Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 38/2020
30.12.-31.12.2020 klo 20.30, sähköpostikokouksena.
Osallistujat: Aapo Rauha, Mariia Määttä, Veera Purhonen, Tommi Virtanen, Mikko Rytö,
Salli Salolahti, Otava Korkka, Pihla Eskola, Aliisa Rantanen, Noora Kyckling, Emma
Lehtinen ja Lea-Lotta Huurtela.

1.

Kokouksen avaus
- Avataan hallituksen kokous 38/2020 sähköpostikokouksena ke 30.12. klo 20.30.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 36/2020.

5.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Salli Salolahti ja Otava Korkka.

6.

Posti
- Ei postia.

7.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Mainos Säästöpankilta.
- Mainos MLL:n Varsinais-Suomen piirin kevään vapaaehtoistoiminnan
koulutuksista.
- Kysely opiskelijajärjestöjen käyttämistä palveluista.
- Mainos tanssiteatteri ERI:ltä.
- Välityspyyntö tiedon luotettavuuden tutkimuksesta.
- Vuoden 2021 ensimmäinen tapahtuma on julkaistu ja välitetty jäsenistölle.
- Vuoden 2021 hallituksen sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava ja
taloudenhoitaja on koulutettu.
- Anglican Instagram-tarinoissa julkaistiin jouluteemainen This or that -kysely.

- Contemporary Literatures -kurssin oppimateriaaleja tilaaville jäsenille tarkoitettu
Doodle-ilmoittautuminen on auki vielä su 3.1. asti. Jäsenistöä on muistutettu
tilauksesta.
- Dynamolle on ilmoitettu Britpop-tapahtumasta ja tapahtuman alustavaksi
päivämääräksi on sovittu to 4.3.2021 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan
rajoitteiden mukaan. Salli Salolahti jatkaa yhteistyötä Dynamon kanssa
tapahtuman suunnittelussa.
8.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Marraskuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
- SumUp on lähettänyt 5,94€ pöytäkirjassa 37/2020 mainitusta
haalarimerkkimyynneistä.
- Pöytäkirjassa 36/2020 mainittu lasku HEF Group oy:ltä Anglia-haalarimerkeistä,
210,88€, on maksettu määräajassa.

9.

Muut esille tulevat asiat
- Mikko Rytö esittelee sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kyselyyn
saapuneita vastauksia.
- Vastauksia kyselyyn saatiin 18 henkilöltä, jotka kaikki olivat englannin kielen
oppiaineen pääaineopiskelijoita. Suurin vastaajaryhmä oli vuonna 2020
aloittaneet opiskelijat.
- Noin 90% vastaajista kertoi saavansa opiskelijoita ja kursseja koskevat tiedot
”vaihtelevasti”. Asia tuodaan esille henkilökunnalle.
- Opettajatuutorointia on pidetty keskimäärin hyödyllisenä ensimmäisen vuoden
opiskelijoille ja maisterivaiheen opiskelijoille. Ongelmana on pidetty
tapaamisten harvinaisuutta ja sijaistavista opettajatuutoreista ilmoittamista.
- Opiskelijatuutorointia kehuttiin ja pidettiin tärkeänä.
- Oppiaineen henkilökuntaa pidettiin lähestyttävänä, joskin englanninkielistä
sähköpostiyhteydenpitoa jännitettiin.
- Enemmistö pitää ainejärjestön toimintaa ”erittäin lähestyttävän”, mutta jotkin
aikaisemmin aloittaneet opiskelijat huomioivat, että toimintaan on vaikeaa
päästä mukaan, jos siihen ei ole lähtenyt mukaan jo ensimmäisenä
opiskelijavuotenaan.
- Joidenkin kurssien opintopistemäärää pidetään liian alhaisena. Selvästi eniten
mainintoja saivat English Phonetics – ja Grammar 1 -kurssit. Kurssivalikoimaan
ollaan yleisesti tyytyväisiä, mutta monet vastaajista toivoivat enemmän

valinnanvaraa, etenkin kandidaatin tutkinnon opintovaiheeseen. Osa
opiskelijoista pitää vaikeana rakentaa itselleen sopivaa tutkintoa.
- Kyselyn perusteella kurssit ovat soveltuneet hyvin koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilan aikaan. Läsnäolopakon tunnetaan olevan turha monilla kursseilla.
Työmäärän tunnetaan keskimäärin pysyneen samana. Lähes kaikki vastaajat
tuntevat opiskelumotivaationsa ja jaksamisensa kärsineen poikkeustilan aikana.
- Ainejärjestön toiminnan toivotaan jatkuvan enimmäkseen samanlaisena
poikkeustilan aikana.
10.

Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään to 31.12.2020 klo 20.30.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

____________________________
Salli Salolahti
pöytäkirjantarkastaja

____________________________
Otava Korkka
pöytäkirjantarkastaja

