
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 16/2021 

19.4.2021 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. 

Aapo Häärä liittyi kohdassa 10 c. 

Seuraamassa: Noora Kyckling. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 18.05. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään ilman muutoksia. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus siirtää kokouksen 15/2021 pöytäkirjan hyväksymistä seuraavaan kokoukseen. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Team Asia Exchangen muistutus webinaarista ‘How to save on tuition fees when 

studying abroad for students outside of Europe’, ja oikaisuviesti webinaarin 

alkamisaikaa koskien. 

- Kutsu esittelemään omaa ainejärjestöä Index ry:n sivuainemessuille. 

- Välityspyyntö koskien Jyväskylän yliopiston opiskelijan osallistumispyyntöä 

maisterintutkielmaan. 

- Humanitaskummilta mainos jäsenjärjestöjen hallitusten etähengailuillasta 28.4. 

- Mainos webinaarista ‘Steps To Successful Virtual Events by Sahil Shah’ 

AllEvents.in-sähköpostilistalta. 

- Välityspyyntö työtarjouksesta Talsoilan koulussa Forssassa. Tämä on lähetetty 

jäsenistölle. 

- Välityspyyntö infoviestistä koskien Turun Wappuradiota. 

- Välityspyyntö viestistä koskien KesäAATUja 6.5.–31.7. 

- Team Asia Exchangen mainos webinaarista ‘Last minute outlook on our 

destinations for fall 2021’.  

- Viestit koskien Turun Wappuradiota ja KesäAATUja on välitetty yhdessä jäsenistölle. 

Samassa viestissä mainostettiin erityisesti Wappuradioon osallistuvia anglicalaisia ja 

turkulaista humanistispeksiä. 

- Sopokopokysely on välitetty jäsenistölle. 



- Humanistisen tiedekunnan tutorkoulutus järjestetään 20.4. klo 9–14 Zoom-alustalla. 

Seuraava tutorkoulutus on 7.5., ja sen järjestää TYY. Lea-Lotta Huurtela on tiedottanut 

tutoreita koulutuksista. 

- Sopokopokysely sulkeutuu tänään. 

- Hotelli Scandic Julia on vastannut Salli Salolahdelle ja Otava Korkalle koskien 

vuosijuhlapaikan varausmaksua. 

- Tutorvastaavan tehtävälista on välitetty Lea-Lotta Huurtelalle. 

 

7. Talous 

a. Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja eikä laskuja. 

 

b. Muuta  

- Ei muuta talousasiaa. 

 

8. Vuosijuhlien varausmaksu Scandic Julia 

- Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat lähettäneet hotelli Scandic Julialle viestiä koskien 

vuosijuhlapaikan varausmaksua ja siitä aiheutuneita kysymyksiä. 

- Hotelliin oltiin yhteydessä TYYn oikeusaputoimikunnan neuvojen pohjalta. 

- Hotelli on vastannut, mutta ei esittele viestissään erittelyä varaussummasta, jota Salli 

Salolahti ja Otava Korkka ovat pyytäneet. Hotelli on myös vastannut, ettei palauta 

1560,00 € varausmaksua hallitukselle. 

- Salli Salolahti ja Otava Korkka ovat nyt yhteydessä TYYn neuvontalakimieheen ja 

kyselevät neuvoja koskien jatkotoimenpiteitä. 

  

9. Menneet tapahtumat 

a. Remote Quiz 15.4. 

- Tapahtuma onnistui hyvin. 

- Tapahtumaan osallistui kymmenisen ihmistä. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Whine and Wine 20.4. 

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

- Kyselyyn on tullut laajasti vastauksia eri vuosikursseilta. 

 

b. Speed Friending Kritiikki ry:n kanssa 22.4. 

- Kritiikki ry on julkaissut Facebook-tapahtuman ja se on jaettu Anglica ry:n Uni Turku-

ryhmään. 

- Sähköpostiviesti on välitetty jäsenistölle. 

- Otava Korkka ja Maija Ahtiala kokoustavat tapahtumasta Kritiikki ry:n kanssa 

huomenna tiistaina 20.4. 

 

c. Vappuviikon tapahtumat 

- 28.4. järjestetään Kahoot ja PowerHour. Lea-Lotta Huurtela tekee Kahootin 

tapahtumaan. 

- 30.4.–1.5. järjestetään vappubingo Instagramissa. Emmi Kaitarinne suunnittelee 

bingopohjan. 



- Jäseniä pyydetään lähettämään vappubingoa koskien valokuvia todisteeksi tehtävien 

suorittamisesta. Voittajille on luvassa palkintoja ja Lea-Lotta Huurtela kyselee 

palkintoihin liittyen, olisiko Wolt kiinnostunut sponsoroimaan lahjakortteja. 

- Baccanalian Readthrough pidetään 1.5. Discord-alustalla iltapäivällä.  

 

d. Vappusitsit 29.4. 

- Mikko Rytö liittyy Veera Purhosen ja Lea-Lotta Huurtelan kanssa johtopöytään. 

- Sähköpostiviesti on välitetty jäsenistölle. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

- Tutoreiden Whatsapp-ryhmässä on keskusteltu yhteisistä tutorpaidoista. Kun 

hallituksella on tiedossa, kuinka moni tutor ottaisi paidan ja mitä paidat tulisivat 

maksamaan, hallitus keskustelee, voisiko Anglica mahdollisesti sponsoroida osan 

paitojen hinnasta. 

- TYYn etälippukulkueen videon eräpäivä on huomenna 20.4. Hallitus päättää, että 

Anglica ei osallistu lippukulkueeseen, koska vapaaehtoisia videon kuvaamiseen ja lipun 

kantamiseen ei ole. 

- Humanitas ry:n järjestämä Sopokopo-puheenjohtaja-ilta järjestetään 21.4. klo 17 alkaen 

Zoom-alustalla. Veera Purhonen osallistuu alustavasti. 

- Humanitas ry:ltä on tullut kysely koskien humanististen aineiden yhteistä laulukirjaa. 

Otava Korkka vastaa kyselyyn hallituksen puolesta. 

- Otava Korkka välittää vanhoille tutoreille Humanitas ry:n kyselyn koskien humanistisen 

tiedekunnan tutorkoulutuksen kehittämistä.  

- Hallitus järjestää seuraavan hallituksen kokouksen 26.4. klo 19 alkaen Zoom-alustalla. 

Salli Salolahti tiedottaa jäsenistöä kokouksen alkamisajan muutoksesta. 

- Kevään viimeinen kokous järjestetään 4.5. Jäsenistöä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 

 

12. Kokouksen päättäminen ajassa klo 18.56. 

 

 

 

_________________________ ____________________________ 

Salli Salolahti  Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 


