Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 27/2020
6.10.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Pihla Eskola, Mariia Määttä, Otava Korkka, Salli
Salolahti, Veera Purhonen, Aliisa Rantanen, Mikko Rytö, Lea-Lotta Huurtela ja Emma
Lehtinen. Emma Lehtinen liittyi kohdassa 4. Veera Purhonen liittyi kohdassa 6. Emma
Lehtinen ja Aliisa Rantanen poistuivat kohdassa 11. Seuraamassa: Katri Sohlman,
Samiina Rantala, Maija Ahtiala, Noora Kyckling ja Ossi Kumpula. Ossi Kumpula liittyi
kohdassa 8.

1.

Kokouksen avaus klo 18.00.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 26/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Logosi.fi:ltä.
- Mainos Aurinkobaletilta.
- Humanitas ry:n hallitus kokousti ti 29.9. Paikalla ei ollut Anglican hallituksen
edustajia.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunnan tapaaminen, johon myös
opiskelijaedustaja oli kutsuttu, järjestettiin to 1.10. Kokouksessa käsiteltiin kielija käännöstieteen laitoksen oppiaineiden kandidaatin tutkintoon tehtävistä
muutoksista, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tenttien järjestämisestä
koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana sekä englannin kielen
oppiaineen 75-vuotisjuhlista, jotka pyritään järjestämään keväällä 2021.
- Otava Korkka on kirjoittanut tuutorivastaavan ohjelistan ja aiemmat
tuutorivastaavat Aapo Rauha ja Pihla Eskola ovat tarkastaneet sen ja ehdottaneet
lisäyksiä.

- Aapo Rauha on tavannut TYYn järjestövastaavan kanssa to 1.10. Tapaamisessa
keskusteltiin ainejärjestön voinnista ja TYYn toiminnasta koronaviruksen
aiheuttaman poikkeustilan aikana.
- Yökerho Marilyn on vastannut myönteisesti ehdotukseen keväällä 2021
järjestettävistä bileistä ja lähettää myöhemmin päivämääräehdotuksia bileille.
- Coffee Hour järjestettiin Discord-alustalla onnistuneesti ma 5.10. Paikalla oli
melko vähän osallistujia.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Pöytäkirjassa 25/2020 mainittu 18€ lasku Turun kaupungilta on maksettu
määräajassa.
- Opiskelijahaalareiden sponsorilaskujen eräpäivä on pe 9.10. Sponsorilaskuista
yksi on maksettu.

8.

Tapahtumakysely
- Kyselyyn on osallistunut 35 vastaajaa. Vastaajat ovat monelta eri vuosikurssilta.
- Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen aikana järjestettyihin tapahtumiin, mutta joukossa on myös
vähemmän tyytyväisiä vastaajia.
- Vastaukset ja kyselyn kautta saatu palaute ovat melko ristiriitaisia keskenään.
- Otava Korkka kirjoittaa koonnin kyselyn vastauksista, joka välitetään jäsenistölle.

9.

Menneet tapahtumat
a. KV-paneeli 30.9.
- Tapahtuma onnistui hyvin.
- Tapahtuman puhujina toimivat Pinja Immonen, Alisa Riikonen, Anu Laurila,
Katri Sohlman, Otto Tarkka ja Pihla Eskola.
- Tapahtuma voidaan järjestää myös tulevina vuosina.

10.

Tulevat tapahtumat
a. Kurjenrahka-retki 10.10.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
- Retkellä kuljetaan Savojärven kierros.
b. Urheilutapahtuma 14.10.

- CampusSportilta on mahdollista saada välineet pesäpalloon ilmaiseksi. Pihla
Eskola kysyy välineitä lainaan.
- Emma Lehtinen julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Aapo Rauha varaa Kupittaan urheilukentän tapahtumaa varten.
- Tapahtuma järjestetään aiemmin suunnitellusta poiketen to 15.10.
c. Movie Night 22.10.
- Tapahtuma pyritään järjestämään luentosalissa. Aapo Rauha varaa luentosalin
tapahtumaa varten.
- Tapahtumaa varten julkaistaan Doodle-ilmoittautuminen, jolla pyritään
rajoittaman tapahtuman osallistujamäärää.
- Tapahtumassa katsottavasta elokuvasta järjestetään äänestys.
- Aliisa Rantanen julkaisee Facebook-tapahtuman.
d. Hop on Board 29.10.
- Tapahtuma pyritään järjestämään luentosalissa ja tapahtumaan mahdollistetaan
etänä osallistuminen Zoom-alustalla.
- Aapo Rauha varaa luentosalin tapahtumaa varten.
e. Kostajaiset 22.10.
- Tapahtuma siirretään alustavasti keväälle 2021 koronavirustilanteen takia.
- Tapahtuman tilalla järjestetään haalarimerkkiompeluilta etäyhteydellä.
f. Yleiskokous 11.11.
- Tapahtuman päivämäärä on alustava.
11.

Muut esille tulevat asiat
- Viking Line on vastannut, että Not-GOOM-risteily on mahdollista siirtää keväälle
2021. Otava Korkka on yhteydessä Viking Lineen mahdollisuudesta järjestää
risteily to 18.3.-pe 19.3. Varauksen yhteydessä huomattiin, että Viking Linella on
eri aikataulu varausten peruutuksen kanssa, jos risteilylle osallistujia on 100 tai
enemmän.
- Scandic Julia ei ole vielä vastannut mahdollisuudesta perua tai siirtää varausta.
Alustavasti varaus pyritään siirtämään keväälle 2021 Not-GOOM-risteilyn
jälkeiselle viikolle vuosijuhlia varten.
- Anglican hallitus lähettää virallisen kantansa kieli- ja käännöstieteen laitoksen
suunnitelluista muutoksista kandidaatin tutkintoon. Englannin oppiaineen
vahvuutena pidetään joustavuutta ja muutoksiin toivotaan mahdollisimman hidasta
aikataulua, jotta muutokset eivät tapahdu liian nopeasti. Jos muutoksia varten
perustetaan erillinen työryhmä, toivotaan, että työryhmään osallistuisi myös
opiskelijaedustajia.

- Viikolla 42 vietetään TYYn kestävän kehityksen viikkoa. Viikolla julkaistaan
Instagram-tarina, jota jäsenistö voi käyttää jakaakseen omia arkielämän tekoja,
joilla edistää kestävää kehitystä. Noora Kyckling julkaisee tarinat. Myöhemmin
voidaan järjestää myös vaatekeräys.
- Marraskuussa järjestettävät bileet Marilynissä perutaan koronavirustilanteen takia.
Veera Purhonen ilmoittaa peruutuksesta Marilynille.
- Kilpailu Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerin suunnittelusta on
käynnissä ma 2.11. asti. Kilpailun voittajalle tarjotaan bannerin valitsemisen
lisäksi Anglican kangaskassia.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään alustavasti etänä Zoom-alustalla.
- Mariia Määttä on löytänyt neljä mahdollista hyväntekeväisyyskohdetta Anglicalle:
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Seta ry:n
Sateenkaarinuoret ja Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Valittavasta kohteesta
äänestetään myöhemmässä kokouksessa.
12.

Kokouksen päättäminen klo 19.33.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

