
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 4/2021 

25.1.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

Paikalla: Veera Purhonen, Aliisa Rantanen, Salli Salolahti, Maija Ahtiala, Juha Törrönen, Malla 

Hemminki, Otava Korkka, Tommi Virtanen, Aapo Häärä, Lea-Lotta Huurtela ja Emmi Kaitarinne. 

Veera Purhonen ja Aapo Häärä saapuivat kohdassa 4. 

Seuraamassa: Noora Kyckling, Aapo Rauha ja Laura Koskela. Aapo Rauha poistui kohdassa 11d. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.05. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Poistetaan kohta10a. Remote Quiz, ja muutetaan muita kohtia sen mukaisesti. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 3/2021. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Tiedelehti Hybris hakee kirjoittajia huhtikuussa ilmestyvään numeroonsa. 

- Team Asia Exchange mainos Costa Ricasta vaihtokohteena. 

- Mainos Kari Sajavaara -muistotilaisuuswebinaarista 25.1. 

- Säästöpankin uutiskirje. 

- Tiedote Ahjo Communicationsin viestintäharjoittelijarekrytoinnista. 

- Team Asia Exhangen webinaarikutsu 22.1. 

- Mainos opiskelijoille Skanssin uudesta ELIXIA-keskuksesta. 

- Jakamispyyntö Nyyti ry:n verkkotoiminnasta. 

- Muistutus auskuvastaavan ilmoituksesta. 

- Kieli- ja käännöstieteen laitoksen kutsu keskustelemaan ajankohtaisista 

opiskeluasioista 16.2. 

- Kieli- ja käännöstieteen laitoksen välityspyyntö someharjoittelijarekrytoinnista. 

- Tiedustelu Kääntöpiirin sopolta koskien kieliaineiden yhteistä lukupiiriä. 

- Yksi henkilö on lisätty Anglican alumnimaililistalle. 

- Pöytäkirjat 1/2021 ja 2/2021 lisätty Anglican verkkosivuille. 

- Auskuvastaava on ilmoitettu Turun Auskultantit ry:lle. 

- Kaikki hallituksen jäsenet on koulutettu ja kaikki vanhat hallituslaiset ovat palauttaneet 

Kaffilan kaapin avaimet. 



- TYY:n järjestöfoorumi 9.2. klo 16 alkaen Zoomissa. 

- International Council kokoontuu 9.2. Zoomissa. 

- Kieli- ja käännöstieteen laitoksen keskustelutilaisuus ti 16.2. koskien ajankohtaisia 

asioita; Veera Purhonen, Otava Korkka ja Lea-Lotta Huurtela osallistuvat alustavasti. 

- Humanitas ry:n kokous 26.1. klo 19 alkaen Zoomissa; Veera Purhonen osallistuu 

alustavasti. 

- Koponeuvos 22.2.; Veera Purhonen osallistuu alustavasti. 

- Uudet nimenkirjoittajat menevät pankkiin 2.2. päivittämään Anglica ry:n 

tilinkäyttöoikeudet. 

- Jäsenistölle on välitetty viestit koskien Skole-sovellusta sekä sijaisuuksia Ypäjällä ja 

Jokioisilla.  

 

7. Talous 

 

a) Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja ja laskuja. 

 

b) Muuta 

- Myöhästynyt Anglican jäsen maksanut Contemporary Literatures-materiaalinsa. 

- Aapo Rauha selvittelee SumUp:n käyttöoikeuksien siirtämistä Tommi Virtaselle. 

- Nimenkirjoittajien täytyy yhdessä hakea oikeuksia veroasioiden hoitamiseen 

Verohallinnon verkkosivuilla; järjestelmän muuttuessa valtuuksia täytyy erikseen hakea. 

Nimenkirjoittajat hoitavat asiaa. 

 

8. Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat 

 

a) Alumnityöryhmä 

- Haku on sulkeutunut. 

- Kysytään alumnityöryhmän WhatsApp-ryhmässä vanhoilta työryhmän jäseniltä halusta 

jatkaa, jotta saadaan alumniohjesäännön mukaisesti kaksi alumnia työryhmään; Salli 

Salolahti laittaa viestiä. 

- Nimitetään Leena Hyrsky alumnityöryhmään. 

 

b) Tunnustuslautakunta 

- Haku on sulkeutunut. 

- Nimitetään Elina Nikulainen ja Paul-Erik Niit tunnustuslautakuntaan. 

- Salli Salolahti lähettää jäsenistölle sähköpostia, jossa kerrotaan mahdollisuudesta 

ehdottaa tunnustusten saajia. Tunnustuslautakunnan jäseniin ollaan yhteydessä 

lautakunnan kokousajan sopimiseksi. 

 

c) Baccanalia 

- Ei ole tullut hakemuksia. 

- Haku menee kiinni 31.1. 

- Laitetaan uudestaan jäsenistölle viestiä Baccanalian työtehtävien hausta. 

- Luodaan Instagramin Story-osioon kysymyslaatikko, jonka avulla jäsenistö voi kysellä 

Baccanalian tehtävistä. 

 



d) Vastaava-asiat 

- Ei uusia hakemuksia. 

 

9. Oppimateriaaliasiat 

- Kahdet Contemporary Literatures-materiaalit vielä hakematta. 

- Loppujen materiaalien hauista sovitaan henkilökohtaisesti tilaajien kanssa. 

 

10. Menneet tapahtumat 

 

a) Anglica on Foot 21.1. 

- Huonon sään takia ei paljon osallistujia. 

- Jäsenien lähettämiä kuvia julkaistiin Anglican Instagram Storyssa. 

- Epäselvyyden takia, hallitus päättää sopia tulevaisuudessa tämänkaltaisille tapahtumille 

sosiaalisen median vastuuhenkilön, joka vastaa kuvien laittamisesta Instagram Storyyn. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

 

a) Zoom-sitsit 28.1. 

- Sitsien teemana on Funny Hats: laitetaan päähän jokin hauska hattu. 

- Johtopöytää avustetaan luomaan ja lähettämään eteenpäin sitsien Zoom-linkki. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

b) Power Hour 4.2. 

- Lea-Lotta Huurtela luo Zoom-linkin tapahtumaa varten. 

- Facebook-tapahtuma luodaan mahdollisimman pian. 

- Hallitus keksii lisää aktiviteetteja tapahtumaan. 

 

c) Videopeli-ilta 11.2. 

- Facebook-tapahtuma luodaan mahdollisimman pian. 

- Hallitus kartoittaa valmiiksi, mitä pelejä voitaisiin pelata. 

- Kysytään jäsenistöltä Instagramin kautta, mitä he haluaisivat pelata. 

 

d) Laskiainen/Outside 16.2. 

- Tapahtumaa ei voida järjestää tämänhetkisen koronatilanteen sekä TYY:n ohjeistuksien 

seurauksena. 

- Hallitus keksii korvaavan etätapahtuman. 

 

e) Leffailta 18.2. 

- Otava Korkka luo sähköpostiketjun leffavaihtoehdoista. 

 

f) Kulttuuritapahtuma 25.2. 

- Hallitus kartoittaa vielä vaihtoehtoja. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

- SopoKopo-kirje on valmistumassa. 

- Veera Purhonen laittaa Joel Kuortille viestiä, jotta pääsisi osallistumaan englannin 

henkilökunnan kokouksiin. 



- Tapahtumaehdotuksia:  

- Pyydetään vanhempia opiskelijoita ja alumneja kertomaan omista opinnoistaan ja 

siitä, minkälaisia sivuaineita ja maisterilinjoja he ovat valinneet itselleen.. 

- Anglica Pets -esittely Zoomissa. 

- Kieliaineiden yhteistä tapahtumaa käsittelevässä ryhmässä on ilmoitettu halukkuudesta 

järjestää Talvirieha; koronatilannetta sekä TYY:n ohjeistuksia täytyy seurata tapahtuman 

järjestämistä koskien. 

- Toiminnantarkastajilta ei ole vielä kysytty ylijäämärahasta. 

- Katri Sohlman on ehdottanut, että Anglican LinkedIn-ryhmään voisi jatkossa laittaa 

työtarjouksia, joita Anglicalle tulee aika-ajoin sähköpostiin. Hallituksen info tai muu 

asiaa hoitava hallituslainen voisi aina sopivan työtarjouksen saapuessa kysyä muulta 

hallitukselta, onko työtarjous sopiva LinkedIniin postattavaksi huomioiden, ettei kaikki 

ryhmän jäsenet eivät enää ole Anglican varsinaisia jäseniä. Myös tarjouksen lähettäjältä 

kysytään, saako sen laittaa Anglican LinkedIn-ryhmään. 

- Anglican LinkedIn-ryhmään voi vastaisuudessa laittaa myös muita alumneille 

kuuluvia viestejä. 

- Emmi Kaitarinne pitää Anglican LinkedIn-ryhmän mielessä ja toimii edellä 

mainitulla tavalla, jos sopivia työtarjouksia ja/tai alumneille kuuluvia viestejä 

ilmaantuu. 

- Hotelli Scandic Julia ei ole vielä vastannut vuosijuhlia koskevaan viestiin. 

- Vanhempia pöytäkirjoja voi poistaa Anglican verkkosivuilta sitä mukaa, kun uusia 

pöytäkirjoja lisätään. 

- Hallitus päättää lähteä mukaan Kääntöpiiri ry:n ehdottamaan kieliaineiden yhteiseen 

lukupiiriin; Otava Korkka vastaa Kääntöpiirille. 

- Otava Korkka luo Doodlen hallituskuvien kuvaamisajankohdasta mahdollisimman pian. 

- Discord-serveriltä poistetaan vanhojen hallituslaisten ylläpito-oikeudet sekä Aapo 

Rauhalta siirretään luomisoikeudet, jos mahdollista; Aapo Rauha selvittelee. 

 

13. Kokouksen päättäminen ajassa klo 19.05. 

 

 

 

 

 

        

Salli Salolahti   Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


