Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 32/2020
10.11.2020 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Pihla Eskola, Otava Korkka, Mikko Rytö, Lea-Lotta Huurtela, Salli Salolahti,
Mariia Määttä, Aliisa Rantanen, Veera Purhonen. Seuraamassa Maija Ahtiala, Malla Hemminki,
Janika Nekala, Helmi Honkala, Eveliina Hokkanen.
1. Kokouksen avaus klo 18.04
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 4. Kokouksen sihteerin valinta ja lisätään kohta 9. Alumnityöryhmä ja muutetaan
muita kohtia näiden mukaisesti.
4. Kokouksen sihteerin valinta
- Tommi Virtasen ollessa estynyt Pihla Eskola toimii sihteerinä.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 31/2020.
6. Posti
- Ei postia.
7. Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos CampusSportilta.
- Mainos Turun Ylioppilasteatterilta.
- Mainos Tanssiteatteri ERIltä.
- Välityspyyntö Euroopan Parlamentin harjoittelijahausta.
- Marraskuun infomaili on lähetetty jäsenistölle.
- Pöytäkirjat 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30 on päivitetty nettisivulle.
- Lea-Lotta Huurtela välittää Euroopan Parlamentin harjoittelijahaun jäsenistölle.
- Englannin henkilökunnan kokous järjestetään torstaina 12.11. Kutsua ei ole vielä toistaiseksi tullut, Mikko Rytö osallistuu kutsuttaessa.
- Mikko Rytö osallistui laitoksen peruskoulutustyöryhmän kokoukseen 10.11. Kokouksessa keskusteltiin uusista kielten kandiohjelmista. Kandiohjelmien ehdotuksia on muokattu ja ne välitetään eteenpäin laitoksen johtoryhmälle.
- Nightclub Marilyn on vastannut Veera Purhoselle kevään mahdollista päivistä yökerhobileille.
- TYYn International Council järjestettiin 5.11. Kukaan Anglican hallituksesta ei ollut paikalla.
- TYYn Järjestölive järjestettiin torstaina 5.11. Aapo Rauha osallistui. Järjestölivessä puhuttiin
yhdistysten kokouksista ja niihin osallistumisesta ja äänestämisestä etänä.
- Aapo Rauha on ilmoittaunut Anglican allekirjoittavan TYYn kannanoton kevään 2021 opetusjärjestelyjä koskien.
- Haalareita on edelleen 3 hakematta. Salli Salolahti on yhteydessä opiskelijoihin, jotka eivät ole
maksaneet tai hakeneet haalareita.
- Q-talon varaus Lil’ Xmasia varten on peruttu.

- Porthanin päivän lippukulkuetta mainostettiin jäsenistölle. Kukaan Anglicasta ei osallistunut.
- Pihla Eskola on siivonnut Anglican kaapit Signumin kahvihuoneella.
- Seuraava pj-neuvosto järjestetään ti 17.11.
- Humanitaan syyskokous järjestetään to 19.11. klo 18.
- TYYn 98. vuosijuhlia juhlitaan la 14.11. klo 18 alkaen TYYn YouTube-kanavalla.
8. Talous
a) Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja eikä laskuja.
b) Muuta
- 2 haalarimaksua puuttuu. Salli Salolahti on yhteydessä.
9. Alumnityöryhmä
- Alumnityöryhmä kokousti ma 9.11. Zoomissa.
- Kokouksessa keskusteltiin mentorointitoiminnan herättelystä. Vanhoihin mentoreihin ollaan yhteydessä mentoroinnin jatkamisesta, sekä uusia mentoreita etsitään.
- Alumnityöryhmä suunnitteli alkuvuodelle 2021 alumnitapahtumaa, jossa alumnit pääsisivät
muistelemaan omia Anglica-aikoinaan.
- Anglican LinkedIn -sivua päivitetään.
- ’’Työllistä Anglicalainen’’ -teksti lisätään omaksi kohdakseen Anglican nettisivuille. Mikko Rytö
ja Lea-Lotta Huurtela selvittävät tekstin lisäämistä.
- Hallitus kannattaa toimikunnan ehdotuksia.
10. Menneet tapahtumat
a) Zoom-haalarimerkkiompelu 5.11.
- Osallistujia oli n. 15.
- Tapahtuma sujui hyvin.
b) Walk with Dogs 9.11.
- Osallistujia oli 15, ja kaksi koiraa.
- Aapo Rauha säilyttää osallistujalistaa 3 viikkoa.
- Tapahtuma sujui hyvin.
11. Tulevat tapahtumat
a) Yleiskokous 11.11.
- Etäyleiskokoustajille on lähetetty ohjeet, jotka suositellaan lukemaan ennen kokousta. Ohjeissa
käsitellään etäkokouksen yleisiä käytäntöjä sekä äänestämistä. Ohjeet kerrataan yleiskokouksen
alussa.
- Äänestys toteutetaan Webropol-lomakkeella.
- Anglican Instagramissa on julkaistu mahdollisuus kysyä kysymyksiä hallitustoiminnasta.
- Natura X -luentosalin ovet aukeavat klo 17.55.
- Luentosaliin paikalle on ilmoittaunut 5 henkilöä.
- Hallitus määrittää hallituspestien puheiden pituudet seuraavasti:
- Puheenjohtajisto: 10 min
- Muut roolit: 3 min
- Mahdolliset toiset puheet: 1 min
- Kannatus- ja vastustuspuheet 1 min

- Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle että hallituspesteistä päätetään seuraavassa järjestyksessä:
- Puheenjohtaja
- Varapuheenjohtaja
- Talous
- Sihteeri
- Info
- Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava
- Projektivastaava
- Juhla- ja kulttuurivastaavat
- Jäsenet
- Varajäsen
- Aapo Rauha toimii tapahtuman hygieniavastaavana.
b) Art Night 12.11.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
- Otava Korkka on keksinyt ohjelmaa tapahtumaan.
- Tapahtumaa mainostetaan torstaina Anglican Instagramissa.
c) Etäsitsit 19.11.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti lähetetty jäsenistölle.
- Johtopöytä suunnittelee ohjelmaa sitseille.
- Sitsit aloitetaan klo 19.
- Laulukirjojen ostomahdollisuutta mainostetaan Anglican Instagramissa torstaina 12.11.
d) Wine & Whine 26.11.
- Mikko Rytö tekee Facebook-tapahtuman perjantaina.
e) Christmas Quiz 3.12.
- Mikko Rytö tekee Facebook-tapahtuman lähiaikoina.
f) Joulukävely ja Glögit 10.12.
- Joulukävelyllä voidaan käydä esimerkiksi katsomassa jouluvaloja tai Tuomiokirkon joulukuusta.
- Glögiä tarjoillaan Signumin pihalla.
- Englannin kielen henkilökunta voidaan kutsua tapahtumaan.
- Tapahtumaa suunnitellaan vielä.
12. Muut esille tulevat asiat
- Heidi’s Bier Bar tarjoaa mahdollisuutta järjestää tiloissaan pienimuotoisia opiskelijabileitä.
- Mikko Rytö jatkaa sopokopokyselyn työstämistä.
- Hallitus oikolukee tuutoripalautteen.
- Otava Korkka on tehnyt 3 ehdotusta banneriksi Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmälle. Bannereista järjestetään äänestys jäsenistölle. Banneria voidaan käyttää myös Anglican LinkedIn-ryhmän bannerina. Otava Korkka tekee äänestyksen.
- Hallitusvirkistäytymisestä sovitaan ensi viikolla.
- Vuoden viimeiset hallituksen kokoukset voitaisiin järjestää hybridi-kokouksina.
- Nightclub Marilyn on ehdottanut seuraavia päiviä keväälle 2021 27.1., 4.2., ja 25.3. Veera Purhonen ehdottaa 4.2. ja 25.3. Yhteistyökumppaniksi pyydetään Digit ry:ta.

- Aliisa Rantanen on yhteydessä Emma Lehtiseen Britpopin varauksesta Dynamoon alkuvuodelle
2021.

- Lea-Lotta Huurtela välittää jäsenistölle mainoksen KKL:n markkinointivideon casting callista.
- Aapo Rauha ja Pihla Eskola lähettävät sähköpostia vuoden ensimmäisessä yleiskokouksessa ni-

mitetyille ansiojäsenille ja ansiomerkkien saajille.
Loppuvuonna ei järjestetä enää kahvituntia.
Alumnien lisääminen alumnirekisteriin ja sähköpostin lähettäminen alumniksi liittymisestä selvitetään pikimmiten.
Pihla Eskola aloittaa työstämään alkuvuodelle 2021 CV-klinikkaa yhteistyössä Rekryn kanssa.

13. Kokouksen päättäminen klo 19.03

_____________________________
Puheenjohtaja
Aapo Rauha

_____________________________
Sihteeri
Pihla Eskola

