Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 31/2020
3.11.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Salli Salolahti, Pihla Eskola, Otava Korkka, Aliisa
Rantanen, Mariia Määttä, Lea-Lotta Huurtela, Mikko Rytö, Veera Purhonen ja Emma
Lehtinen. Veera Purhonen liittyi kohdassa 8a. Emma Lehtinen liittyi kohdassa 8b.
Seuraamassa: Maija Ahtiala, Samiina Rantala ja Emmi Kaitarinne. Emmi Kaitarinne
liittyi kohdassa 10.

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 pöytäkirjat 29/2020 ja 30/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos CampusSportilta.
- Mainos Nordic Wristbandsilta.
- Välityspyyntö englannin kielen aineopettajan sijaisuudesta.
- Välityspyyntö Turun yliopiston työelämäpalvelun Rekryn sähköpostista.
- Mainos Sungloben opiskelijahaalareihin sopivista kangasvöistä.
- Kaksi jäsentä on lisätty Anglican sähköpostilistalle.
- Mikko Rytö on osallistunut humanistisen tiedekunnan hallinnon
opiskelijaedustajien kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Arcanumia, jonka
remontin pitäisi olla alustavasti valmis vuonna 2023. Aikaisemmista
suunnitelmista poiketen Arcanumille ei tulekaan opiskelijaravintolaa.
Kokouksessa käsiteltiin myös etäopiskelun laadun parantamista, mahdollisesta
kurssien työmäärän vähentämisestä, läsnäolopakon harkinnasta, luennoitsijoiden
ja opiskelijoiden välisen kontaktin parantamisesta etänä pidettävillä luennoilla,

7.

luentotaltioinnin lisäämisestä ja siihen liittyvistä asioista kuten luentojen
tekstittämistä.
Kaikki opiskelijahaalareiden hakukerrat on pidetty. Kolmet haalarit ovat
hakematta.
Anglica on julkaissut Instagram-tarinassaan jäsenistön lähettämiä Halloweenaiheisia kuvia.
TYY International Council järjestetään to 5.11. Pihla Eskola osallistuu alustavasti
kokoukseen.
TYY järjestää Järjestöliven to 5.11., ja siellä käydään läpi etänä kokoustamiseen
liittyviä seikkoja.
Porthanin päivä lippukulkue järjestetään ma 9.11. Kulkueeseen ilmoittautuminen
tulee tehdä su 8.11. mennessä.
Korona-ajan tapahtumakyselyn vastausten koonti on välitetty jäsenistölle.
Anglican alumnityöryhmän toiminta on aktivoitunut.
Anglican pressu on palautettu Signumin kahvihuoneelle.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Opiskelijahaalaritilausmaksuista puuttuu kolme. Maksujen eräpäivä on ke 4.11.
Maksuista lähetetään muistutus.

8.

Menneet tapahtumat
a. Movie Night 28.10.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Kosmi.io toimi sovelluksena hyvin.
- Tapahtumaan osallistui melko vähän osallistujia.
b. Hop on Board 29.10.
- Tapahtuma sujui onnistuneesti.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Zoom-haalarimerkkiompelu 5.11.
- Sähköpostiviesti tapahtumasta on lähetetty jäsenistölle.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
b. Walk with Dogs 9.11.

- Tapahtuman nimeksi päätettiin Anglica Walks with dogs.
- Tapahtuma järjestelyt ovat kunnossa.
c. Yleiskokous 11.11.
- Kutsu kokoukseen on lähetetty määräajassa.
- Kutsussa jäseniä on kehotettu osallistumaan etäyhteydellä Zoom-alustalla ja
pyydetty, että mikäli tapahtumaan osallistuu fyysisesti niin ilmoittautuu Aapo
Rauhalle ma 9.11. mennessä.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
d. Art Night 12.11.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Sähköpostiviesti tapahtumasta on lähetetty jäsenistölle.
- Otava Korkka suunnittelee ohjelmaa tapahtumaan. Tapahtuman kestoksi
suunnitellaan alustavasti noin yhdestä kahteen tuntia.
e. Etäsitsit 19.11.
- Aapo Rauha, Pihla Eskola ja Salli Salolahti toimivat sitsien johtopöytänä.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman to 5.11. mennessä.
- Sitseillä pidetään alustavasti kaksi taukoa.
- Sitsien jatkot järjestetään Anglican Discord-ryhmässä.
- Tapahtumaa ennen järjestetään mahdollisuus ostaa Anglican sitsilaulukirjoja to
12.11. klo 14-17. Jos kirjan haluaa ostaa, mutta ei pääse paikalle tuona aikana, voi
ottaa yhteyttä Aapo Rauhaan.
f. Wine & Whine 26.11.
- Tapahtuma järjestetään Anglican Discord-ryhmässä.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
10.

Muut esille tulevat asiat
- To 3.12. järjestetään jouluteemainen quiz night. Mikko Rytö toimii quiz
masterina.
- Mariia Määttä peruu Q-talon varauksen pikkujouluja varten.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle suunnitellaan ja lähetetään
joulukortti, joka lähetetään henkilökunnalle sähköisenä. Otava Korkka ja Aapo
Rauha johtavat joulukortin suunnittelua.
- Scandic Julian varaus on onnistuneesti siirretty la 27.3.2021.
- Anglican hallitus on käynyt läpi TYYn vetoomuksen liittyen Turun yliopiston
etäopintojen järjestämiseen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.
Lausunnossa TYY pyrkii opiskelun hybridimallin kehittämiseen pyytämällä
yliopistoa tarjoamaan koulutusta henkilökunnalle, ja pitämään huolen siitä, ettei

-

-

-

11.

kevätlukukausi rajoitu etäopiskeluun. Hallitus hyväksyy vetoomuksen
allekirjoittamisen yksimielisesti.
Mikko Rytö jatkaa sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kyselyn työstämistä.
Aapo Rauha mainostaa Porthanin päivän kulkueeseen osallistumista jäsenistölle
sähköpostitse.
Olosuhteiden vuoksi Anglican college-vaatteiden tilaus jätetään seuraavalle
hallituskaudelle.
Pihla Eskola on saanut selville Contemporary Literatures -kurssilla käytettävän
kirjallisuuden. Kirjojen painattamisesta ja tilaamisesta keskustellaan lisää
tulevissa kokouksissa.
Anglican alumnitoimintaa mainostetaan sähköpostin välityksellä vielä ennen
vuodenvaihdetta jäsenistölle.
Hallituskauden 2020 aikana pyritään järjestämään vielä ainakin yksi Coffee Hour.
Hallitusvirkistäytymisen päivämäärästä keskustellaan lisää seuraavassa
kokouksessa.
Aapo Rauha julkaisee Anglican Instagram-tarinassa mahdollisuuden esittää
kysymyksiä nykyiselle hallitukselle hallituksen eri rooleista sekä yleiskokouksen
käytännöistä.
Lea-Lotta Huurtela lähettää jäsenistölle kokoavan sähköpostin marraskuun
tapahtumista.

Kokouksen päättäminen klo 18.58.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

