Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 13/2021
29.3.2021 klo 19.00, Etäkokous Zoom-alustalla
Paikalla: Salli Salolahti, Otava Korkka, Veera Purhonen, Emmi Kaitarinne, Malla Hemminki, Maija
Ahtiala, Aapo Häärä, Juha Törrönen, Noora Kyckling, Lea-Lotta Huurtela ja Tommi Virtanen. LeaLotta Huurtela saapui kohdassa 2. Tommi Virtanen saapui kohdassa 7.
Seuraamassa: Mikko Rytö.

1. Kokouksen avaus ajassa klo 19.04.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Lisätään kohta 4. Kokouksen sihteerin valinta sekä kohta 9. Vuoden 2021 tuutorivastaavan
valinta ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti.
4. Kokouksen sihteerin valinta
- Valitaan kokouksen sihteeriksi Noora Kyckling.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 12/2021.
6. Posti
- Ei postia.
7. Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö tiedotteesta koskien vapaaehtoistoimintaa Parasta Lapsille -järjestössä.
- Välityspyyntö Jyväskylän yliopiston opiskelijan kandidaatin kyselystä.
- Linkki Kieliverkoston Kieli, koulutus ja yhteiskunta verkkolehden maaliskuun 2021 numeroon.
- CampusSport etsii projektityöntekijää geokätköilyprojektiin.
- Team Asia Exchangen muistutus webinaarista Study in Thailand and Malaysia.
- Pöytäkirjat 7–10 on lisätty nettisivuille.
- Humanitas kokousti tiistaina 23.3., Anglican hallituksen jäseniä ei ollut paikalla.
- Tuutorit vuodelle 2021 on valittu.
- Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat olleet yhteydessä TYYn oikeusaputoimikuntaan
vuosijuhlien tilavarauksen ennakkomaksun tiimoilta.
- TYYn seuraava koponeuvosto on 30.3., Veera Purhonen osallistuu.
8. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.

b. Muuta
- Helmikuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
9. Vuoden 2021 tuutorivastaavan valinta
- Valitaan tuutorivastaavaksi Lea-Lotta Huurtela.
- Lea-Lotta Huurtela ilmoittaa Mauri Paloheimolle sekä englannin oppiaineen henkilökunnalle
olevansa uusi tuutorivastaava.
- Lea-Lotta Huurtela tekee tuutoreille Whatsapp-ryhmän.
10. Menneet tapahtumat
a.
-

Vuosijuhlat 26.3.
Tapahtuma onnistui hyvin.
Konsepti on toimiva, joten vuosijuhlat voidaan tarpeen vaatiessa järjestää etänä uudelleen.
Kahoot oli ohjelmana toimiva.
Paikalla oli myös henkilökunnan jäsen.

11. Tulevat tapahtumat
a. Kieliaineiden yhteiset etäsitsit 1.4
- Tapahtumaa suunnitellaan vielä Zoom-kokouksessa ti 30.3. klo 16. Tällöin päätetään
johtopöytä ja puhutaan sitsilaulukokoelmasta.
- Jäsenistölle on lähetetty tapahtumasta sähköpostia.
- Lea-Lotta Huurtela tekee Instagram-storyyn mainoksen tapahtumasta.
b. Rästipiiri 7.4.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostia.
c. RemoteQuiz 15.4.
- Tapahtuma julkaistaan Facebookiin loppuviikosta tai viikonvaihteessa.
- Otava Korkka julkaisee Facebookiin jäsenistölle ilmoituksen siitä, että tapahtumaan etsitään
quizmastereita.
d. Speed Friending 22.4.
- Kritiikki ry ei ole vastannut vielä kyselyyn yhteistapahtumasta.
- Otava Korkka ottaa yhteyttä Kanta ry:hyn, mikäli Kritiikki ry ei vastaa lähipäivinä.
e. Vappusitsit 29.4.
- Kiinnostusta johtopöytänä toimimiseen kartoitetaan järjestön riveistä Facebookissa.
12. Muut esille tulevat asiat
- Veera Purhonen alkaa koota kyselyä koulutuspoliittisista asioista jäsenistölle. Kyselyn
vastauksia kootaan Wine & Whinessa alustavasti huhtikuun puolenvälin jälkeen.
- Oppiaineen henkilökunta on käsitellyt sopokopokyselyn vastauksia kokouksessaan.
Tärkeimpänä huomiona jäsenistön mielestä oppiaineen tiedotus on ollut vaihtelevan laatuista
viime aikoina. Myös esimerkiksi kursseista Grammar 1 ja Academic Reading and Writing on
jäsenistöltä tullut palautetta, johon henkilökunta on vastannut. Hallitus on keskustellut
henkilökunnan palautteesta kokouksessa.
- Salli Salolahti ja Otava Korkka tekevät TYYn toiminta-avustuksen hakemuksen lähipäivinä.

-

-

-

Haalarimerkkikisan äänestys on päättynyt. Anglican retro-logo voitti prosentein 73,2-26,8.
Lea-Lotta Huurtela ilmoittaa tästä merkin tekijälle. Merkkejä ei tilata heti, sillä niitä ei voi
myydä tällä hetkellä. Merkkien tilaaminen jätetään kesälle tai syksylle. Merkin
suunnittelijalle annetaan silloin ilmainen merkki.
TYYn oikeusaputoimikunnan tulkinnan mukaan Anglica on oikeutettu saamaan ainakin osan
vuosijuhlien tilavarauksen ennakkomaksusta takaisin force majeure -perusteella. Esimerkiksi
mahdolliset tilavarauksesta yritykselle koituneet kustannukset olisi mahdollista vähentää
ennakkomaksusta. Toimikunnan vastauksen pohjalta Salli Salolahti ja Otava Korkka ottavat
yhteyttä hotelli Scandic Juliaan.
Päätetään, että Baccanaliasta ei tänä vuonna tilata fyysisiä kopioita, sillä ei ole mitään
tilaisuutta jakaa niitä jäsenistölle.

13. Kokouksen päättäminen ajassa klo 19.46.

_____________________________

_____________________________

Salli Salolahti

Noora Kyckling

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

