
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 8/2021 

22.2.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

Paikalla: Aliisa Rantanen, Salli Salolahti, Maija Ahtiala, Juha Törrönen, Malla Hemminki, Tommi 

Virtanen, Lea-Lotta Huurtela, Emmi Kaitarinne ja Aapo Häärä. Aapo Häärä saapui kohdassa 10 c. 

Seuraamassa: Noora Kyckling. 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.04. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksytään ilman muutoksia. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 7/2021. 

 

5. Posti 

- Turun kaupungilta maksumuistutus laskusta. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Välityspyyntö osallistumispyynnöstä kandidaatin tutkielmaan koskien opiskelu-

uupumusta; pyyntö on välitetty jäsenistölle. 

- Laitoksen mainosvideot ja pyyntö niiden välittämisestä someen. 

- Pyyntö tuutorivastaavan nimeämisestä ja tämän ilmoittamisesta opintoneuvojalle. 

- Välityspyyntö kyselystä koskien monitieteiseen koulutukseen liittyviä haasteita 

ja onnistumisia; pyyntö on välitetty jäsenistölle. 

- Välityspyyntö Luola Consulting Oy:n kääntöharjoittelijahausta; pyyntö on 

välitetty jäsenistölle. 

- Käännöstyötarjous 2-sivuisesta suomenkielisestä tekstistä. 

- Linkki Kieliverkoston Kielivaranto. Nyt! -selvitykseen 

- Kääntöpiirille on vastattu keskusteluiltoja koskevaan tiedusteluun; Anglica ei lähde 

mukaan järjestämään englanninkielisiä keskusteluiltoja oppiaineen henkilökunnan 

kanssa. 

- Haalamerkkikisasta on lähetetty jäsenistölle sähköpostia ja ilmoitettu Facebook-

ryhmässä. 

- Maija Ahtiala on saanut yökerho Marilyniltä VIP-kortit hallitukselle. 

- Otava Korkka on lähettänyt hallitukselle doodlen koskien istuvan hallituksen kuvien 

ottamista Anglican nettisivuille. 

- TYY:n Puheenjohtajaneuvosto järjestettiin 22.2. Zoomissa; Salli Salolahti ja Otava 

Korkka eivät olleet paikalla. 



 

7. Talous 

 

a. Kuitit ja laskut 

- Lasku Sarastia Kuntaperinnältä 12.2.2021: Maksumuistutus urheilukentän vuokrasta 

Turun kaupungin Liikuntapalveluilta; 28,10 €, eräpäivä 26.2.2021. 

 

b. Muuta 

- Lasku Sarastia Kuntaperinnältä, 28,10 €, on maksettu määräajassa 20.2.2021. 

 

8. Tunnustuslautakunta 

- Tunnuslautakunta on kokoustanut 22.2. klo 16 alkaen Zoomissa. 

- Lautakunta ehdottaa ansiojäsenyyden saajiksi Aapo Rauhaa, Pihla Eskolaa ja Mikko 

Rytöä. 

- Lautakunta ehdottaa ansiomerkin saajiksi Aapo Rauhaa, Pihla Eskolaa ja Katri 

Sohlmania. 

- Lautakunta ehdottaa kunniamerkin saajaksi Anu Laurilaa. 

- Hallitus hyväksyy tunnustuslautakunnan ehdotukset tunnustusten saajista ilman 

muutoksia ja päättää ehdottaa kyseisiä henkilöitä tunnustusten saajiksi kevään 

yleiskokouksessa. 

 

9. Menneet tapahtumat 

 

a. Laskiainen 16.2. 

- Tapahtumassa oli 8 osallistujaa. 

- Ohjelmassa oli pullien leivontaa, This or That -Google Forms sekä vapaata keskustelua. 

- Tapahtuma meni hyvin. 

- Alun perin jäsenistölle välitettiin pelkästään normaali laskiaispullaresepti; jälkeenpäin 

jäsenistölle välitettiin jäsenen pyynnöstä myös vegaaninen ohje. Hallitus on keskustellut 

vegaanien huomioonottamisen tärkeydestä ja päättänyt tulevaisuudessa kiinnittää siihen 

tarkempaa huomiota. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

 

a. Leffa-ilta 25.2. 

- Salli Salolahti luo kosmi.ioon linkin, joka välitetään jäsenistölle ennen tapahtuman 

alkua. 

- Phantom of the Opera johtaa Facebookin äänestyksessä. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

b. Beverage Yoga 4.3. 

- Tapahtuma on luotu ja sähköpostiviesti on lähetetty jäsenistölle. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

c. Britpop/Musiikkitapahtuma 

- Salli Salolahti on ilmoittanut yökerho Dynamolle tapahtuman peruuntumisesta. 



- Tapahtuma järjestetään etänä Discordissa ja apuna käytetään Discordin omaa Groovy-

bottia. 

- Tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian. 

- Hallitus päättää kysyä jäsenistöltä kappale-ehdotuksia sekä etukäteen että tapahtuman 

aikana. 

- Aapo Häärä toimii tapahtuman vetäjänä. 

 

d. Kevään yleiskokous 17.3. 

- Kutsu pitää lähteä viimeistään 3.3. jäsenistölle. 

- Tapahtuman järjestelyistä puhutaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. 

 

e. Art Night 18.3. 

- Hallitus jatkaa tapahtuman yhteisten ajanvietteiden kartoitusta. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

f. Not-GOOM/ Korvaava etätapahtuma 18.–19.3. 

- Hallitus päättää siirtää tapahtumaa viikolla eteenpäin eli 25.3. 

- Hallitus päättää yhdistää kyseisen tapahtuman ja baaribileiden korvaavan etätapahtuman 

kanssa keskenään. 

- Hallitus ehdottaa kieliaineiden yhteistä tapahtumaa koskevassa WhatsApp-ryhmässä 

etätapahtumaa 25.3. 

 

g. Lynibileet/Korvaava etätapahtuma 24.3. 

- Yökerho Marilynille ilmoitetaan mahdollisimman pian tapahtuman peruuntumisesta. 

- Hallitus päättää yhdistää kyseisen tapahtuman ja Not-GOOM-risteilyn korvaavan 

etätapahtuman kanssa keskenään 25.3. 

- Hallitus ehdottaa kieliaineiden yhteistä tapahtumaa koskevassa WhatsApp-ryhmässä 

etätapahtumaa 25.3. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

- Otava Korkka ilmoittaa Mauri Paloheimolle, että tuutorivastaava valitaan vasta 

tuutorivalinnan jälkeen. 

- Tuutorihaku on auki 28.2. asti; hallitus muistuttaa jäsenistöä tuutorihausta. 

- Otava Korkka on osallistunut kieliaineiden lukupiiriä koskevaan kokoukseen. Asiasta 

kiinnostuneille pidetään 10.3. kokous, josta Kääntöpiiri ry on julkaissut tapahtuman 

Facebookissa. Tapahtuma jaetaan Anglica ry:n Uni Turku-Facebookryhmään.  

- Salli Salolahti pitää Tommi Virtaselle kirjanpitokoulutuksen. 

- Hallitus päättää olla postaamatta laitoksen mainosvideota omassa sosiaalisessa 

mediassaan. 

- Pekka Lintunen on ollut hallitukseen yhteydessä koskien kevään yhteishakua ja sitä, 

miten hallitus voisi yhteistyönä laitoksen kanssa informoida hakijoita englannin kielen 

laitoksesta. 

 

12. Kokouksen päättäminen ajassa klo 18.50. 

 

 



 

 

       

        

Salli Salolahti   Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja   sihteeri 


