Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 37/2020
15.12.2020 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Otava Korkka, Noora Kyckling, Salli Salolahti,
Emma Lehtinen, Mariia Määttä, Veera Purhonen, Mikko Rytö ja Aliisa Rantanen. Aliisa
Rantanen liittyi kohdassa 7. Seuraamassa: Emmi Kaitarinne, Aapo Häärä ja Maija
Ahtiala.

1.

Kokouksen avaus klo 18.02.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 12. Hallituskausi 2020 ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.

4.

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

5.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Salli Salolahti ja Otava Korkka.

6.

Posti
- Ei postia.

7.

Ilmoitusasiat
- Turun yliopisto on omaksunut TYYn liikennevalonmallin koronaviruksen
aiheuttaman poikkeustilanteen ajaksi. Mallin mukaisesti tällä hetkellä on käytössä
punainen aika ainakin pe 15.1. asti.
- Humanitas ry kokoustaa ti 15.12. klo 18.30.
- Anglica Uni. Turku -ryhmän bannerikisan voittajalle on ilmoitettu voitosta sekä
Anglica-kangaskassipalkinnosta. Jos voittajalle löytyy jo kangaskassi, voidaan sen
tilalle katsoa jokin muu palkinto.
- Hallituskauden 2021 juhla- ja kulttuurivastaavat on koulutettu.
- Aapo Rauha ja Pihla Eskola ovat tehneet hallituskauden 2020 jäsenille
työtodistukset. Anglican Dropboxiin on myös lisätty työtodistuksen pohja tulevia
hallitustoimijoita varten.
- Englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle tehty joulukortti on lähetetty.

- Anglican vuoden 2021 hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot on päivitetty TYYn
verkkosivuille.
- Anglican uusille ansiojäsenille on lähetetty onnitteluviesti sekä viesti, jossa
pyydetään heidän yhteystietojaan tulevaa yhteydenpitoa varten.
- Uusille ansiomerkin saajille on välitetty viesti, jossa pyydetään sopimaan
merkkien hakemisesta vuonna 2021.
- Contemporary Literatures -kurssille vaadittavan kirjallisuuden ostamisesta on
avattu Doodle-ilmoittautuminen, joka on auki su 3.1. asti. Kolme jäsentä on
ilmoittanut kirjojen ostamisesta tähän mennessä.
- Vuoden 2021 hallituksen ensimmäinen kokous pidetään ma 4.1. klo 18 ja tulevat
kokoukset pyritään pitämään tavallisesti maanantaisin klo 18. Vuoden 2021
puheenjohtajisto ilmoittaa asiasta jäsenistölle.
8.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Yksi opiskelijahaalarimaksu puuttuu edelleen.
- Haalarimerkkimyynti korttimaksulla ma 14.12.: yhteensä 6,00€, yksi
Whomst’dve-merkki ja yksi Anglia-merkki.

9.

Menneet tapahtumat
a. Anglica’s Glögg Hörbing 10.12.
- Tapahtuma sujui hyvin.
- Tapahtumaan osallistui joitakin oppiaineen henkilökunnan jäseniä.
- Tapahtuman ohjelmassa oli muun muassa meme review ja bingoa sekä yleistä
keskustelua.

10.

Tulevat tapahtumat
a. Virtual Hangout 7.1.
- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala kirjoittavat tapahtumalle esittelytekstin ja
tapahtuma julkaistaan vuoden viimeisellä viikolla. Kirjoittajia ohjeistetaan
esittelytekstin kirjoittamisessa.

11.

Muut esille tulevat asiat
- Ke 30.12.-to 31.12. järjestetään hallituksen sähköpostikokous, jossa käsitellään
vuoden viimeiset pöytäkirjat.

- Otava Korkka julkaisee Anglican Instagram-tarinassa This or that -kyselyn
viikolla 51.
- Signumin kahvihuoneelle on julkaistu uusi Google-kalenteri, jonka avulla on
helpompaa hoitaa kahvihuoneen varaaminen kokouksia ja tapahtumia varten.
Kalenteria pystyy hallinoimaan Anglican Gmail-tunnuksen kautta.
- Veera Purhonen ilmoittaa englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle roolistaan
uutena sosiaali- ja koulutuspoliittisena vastaavana ja pyytää lähettämään kutsut
henkilökunnan kokouksiin hänelle Mikko Rydön sijaan. Mikko Rytö ja Veera
Purhonen osallistuvat vuoden ensimmäiseen henkilökunnan kokoukseen yhdessä.
- Koulutuspoliittista kyselyä ei ole vielä virallisesti käsitelty hallituksen kesken.
Mikko Rytö kokoaa kyselystä tiivistelmän, jota käsitellään ke 30.12. – to 31.12.
järjestettävässä sähköpostikokouksessa.
- Hallituskauden 2021 hallitustoimijoiden puuttuvat koulutukset pidetään ja
hallitustoimintansa lopettavat jäsenet luovuttavat Anglican tarvikekaapin avaimet
uusille jäsenille.
- Signumin kulkuoikeuksien vaihto vuoden 2021 puheenjohtajistolle ja
rahastonhoitajalle tehdään vuoden 2021 alussa. Salli Salolahti on yhteydessä
kulkuoikeuksien vaihdosta.
- Aapo Rauha ja Pihla Eskola lähettävät jäsenistölle muistutusviestin Anglican
alumnitoiminnasta.
- Aapo Rauha lähettää jäsenistölle kiitosviestin kuluneesta vuodesta.
- Vuoden 2020 tapahtumista kootaan kuvakollaaasi, joka julkaistaan uutenavuotena.
Lea-Lotta Huurtela, Veera Purhonen tai Aliisa Rantanen voivat halutessaan tehdä
kollaasin.
- Aapo Rauha ja Pihla Eskola lähettävät alumnikirjeen.
- Vuoden viimeiset pöytäkirjat päivitetään Anglican verkkosivuille.
12.

Hallituskausi 2020
- Vuoden 2020 puheenjohtajisto kiittää kuluneesta vuodesta ja toiminnasta,
etätapahtumien keksimisestä ja järjestämisestä sekä tehtävien hoitamisesta
poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta.
- Aapo Rauha kokoaa halukkaille yksilöllistä palautetta kuluneesta vuodesta ja
hoidetuista tehtävistä.

13.

Kokouksen päättäminen klo 18.33.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

