
Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry 

Hallituksen kokous 17/2021 

26.4.2021 klo 19.00, Etäkokous Zoom-alustalla 

Paikalla: Salli Salolahti, Otava Korkka, Aliisa Rantanen, Emmi Kaitarinne, Lea-Lotta Huurtela, 

Malla Hemminki, Veera Purhonen, Juha Törrönen, Maija Ahtiala ja Tommi Virtanen. 

Seuraamassa: Noora Kyckling. 

 

1. Kokouksen avaus ajassa klo 19.03. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään ilman muutoksia. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hallitus on lukenut ja hyväksynyt pöytäkirjat 15/2021 ja 16/2021. 

 

5. Posti 

- Ei postia. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja: 

- Delta ry viettää 45-vuotisjuhliaan 6.11.2021 – kutsut tulevat myöhemmin. 

- Välityspyyntö CampusSportin tiedotteesta koskien liikuntatuutorihakua. 

- Kustantamo Oy Avisado Ab:n välityspyyntö tiedotteesta koskien heidän 20-

vuotisjuhlakampanjaansa. 

- Kieliverkoston tiedote koskien Kieliparlamenttia 2021. 

- Turun ylioppilasteatterilta tiedote koskien vapun tapahtumia. 

- Säästöpankin uutiskirje. 

- TYY tiedustelee, löytyisikö järjestöistä halukkaita pitämään järjestökohtaisia 

breakoutroomeja TYYn vappuaaton boolituksessa Zoomissa pe 30.4. 

- Välityspyyntö kutsusta silmänliiketutkimukseen. 

- CampusSportin yhteistyösopimus 2021–2022. 

- Pöytäkirjat 12/2021 ja 13/2021 on lisätty nettisivuille. 

- Humanitas ry:n kysely vanhoille tutoreille on jaettu. 

- Otava Korkka on vastannut Humanitas ry:n kyselyyn koskien laulukirjoja. 

- TYY on luonut Whatapp-ryhmän kaikille tutorvastaaville. TYY on myös ilmaissut 

kiinnostuksen koota tutorneuvoston. 

- Torstaina 29.4. järjestetään englannin oppiaineen henkilökunnan kokous. Veera Purhosta 

ei ole kutsuttu osallistumaan kokoukseen. 

- Kevään viimeinen puheenjohtajaneuvosto järjestetään tiistaina 4.5. 

 



7. Talous 

a. Kuitit ja laskut 

- Ei uusia kuitteja eikä laskuja. 

 

b. Muuta 

- Maaliskuun palvelumaksu on veloitettu pankkitililtä. 

 

8. Sopokopo-kyselyn tulokset 

- 26 vastausta tuli yhteensä. 

- Hallitus on käynyt kyselyn läpi yhdessä. 

- Veera Purhonen kertoo tuloksista myöhemmin englannin oppiaineen henkilökunnan 

kokouksessa. 

 

9. Syksyn 2021 tapahtumat 

- Q-talon varaukset pilttisitsejä, halloween-sitsejä ja pikkujouluja varten on tehty. 

- Malla Hemminki ja Maija Ahtiala ovat yhteydessä yökerho Marilyniin ja Vegasiin 

koskien syksyn aukioloaikoja. 

- Hallitus on yhteydessä Villa Aurinkolahteen koskien syksyn aikatauluja. 

 

10. Menneet tapahtumat 

a. Whine and Wine 20.4. 

- Tapahtumassa ei ollut ketään hallituksen ulkopuolista osallistujaa. 

- Hallitus on keskustellut, että tapahtuma onnistuu paremmin lähikontaktina. 

 

b. Speed Friending Kritiikki ry:n kanssa 22.4. 

- Tapahtuma meni hyvin. 

- Paikalla oli noin 15 osallistujaa. 

- Kritiikki ry on kiinnostunut järjestämään tulevaisuudessa tapahtumia Anglican kanssa 

uudestaan. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

a. Vappuviikon tapahtumat 

- Jäsenistölle on lähetetty sähköpostia koskien vappuviikon tapahtumia. 

- 28.4. järjestetään PowerHourin yhteydessä vapputeemainen Kahoot-tietovisa. 

- Instagramissa ja Facebookissa on mainostettu vappuviikon tapahtumia. 

- Wolt ei ole vastannut koskien vappubingon palkintojen sponsorointia. 

- Baccanalian 1.versio on lähes valmis; hallitukselle lähetetään raakaversio 

tarkistettavaksi. 

 

b. Vappusitsit 29.4. 

- Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

- Aikaisempien vuosien aikana perinteeksi tullutta kahvitusta englannin pääsykokeisiin 

osallistuneille ei järjestetä vedoten koronaturvallisuuteen, mutta hallitus postaa 

Instagramin kautta kannustusviestin. 



- Lea-Lotta Huurtela on tiedostellut Digit ry:n entiseltä tutorvastaavalta, mitä heidän 

tilaamat paidat maksoivat. Yhdestä liikkeestä tulisi paitojen hinnaksi 19,00 €, ja tähän 

hallitus on keskustellut sponsoroinnista siten, että tutoreille jäisi maksettavaa 10–15 € 

per paita. 

- Hallitus on keskustellut, että jos kesällä on mahdollista nähdä lähikontaktissa, niin 

silloin suunnitellaan hallitusjuliste ja otetaan kuvat. 

- Scandica ry hakee kieliaineiden kevätsitsien haalarimerkit torstaina 29.4., ja ilmoittaa 

sitsien Facebook-tapahtumassa, milloin merkkejä voi hakea. 

 

13. Kokouksen päättäminen ajassa klo 19.59. 

 

 

 

 

_________________________ ____________________________ 

Salli Salolahti  Aliisa Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri 


