
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 15/2021 

12.4.2021 klo 18.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

Paikalla: Otava Korkka, Salli Salolahti, Tommi Virtanen, Lea-Lotta Huurtela, Juha Törrönen, Veera 

Purhonen, Maija Ahtiala, Malla Hemminki, Aliisa Rantanen, Emmi Kaitarinne ja Aapo Häärä. 

Seuraamassa: Noora Kyckling. 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.01. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään ilman muutoksia. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt kokouksen 14/2021 pöytäkirjan. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Itä-Suomen yliopiston opiskelijan pyyntö pro gradu -kyselyn välittämisestä 

uudelleen jäsenistölle. 

- Nordic Wristbandsin mainos vuoden 2021 tapahtumapaketeista. 

- Välityspyyntö Rekryn uutiskirjeestä koskien touko-kesäkuun 

vertaisvalmennusta. 

- Team Asia Exchange etsii harjoittelijaa tiimiinsä Balilla. 

- Jyväskylän yliopiston opiskelijan välityspyyntö kandidaatin tutkielman 

kyselystä. 

- Aamuset-lehti etsii opiskelijoita haastatteluun. 

- Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat olleet yhteydessä hotelli Scandic Juliaan koskien 

vuosijuhlapaikan maksua. 

- TYYn puheenjohtajien neuvosto järjestettiin 12.4. Salli Salolahti ja Otava Korkka 

osallistuivat. 

- TYYn järjestämä hallitusfoorumi on huomenna 13.4. klo 16 eteenpäin Zoom-alustalla. 

- Etä-NMES järjestettiin 9.4. Ensi vuoden NMES-tapaaminen järjestetään Joensuussa ja 

juhlistetaan tapahtuman 30.vuotisjuhlaa. 

- Viime viikon alussa oli tullut kutsu englannin kielen oppiaineen henkilökunnan 

kokoukseen torstaille 8.4. Hallituksen jäseniä ei päässyt osallistumaan. 

 



- Lea-Lotta Huurtela on luonut englannin oppiaineen tuutoreille WhatsApp-ryhmän, jossa 

heitä on infottu tulevien tutorkoulutuksien päivämääristä. 

- TYY järjestää tuutorikoulutuksen kahtena päivänä, joista tuutorit valitsevat 

toisen: 15.4. klo 16–20, ja 7.5. klo 9–13. Lisäksi kesän lopulla 16.8. järjestetään 

toinen koulutus, joka on suunniteltu pidettävän lähikontaktina. 

- Tommi Virtaselle on pidetty kirjanpitokoulutus. 

 

7. Talous 

a. Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja eikä laskuja. 

 

b. Muuta  

- Pöytäkirjassa 12/2021 mainittu lasku Domainmaailmalta koskien Anglica ry:n 

verkkosivujen ylläpitoa on maksettu 9.4. 

- Tommi Virtanen maksoi Domainmaailman laskun S-Pankkiin ja Domainmaailmaan 

liittyvien ongelmien takia. Lasku maksettiin Tommi Virtasen henkilökohtaiselta 

pankkitililtä. Domainmaailman lasku oli muodoltaan verkko-ostoksen kaltainen. S-

Pankin yritystilien verkkopankkitunnuksilla ei kuitenkaan voi tehdä verkko-ostoksia 

uuden maksunvälitysdirektiivin (PSD2) johdosta. Toinen vaihtoehto olisi ollut maksaa 

luottokortilla PayPalin kautta, mutta Anglicalla ei ole PayPal-tiliä, eikä ollut varmuutta 

toimisivatko verkkomaksut kortillakaan. Domainmaailmalta ei saatu myöskään 

maksutietoja, jotta lasku olisi voitu maksaa tavanomaiseen tapaan. Koska palvelun 

keskeytys lähestyi maksamattoman laskun takia, hallitus päätti antaa Tommi Virtasen 

maksaa laskun. Hänelle tehdään kulukorvaus laskun maksamisesta. 

 

8. Menneet tapahtumat 

a. Rästipiiri 7.4. 

- Yksi hallituksen ulkopuolinen osallistui tapahtumaan. 

- Hallitus on todennut, että rästipiiri toimii paremmin lähiopetuksen tiloissa. 

 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Remote Quiz 15.4. 

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

- Salli Salolahti ja Otava Korkka keksivät kysymyksiä visaa varten. 

- Quizmasterit luovat Zoom-linkin tapahtumaan. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

b. Whine and Wine 20.4. 

- Kysely lähetetään mahdollisimman pian jäsenistölle. 

- Veera Purhonen luo Zoom-linkin tapahtumaan. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

c. Speed Friending Kritiikki ry:n kanssa 22.4. 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu. 

- Otava Korkka luo Zoom-linkin tapahtumaa varten. 

- Tapahtumaa varten luodussa Whatsapp-ryhmässä keskustellaan vielä lisää järjestelyistä. 

 



d. Vappuviikon tapahtumat 

- Hallitukselle on ehdotettu vappukierroksen järjestämistä, jossa QR-koodeja on aseteltu 

ympäri keskustan aluetta ja jokaisessa kohdassa olisi jokin tehtävä, joka tulisi suorittaa. 

- Hallitus on päättänyt, ettei kierrosta voida järjestää tämänhetkiseen koronatilanteeseen 

vedoten. 

- Hallitus on päättänyt järjestää 28.4. PowerHour-tapahtuman vedoten aikaisempien 

PowerHourien menestykseen sekä vapun tapahtumia koskevaan Instagram-kyselyyn, 

jossa jäsenistö toivoi PowerHouria. 

- Hallitus on päättänyt myös järjestää Vappubingon Instagram Storyyn kahden päivän 

ajaksi. 

- Baccanalian luku järjestetään 1.5. etäyhteyksin. 

- Vappuviikon tapahtumista kootaan yksi yhtenäinen sähköpostiviesti jäsenistölle 

lähetettäväksi. Komppimaili julkaistaan myös Facebookin Uni Turku-ryhmässä. Lisäksi 

julkaistaan ’Mitä tapahtuu vappuviikolla?’-ilmoitus Instagramiin. 

 

e. Vappusitsit 29.4. 

- Veera Purhonen ja Lea-Lotta Huurtela toimivat johtopöytänä. 

- Sitsien järjestelyt ovat kunnossa. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

- Hallitus on miettinyt, pystyisikö se varaamaan jo nyt Q-talon syksyllä olevia Halloween- 

ja pilttisitsejä varten. Hallitus on myös pohtinut, järjestäisikö se molemmille, sekä 

vuoden 2020 että vuoden 2021 pilteille yhdet suuret sitsit, johon voisi tulla 120–150 

osallistujaa. 

- Hallitus on miettinyt järjestävänsä loppukesällä Anglican epäviralliset approt, jos 

koronarajoitukset hellittävät. Ajatuksena olisi kierrellä Turun baareissa aivan kuin 

tavallisilla approilla, vaikkei tehtäisi yhteistyötä baarien kanssa. 

- Baccanalian järjestelyt ovat kunnossa. 

 

11. Kokouksen loppuminen ajassa klo 18.42. 

 

 

 

_________________________ ____________________________ 

Salli Salolahti  Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 


