Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 30/2020
27.10.2020 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Otava Korkka, Salli Salolahti, Lea-Lotta Huurtela, Mikko Rytö,
Mariia Määttä, Noora Kyckling, Veera Purhonen, Aliisa Rantanen.
1. Kokouksen avaus klo 18.02
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 4. Kokouksen sihteerin valinta ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4. Kokouksen sihteerin valinta
- Tommi Virtasen ollessa estynyt Pihla Eskola toimii sihteerinä.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 29/2020 tarkistaminen ja hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
6. Posti
- Ei postia.
7. Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
Mainos Turun ylioppilasteatterilta.
Uusi välityspyyntö Aalto-yliopiston tunnetutkimuksesta.
Mainos säästöpankilta.
Mainos tanssiteatteri ERIltä.
Mainos Team Asia Exchangelta.
Välityspyyntö englannin ja ruotsin äitiyslomasijaisuudesta TAI:n sosiaali- ja terveysalan yksikössä.
- Pihla Eskola on lähettänyt hallitusvirkistäytymisen Doodlen hallitukselle.
- Porthanin päivän lippukulkue järjestetään 9.11. klo 15.30 alkaen.
- Soponeuvosto järjestettiin 21.10. Kukaan Anglican hallituksesta ei osallistunut.
- TYY palkitsee ansioituneita henkilöitä ja järjestöjä osana TYY98 Online -tapahtumaa.
Ehdotuksia voi jättää 1.11. mennessä.
- Haalarien jakaminen on aloitettu. Edellisestä pöytäkirjasta poiketen haalarien noutoaikoja
muutettiin, sillä ne olivat päällekkäin luentojen kanssa.
- Aapo Rauha on muistuttanut jäsenistöä Anglica Uni. Turun -bannerikilpailusta.
- Sirkkalan Keltainen talon tyhjennys on aloitettu viime viikolla.
- Kevät järjestetään Turun yliopistolla pääasiassa etäopetuksena.
- Humanitaan hallitus kokoustaa 27.10. klo 19.
- Veera Purhonen on perunut Nightclub Marilynin varauksen 26.11.
8. Talous

a)

Kuitit ja laskut

- Lasku Dialectica ry:ltä kevään vappuhaalarimerkeistä, 54,29e, eräpäivä 17.11.2020.
b) Muuta
- Syyskuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
- Pöytäkirjassa 28/2020 mainittu lasku Merkillinen.fi:ltä, 188,97€, on maksettu määräajassa.
- Pöytäkirjassa 28/2020 mainittu lasku HD-Group oy:ltä, 2322€, on maksettu määräajassa.
- Haalarimaksuja on tullut 23/43, eräpäivä on 4.11.2020.
9. Toimintasuunnitelma 2021
- Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin.
10. Talousarvio 2021
- Talousarvio hyväksyttiin pienin muutoksin.
11. Tulevat tapahtumat
a) Movie Night 28.10.
- Äänestys elokuvista on julkaistu Facebook-tapahtumassa. Toistaiseksi Nightmare Before
Christmas on voitolla.
- Elokuva toistetaan kosmi.io -palvelimella. Lea-Lotta Huurtela lähettää huonelinkin palveluun
jäsenistölle viimeistään keskiviikkona ennen klo 18.
- Aliisa Rantanen muistuttaa jäsenistöä tapahtumasta.
- Lea-Lotta Huurtela muistuttaa jäsenistöä Instagram-tarinoissa Movie Nightista ja Hop on
Boardista.
b) Hop on Board 29.10.
- Yliopiston tilapalvelut on ehdottanut tapahtuman siirtämistä Agora XXI -luentosaliin
sekaannuksen vuoksi. Tapahtuma siirretään, sillä Agora XXI on tarpeeksi suuri tila.
- Aapo Rauha ilmoittaa osallistujille tilamuutoksesta ja muistuttaa jäsenistöä tapahtumasta.
- Tapahtumaan on ilmoittautunut 3 osallistujaa.
c) Zoom-haalarimerkkiompelu 5.11.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Lea-Lotta Huurtela välittää tapahtuman jäsenistölle.
- Aapo Rauha tekee Zoom-linkin tapahtumaan.
d) Yleiskokous 11.11.
- Aapo Rauha julkaisee Facebook-tapahtuman keskiviikkona 28.10.
- Aapo Rauha pyrkii varaamaan luentosalin Cal1.
- Aapo Rauha selvittää kokouksen laillisuutta ja äänestysmahdollisuuksia kokouksen ollessa
hybridi-muodossa sekä Zoomin välityksellä että paikan päällä.
- Äänestys olisi mahdollista Zoomin Poll-ominaisuudella. Kaikkia osallistujia pyydettäisiin
tuomaan mukana väline, jolla pääsevät Zoomiin kokouksen aikana.
e) Art Night 12.11.

- Otava Korkka julkaisee Facebook-tapahtuman torstaina 29.10.
f) Etäsitsit 19.11.
- Aapo Rauha on ollut yhteydessä Kantaan etäsitsien järjestämisestä. Kanta on järjestänyt rentoja
etäsitsejä, joissa pääpöytä on ollut fyysisesti samassa tilassa ja osallistujat ovat osallistuneet
sitsilauluihin ilman mikrofonia.
- Sitsit aloitetaan klo 18.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman ensi viikon alussa.
- Ennen tapahtumaa järjestetään mahdollisuus ostaa Anglican laulukirja.
- Osallistujat järjestävät itse ruoat ja juomat.
- Osallistujat jaetaan Zoomin breakout roomeihin keskustelemaan. Mikäli sitseillä pidetään 3
puoliaikaa, voidaan jokaiseen sitsi-osuuteen jakaa uudet breakout roomit.
- Ilmoittautumista ei järjestetä, vaan Zoom-linkki julkaistaan tapahtumassa.
- Hallitus suunnittelee mahdollisia rangaistuksia ja muuta ohjelmaa sitseille.
12. Muut esille tulevat asiat
- Bannerikilpailuun ei ole tullut vielä yhtään ehdotusta. Aikaa lähettää ehdotuksia on 2.11. asti.
- 9.11. järjestetään rento kävely- ja ulkoilutapahtuma. Aliisa Rantanen tekee Facebooktapahtuman. Tapahtuman nimeä mietitään vielä.
- Mikko Rytö alkaa työstämään sopokopokyselyä.
- Hallitus askartelee joulukortin englannin oppiaineen henkilökunnalle syksyn aikana.
- Syksyn aikana pyritään järjestämään etänä Wine & Whine. Mikko Rytö suunnittelee tapahtumaa.
- Lähempänä joulua voitaisiin järjestää jouluinen kävelykierros Turussa tai tarjoilla glögiä ulkona
Signumin edessä.
- Lea-Lotta Huurtela alkaa työstämään marraskuun kompilaatiomailia.
- Syksyn aikana voitaisiin järjestää vielä yksi etäquiz, esimerkiksi jouluteemalla. Mikko Rytö
ilmoittautuu vapaaehtoiseksi quizin vetäjäksi.
- Anglican Instagramissa julkaistaan Halloweeniin liittyvää materiaalia. Aapo Rauha suunnittelee
julkaisuja. Jäsenistöä voitaisiin pyytää esimerkiksi lähettämään kuvia halloween-tunnelmistaan,
joita julkaistaan Anglican Instagram-tarinassa.
- Pihla Eskola alkaa kartoittamaan kevään 2021 Contemporary Literatures -kurssin materiaaleja.
- Anglicalle voitaisiin luoda LinkedIniin yrityssivu. Alumnityöryhmä selvittää.
- Koronakyselyn koonti lähetetään jäsenistölle.
- Otava Korkka työstää tuutoripalautetta syksystä 2020.
13. Kokouksen päättäminen klo 19.28

__________________________
Puheenjohtaja
Aapo Rauha

_____________________________
Sihteeri
Pihla Eskola

