Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 33/2020
17.11.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Lea-Lotta Huurtela, Pihla Eskola,
Salli Salolahti, Mikko Rytö, Aliisa Rantanen, Mariia Määttä, Emma Lehtinen ja Veera
Purhonen. Emma Lehtinen poistui kohdassa 8. ja palasi kohdassa 11. Seuraamassa: Malla
Hemminki, Maija Ahtiala, Sara Istolahti, Emmi Kaitarinne ja Noora Kyckling.

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 pöytäkirjan 32/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö kieli- ja käännöstieteen laitoksen markkinointivideon casting
callista.
- Välityspyyntö PCRClabin koehenkilöhausta.
- Mainos Team Asia Exchangelta.
- Välityspyyntö WWF Nuorten jäsenhausta.
- Välityspyyntö Vanhan suurtorin joulumarkkinoiden talkoolaishausta.
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä.
- Välityspyyntö Aasian verkko-opintojen infosähköpostista.
- Yksi osallistuminen Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerikisaan.
- Pöytäkirjassa 32/2020 mainittu ilmoitus Euroopan Parlamentin harjoittelusta ja
kieli- ja käännöstieteen laitoksen markkinointivideon casting call on välitetty
jäsenistölle.
- Humanitas ry:n hallitus kokousti ma 16.11. Kokouksessa ei ollut Anglican
hallituksen edustajia.
- Humanitas ry:n yleiskokous järjestetään to 19.11.

- Turun yliopiston vararehtori Piia Björn on lähettänyt opiskelijoille linjauksen
kameran käytöstä etäopetuksessa ja etävalvoituissa tenteissä.
- To 26.11. klo 10.15 järjestetään tiedotustilaisuus englannin kielen opiskelijoille
Intermediate Studies -kursseista. Tiedotustilaisuus järjestetään Zoom-alustalla.
- Ti 24.11. järjestetään vuoden 2020 viimeinen koponeuvosto. Mikko Rytö ja Veera
Purhonen osallistuvat kokoukseen.
- Mikko Rytö on osallistunut to 12.11. järjestettyyn englannin kielen oppiaineen
henkilökunnan kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa muutoksista
kandidaatintutkielman rakenteeseen.
- Otava Korkka on välittänyt tuutorointipalautteen englannin kielen oppiaineen
henkilökunnalle.
- Äänestys Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerista on käynnissä.
Ehdotuksia äänestyksessä on neljä. Ääniä on annettu jo yli 100. Äänestys päättyy
ma 30.11. Yksi osallistuja lähetti ehdotuksensa virallisen lähettämisajan
päättymisen jälkeen, mutta ehdotus otettiin vastaan koska ilmoitusta
lähettämisajan päättymisestä ei oltu vielä lähetetty jäsenistölle.
- TYYn pj-neuvosto järjestettiin ti 17.11. Paikalla ei ollut Anglican hallituksen
jäseniä. Seuraava pj-neuvosto järjestetään ti 1.12. ja sinne on kutsuttu myös
vuoden 2021 puheenjohtajisto.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Anglican hyväntekeväisyyslahjoitus on tehty Suomen Kansanterveysyhdistys
ry:lle.
- Salli Salolahti on yhteydessä henkilöihin, jotka eivät ole vielä maksaneet
opiskelijahaalaritilaustaan.

8.

Tuutoriasiat
- Anglican hallitus ja tuutorit ovat tarkistaneet tuutorointipalautteen ja palaute on
välitetty englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle.
- Aapo Rauha on yhteydessä Humanitas ry:hyn ainejärjestöjen sanavallasta
tuutorien valinnassa. Turun yliopiston ainejärjestöjen asema on ilmeisesti ollut
eriarvoinen, joten siihen halutaan ottaa kantaa.

9.

Menneet tapahtumat
a. Yleiskokous 11.11.
- Tapahtuma sujui hyvin.

- Äänestys sujui onnistuneesti etäyhteydestä huolimatta.
- Anglican hallitus vuodelle 2021 on valittu. Uuden hallituksen kokoonpano on
seuraava:
- Puheenjohtaja: Salli Salolahti
- Varapuheenjohtaja: Otava Korkka
- Rahastonhoitaja: Tommi Virtanen
- Sihteeri: Aliisa Rantanen
- Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Veera Purhonen
- Projekti: Lea-Lotta Huurtela
- Tiedottaja: Emmi Kaitarinne
- Juhla- ja kulttuurivastaavat: Malla Hemminki ja Maija Ahtiala
- Jäsenet: Juha Törrönen ja Aapo Häärä
- Varajäsen: Noora Kyckling
- Uusia hallituksen jäseniä kehotetaan käymään jäljellä olevissa vuoden 2020
kokouksissa.
b. Art Night 12.11.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Osallistujia oli noin 12.
- Tapahtumassa kokeiltiin erilaisia tekniikoita ja ideoita kuten mallista piirtämistä,
omakuvan piirtämistä väärällä kädellä ja piirtämisaiheiden generaattorin käyttöä.
10.

Tulevat tapahtumat
a. Etäsitsit 19.11.
- Tapahtumaa mainostetaan Anglican sosiaalisen median tileillä kuten Instagramtarinassa.
- Sitsien pukukoodina on opiskelijahaalarit.
- Aapo Rauha, Pihla Eskola ja Salli Salolahti suunnittelevat sitsien ohjelman.
b. Wine & Whine 26.11.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja sähköposti-ilmoitus tapahtumasta on lähetetty
jäsenistölle.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
c. Christmas Quiz 3.12.
- Mikko Rytö julkaisee Facebook-tapahtuman to 19.11. mennessä.
- Visa pelataan Kahoot-alustalla.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
d. Joulukävely ja Glögit 10.12.
- Tapahtumasta jätetään pois kävely, sillä se voi ajaa pois mahdollisia osallistujia.

-

Osallistujia kehotetaan laittamaan päälle opiskelijahaalarit.
Englannin kielen oppiaineen henkilökunta kutsutaan tapahtumaan.
Tapahtuma järjestetään Signumin edessä.
Veera Purhonen julkaise Facebook-tapahtuman ja sähköposti henkilökunnalle
lähetetään to 26.11. mennessä.
- Tapahtuma alkaa klo 18.
11.

Muut esille tulevat asiat
- Anglican hallitus valtuuttaa Mikko Rydölle äänioikeuden Humanitas ry:n
yleiskokoukseen.
- Mikko Rytö lähettää sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kyselyn lähipäivinä.
- Hallituksen seuraavat kokoukset pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan
Signumin kahvihuoneella niin, että kokouksiin on mahdollista osallistua myös
etäyhteydellä Zoom-alustan kautta. Seuraavat hallituksen kokoukset järjestetään
poikkeuksellisesti ma 23.11 klo 18 ja ma 30.11. Aapo Rauha tiedottaa asiasta
jäsenistöä. Pihla Eskola varaa kahvihuoneen.
- Salli Salolahti lähettää vuoden 2021 hallituksen jäsenille Doodle-ilmoittautumisen
iltakouluun.
- Vuoden 2021 hallitukselle on perustettu WhatsApp-keskustelyryhmä.
- Lea-Lotta Huurtela ja Mikko Rytö selvittävät Työllistä anglicalainen -kohdan
julkaisemista Anglican verkkosivuilla.
- Otava Korkka tilaa 200 kappaletta Anglia-haalarimerkkejä.
- Lyhytsankaisia Anglica-kangaskasseja on jäänyt paljon varastoon. Kasseja
voidaan yrittää esimerkiksi myydä alennettuun hintaan tai niitä voidaan jakaa
sitsien tarjoilijoille tai johtopöytään ilmoittautuville.
- Yökerho Marilyn ei ole vielä vastannut kyselyyn keväällä järjestettävistä bileistä.
Veera Purhonen on yhteydessä uudestaan.
- Yökerho Marilynin henkilökunta haluaa tavata vuoden 2021 hallituksen juhla- ja
kulttuurivastaavat.
- Dynamo ei ole vielä vastannut Britpop-kyselyyn. Emma Lehtinen lähettää
uudelleen sähköpostia Dynamolle.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle suunnitellaan sähköisessä muodossa
oleva joulukortti.
- Pihla Eskola on yhteydessä Painosalama oy:hyn Contemporary Literatures kurssilla käytettävän oppimateriaalin painattamisesta.
- Hallitusvirkistäytymiselle ei olla vielä onnistuttu sopimaan päivämäärää. Jos
loppuvuodelle ei sopivaa päivää löydy, tapahtuma pyritään järjestämään keväällä.

12.

Kokouksen päättäminen klo 18.55.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

