Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 12/2021
22.3.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla
Paikalla: Aliisa Rantanen, Salli Salolahti, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Otava Korkka, Juha
Törrönen, Emmi Kaitarinne, Tommi Virtanen ja Aapo Häärä. Aapo Häärä saapui kohdassa 8b.
Seuraamassa: Noora Kyckling ja Pihla Eskola. Pihla Eskola saapui kohdassa 9e.

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.04.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Esityslista hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 11/2021.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Hallitushaastattelulomake Baccanaliaa varten.
- Nordic Wristbandsin mainos hengityssuojaimista.
- Qatar Airwaysin mainos kanta-asiakasohjelmasta opiskelijoille.
- TYYn kysely järjestöille opiskelijavapusta.
- Team Asia Exchangen muistutus webinaarista Study in South Korea: Why and
how?
- Akateemiset kansalliset nuoret ry eli Turun kokoomusopiskelijat on
järjestämässä aprillipäivänä 1.4. "Haalaripäivän" ja tiedustelee, haluaisiko
Anglica lähteä mukaan.
- Jäsenistölle on välitetty sähköpostiviestiä haalarimerkkikisasta.
- Hallituksen uudet kuvat on julkaistu järjestön nettisivuille ja vanhat kuvat on poistettu
Domainmaailmasta.
- Myös varajäsenen kuva ja kuvaus on lisätty nettisivuille.
- Turun yliopiston koronajohto on päättänyt, että Turun kampuksen lähiopetus
keskeytetään 5.4. Lähiopetuksen keskeyttämisellä pyritään edesauttamaan
turkulaisopiskelijoiden keskuudessa levinneiden koronatartuntaketjujen katkaisemista.
Exam-tilat on suljettu ja opiskelijoiden kulkuoikeudet yliopiston rakennuksiin on
katkaistu.

-

Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat ottaneet yhteyttä TYYn oikeusneuvontaan
vuosijuhlien varausmaksuun liittyen.
Veera Purhonen on osallistunut englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kokoukseen
18.3. ja käynyt heidän kanssaan läpi Whine and Wine ja Sopokopo-kyselyn palautteita.

7. Talous
a. Kuiti ja laskut
- Kuitti Otava Korkalta: Yleiskokoustarvikkeet, K-Kylänvalinta, 17.3.2021, 3,95 €.
- Lasku Domainmaailmalta: Anglica ry:n verkkosivujen ylläpito, 25.2.2021; 33,26 €,
eräpäivä 4.4.2021.
b. Muuta
- Yleiskokoustarvikkeet, 3,95 €, on korvattu Otava Korkalle 19.3.
8. Menneet tapahtumat
a. Kevään yleiskokous 17.3.
- Paikalla 17 osallistujaa.
- Yleiskokous sujui hyvin.
b. Art Night 18.3.
- Paikalla 4 osallistujaa.
- Pienestä osallistujamäärästä huolimatta tapahtuma sujui onnistuneesti.
9. Tulevat tapahtumat
a. Vuosijuhlat 26.3.
- Salli Salolahti tekee Zoom-linkin, joka välitetään jäsenistölle.
- Tapahtumajärjestelyt ovat kunnossa.
- Mainostetaan Facebookissa ja Instagramissa vuosijuhliin liittyviä hauskanpitoja.
b. Kieliaineiden yhteinen etätapahtuma 1.4.
- Scandica ry on tilannut haalarimerkit, jotka myydään ja jaetaan
osallistujille/kiinnostuneille, kun on mahdollista.
- Jäsenistöstä tiedustellaan halukkaita osallistumaan etäsitsien johtopöytään. Salli
Salolahti on ilmaissut kiinnostuksen toimia johtopöydässä, jos kukaan jäsenistöstä ei ole
kiinnostunut.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
c. Rästipiiri 7.4.
- Tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
d. NMES 9.4.
- Hallitus mainostaa tapahtumaa jäsenistölle.
e. Vapun tapahtumat
- Hallitus ehdottaa Kritiikki ry:lle Speed Friending-tapahtumaa 22.4. Jos Kritiikki ry:lle ei
sovi, hallitus tiedustelee sen jälkeen Kanta ry:tä sekä Scandica ry:tä.

-

Hallitus järjestää Pub Quizin etänä 15.4. ja kyselee jäsenistöstä, onko joku halukas
toimimaan quizmasterina.
Hallitus suunnittelee vappusitsejä 29.4.
Hallitus pyrkii myös järjestämään englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kanssa
jotain yhteistä tekemistä; tapahtumasta keskustellaan lähempänä ajankohtaa.
Emmi Kaitarinne ehdottaa vapuksi eräänlaista vappupassia, jossa jäsenistöä rohkaistaan
tekemään erilaisia vapputeemaisia tehtäviä.

10. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus vastaa yhdessä TYYn vappukyselyyn.
- Hallitus ei osallistu Turun kokoomusnuorten Haalaripäivä-tempaukseen poliittiseen
sitoutumattomuuteen vedoten.
- 24.3. klo 15–17 pidetään etä-Coffee Hour vuosijuhlaviikon kunniaksi Zoom-alustalla.
Otava Korkka luo Zoom-linkin ja välittää sen jäsenistölle. Tapahtumaa mainostetaan
jäsenistölle.
- Humanitas ry:n allekirjoittamaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia koskevaa
kannanottopyyntöä ei löytynyt. Hallitus on Humanitas ry:hyn yhteydessä.
- Uusia pöytäkirjoja voisi lisätä nettisivuille.
- Hallitus päättää siirtää seuraavan viikon kokousta tunnilla eteenpäin eli ma 29.3. klo 19
alkaen Zoom-alustalla. Salli Salolahti tiedottaa jäsenistöä kokousajan muutoksesta.
11. Kokouksen päättäminen ajassa klo 18.52.
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Salli Salolahti
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puheenjohtaja

sihteeri

