Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 9/2021
1.3.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla
Paikalla: Aliisa Rantanen, Salli Salolahti, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Tommi Virtanen, LeaLotta Huurtela, Emmi Kaitarinne ja Aapo Häärä.
Seuraamassa: Pihla Eskola ja Aapo Rauha. Pihla Eskola saapui kohdassa 3 ja Aapo Rauha kohdassa
10 c. Molemmat poistuivat kohdassa 10 d.

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.04.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.
5. Posti
- Ei postia.
6. Ilmoitusasiat
- Hallitus on seuraavia yhteydenottoja:
- Humanitas ry:n kummi haluaisi vierailla hallituksen kokouksessa maaliskuun
aikana. Salli Salolahti vastaa hänelle.
- Kieliasiantuntijat ry:n tervehdys ainejärjestöille.
- Nordic Wristbandsin mainos puisista käyntikorteista ja avaimenperistä.
- Team Asia Exchangen kutsu kevään webinaareihin.
- Käännöstyötarjous 2-sivuisesta suomenkielisestä tekstistä on välitetty jäsenistölle.

-

Otava Korkka on ilmoittanut Mauri Paloheimolle, että Anglica valitsee tutorvastaavan
vasta, kun tutorhaun tulokset saadaan.
Kieliaineiden yhteisen lukupiirin tapahtuma on jaettu Uni Turku -ryhmään
Facebookissa.
Viime hallituskauden asiakirjat on lähetetty toiminnantarkastajille.
Jäsenistöä muistutettiin tutorhausta, joka sulkeutui 28.2.
Nimenkirjoittajat ovat käyneet pankissa 23.2.
Salli Salolahti osallistui Humanitas ry:n puheenjohtaja-kopo-iltaan 25.2.

7. Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja eikä laskuja.
b. Muuta
- Tammikuun palvelumaksu on veloitettu tililtä.
- Pöytäkirjassa 5/2021 mainittu palvelumaksu on joulukuun palvelumaksu tammikuun
sijasta.
8. Tilinpäätös
- Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen, joka esitetään yhdistyksen kevään yleiskokouksessa
17.3.
9. Menneet tapahtumat
a. Leffailta 25.2.
- Tapahtuma meni hyvin.
- Tapahtumassa noin 10 osallistujaa.
- Vastaavaisuudessa hallituksen kannattaa huomioida, että kosmi.io toimii parhaiten
Google Chrome-selaimella.
10. Tulevat tapahtumat
a. Beverage Yoga 4.3.
- Hallitus on saanut palautetta anonyymipostilaatikkoon koskien alkoholin liittymistä
tapahtumaan sekä tapahtumavaihtoehtoja. Hallitus on keskustellut palautteesta ja tullut
tulokseen, että tapahtuma voidaan järjestää. Hallitus nojaa päätöksessään siihen, että
suurin osa tapahtumista on ollut alkoholittomia eikä kyseisessä tapahtumassa ole
päämääränä saavuttaa humalatila. Uusia alkoholittomia tapahtumia ovat olleet
esimerkiksi Virtual Hangs, Video Game Night ja Shrove Tuesday -pullanleivonta.
- Hallitus haluaisi muistuttaa jäsenistöä, ettei hallituksella ole mahdollisuutta tarkalleen
määritellä etätapahtumia alkoholittomiksi tai alkoholillisiksi, sillä jokainen osallistuu
niihin omassa kodissaan. Hallitus haluaa myös muistuttaa, että samankaltaisia
tapahtumia on järjestetty aikaisempina vuosina, esimerkiksi Beverage and Bowling.
Hallitus ei kuitenkaan viittaa sanalla ”beverage” ainoastaan alkoholijuomiin vaan
osallistuja saa itse päättää mitä juo joogan aikana.
- Hallitus pyrkii järjestämään loppukeväänä alkoholittomia tapahtumia, joissa alkoholi ei
ole keskeisessä roolissa.
- Lea-Lotta Huurtela kirjoittaa sähköpostin koskien tapahtumaa ja pyrkii painottamaan,
ettei tapahtuman päämääränä ole humaltua.
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa.
b. WebPop 11.3.
- Tapahtuma on julkaistu ja sähköpostiviesti on välitetty jäsenistölle.
- Hallitus lisää Instagram Storyyn kysymyslaatikon, jonne jäsenistö voi ehdottaa
biisitoiveita.
- Discord-serverin Groovy Bottia varten jäsenistöä kehotetaan esittämään biisitoiveita,
jotka löytyvät Youtubesta.
- Levyraatia varten luodaan Google Forms, jossa voidaan suorittaa äänestys parhaasta
biisistä.

c. Kevään yleiskokous 17.3.
- Kutsun pitäisi lähteä jäsenistölle viimeistään 3.3.
- Kokouksen tilaksi on ehdotettu Educariumin seminaarihuonetta 357A:ta. Hallitukselle
ilmoitetaan, jos varausta ei voi tehdä koronarajoitusten takia.
- Hallitus suosittelee vahvasti osallistumaan etäyhteyksin kokoukseen. Paikan päälle voi
saapua ainoastaan 6 henkilöä koronarajoitusten puitteissa (puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja mahdolliset ääntenlaskijat).
- Jos seminaarihuonetta ei saada käyttöön kokousta varten, hallitus miettii
varasuunnitelman kokouspaikkaa koskien.
d. Art Night 18.3.
- Tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian.
- Järjestelyt ovat kunnossa.
e. Kieliaineiden yhteinen etätapahtuma 25.3.
- Kieliaineiden yhteisen etätapahtuman WhatsApp-suunnitteluryhmässä on ehdotettu
etäsitsejä 1.4.
- Yhteinen etätapahtuma siirretään järjestettäväksi 1.4.
f. Vuosijuhlat 27.3.
- Koronapandemian takia vuosijuhlia ei voitu järjestää vuonna 2020.
- Hallitus haluaisi järjestää etätapahtuman vuosijuhlia varten, jotta päästäisiin jakamaan
tunnustuksia ja juhlistamaan yhdistyksen perustamista.
- Hallitus keskustelee tapahtuman järjestelyistä lähempänä tapahtuman ajankohtaa.
g. Kuukausi vappuun 1.4.
- Tapahtuman tilalle ehdotetaan järjestettäväksi kaikkien kieliaineiden kanssa yhteiset
etäsitsit.
11. Muut esille tulevat asiat
- Baccanalian seuraavan kokouksen ajankohdasta on luotu Doodle.
- Nettisivuja varten otettavien valokuvien ajankohdaksi on valikoitunut molemmat 4.3. ja
12.3.
- Haalarimerkkikisaan on tullut yksi osallistuja. Hallitus pyrkii muistuttamaan jäsenistöä
kisan aukiolosta 14.3. asti.
- Pöytäkirjat 3/2021, 4/2021 ja 5/2021 on lisätty järjestön nettisivuille.
- Hallitus miettii järjestävänsä etä-Coffee Hourin lähiaikoina, ainakin vuosijuhlaviikolla.
12. Kokouksen päättäminen ajassa 18.55.
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