Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 29/2020
20.10.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Pihla Eskola, Aliisa Rantanen, LeaLotta Huurtela, Veera Purhonen, Mariia Määttä, Noora Kyckling, Mikko Rytö ja Emma
Lehtinen. Emma Lehtinen liittyi kohdassa 8a. Seuraamassa: Maija Ahtiala.

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 pöytäkirjat 27/2020 ja 28/2020.

5.

Posti
- Opiskelijahaalaritilaus on saapunut.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen
Webropol-kyselystä, joka käsittelee palkokasvien käyttöä ruokavaliossa.
- Välityspyyntö Aalto-yliopiston tunnetutkimuksesta.
- Opiskelijatarjous ELIXIA Centrumilta.
- Jäsenistöä on tiedotettu Movie Nightin muuttamisesta etätapahtumaksi.
- Tommy Nylundin kandidaatin tutkielmaan liittyvä kysely on välitetty jäsenistölle.
- TYYn soponeuvosto järjestetään ke 21.10. klo 15. Mikko Rytö osallistuu
kokoukseen.
- TYYn pj-neuvosto järjestettiin ti 20.10. Aapo Rauha osallistui kokoukseen.
Neuvostossa käsiteltiin muun muassa yhdistysten verkkosivuja.
- Humanitas ry:n hallituksen kokous järjestettiin pe 16.10. Paikalla ei ollut Anglican
hallituksen edustajia.
- TYYn 98. vuosijuhlat järjestetään etäyhteydellä koronavirustilanteen takia.
- Anglica osallistui TYYn kestävän kehityksen viikkoon sarjalla Instagramtarinoita, jotka olivat suuri menestys.

- Uusien opiskelijoiden opiskelijahaalarit ovat saapuneet ja niiden hakemista varten
järjestetään useita hakukertoja.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Sähköpostitse lähetettävät maksuohjeet opiskelijahaalareille ovat valmiina
lähetettäväksi. Haalareita noudettaessa jäsenen tulee näyttää maksutodistus.

8.

Menneet tapahtumat
a. Pesäpallo 14.10.
- Tapahtuma oli hyvin onnistunut.
- Tapahtumaan osallistui melkein 30 jäsentä.
- Aapo Rauha säilyttää tapahtuman osallistujalistan kolme viikkoa tapahtuman
jälkeen.
- Pesäpallovarusteiden haku ja palautus CampusSportille sujuivat hyvin.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Movie Night 22.10.
- Katsottavasta elokuvasta järjestetään äänestys Facebook-tapahtumassa.
- Jos tapahtumaa varten suunniteltu alusta ei toimi, tapahtuma perutaan ja sen tilalla
järjestetään esimerkiksi Coffee Hour tai muu etätapahtuma.
- Tapahtuma järjestetään aiemmasta poiketen ke 28.10. Aliisa Rantanen tiedottaa
asiasta jäsenistöä.

b. Hop on Board 29.10.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti jäsenistölle tapahtumasta on
lähetetty.
- Doodle-ilmoittautuminen jäsenille, jotka haluavat saapua paikan päälle,
julkaistaan ke 21.10. klo 18. Ilmoittautuminen on auki 38 jäsenelle. Aapo Rauha
julkaisee ilmoittautumisen.
c. Zoom-haalarimerkkiompelu 5.11.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Uusia opiskelijoita tiedotetaan haalareista ja niiden hakemisesta hyvissä ajoin
ennen tapahtumaa.

d. Yleiskokous 11.11.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. Tapahtuma pyritään järjestämään
alustavana päivänä jos vain mahdollista.
e. Kulttuuritapahtuma 12.11.
- Ehdotetaan PowerPoint-esitelmäiltaa, jossa jäsenet saisivat luoda omia
PowerPoint-esityksiä omista mielenkiinnonkohteistaan, jotka esitellään muille
osallistujille. Tätä ehdotusta ei toteuteta tällä kertaa, mutta pidetään mielessä
tulevia tapahtumia varten.
- Ehdotetaan taideiltaa, jossa osallistujat esimerkiksi käyttävät yhteistä mallia, jonka
he jäljentävät haluamallaan tavalla. Tapahtuma järjestetään nimellä Anglica’s Art
Night ja sen Facebook-tapahtuma julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen
tapahtumaa. Otava Korkka julkaisee Facebook-tapahtuman.
f. Sitsit 19.11.
- Sitsit järjestetään etänä Zoom-alustalla.
- Tapahtuman järjestelyjä suunnitellaan lisää tulevissa kokouksissa.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Viikolla 45 järjestetään ulkoilutapahtuma, esimerkiksi lenkkeilyä. Veera Purhonen
julkaisee Facebook-tapahtuman.
- Hallitus tarkastaa koonnin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana
järjestettyjen tapahtumien kyselystä ja keskustelee asiasta lisää seuraavassa
kokouksessa.
- Aapo Rauha muistuttaa jäsenistöä Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän
bannerikilpailusta.
- Uusien opiskelijoiden haalarinhakukerrat järjestetään pe 23.10. klo 12-14, ti 27.10
klo 12-14 ja to 29.9. klo 10-12. Hakukertojen ilmoittamisen yhteydessä
muistutetaan, että haalareita hakiessa voi myös ostaa haalarimerkkejä.
- Scandic Julia on perunut aikaisemman päätöksensä siitä, että varausta ei olisi
mahdollista siirtää. Pyritään alustavasti siirtämään varaus la 27.3.2021. Aliisa
Rantanen on yhteydessä Scandic Juliaan päätöksestä.
- Veera Purhonen on yhteydessä Marilyniin marraskuussa järjestettävien bileiden
perumisesta.
- Alumnityöryhmää pyritään aktivoimaan.
- Hallitusvirkistäytymiseksi ehdotetaan kerhohuonetilan varaamista ja ruoan
tilaamista paikan päälle. Pihla Eskola julkaisee Doodle-ilmoittautumisen päivistä,
jolloin virkistäytyminen voitaisiin järjestää.
- Syksystä 2020 ei tehdä erillistä juhla- ja kulttuurivastaavien tapahtumakyselyä,
sillä korona-ajan tapahtumakysely korvaa sen. Sosiaali- ja koulutuspoliittisen
vastaavan kysely julkaistaan.

- Pyritään järjestämään Wine & Whine -tapahtuma tai esimerkiksi Coffee Hour,
jossa pidetään esillä koulutuspoliittista teemaa.
- Jos mahdollista, suunnitellaan esimerkiksi vaatekeräyksen tai
kirjanvaihtotapahtuman järjestämistä.
- Anglican tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi valitaan avoimella
äänestyksellä Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Suomen Kansanterveysyhdistys
ry sai 10 ääntä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto sai yhden äänen.
11.

Kokouksen päättäminen klo 18.45.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

