
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 5/2021 

1.2.2021 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. 

Aapo Häärä saapui kohdassa 8. 

Seuraamassa: Noora Kyckling, Mikko Rytö, Samiina Rantala ja Laura Koskela. Mikko Rytö poistui 

kohdassa 9d. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.03. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta 8. Alumnikirje ja muutetaan muita kohtia sen mukaan.  

- Muutetaan kohta 11f. Leffailta kohdaksi 11f. Britpop. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 4/2021. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Välityspyyntö SKO Open -kyykkäturnaustiedotteesta. 

- Helsingin yliopiston opiskelijan kutsu pro gradu -kyselyyn. 

- Kutsu Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen esittelyvideon julkistamistilaisuuteen. 

- Alumni Newsletterin luonnos hallitukselle luettavaksi. 

- Nordic Wristbandsin mainos TYVEK-rannekkeista. 

- Team Asia Exchangen mainos sen tarjoamista vaihtokohteista. 

- Laivayhtiö Viking Lineltä on tullut varausvahvistus NOT-Goom risteilyn siirtämisestä 

ensi syksylle ajalle 11.–12.11. Varaus on tehty 100 ihmiselle pyydetyn 96 sijaan. 

- Yliopiston koronavalo pysyy punaisena kaikilla kampuksilla ja suojaetäisyys kasvaa 2 

metriin aiemmasta 1,5 metristä. Yliopiston koronavalomallissa voidaan siirtyä lievimpiä 

rajoituksia tarkoittavalle keltaiselle tasolle, jos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alue 

siirtyisi leviämisvaiheesta kiihtymistasolle. 

- Kevään puheenjohtajien neuvostojen ajat ovat ti 2.2. klo 16, ma 22.2. klo 16, ti 16.3. klo 

16, ma 12.4. klo 16 ja ti 4.5. klo 16; Salli Salolahti ja Otava Korkka osallistuvat. 

- Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen esittelyvideon julkistamistilaisuus on Zoomissa ke 

3.2. klo 14.00–14.15. 



- Englannin kielen professorin tehtävän julkiset opetusnäytteet annetaan maanantaina 

15.2.2021; Otava Korkka osallistuu. 

- Opiskelijatuutorihaku on auki, hakea voi 28.2. asti. 

- Otava Korkka on vastannut Kääntöpiirin tiedusteluun kielijärjestöjen yhteistä lukupiiriä 

koskien. 

- Nettisivujen anonyymiin palautelaatikkoon on tullut kaksi yhteydenottoa koskien 

PowerHour-tapahtumaa. 

- Nimenkirjoittajat eivät menekään pankkiin ti 2.2. sairastumisen vuoksi. Uusi aika 

varataan mahdollisimman pian. 

- Nyyti ry:n mainosta ja KKL:n someharjoittelijahakua koskevat viestit on välitetty 

jäsenistölle, samoin kuin Helsingin yliopiston opiskelijan kutsu pro gradu -kyselyyn. 

 

7. Talous 

 

a) Kuiti ja laskut 

- Ei uusia kuitteja eikä laskuja. 

 

b) Muuta 

- Tammikuun palvelumaksu on veloitettu tililtä. 

- Pöytäkirjassa 3/2021 mainittu lasku Painotalo Painosalamalta 313,50 € on maksettu 

määräajassa. 

 

8. Alumnikirje 

- Hallitus on lukenut alumnikirjeen luonnoksen ja tehnyt mahdolliset muutokset; kun 

korjausehdotukset on tehty, alumnikirje lähetetään alumneille. 

 

9. Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat 

 

a) Alumnityöryhmä 

- Toinen alumni on saatu mukaan. 

- Nimitetään Rasmus Nordman alumnityöryhmään. 

- Päivitetään työryhmän WhatsApp-ryhmä ajankohtaiseksi. 

  

b) Tunnustuslautakunta  

- Jäsenistölle on lähetetty sähköpostia tunnustusten ehdottamisesta. Ehdotuksia voi 

lähettää su 14.2. asti, jonka jälkeen tunnustuslautakunta käsittelee ehdotukset ja tuo 

tunnustusehdotuksensa hallituksen käsiteltäväksi viikon 8 kokoukseen. 

- Salli Salolahti luo lautakunnalle sähköpostiviestiketjun. 

 

c) Baccanalia 

- Jäsenistöä on muistutettu Baccanalian ensimmäisestä tapaamisesta. 

- Zoom-linkki on tehty Baccanalian ensimmäistä tapaamista varten. 

- Mikko Rytö on hakenut päätoimittajaksi.  

- Emma Lehtinen on ilmaissut kiinnostuksensa taittajan pestistä; ilmoittanut Lea-Lotta 

Huurtelalle henkilökohtaisesti. 

- Nimitetään Mikko Rytö lehden päätoimittajaksi. 



 

 

d) Vastaava-asiat 

- Haku sulkeutui 31.1. 

- Nimitetään Aapo Rauha liikuntavastaavaksi, Pihla Eskola hallituksen ulkopuoliseksi 

kansainvälisyysvastaavaksi ja Ada Iso-Kouvola hallituksen ulkopuoliseksi 

ympäristövastaavaksi. 

 

10.  Menneet tapahtumat 

 

a) Zoom-sitsit 28.1. 

- Sitsit menivät hyvin. 

- Paikalla noin 46 osallistujaa. 

- Konseptia voidaan käyttää jatkossakin. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

 

a) Power Hour 4.2. 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostia. 

- Otava Korkka tekee tapahtuman Zoom-linkin. 

- Veera Purhonen on saanut 2 yhteydenottoa anonyymiin palautelaatikkoon koskien 

kyseistä tapahtumaa; yhteydenotot koskevat tapahtuman luonnetta ja niissä on ilmaistu 

huoli siitä, etteivät kaikki pystyisi osallistumaan tapahtumaan. 

- Hallitus on keskustellut kokouksessa palautteesta ja tullut siihen tulokseen, että 

tapahtuma voidaan järjestää; hallitus päätyi tulokseen sen perusteella, että kyseistä 

tapahtumaa on järjestetty aikaisemminkin ja siitä on pidetty. Aiemmin tälle päivälle 

(4.2.2021) Anglicalla oli baarivaraus, joten hallitus halusi järjestää samanlaatuisen 

tapahtuman peruuntuneiden baaribileiden tilalle painottaen, että suurin osa 

etätapahtumista on ollut alkoholittomia. Hallitus nojaa päätöksessään myös TYY:n 

ohjeistukseen järjestää tapahtumia, joista jäsenistö pitää. 

- Hallitus muistuttaa jäsenistöä osallistumaan järjellä tapahtumaan; tapahtuman 

tarkoituksena ei ole syrjiä ketään eikä myöskään pakottamaan ketään juomaan alkoholia. 

Hallitus on käsitellyt palautteet mutta ei näe syytä sille, miksi tapahtuma pitäisi 

peruuttaa. Hallitus haluaa myös painottaa, että kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan 

nauttimaan toisten seurasta, vaikka ei osallistuisi itse Power Houriin. 

- Power Hourin jälkeen pelataan yhdessä pelejä. 

- Veera Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela toimivat tapahtuman vetäjinä. 

 

b) Videopeli-ilta 11.2. 

- Facebook-tapahtuma on luotu ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostia. 

- Tapahtumassa pelataan muun muassa Among us, Jackbox ja Overwatch.  

- Jotta Discordissa voitasiin muuttaa äänikanavia pelejä varten, Otava Korkka tarvitsee 

ylläpitäjäoikeudet. 

 

c) Laskiainen/Outside 16.2. 

- Pidetään Zoom-etätapahtuma, jossa leivotaan laskiaispullia.  



- Facebook-tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian. 

- Lea-Lotta Huurtela ja Emmi Kaitarinne ovat vastuussa tapahtuman järjestelyistä. 

 

d) Leffailta 18.2. 

- Hallitus on päättänyt siirtää tapahtumaa yhdellä viikolla eteenpäin eli 25.2. 

- Otava Korkka on aloittanut sähköpostiketjun koskien leffavaihtoehtoja. 

- Kun kaikki vaihtoehdot on saatu, pidetään äänestys Facebook-tapahtumassa. 

 

e) Kulttuuritapahtuma 25.2. 

- Hallitus on päättänyt siirtää tapahtumaa yhdellä viikolla eteenpäin eli 4.3. 

- Hallitus jatkaa vaihtoehtojen kartoittamista. 

 

f) Britpop 4.3. 

- Hallitus on päättänyt siirtää tapahtumaa yhdellä viikolla eteenpäin eli 11.3. 

- Hallitus on Dynamoon yhteydessä lähempänä tapahtuman ajankohtaa. 

- Hallitus miettii vaihtoehtoista etätapahtumaa. 

 

g) Art Night 11.3. 

- Hallitus on päättänyt siirtää tapahtumaa yhdellä viikolla eteenpäin eli 18.3. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

- Kielijärjestöjen WhatsApp-ryhmässä on ehdotettu talviriehaa joko viikolle 7 tai 8; 

hallitus ei pidä fyysisen tapahtuman järjestämistä vielä mahdollisena. Hallituksen 

edustajat ilmaisevat WhatsApp-ryhmässä, ettei Anglican hallitus halua järjestää fyysistä 

tapahtumaa rajoitusten takia. 

- Lea-Lotta Huurtela kyselee vielä Pirjo Moilaselta mahdollisuutta Viking Linen varausta 

96:lle, jotta varaukselle saataisiin lyhyempi peruutusaika. 

- Hotelli Scandic Julia ei ole vastannut vuosijuhlien peruuttamista koskevaan viestiin; 

Aliisa Rantanen on uudestaan yhteyksissä. 

- Yökerho Marilyn ei ole vielä vastannut Maija Ahtialan viestiin koskien baarin 

esittelykierrosta; Maija Ahtiala jatkaa kyselemistä. 

- Yhdet Contemporary Literatures -materiaalit ovat vielä hakematta; tilaajan kanssa 

sovitaan henkilökohtaisesti hausta. 

- Tommi Virtasen kulkuoikeudet Signumille eivät toimi; Salli Salolahti on yhteydessä 

laitoskoordinaattoriin. 

- Verkkosivujen kuvien kuvausajankohtaa koskeva Doodle lähetetään mahdollisimman 

pian. 

- Uusille hallituslaisille muokataan Discord-serverissä ylläpitäjäoikeudet ja vanhoilta 

hallituslaisilta kyseiset oikeudet otetaan pois. 

- Sopokopokirje valmistuu sunnuntaihin 7.2. mennessä. 

- Salli Salolahti on saanut Aapo Rauhalta ohjeet valtuuksien hakuun Verohallinnon 

sivuilla. 

- Sekä toimintakertomus että tilinpäätös ovat valmistumassa. 

 

13. Kokouksen päättäminen ajassa klo 20.00. 



 

 

        

Salli Salolahti   Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja   sihteeri 


