Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 35/2020
30.11.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Pihla Eskola, Veera Purhonen, Mikko Rytö, LeaLotta Huurtela ja Mariia Määttä. Mariia Määttä saapui kohdassa 6. Zoom-alustan
välityksellä läsnä: Otava Korkka, Salli Salolahti ja Emma Lehtinen. Emma Lehtinen
liittyi kohdassa 9a. Seuraamassa: Malla Hemminki ja Maija Ahtiala.

1.

Kokouksen avaus klo 18.03.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 34/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Kutsu järjestämään Rekryn Instagram-joulukalenteria.
- Uudet aluminjäsenet on lisätty alumnien sähköpostilistalle ja heille on lähetetty
siitä tiedottava yhteinen sähköpostiviesti.
- Pöytäkirjassa 34/2020 mainittu kieltenopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus on
välitetty jäsenistölle.
- Ti 1.12. järjestetään vuoden viimeinen pj-neuvosto. Myös vuoden 2021
puheenjohtajistoa rohkaistaan osallistumaan kokoukseen.
- Veera Purhonen ja Mikko Rytö osallistuivat koponeuvostoon ti 24.11.
- TYYn itsenäisyyspäivän kulkue järjestetään su 6.12. ja kulkueeseen voi
ilmoittautua lipunkantajaksi tai airueeksi to 3.12. mennessä. Lea-Lotta Huurtela
välittää tiedon hausta jäsenistölle.
- Lea-Lotta Huurtela vastaa Rekrylle, että Anglica ei osallistu Instagramjoulukalenteriprojektiin.

7.

Talous

a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Lokakuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
- Yksi opiskelijahaalarimaksu puuttuu edelleen.
8.

Menneet tapahtumat
a. Wine & Whine 26.11.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtuma ei ollut yhtä suosittu kuin yleensä, luultavasti sen etänä järjestämisen
takia. Tapahtumaan osallistui noin 12 jäsentä.
- Maisteritutkinnon opinnoista ei saatu yhtä paljon tietoa kuin kandidaattitutkinnon
kursseista.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Christmas Quiz 3.12.
- Visan kolmelle parhaalle osallistujalle annetaan palkinnoksi tonttulakit, Anglican
kangaskassi sekä kahvia. Budjetti palkinnoille on 15€.
- Tapahtumaa mainostetaan Anglican sosiaalisen median kanavilla.
b. Anglica’s Glögg Hörbing 10.12.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunta on kutsuttu tapahtumaan.
- Osa hallituksen jäsenistä saapuu paikalle klo 17 keittämään glögiä.
- Tapahtumaa mainostetaan jo viikolla 49.

10.

Muut esille tulevat asiat
- Anglia-haalarimerkit on tilattu ja niiden olisi tarkoitus saapua viikon 49 lopussa
tai viikon 50 alussa.
- Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerikisa on päättynyt. Ääniä on
lähetetty reilusti yli sata. Kisan voittajalle annetaan palkinnoksi Anglican
kangaskassi. Myös Anglican LinkedIn-ryhmälle julkaistaan banneri. Asiasta
keskustellaan lisää alumnityöryhmässä.
- Hallitus tarkastaa tuutorivalinnasta annettavaa palautetta ennen sen lähettämistä
Humanitas ry:lle.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään suunnitelman mukaisesti ti 8.12. klo 19 ja
siitä seuraava kokous alustavasti ti 15.12. klo 18.

- Dynamo ei ole vielä vastannut kyselyyn Britpop-tapahtuman järjestämisestä. Jos
Dynamo ei vastaa lähiaikoina, otetaan heihin yhteyttä soittamalla. Emma Lehtinen
on yhteydessä.
- Olosuhteiden takia hallitusvirkistäytyminen pyritään järjestämään
mahdollisimman aikaisin vuonna 2021.
11.

Kokouksen päättäminen klo 18.42.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

