
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 14/2021 

5.4.2021 klo 18.00, Virtuaalikokous Zoom-alustalla. 
 

Läsnä: Salli Salolahti, Tommi Virtanen, Veera Purhonen, Noora Kyckling, Otava Korkka, 

Emmi Kaitarinne, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Lea-Lotta Huurtela ja Aapo Häärä. 

Aapo Häärä liityi kohdassa 10c.  

 

1. Kokouksen avaus klo 18.00 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Korjataan kohta 9. Tulevat tapahtumat kohdaksi 10. ja muutetaan muita kohtia sen 

mukaisesti. 

 

4. Kokouksen sihteerin valinta 

- Sihteeriksi ehdotetaan ja valitaan yksimielisesti Tommi Virtanen. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 13/2021. 

 

6. Posti 

- Ei postia. 

 

7. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Tanssiteatteri ERI:n pääsiäistoivotus. 

- Team Asia Exchangen muistutus webinaarista Internationalization Opportunities 

after High School. 

- Välityspyyntö Turun YK-yhdistyksen Läksykerhoinfon mainoksesta, joka 

järjestetään ti 6.4. Zoomissa. 

- Huhtikuun infosähköposti on lähetetty jäsenistölle. 

- Pöytäkirja 11/2021 on lisätty Anglican verkkosivuille. 

- Haalarimerkkikilpailun voittaneesta merkistä on laitettu sähköpostia jäsenistölle. 

- Veera Purhonen on osallistunut Anglican edustajana koponeuvostoon ti 30.3. 

Kokouksessa keskusteltiin uudesta opetussuunitelmasta ja opiskelijoiden 

mahdollisuuksista vaikuttaa siihen sekä koronaviruksen aiheuttamista 

poikkeusjärjestelyistä. 



- Lea-Lotta Huurtela on ilmoittanut englannin kielen oppiaineen henkilökunnalle ja 

Mauri Paloheimolle, että hänet on valittu tuutorivastaavaksi. Lea-Lotta Huurtela 

luo myös WhatsApp-keskustelun vuoden 2021 tuutoreille. 

- Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat lähettäneet toiminta-avustushakemuksen 

TYYlle. 

- TYYn pj-neuvosto järjestetään ma 12.4. klo 16. Salli Salolahti ja Otava Korkka 

osallistuvat. 

- TYYn 3. järjestöfoorumi järjestetään ti 13.4. klo 16. 

 

8. Talous 

 

a. Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja tai laskuja. 

 

b. Muuta 

- Pöytäkirjassa 12/2021 mainittua laskua Domainmaailmalta, 33,26€, Anglica ry:n 

verkkosivujen ylläpidosta, eräpäivä 4.4.2021 ei ole vielä maksettu, koska 

Domainmaailman tarjoama vaihtoehto laskun maksamiselle ei toimi Säästöpankin 

kanssa. Tommi Virtanen on ollut yhteydessä Säästöpankkiin asiasta, mutta 

Säästöpankki ei ole vielä vastannut. Tommi Virtanen on myös yhteydessä 

Domainmaailmaan ongelmasta. 

 

9. Menneet tapahtumat 

 

a. Kieliaineiden yhteinen etätapahtuma 1.4. 

- Tapahtuma onnistui hyvin pienistä teknisistä ongelmista huolimatta ja 

tapahtumasta annettiin hyvää palautetta. 

- Tapahtumaan osallistui yli 60 ihmistä. 

- Samankaltainen tapahtuma voitaisiin järjestää tulevaisuudessakin. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

 

a. Rästipiiri 7.4. 

- Otava Korkka luo Zoom-huoneen tapahtumalle. 

- Emmi Kaitarinne mainostaa tapahtumaa Instagramissa. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

b. Remote Quiz 15.4. 

- Otava Korkka ja Salli Salolahti toimivat quiz mastereina. 

- Tapahtuma järjestelyt ovat kunnossa. 

 

c. Speed Friending Kritiikki ry:n kanssa 



- Kritiikki ry on ilmoittanut lähtevänsä mukaan tapahtumaan. 

- Tapahtumaa varten on luoto WhatsApp-keskustelu, jossa on paikalla Anglican ja 

Kritiikin hallitusten jäseniä. 

- Tapahtumaan tehdään valmiita kysymyksiä helpottamaan keskustelua ja 

osallistujat jaetaan tapahtumassa eri breakoutroomeihin Zoomissa. 

- Tapahtuman suunnittelua jatketaan yhteistyössä Kritiikin kanssa. 

 

d. Vappusitsit 29.4. 

- Tapahtumaan haetaan vapaaehtoisia johtopöytään jäsenistöstä. Malla Hemminki ja 

Maija Ahtiala ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi sitsien vetäjiksi, jos muita 

vapaaehtoisia ei löydy. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

e. Whine & Wine 

- Alustava ajankohta tapahtumalle on ti 20.4. klo 18. 

- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman ja luo valmiin kyselyn 

tapahtumaa varten. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

- Baccanalia-lehden taitto on aloitettu. 

- Etänä järjestettävä National Meeting of English Students pidetään kuluvalla 

viikolla pe 9.4. Tapahtumasta muistutetaan jäsenistöä Anglica - Uni. Turku -

Facebook-ryhmässä. 

- Ehdotetaan vappuviikon tapahtumiksi ja tempauksiksi muun muassa etänä 

järjestetyn Britpopin kaltaista musiikkitapahtumaa ja kuvatempausta, jossa 

jäsenistö saa jakaa kuvia omista vappumenoistaan. 

 

12. Kokouksen päättäminen klo 18.46. 

 

 

 

____________________________                 ____________________________ 

Salli Salolahti                      Tommi Virtanen  

puheenjohtaja                                          sihteeri 


