Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 10/2021
8.3.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla
Paikalla: Aliisa Rantanen, Salli Salolahti, Veera Purhonen, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Otava
Korkka, Juha Törrönen ja Lea-Lotta Huurtela.
Seuraamassa: Noora Kyckling ja Karoliina Nurmio. Karoliina Nurmio poistui kohdassa 8.
1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.01.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjat 8/2021 ja 9/2021.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on saanut seuraavia yhteydenottoja:
- Toiminnantarkastajilta toiminnantarkastuskertomus.
- Kutsu silmänliiketutkimukseen.
- Muistutus Team Asia Exchangen webinaareista.
- Tiedote koskien Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin
kevään vapaaehtoistoiminnan koulutuksia.
- Välityspyyntö YK:n World Food Programme (WFP) harjoittelijahausta.
- Maaliskuun infomaili on välitetty jäsenistölle.
- Jäsenistöä muistutettu humanistisen tiedekunnan tutorhausta, jonka hakuaikaa
pidennettiin 8.3. asti.
- Kielitieteiden yhteisestä lukupiiristä on lähetetty sähköpostia jäsenistölle.
- Toiminnantarkastajat ovat lähettäneet hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen ja
tulevat seuraavana kokoukseen keskustelemaan siitä.
- Haalarimerkkikilpailu menee kiinni 14.3., ja ehdotuksia on tullut tähän mennessä 2.
7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja eikä laskuja.
b. Muuta
- Ei muuta talousasiaa.

8. Humanitas-kummin vierailu
- Hallituksen Humanitas-kummi Karoliina Nurmio kävi kokouksessa keskustelemassa
hallituksen kanssa Humanitaksen toiminnasta sekä siitä, miten hallituksella on mennyt
koronan aikana.
9. Menneet tapahtumat
a. Beverage Yoga 4.3.
- Tapahtuma meni hyvin.
- Osallistujia oli noin 15.
- Jäsenistö antoi paljon positiivista palautetta tapahtumasta.
- Samanlaisen tapahtuman järjestäminen tulevaisuudessa on mahdollista hyvän
vastaanoton seurauksena.
10. Tulevat tapahtumat
a. WebPop 11.3.
- Lea-Lotta Huurtela luo Instagram Storyyn kysymyslaatikot, joiden avulla jäsenistö voi
ehdottaa biisejä soitettavaksi.
- Salli Salolahti luo Google Formsin kappaleiden arvostelua varten.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
b.
-

Kevään yleiskokous 17.3.
Tilaksi on saatu Educariumin seminaarihuoneen 357A.
Jäsenistöä ohjeistetaan osallistumaan etäyhteyksien kautta.
Kokouksen järjestelyt ovat kunnossa.

c.
-

Art Night 18.3.
Tapahtuma on julkaistu.
Otava Korkka tekee Zoom-linkin tapahtumaa varten.
Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.

d. Vuosijuhlat 27.3.
- Alustavasta suunnittelusta poiketen tapahtuma järjestetään perjantaina 26.3. klo 19:00
alkaen.
- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala luovat Facebook-tapahtuman mahdollisimman pian.
- Vuosijuhlaviikolle mietitään etä-Coffee Houria sekä muita etätapahtumia juhlistamaan
Anglican perustamista.
e. Kieliaineiden yhteinen etätapahtuma 1.4.
- Tapahtuman suunnittelua varten järjestetään kokous 9.3. klo 18 alkaen Zoomissa.
- Ehdotetaan kaikilta ainejärjestöiltä suosikkisitsilauluja, jottei käytetä ainoastaan yhden
järjestön laulukirjaa.
f. Rästipiiri ?.4.
- Hallitus päättää järjestää etärästipiirin 7.4.
- Tapahtuman järjestelyistä keskustellaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

11. Muut esille tulevat asiat
- Lea-Lotta Huurtela luo Google Formsin haalarimerkkikilpailun vaihtoehdoille, ja
äänestys pidetään auki 2 viikkoa postaamisen jälkeen.
- Baccanalian toimikunta kokousti 6.3., ja kokouksessa ehdotettiin 31.3. viimeiseksi
päiväksi palauttaa Baccanalian artikkeleita. Lea-Lotta Huurtela ja Mikko Rytö kokoavat
sähköpostiviestin koskien Baccanalian artikkeleita. Lehden fyysisestä kopiosta ei ole
vielä varmuutta.
- Kun mahdollista, hallitus harkitsee tilaavansa arkistokappaleet vain digitaalisina
ilmestyneistä Baccanalioista.
12. Kokouksen päättäminen ajassa klo 19.01.

Salli Salolahti

Aliisa Rantanen

puheenjohtaja

sihteeri

