
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 6/2021 

8.2.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

 

Paikalla: Salli Salolahti, Otava Korkka, Lea-Lotta Huurtela, Aapo Häärä, Tommi Virtanen, Juha 
Törrönen, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Emmi Kaitarinne, Veera Purhonen ja Noora Kyckling. 

Veera Purhonen saapui kohdassa 8a ja poistui kohdassa 11. 

Seuraamassa: Pihla Eskola. Pihla Eskola poistui kohdassa 13b. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.00. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Todetaan. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
- Lisätään kohta 4. Kokouksen sihteerin 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 5/2021. 

 
6. Posti  
- Ei postia. 

 
7. Ilmoitusasiat  
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Nyyti ry:n välityspyyntö Miesten vuoro -vertaiskeskustelutuokioiden mainoksesta. 
- Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden osuuskunta Avalie Groupin 

välityspyyntö kyselystä, joka koskee After Ski -bileitä Himoksella keväällä 2022. 
- Käännöstyötarjous englannista suomeksi. Tarjous on välitetty jäsenistölle ja pyynnön 

esittäjälle on vastattu. 
- Turun kesäyliopiston välityspyyntö kevään ja kesän Office-kurssien mainoksesta. 
- Välityspyyntö Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Kieliasiantuntija ry:n 

harjoittelijahausta. 
- Helmikuun infomaili on lähetetty jäsenistölle. 
- Viking Lineen on oltu yhteydessä Not-GOOM -varauksen muuttamisesta 100 ihmiseltä 

pyydetylle 96 ihmiselle.  
- Humanitas kokousti 8.2. klo 18. Hallituksen jäseniä ei osallistunut. 
- Anglican Discord-serverin admin-oikeudet on vaihdettu vanhalta hallitukselta nykyiselle.  
- 9.2. klo 13 alkaen järjestetään Zoomissa TYYn järjestöjen tilinpäätösaiheinen kysymys- ja 

vastaustunti, johon Tommi Virtanen osallistuu. 
- Nimenkirjottajat menevät pankkiin allekirjoittamaan oikeudet 23.2. 
- Oppiaineen henkilökunnalle on ilmoitettu Veera Purhosen olevan uusi sopokopo.  
- Tommi Virtasen Signum-kulkuoikeuden ongelmat on korjattu. 



- Varaus hotelli Scandic Juliaan on peruutettu. Etukäteismaksua varauksesta ei palauteta. 
- Uudet vastaavat on päivitetty nettisivuille. 
- Maija Ahtiala ja Malla Hemminki ovat sopineet tutustumiskierroksen yökerho Marilyniin.  

 
8. Talous 
a) Kuitit ja laskut 
- Ei uusia kuitteja tai laskuja. 

 
b) Muuta 
- Ei muuta talousasiaa. 

 
9. Työryhmä- ja vastuuhenkilöasiat 
a) Alumnityöryhmä             
- Työryhmän Whatsapp-ryhmä on päivitetty vastaamaan ryhmän nykyistä kokoonpanoa.                                                     

 
b) Tunnustuslautakunta                 
- Tunnustuslautakunnalle on perustettu mailiketju, jossa sovitaan tulevista tapaamisista.                               

 
c) Baccanalia  
- Baccanalia kokousti 3.2. kello 18:00 etänä Zoomissa. 
- Paikalla oli kymmenisen henkilöä. 
- Päätoimittaja Mikko Rytö esitteli aikaisempien vuosien lehtiä ja keskusteltiin ideoista koskien 

uutta lehteä. 
- Uutta kokouspäivää ei vielä päätetty. 
- Toimitukselle on tehty yhteinen Whatsapp-ryhmä. 
- Emma Lehtinen on ilmoittanut halukkuudesta toimia taittajana, muita hakijoita ei ole. 

Nimitetään Emma Lehtinen Baccanalian taittajaksi. 
- Lehden toimitukselle on luotu Google Drive -kansio.  

 
10. Toimintakertomus 
- Siirretään toimintakertomuksen käsittely ensi kokoukseen.  

 
11. Tilinpäätös 
- Hallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessa. Tilinpäätöksen hyväksyminen siirretään ensi 

kokoukseen puuttuvan tiedon takia.  
 

12. Menneet tapahtumat 
a) Power Hour 4.2. 
- Tapahtuma onnistui hyvin. 
- Osallistujia oli parhaimmillaan noin 20.  
- Kahoot ohjelmana oli hauska ja toimiva konsepti. 

 
13. Tulevat tapahtumat 
a) Videopeli-ilta 11.2. 
- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 
- Otava Korkka julkaisee Instagram-tarinoihin mainoksen ennen tapahtumaa. 
- Päätetään vastuuhenkilöt eri peleille selkeyden vuoksi. Otava Korkka vetää Jackboxia, 

Tommi Virtanen Overwatchia ja Lea-Lotta Huurtela Among Usia. 
 
 



b) Laskiainen 16.2. 
- Facebook-tapahtuma on julkaistu ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostia.  
- Lea-Lotta Huurtela tekee ja julkaisee reseptivideon päivää ennen tapahtumaa ja Emmi 

Kaitarinne vetää itse tapahtuman Zoomin.  
 

c) Leffa-ilta 25.2. 
- Hallitus on valinnut äänestykseen seuraavat elokuvat: Soul – sielun syövereissä, Oopperan 

kummitus, Ocean’s 11, Inside Out, Frozen 1, Frozen 2 ja Ice Age 1. Elokuvista julkaistaan 
äänestys Facebookiin lähipäivinä, ja se on auki viikon loppuun saakka. 

- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala kirjoittavat Facebook-tapahtuman sekä julkaisevat 
äänestyksen.  
 

d) Kulttuuritapahtuma 4.3. 
- Päätetään tapahtumaksi amatöörijooga. Harkitaan vielä mahdollista viini- tai muun juotavan 

joogaa Beverage & Bowlingin tapaan.  
 

e) Britpop 11.3. 
- Salli Salolahti peruuttaa Dynamon varauksen.  
- Mietitään mahdolliseksi korvaavaksi etätapahtumaksi esimerkiksi levyraatia. Discord-serveriä 

ja sinne luotua Groovy-bottia ehdotetaan alustaksi.  
 

f) Art Night 18.3. 
- Otava Korkka jatkaa sisällön kartoittamista. 

 
14. Muut esille tulevat asiat 
- Kääntöpiiriin on oltu yhteydessä lukupiirin tiimoilta. Otava Korkka on lupautunut 

yhteyshenkilöksi Whatsapp-ryhmään asian tiimoilta. 
- Lea-Lotta Huurtela on ilmoittanut muille kielijärjestöille kielten yhteisessä Whatsapp-

ryhmässä, että Anglica ei pidä talviriehan järjestämistä mahdollisena. Sen sijaan muille 
järjestöille on ehdotettu jonkinlaista yhteistä etätapahtumaa.  

- Tilinpäätöksen valmistuttua talouskansio on myös valmis ja se toimitetaan 
toiminnantarkastajille. 

- Emmi Kaitarinne lähettää CampusSportille uuden liikuntavastaavan, eli Aapo Rauhan, 
yhteystiedot, sekä ilmoittaa tästä Aapo Rauhalle.   

- Emmi Kaitarinne on ladannut pöytäkirjat vuosilta 2017–2019 sekä muutaman vuodelta 2020 
Domainmaailmasta Jottacloudiin.  

- Lea-Lotta Huurtela kirjoittaa jäsenistölle sähköpostin haalarimerkin suunnittelukisasta 
kuluvan viikon aikana. Designeja otetaan vastaan sunnuntaihin 7.3. asti.  

- Hallitus on lukenut ja korjannut sopokopokirjeen välityskelpoiseksi.  
 

15. Kokouksen päättäminen ajassa klo 18.58. 
 
 
 
 
 
_____________________________                  _____________________________ 

Salli Salolahti                  Noora Kyckling 

puheenjohtaja                  kokouksen sihteeri 


