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku Turun kaupungilta: Kuuvuoren kentän vuokra, 18,00€, eräpäivä 3.10.2020.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Jäsenyyspohjakassa, 100€.
- Pöytäkirjassa 24/2020 mainitut kulukorvaukset Noora Kycklingille
kastajaistarvikkeista, 18,54€ ja 17,70€, on maksettu.
- Salli Salolahti lähettää laskut sponsoreille opiskelijahaalaritilauksesta pe 25.9.

8.

Menneet tapahtumat
a. Yleiskokous 16.9.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Vastuuvapaus vuoden 2019 hallituksen jäsenille myönnettiin.
- Tilinpäätös ja toiminnantarkastus hyväksyttiin.
- Aapo Rauha lähettää kokouksessa käsitellyt dokumentit TYYlle.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Discord Game Night 24.9.

- Lea-Lotta Huurtela julkaisee muistutuksen tapahtumassa Anglican Instagramtarinassa. Tarinajulkaisussa myös kerrotaan vaihto-opiskelijoiden
mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan.
b. KV-paneeli 30.9.
- Pihla Eskola julkaisee Facebook-tapahtuman ti 30.9.
- Tapahtumaan on ilmoittaunut puhujia.
- Tapahtumaa mainostetaan Anglican sosiaalisissa medioissa.
c. Kurjenrahka-retki 10.10.
- Aliisa Rantanen julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Tapahtumaan järjestetään yhteislähtö klo 12.15 Puutorilta lähtevällä linjan 23
linja-autolla.
- Kurjenrahkasta järjestetään yhteinen poistuminen esimerkiksi klo 15.10 tai 16.10
lähtevillä linja-autoilla.
d. Urheilutapahtuma 14.10.
- Tapahtumassa järjestetään alustavasti pesäpalloa.
- Tapahtumaa varten pyritään varaamaan Kupittaan kenttä.
e. Movie Night 22.10.
- Tapahtuma pyritään järjestämään alustavasti luentosalissa. Ennen asian
varmistamista odotetaan mahdollista ohjeistusta TYYltä tapahtuman
järjestämisestä yliopistolla. Jos luentosalissa järjestäminen ei ole mahdollista,
voidaan tapahtuma järjestää myös etänä.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Opiskelijahaalaritilauksesta on saatu mallikuva ja lopullinen hinta, joka on 2322€.
Sponsoreilta on saatu yhteensä 1850€. Sponsorien jälkeen haalareista maksettavaa
jää 472€, jolloin haalarien hinta 43 tilaajalle on 10,97€ per tilaaja. Haalarien
mallivedos hyväksytään.
- Korona-ajan tapahtumakyselyyn on saatu 32 vastausta. Kyselyä mainostetaan lisää
Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmässä sekä Instagramissa.
- Anglicaan liittyneet neljä uutta jäsentä hyväksytään jäsenistöön.
- Hallitusvirkistäytymiseen ehdotetaan esimerkiksi vierailua Megazoneen tai
Hohtogolfia ja -keilausta.
- TYY järjestää kestävän kehityksen viikon ma 12.10.-su 18.10., johon TYY
haastaa järjestöjä osallistumaan. Ehdotetaan esimerkiksi Instagram-tarinaa, jossa
jäsenistö voi jakaa vinkkejään kestävään kulutukseen. Noora Kyckling kartoittaa
lisää ideoita haasteeseen osallistumiseksi. Ehdotetaan esimerkiksi vaatekeräyksen
järjestämistä tai mahdollista kirpputoritapahtuman järjestämistä, jos se on
mahdollista koronavirustilanteen aikana.

- Seuraava Coffee Hour järjestetään 5.10. Zoom-alustalla. Mikko Rytö vetää
tapahtuman.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään alustavasti Signumin kahvihuoneella.
- Veera Purhonen on yhteydessä Marilyniin mahdollisista keväällä järjestettävistä
bileistä.
- Mariia Määttä kartoittaa Anglican seuraavaa hyväntekeväisyyskohdetta.
- Otava Korkka suunnittelee Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmälle bannerin.
- Ada Iso-Kouvolalta on selvitetty, että hallituksen sihteeri on lähettänyt
sähköpostia alumneille vahvistukseksi heidän lisäämisestään alumnijäseneksi ja
hallituksen tiedotusvastaava lähettää sähköpostia alumneille heidän lisäämisestään
alumnien sähköpostilistalle.
- Lea-Lotta Huurtela päivittää alumnitoimikunnan puheenjohtajan Anglican
verkkosivuille.
- Scandic Julia ei ole vielä vastannut kyselyyn peruutusmahdollisuuksista tai korvauksista. Aliisa Rantanen lähettää uuden viestin ke 23.9.
- Emma Lehtinen on yhteydessä Dynamoon Britpop-tapahtuman järjestämisestä
keväällä.
- Ehdotetaan tapahtumaideaksi maalausiltaa, kun on mahdollista järjestää taas
sisätilatapahtumia.
11.

Kokouksen päättäminen klo 18.44.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

