
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 7/2021 

15.2.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

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

Hemminki, Tommi Virtanen, Lea-Lotta Huurtela, Emmi Kaitarinne ja Noora Kyckling. 

Seuraamassa: Pihla Eskola. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.02. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksytään ilman muutoksia. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on lukenut ja hyväksynyt pöytäkirjan 6/2021. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Välityspyyntö koehenkilöhausta neuropsykologian alan tutkimukseen. 

- Nordic Wristbandsin mainos kasvosuojaimista. 

- Shift Business Festival etsii harjoittelijoita. 

- Välityspyyntö Suomen kieltenopettajaliitto SUKOL ry:n mainoksesta koskien 

opiskelijajäsenyyttä; välitetty jäsenistölle yhdessä SHIFT-harjoittelijahaun 

kanssa. 

- Linkki Kieliverkoston verkkolehden helmikuun numeroon. 

- Mainos Social Media Marketing for Events -työpajasta AllEvents.in-

sähköpostilistalta. 

- Kääntöpiiri ry kysyy, olisiko Anglicalla mielenkiintoa järjestää englanninkielisiä 

keskusteluiltoja englannin oppiaineen henkilökunnan kanssa. 

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton harjoitteluhakusähköposti välitetty jäsenistölle. 

- SopoKopo-kirje välitetty jäsenistölle. 

- Otava Korkka on lisätty kieliaineiden yhteisen lukupiirin suunnittelua varten luotuun 

Whatsapp-ryhmään. 

- Kaikki Contemporary Literatures-materiaalit on haettu. 

- Humanitas ry:n kysely Arcanumin kulkuluvista; hallitus ei toistaiseksi tarvitse 

kulkulupia Arcanumille. 



- Pöytäkirjat 2017–2019 on poistettu nettisivuilta ja Domainmaailmasta tallennustilan 

vapauttamiseksi. 

- CampusSportille on ilmoitettu uusi liikuntavastaava. Listalla on nyt sekä hallituksen 

sähköposti että uuden liikuntavastaavan.  

- Veera Purhonen on osallistunut englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kokoukseen 

11.2.; Wine and Whine -tapahtuman kommentit otetaan esille seuraavassa 

henkilökunnan kokouksessa, Anglican uusi hallitus on katsottu läpi, Arcanumiin 

muuttoon koskevat asiat jatkuvat, ja työryhmässä on käyty läpi uudistuksia koskien 

oppiaineen kandidaattiohjelmia. 

- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala ovat käyneet yökerho Marilynin esittelyssä ja VIP-

kortit haetaan mahdollisimman pian. 

- Viking Linen varaus NOT-Goom-risteilyä varten on muutettu 96 henkilölle lyhyemmän 

peruuttamisajan vuoksi. 

- Ainejärjestöjen auskuvastaavat tapaavat 16.2. klo 19 Zoomissa; Lea-Lotta Huurtela 

osallistuu ensisijaisesti. 

 

7. Talous 

 

a. Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja eikä laskuja. 

 

b. Muuta  

- TYYn toiminta-avustusennakko, 200,00 €, on maksettu Anglica ry:n tilille 8.2. 

- Talouskansio on valmis hallituksen hyväksyttyä tilinpäätös. 

 

8. Toimintakertomus 

- Hallitus on tarkastanut, korjannut ja hyväkysynyt toimintakertomuksen. 

 

9. Tilinpäätös 

- Tilinpäätökseen on korjattu edellisessä kokouksessa 6/2021 mainitut puuttuvat tiedot. 

- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tilinpäätöksen. 

 

10. Menneet tapahtumat 

 

a. Videopeli-ilta 11.2. 

- Tapahtuma meni hyvin. 

- Osallistujia oli hyvin paikalla. 

- Samanlaisen tapahtuman järjestämistä uudelleen tulevaisuudessa voidaan harkita. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

 

a. Laskiainen 16.2. 

- Laskiaispullien resepti sekä Zoom-linkki on lähetetty jäsenistölle.  

- Lea-Lotta Huurtela muistuttaa tapahtumasta vielä Instagramissa. 

- Lea-Lotta Huurtela kuvaa Instagramiin video-ohjeen tavallisen pullareseptin mukaan ja 

Maija Ahtiala vegaanisen. 

- Emmi Kaitarinne toimii Zoomin pitäjänä illalla. 



 

b. Leffailta 25.2. 

- Tapahtuma on julkaistu ja sähköpostiviesti on välitetty jäsenistölle. 

- Elokuvaäänestys on julkaistu Facebook-tapahtumassa. 

- Salli Salolahti hoitaa kosmi.io:n käytön. 

 

c. Kulttuuritapahtuma 4.3. 

- Tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian. 

- Hallitus on miettinyt joogaa tapahtuman teemaksi. 

- Tapahtuman luonnetta kuvaillaan samaan tapaan kuin Beverage and Bowling -

keilaustapahtumaa. 

 

d. Britpop 11.3. 

- Salli Salolahti ilmoittaa Dynamolle tapahtuman peruuntumisesta. 

- Discordissa pidetään levyraatimainen etätapahtuma; käytetään Discordin Groovy Bottia 

apuna. 

 

e. Kevään yleiskokous 17.3. 

- Kutsut on lähetettävä viimeistään 3.3. jäsenistölle; kutsuun liitetään korjattu versio 

toimintakertomuksesta. 

- Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri salissa; jäsenistö saa tulla paikalle, mutta 

hallitus vahvasti suosittelee osallistumista etäyhteyksien kautta. Jos kuitenkin haluaa 

saapua paikan päälle, osallistumisesta täytyy ilmoittaa etukäteen. 

- Kokoukseen valitaan myöhemmin ääntenlaskijat varmuuden vuoksi. 

- Salli Salolahti varaa salin. 

- Toiminnantarkastajille ilmoitetaan kokouksesta. 

 

f. Art Night 18.3. 

- Hallitus jatkaa tapahtuman ideointia. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

- Kääntöpiiri ry:n tiedustelu Anglican mielenkiinnosta järjestää englanninkielisiä 

keskusteluiltoja englannin kielen oppiaineen henkilökunnan kanssa; hallitus vastaa 

Kääntöpiirille myöhemmin. 

- Lea-Lotta Huurtela lähettää mahdollisimman pian jäsenistölle sähköpostia 

merkinsuunnittelukilpailusta; hallitus pidentää kilpailun osallistumisaikaa 14.3. asti. 

- Tunnustuslautakunnan kokousaika pitäisi päättää mahdollisimman pian; lautakunnan 

ehdotus pitää käsitellä seuraavassa hallituksen kokouksessa, jotta se ehtisi 

yleiskokoukseen 17.3. 

- Kieliaineiden yhteisen etätapahtuman suunnittelu jatkuu. 

 

13. Kokouksen päättäminen ajassa klo 19.18. 

 

 

 



 

        

Salli Salolahti   Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


