Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 26/2020
29.9.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Aliisa Rantanen, Mikko Rytö, Pihla
Eskola, Salli Salolahti, Lea-Lotta Huurtela ja Veera Purhonen. Veera Purhonen liittyi
kohdassa 6. Seuraamassa: Katri Sohlman, Malla Hemminki, Maija Ahtiala, Inkeri
Poikolainen, Samiina Rantala, Emmi Kaitarinne, Aapo Häärä ja Janne Haapaniemi.
Samiina Rantala, Emmi Kaitarinne ja Aapo Häärä liittyivät kohdassa 6. Janne
Haapaniemi liittyi kohdassa 10.

1.

Kokouksen avaus klo 18.03.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 25/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Harjoittelupaikkailmoitus WFP:n Pohjoismaiden toimistolta.
- Mainos Nordic Wristbandsilta.
- Mainos CampusSportilta.
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä.
- Mainos Promlerilta.
- Välityspyyntö SHIFT Business Finlandin vapaaehtoishausta.
- Välityspyyntö Power Shift 2020 -ilmastotapahtuman mainoksesta.
- Turun ylioppilasteatteri tarjoaa ainejärjestöille lippuja Frankesteinin
ryhmänäytökseen alennetulla hinnalla.
- Suomen Mensa ry jakaa apurahoja älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyville
lopputöille. Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella la 31.10. asti.
- Anglican sähköpostilistalle on lisätty kolme uutta jäsentä.
- Humanitas ry:n hallituksen seuraava kokous pidetään ti 29.9. klo 19.

- Arcanumin avajaiset järjestetään pe 30.10. Tapahtumaan voi osallistua vapaasti
Zoom-alustalla ja siitä järjestetään myös korkeintaan 50 hengelle mahdollisuus
tulla käymään Arcanumilla.
- Yliopisto muistuttaa opiskelijoita koronavirustilanteen kehittymisestä.
- Koponeuvosto järjestettiin ti 29.9. Mikko Rytö osallistui kokoukseen.
Kokouksessa keskusteltiin Peppi-rekisteriuudistuksesta ja Nettiopsu-alustan
vaihtumisesta Peppi-alustaan vuoden 2021 keväällä, yliopiston halusta laajentaa
avointa väylää, tukipalveluiden kehittämisestä, TYYn koronakyselystä sekä
kuluvasta vuoden 2020 syksystä ja opinnoista sen aikana.
- Anglican opiskelijahaalareiden mallivedos on hyväksytty ja haalarien on tarkoitus
saapua viikolla 43.
- Anglican koronavirustilanteeseen liittyneeseen kyselyyn on vastannut 34 jäsentä.
Kyselyn vastauksia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Koronavirustilanteen ja TYYltä saatujen ohjeistusten takia hallituksen kokous
pidetään etänä aikaisemmin ilmoitetusta poiketen.
- TYYn hallituksen järjestövastaava suunnittelee käyvänsä keskusteluja
ainejärjestöjen hallitusten puheenjohtajien kanssa. Aapo Rauha on ilmoittautunut
käyvänsä keskustelun to 1.10.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Opiskelijahaalareiden sponsorilaskut on lähetetty pe 25.9. Laskujen eräpäivä on pe
9.10.2020.
- Elokuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.

8.

Menneet tapahtumat
a. Discord Game Night 24.9.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtumaan osallistui noin 25 osallistujaa.

9.

Tulevat tapahtumat
a. KV-paneeli 30.9.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti tapahtumasta on lähetetty
jäsenistölle.
- Tapahtumaan on saatu useita puhujia.
- Tapahtumaa mainostetaan lisää Anglican sosiaalisen median alustoilla.

b. Kurjenrahka-retki 10.10.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti tapahtumasta on lähetetty
jäsenistölle.
c. Urheilutapahtuma 14.10.
- Emma Lehtinen on yhteydessä CampusSportiin mahdollisuudesta vuokrata
välineitä pesäpalloon.
d. Movie Night 22.10.
- Tapahtuman järjestämisestä keskustellaan lisää tulevissa kokouksissa TYYn
ohjeistuksia seuraten.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Seuraava Coffee Hour järjestetään ma 5.10. klo 18. Mikko Rytö toimii Coffee
Hourin vetäjänä.
- Pöytäkirjassa 25/2020 mainitun Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerin
suunnittelusta järjestetään jäsenistölle kilpailu edellisen kokouksen päätöksestä
poiketen, jossa jäsenistö voi lähettää omia bannereitaan ja joista järjestetään
myöhemmin äänestys. Aapo Rauha järjestää kilpailun.
- Syksyn 2020 Not-GOOM-risteily siirretään alustavasti myöhemmälle ajalle.
Otava Korkka on yhteydessä Viking Lineen mahdollisuudesta siirtää varaus
keväälle 2021.
- Pilttisitsejä varten tehty varaus Q-talosta on peruttu.
- Scandic Julia ei ole vielä vastannut Aliisa Rantaselle. Scandic Juliaan ollaan
yhteydessä puhelimitse, jos vastausta ei saada pian.
- Kostajaisten järjestämisestä keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa TYYn
uusien ohjeistusten perusteella.
- Marraskuussa järjestettävistä bileistä Marilynissä keskustellaan lisää tulevissa
kokouksissa.
- Veera Purhonen on yhteydessä Marilyniin mahdollisuudesta järjestää bileet
keväällä 2021.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään alustavasti etäkokouksensa Zoomalustalla.

11.

Kokouksen päättäminen klo 18.39.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

