Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 28/2020
13.10.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Aliisa Rantanen, Noora Kyckling, Otava Korkka,
Salli Salolahti, Mikko Rytö, Veera Purhonen ja Mariia Määttä. Veera Purhonen ja Mariia
Määttä liittyivät kohdassa 6. Seuraamassa: Samiina Rantala.

1.

Kokouksen avaus klo 18.00.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Muutetaan kohta 10b. kohdaksi 10a. ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
Kohdassa 9a. on väärä päivämäärä 14.10., joka muutetaan oikeaan muotoon
15.10.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 27/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Kettu my level -haalarimerkit ja niiden lasku on toimitettu.
- Opiskelijahaalaritilauksen lasku Opiskelijahaalarit.fi:ltä.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos CampusSportilta.
- THL:n viesti opiskelijoille.
- Mainos Team Asia Exchangelta.
- Osallistujahaku pro gradu -kyselyyn.
- Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerin suunnittelukisasta on lähetetty
sähköpostia jäsenistölle.
- Humanitas ry:n sopo–pj-ilta järjestettiin to 8.10. Aapo Rauha osallistui
tapahtumaan. Kokouksessa keskusteltiin koronaviruksen aiheuttamasta
poikkeustilasta.
- Seuraava pj-neuvosto järjestetään ti 20.10.
- Mikko Rytö on osallistunut kieli- ja käännöstieteen laitoksen henkilökunnan
peruskoulutustyöryhmän kokoukseen, jossa keskusteltiin muutoksista kieli- ja

käännöstieteen laitoksen oppiaineiden muutoksista kandidaatin tutkintoon. Toisin
kuin aikaisemmin on ilmoitettu, muutokset eivät välttämättä ole toteutumassa.
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on julkaissut suosituksen, jonka mukaan yli 20
hengen kokoontumisia ei suositella.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku HD-Group oy:ltä: Opiskelijahaalarit, 2322€, eräpäivä 26.10.2020.
- Lasku Merkillinen.fi:ltä: Kettu my level -haalarimerkit, 188,97€, eräpäivä
23.10.2020.
b. Muuta
- Opiskelijahaalareiden sponsorilaskujen eräpäivä oli 9.10.2020 ja kaikki maksut
ovat saapuneet ajoissa.

8.

Menneet tapahtumat
a. Kurjenrahka-retki 10.10.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtumaan osallistui 14 jäsentä, joista suuri osa oli ensimmäisen vuoden
opiskelijoita.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Pesäpallo 15.10.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja tapahtumasta on lähetetty sähköpostia
jäsenistölle.
- Pihla Eskola varmistaa CampusSportilta onko jonkun muun mahdollista hakea
pesäpallovarusteet hänen estyessään hakemisesta. Aapo Rauha hakee varusteet
Pihla Eskolan sijaan, jos se on mahdollista.
- Aapo Rauha ei ole vielä saanut vastausta kentän varaamisesta tapahtumaa varten.
- Jos varusteiden saamisen tai kentän varaamisen kanssa tulee ongelmia, tapahtuma
voidaan siirtää toiselle päivälle.
b. Movie Night 22.10.
- Tapahtuman järjestelyistä järjestetään nimetön äänestys. Äänin 7-2 tapahtuma
päätetään järjestää etäyhteydellä koronavirustilanteen kiihtymisen takia.
- Otava Korkka selvittää mahdollisuuksia järjestää elokuvan katsominen
etäyhteydellä.
- Jos mahdollista, elokuvaan pyritään järjestämään englanninkielinen tekstitys
mahdollisia tapahtumaan osallistuvia vaihto-opiskelijoita varten.

c. Hop on Board 29.10.
- Tapahtuma pyritään alustavasti järjestämään luentosalissa.
- Tapahtumaa varten julkaistaan Doodle-ilmoittautuminen, jolla pyritään rajaamaan
tapahtuman paikalla olevien osallistujien määrää.
- Tapahtumaan järjestetään myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Zoomalustalla.
- Osallistujia suositellaan käyttämään kasvomaskeja tapahtumassa.
d. Zoom-haalarimerkkiompelu 5.11.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
e. Yleiskokous 11.11.
- Tapahtuman järjestelyä seurataan.
- Tilanteen vaatiessa tapahtumaa voidaan siirtää toiselle päivämäärälle.
- Tapahtumaa varten selvitetään mahdollisuuksia järjestää nimetön äänestys myös
etäyhteydellä osallistuville.
f. Kulttuuritapahtuma 12.11.
- Tapahtumaideoista keskustellaan lisää tulevissa kokouksissa.
- Alustavasti tapahtuma pyritään järjestämään etäyhteydellä.
g. Sitsit 19.11.
- Sitsit järjestetään etäyhteydellä.
- Tapahtumaa varten kysytään neuvoa muilta etäsitsejä järjestäneiltä ainejärjestöiltä.
- Aapo Rauha, Pihla Eskola ja Salli Salolahti valitaan sitsien johtopöytään.
- Tapahtumaa ennen pyritään järjestämään mahdollisuuksia ostaa Anglican
sitsilaulukirjoja.
- Tapahtuman pukukoodina on alustavasti opiskelijahaalarit.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Not-GOOM-risteilyn varaus on siirretty onnistuneesti ja uudet päivämäärät ovat to
18.3.2021-pe 19.3.2021. Mahdollisia tulevia peruutus- tai siirtopyyntöjä varten
seurataan viimeisiä päiviä, jolloin muutokset ovat mahdollisia.
- Noora Kyckling on kehitellyt kestävän kehityksen bingon, joka julkaistaan
Anglican Instagram-tarinassa kestävän kehityksen viikon aikana.
- Aliisa Rantanen on soittanut Scandic Julialle varauksen siirto- tai
peruutusmahdollisuudesta. Scandic Julia on vastannut, että muutokset tai
peruminen eivät ole enää mahdollisia niin, että varausmaksu olisi mahdollista
saada takaisin. Aliisa Rantanen on yhteydessä Scandic Juliaan mahdollisista

lisämaksuista, jos tapahtuma tullaan järjestämään. Jos hintaan ei tule suuria
muutoksia, voidaan tapahtuma pyrkiä järjestämään to 19.11. pienellä
osallistujamäärällä.
- Humanitas ry on lähettänyt kyselyn Arcanumin opiskelijatilojen
pohjasuunnitelmasta. Vastataan, että avoin keittiöratkaisu on parempi, kuin
seinällä muusta tilasta erotettu keittiötila.
11.

Kokouksen päättäminen klo 18.49.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

