Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 36/2020
8.12.2020 klo 19.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Lea-Lotta Huurtela, Noora Kyckling, Veera
Purhonen, Pihla Eskola, Mariia Määttä, Salli Salolahti ja Otava Korkka. Seuraamassa:
Malla Hemminki, Maija Ahtiala, Katri Sohlman ja Emmi Kaitarinne.

1.

Kokouksen avaus klo 18.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Kokouksen alkamisaika korjataan klo 18:sta klo 19:ään.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjojen 34/2020 ja 35/2020 käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos CampusSportilta.
- Mainos Tanssiteatteri ERI:ltä.
- Välityspyyntö SHIFT Business Finlandin harjoitteluhausta.
- Käännöstyötarjous Deltialta välitettäväksi jäsenistölle.
- Työtarjous Turun kesäyliopistolta välitettäväksi jäsenistölle.
- Anglica Uni. Turku -Facebook-ryhmän bannerikisan voittajan banneri on lisätty
ryhmän banneriksi ja voittajalle on ilmoitettu voitosta. Otava Korkka ilmoittaa
voittajalle mahdollisuudesta hakea Anglican kangaskassi palkinnoksi.
- Vuoden 2021 hallituksen iltakoulu on järjestetty ma 7.12.
- Hallitukselle tulleet työtarjoukset välitetään jäsenistölle.
- Turun yliopiston uudistettu Peppi-järjestelmä on otettu käyttöön ja päivityksiä
järjestelmään tehdään jatkuvalla aikataululla.
- TYYn itsenäisyydenpäivän kulkuetta ei järjestetty vallitsevan koronavirustilanteen
takia.
- Sähköpostiviesti mentoroinnista on välitetty Anglican alumneille.

- TYYn järjestöfoorumi järjestettiin ti 8.12. Vuoden 2021 hallituksen jäseniä
osallistui foorumiin.
- TYY on siirtynyt korona-ajan liikennevalojärjestelmässä punaiseen aikaan ja
Turun yliopistolta on tullut uusia rajoituksia ja suosituksia. Näiden suositusten
takia myös hallituksen kokous järjestettiin pöytäkirjasta 35/2020 poiketen etänä ja
myös seuraava hallituksen kokous järjestetään etänä.
- Ti 1.12. järjestettiin vuoden viimeinen pj-neuvosto. Aapo Rauha, Otava Korkka ja
Salli Salolahti osallistuivat kokoukseen.
- Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja yksi jäsenistä on koulutettu.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Lasku HEF Group oy:ltä: Anglia-haalarimerkit, 210,88€, eräpäivä ti 22.12.2020.
b. Muuta
- Yksi opiskelijahaalarimaksu puuttuu edelleen.

8.

Menneet tapahtumat
a. Christmas Quiz 3.12.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtumaan osallistui noin 20 jäsentä.
- Visan voittajille ostetaan palkinnot mahdollisimman pian ja Aapo Rauha välittää
heille viestin voitosta. Jos palkintojen jako ei onnistu tänä vuonna, siirretään
niiden jakaminen seuraavalle vuodelle.

9.

Tulevat tapahtumat

a. Anglica’s Glögg Hörbing 10.12.
- TYYn ja Turun yliopiston rajoitusten takia tapahtuma järjestetään aiemmasta
päätöksestä poiketen etäyhteydellä Zoom-alustalla. Englannin kielen oppiaineen
henkilökunnalle on ilmoitettu muutoksesta.
- Hallituksen jäsenet keksivät ohjelmaa tapahtumaan.
- Tapahtuman Zoom-linkki on julkaistu sähköpostitse sekä Anglica Uni. Turku Facebook-ryhmässä. Lea-Lotta Huurtela julkaisee linkin Facebook-tapahtumassa.
b. Virtual Hangout 7.1.
- Ennen kevätlukukauden luentojen alkamista pyritään järjestämään Coffee Hour henkinen tilaisuus etäyhteydellä, johon voidaan myös keksiä jotain ohjelmaa.

- Ehdotetaan, että Malla Hemminki ja Maija Ahtiala kirjoittavat tapahtuman
esittelytekstin harjoituksena tulevia juhla- ja kulttuurivastaavien roolejaan varten.
- Tapahtumaa suunnitellaan myös vuoden 2021 hallituksen kesken.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Signumin postihuone on ollut lukittuna hallituksen jäseniltä, joten postia ei ole
päästy hakemaan. Asiaa selvitetään lisää, jos pääsyä postihuoneeseen ei saada
pian.
- Vuoden 2021 hallituksen jäsenten koulutukset jatkuvat.
- Aapo Rauha lähettää englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle tehdyn
joulukortin esimerkiksi Anglica’s Glögg Hörbing -tapahtuman jälkeen.
- Otava Korkka julkaisee Anglican Instagram-tilillä esimerkiksi jonkin
jouluaiheisen kyselyn.
- Anglican alumnirekisteri on päivitetty ja järjestön muut rekisterit päivitetään myös
ajan tasalle.
- Britpop-tapahtuman alustava päivämäärä on Dynamon ehdottaman to 4.3. Salli
Salolahti ilmoittaa Dynamolle asiasta.
- Contemporary Literatures -kurssille tarvittavan kirjallisuuden painattaminen on
samanhintainen kuin aikaisempinakin vuosina. Tilauksen painattamisessa menee
noin viikko. Pihla Eskola lähettää tilauksen tekemisestä sähköpostia ja julkaisee
Doodle-ilmoittautumisen viikolla 50.
- TYYn järjestöfoorumissa on ehdotettu virallisen tuutorivastaavan valintaa muiden
hallitusroolien lisäksi. Järjestelyä mietitään tulevaisuudessa ja asiaa voidaan
tarkastella tarvittaessa enemmän seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa.
- Alumnityöryhmä on luonut Anglicalle organisaatiosivun LinkedIn-alustalle.
Sivulla voi muun muassa jakaa jäsenistölle ja alumneille suunnattuja
työtarjouksia. Sivua voidaan myös käyttää alumnien ja jäsenistön yhteistyön
lisäämiseksi mentoroinnin ohella. Sivun ylläpitoa seurataan etenkin vuoden 2021
hallituksen toimesta.

11.

Kokouksen päättäminen klo 19.39.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

