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Hallituksen kokous 21/2018
PÖYTÄKIRJA

Aika:

11.9.2018

Paikka:

Koppi

Läsnä:

Siiri Seppälä (pj.), Pipsa Vannemaa (siht.), Laura Passi, Ella Hölsä, Pihla
Saaristo, Ida Sukanen, Liisa Heliste, Inari Aarola

Poissa:

Ida Sukanen, Silva Järvinen, Annastiina Miettinen

§1 Kokouksen avaus
Kokous avataan klo 10.47.
§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään ilman muutoksia.
§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ella Hölsä ja Ida Sukanen valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään 28.8., 3.9. ja 11.9. kokousten pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.
§6 Posti
Ei postia.
§7 Ilmoitusasiat
Pipsalle saatu nimenkirjoitusoikeus.

28.9. Putex osallistuu lääkiksen kastajaisiin pitämällä rastia 17.30-22.30 mahdollisesti
yhdessä Fobian kanssa.
§8 Muistelot
4.9. Avajaiskarnevaalit – merkkejä myyntiin ainakin 80€ edestä.
4.9. Uusien ja vanhojen ilta ja hallituksen esittäytyminen – meni erittäin hyvin, myyntiraja
ilmeisesti ylittyi, joten Portista ei tule kuluja.
5.9. Indexin kastajaiset – sujui oikein hyvin, hulavanteiden kanssa oli hauskaa.
6.9. Fuksisitsit – Sitsit olivat onnistuneet ja fuksit panostaneet kunnolla. Annastiina ollut
yhteydessä siivouksen yhteydessä rikki menneestä vaakunasta, mutta ilmeisesti ei ole
kuulunut vielä takaisin.
§9 Talous
5 fuksia liitetään Putexin uusiksi jäseniksi.
Silva sai fuksisitsit ilmaiseksi Portti Open Stagen juontamisesta.
Hyväksytään PRH:lle 20,00€ nimenkirjoitusoikeuden muuttamisesta.
Hyväksytään Ida Relanderille 7,80€, Biltema Suomi Oy, Indeksin kastajaisten
hulavanteista.
Hyväksytään Silva Järviselle


3,75€, Prisma Itäharju, fuksisitsien lautasliinoista



15,54€, K-Market Maisteri, avajaiskarnevaalien tarjoiluista



206,82€, Alko, fuksisitsien juomista



243,97€, Prisma Itäharju, fuksisitsien tarjoiluista, sekä



35,13€, K-Citymarket Turku Kupittaa, fuksisitsien jälkiruoista.

Hyväksytään Ella Hölsälle 2,49€, Sale Hämeenkatu, fuksisitsien jätesäkeistä.
Fuksisitsien pääsymaksuista tuloja yhteensä 790€, kaikkien menojen jälkeen jäädään
luultavasti n. 300€ tappiolle.
Pihla tehnyt 60 hlö sitsibudjetin.

§10 Koulutuspoliittiset asiat
Käsitellään ensi kokouksessa kopon ollessa paikalla.
§11 Tulevat tapahtumat
26.9. Kastajaiset – pyydetään lääkiksestä myös pitämään rastia.


Aloitetaan 18.00



Ei osteta uusia ruokailuvälineitä, käytetään mitä Kopilta löytyy



Tarjoiltavaksi patonki, levitteet, popcorn ym. muuta edullista naposteltavaa



Budjetoidaan 50€

3.-6.10. Oululaisten excu


Oululaisia tulossa 27, 14-15 tarvitsee majoitusta



ke 16.30 saapuvat ensimmäiset, lisää myöhemmin ke ja to



TYYn sauna ke 3.10., tilataan pizzaa etukäteen mahdollisesti Niskasta. Ella
tiedustelee tilausmahdollisuutta ravintolasta.



to 4.10. tutustuminen UTUun ja Turkuun (Niina Aho vetää jonkun kanssa), illalla
sitsit



pe 5.10. yleistä kaupunkihengailua ja illalla Tutoriksen kanssa yritystapaaminen



la 6.10. aamupala/brunssi

Puhevammaisten viikolla Pt-liiton ständi
7./8.11. Terapiasitsit - luultavasti baarisitsit, Vegas?
Essoten ja Lahden työpaikkojen esittely tapahtuma


järjestetään molemmat samaan aikaan



vko 42-45 välillä jokin maanantai sopisi

Pikkujouluristeily – alustavassa suunnittelussa, päätetään päivä myöhemmin
Onko Portti Open Stagea tänä vuonna? – odotetaan, että ottavat Portista yhteyttä
Hallituksen kämppäappro – tutkitaan päivämääriä
Illanvietto opettajien kanssa – opettajat ideoivat
Iltakoulu – Siiri tekee Doodlen

§12 Liikunta ja hyvinvointi
Pupapi: pesistä lähiaikoina arkipäivänä, Inari päättää ja ilmoittaa päivän.
Kurjenrahkan päivävaellus – la 29.9., laitetaan infokirjeeseen ja Facebookiin.
Flowpark – pariskuntaperjantait, tasamäärä (30 ollut maksimimäärä viimeksi)
§13 Indexin asiat
13.9. Indexin fuksisitsit- ja bileet
2.10. Pyöräretki
3.10. Teatteriekskursio LOTR:iin
12.10. 65. vuosijuhlat
§14 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen
Muistutetaan jäsenistöä jäsensivuista infokirjeessä.
§15 Muut esille tulevat asiat
Pöytäkirjantarkastajasysteemi vs. pöytäkirjan hyväksyminen kokouksessa – sovittu
hallituksen kesken, että hyväksytään pöytäkirjat tästä eteenpäin kokouksessa.
Putex-college – käsitellään asiaa myöhemmin
Kopin siivous – käsitellään asiaa myöhemmin
TSYKin lukiolta tullut kutsu tulla esittelemään logopediaa – Pipsa menee, on itse
yhteyksissä aikatauluista TSYKin OPOon.
§16 Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 18.9. klo 10.00 Kopilla.

§17 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 11.45.

_____________________

________________________

Siiri Seppälä

Pipsa Vannemaa

Puheenjohtaja

Sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat:

Ella Hölsä

Ida Sukanen

