
 
 

PuTex ry - Hallituksen kokous 

PÖYTÄKIRJA 

3.9.2018 

Paikka:  Proffan kellari 

Läsnä:  Siiri Seppälä (pj.), Pipsa Vannemaa (sihteeri), Ella Hölsä, Annastiina Miettinen, Pihla 

Saaristo, Laura Passi, Silva Järvinen, Inari Aarola, Liisa Heliste ja Ida Relander 

Poissa:  Ida Sukanen 

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 18.34 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään ilman muutoksia. 

§4 Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Silva Järvinen ja Laura Passi valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään 22.8. kokouksen pöytäkirja. 

§6 Posti 

Nordic Aphasia Conference- mainos oli ilmaantunut Kopille. 

§7 Ilmoitusasiat 

Siiri tekee nimenkirjoitusoikeusilmoituksen PRH:lle. 

§8 Muistelot 

Fuksiviikot sujuneet mainiosti, fuksit ryhmäytyneet hyvin. Fuksipäivystyksessä myytiin merkkejä. 



 
 

§9 Talous 

24.4. Ella Hölsälle hyväksytty pöytäkirjassa 3,98€. Korjataan summa, sillä todellinen summa 

maksettuna ja kuitilla on 3,71€. 

Hyväksytään Ella Hölsälle 8,05€/Prisma Itäharju fuksipäivystyksen tarjoiluista. 

Hyväksytään Pihla Saaristolle 180€/TYY TYYlikkään avauksen lipuista. 

Hyväksytään Putex ry:n uusiksi jäseniksi 17 uutta opiskelijaa. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Loppuharjoittelukyselyn järjestämistä kannatetaan. Suunnitellaan tarkemmin myöhemmin. 

Viime logokokouksen pöytäkirjan mukaan henkilökunta suunnittelee illanviettoa opiskelijoiden 

kanssa. 10.9. on seuraava kokous. 

§11 Tulevat tapahtumat  

4.9. Avajaiskarnevaaleille merkkejä myymään Pihla, Silva, Annastiina ja Siiri. Ostetaan karkkia 
karnevaaleille tarjottavaksi. 
 
4.9. Hallitus, jäsenistö ja fuksit tapaavat - klo 19 Portissa. Hallitus esittäytyy ja Siiri kertoo lyhyesti 
loppuvuoden tapahtumista. Keksitään pelejä ja leikkejä viihdykkeeksi. 
 
6.9. Fuksisitsit - Kaikki ostokset tilattu ja hoidossa. Osiksen avain muistettava hakea TYYltä. Ella ja 
Silva menevät valmistelemaan n. klo 16, avuksi saa tulla. 
 
10.9. TYYn koulutuspäivä 
 
26.9. Kastajaiset - TYYn saunalla 18-, mietitään lisää myöhemmässä kokouksessa, kun fuksisitseistä 
on toivuttu. 
 
3.-6.10. Oululaisten excu - Muistutetaan asiasta infokirjeessä. Alustavasti suunnitelmassa ke 
tutustuminen, ruoka ja sauna, to päivällä luennolle (Lastenneurologiset ja kommunikatiiviset 
häiriöt 12-14?) ja illalla sitsit + bileet, pe päivällä jotakin rentoa ja illalla mahdollisesti Tutoriksen 
yritysvierailu. La vielä mahdollisesti brunssi. Mahdollisesti pesistä joku päivä Indexin 
hyvinvointiviikon kunniaksi. 
 
Essoten ja Lahden työpaikkojen esittelytapahtumasta tullut yhteydenotto. 
 
Puhevammaisten viikko 1.-7.10. – Puheterapeuttiliiton opiskelijajäsenillä jotakin suunnitteilla, 
putexilaiset voivat liittyä mukaan. 
 



 
 

Hallituksen kämppäappro – Edellinen yritys meni mönkään, uudesta ajasta on tehty Doodle-kysely. 
 
Illanvietto opettajien kanssa – opettajat ideoivat 
 
Terapiasitsien ja kaverisitsien järjestämisajankohta pohdinnan alla. Terapiasitsejä ehdotettu 
syksylle.  
 
§12 Liikunta ja hyvinvointi  

Pupapi ulkopelikerta työn alla. 
 
Kurjenrahkan päiväreissu syyskuun aikana. 
 
Flowpark-kokeilu – tutkitaan asiaa. 
 
§13 Indexin asiat  

5.9. Indexin kastajaiset – meidän rastilla hulavanneleikkiasioita. Ida R. ostaa hulavanteet. 
 
13.9. Indexin fuksisitsit- ja bileet 
 
2.10. Pyöräretki 
 
3.10. Teatteriekskursio LOTR:iin 
 
12.10. 65. vuosijuhlat  
 
§14 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Sihteerinvaihdoksesta tiedotetaan seuraavassa infokirjeessä ja tiedot muutetaan nettisivulle. Pipsa 

laittaa kuvan Lauralle sivuja varten 

Valmistuneiden kuulumisesta Putex-ryhmään on tullut kyselyjä. Hallituslaiset ovat sitä mieltä, että 

valmistuneet voivat olla hyvin mukana ryhmässä niin halutessaan. 

§15 Muut esille tulevat asiat  

Alumnitoimintaa olisi mukava järjestää keväällä. 

Tenttiarkistosta tiedotetaan fukseille ja sivun nimeksi muutetaan jäsensivut. 

Fuksien haalarisponsorien paperilaskujen postimerkkikuluihin osallistumisesta on tullut kyselyä. 

Hallitus päätti osallistua postimerkkikuluihin. 



 
 

Liisa palautti Pihlalle monta kuukautta lainassa olleen kynän. 

§16 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 11.9. klo 10.30 Kopilla. 

§17 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 20.15. 

 

_____________________  ________________________ 

Siiri Seppälä Pipsa Vannemaa   

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Silva Järvinen         Laura Passi      


