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Läsnä:

Läsnä 27 PuTeX ry:n jäsentä. Osallistujalista liitteenä (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen
PuTeX ry:n puheenjohtaja Siiri Seppälä avasi kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Siiri Seppälä, sihteeriksi Pipsa Vannemaa,
pöytäkirjantarkistajiksi Silva Järvinen ja Annina Matikainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin
Inari Aarola ja Ida Sukanen.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja
päätösvaltaisia kun kokous on kutsuttu koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 26 päivää ennen kokousta jäsenistölle
sähköpostitse, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma (liite 3).
Päätettiin täydentää kohtaa 2. yleinen yhdistystoiminta / Toiminnan jatkuvuus ja
alumnitoiminta niin, että vuosittain järjestettävä alumnitapahtuma on suunnattu
alumnien lisäksi myös logopedian opiskelijoille. Lisäksi korjattiin kohtaan 3. Opintoasiat
laitoksen toimikunnan nimeksi opetus- ja tutkimustoimikunta sekä lisättiin
koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin myös TYYn koulutuspoliittisiin kokouksiin
osallistuminen. Kohtaan 4. Vapaa-aika lisättiin mahdollisuus järjestää kaverisitsit
vuonna 2019.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksineen.
6. Jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 2019
Päätettiin opiskeluaikaisen ainaisjäsenyyden suuruudeksi vuodelle 2019 20,00 € ja
vaihto-opiskelijoilta perittävän jäsenmaksun suuruudeksi 5,00 €.
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7. Talousarvio vuodelle 2019
Käytiin läpi taloudenhoitajan laatima budjetti vuodelle 2019 (liite 4).
Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
8. Putex ry:n hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2019
Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Pihla Saaristo.
9. Putex ry:n hallituksen jäsenten, varapuheenjohtajan ja varajäsenten valinta toimikaudelle 2019
PuTeX ry:n hallitus koostuu sääntöjen mukaisesti vähintään neljästä (4) ja enintään
kahdestatoista (12) varsinaisesta jäsenestä puheenjohtajan lisäksi, sekä vähintään
kahdesta (2) ja enintään kuudesta (6) varajäsenestä.
Hallituksen jäsenillä on kullakin oma vastuutehtävänsä, jonka mukaisesti he hakevat
mukaan hallitustoimintaan. Hallitus on määritellyt toimikauden 2019 vastuutehtäviksi
taloudenhoitajan, koulutuspoliittisen vastaavan, sihteerin, tapahtumavastaavan,
liikunta- ja hyvinvointivastaavan, tiedotusvastaavan, yritys- ja ulkosuhdevastaavan
sekä Index-vastaavan tehtävät. Näistä tapahtumavastaavia valitaan kaksi.
Hallitusehdokkaat esittäytyivät kokouksen puheenjohtajan johdolla ja useiden
henkilöiden asettuessa ehdolle järjestettiin suljettu lippuäänestys.
Taloudenhoitajaksi valittiin Jenna Ranki.
Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin kahdesta ehdokkaasta Suvi Warinowski.
Sihteeriksi valittiin kahdesta ehdokkaasta Mirella Tuomisto.
Tapahtumavastaaviksi valittiin Eerika Moisanen ja Eveliina Sipakko.
Liikunta- ja hyvinvointivastaavaksi valittiin Sonja Koskelainen.
Tiedotusvastaavaksi valittiin Ella Hölsä.
Yritys- ja ulkosuhdevastaavaksi valittiin Martta Mikkonen.
Index-vastaavaksi valittiin kahdesta ehdokkaasta Silva Järvinen.
Hallitukseen valituista varapuheenjohtajaksi valittiin kahdesta ehdokkaasta Jenna
Ranki.
Varajäseniksi valittiin Jenni Pakarinen ja Oona Puro.
10. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pipsa Vannemaa ja Liisa Heliste sekä
varatoiminnantarkastajiksi Inari Aarola ja Venla Raitala.
11. Putex ry:n edustaja ja varaedustaja Turku School of Behavioral Sciences -johtoryhmään
Edustajaksi valittiin Suvi Warinowski ja varaedustajaksi Martta Mikkonen.
12. Muiden toimihenkilöiden valinta toimikaudelle 2019
Muita toimihenkilöitä PuTeX ry:ssä ovat ympäristövastaava, alumnivastaava sekä
tutorvastaava. Hallitus valitsee itse sisäisesti alumni- ja tutorvastaavan toimikautensa
alussa.
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Ympäristövastaavaksi valittiin Ella Hölsän.
13. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:34.

Vakuudeksi

______________________________
Puheenjohtaja Siiri Seppälä

_____________________________
Sihteeri Pipsa Vannemaa
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Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

_____________________________
Silva Järvinen

______________________________
Annina Matikainen

