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Hallituksen kokous 22/2018 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 18.9.2018 
Paikka:  Koppi 

Läsnä:  Siiri Seppälä (pj), Pipsa Vannemaa (siht.), Liisa Heliste, Silva Järvinen, Inari 

Aarola, Ida Relander, Ella Hölsä 

Poissa:  Ida Sukanen, Pihla Saaristo, Laura Passi, Annastiina Miettinen 

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 10.08 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään ilman muutoksia. 

§4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

§5 Posti 

Indexin vujukutsu tuli. 

§6 Ilmoitusasiat 

Ei ole. 

§7 Muistelot 

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin excun aikataulua, putex-collegeiden tilaamista ja 
pikkujouluristeilyä  

 Annastiina hoitaa collegetilauksen, kuvaa muutetaan niin, että siitä poistetaan 
tekstin alla oleva pistekuvio ja suurennetaan tekstiä 
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§8 Talous 

Käsitellään ensi kokouksessa, kun talousvastaava on paikalla. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Logokokouksessa puhuttiin sähköpostilistan siirtämisestä oppiaineen vastuulle – Katri 
Tammelin on vastuussa oppiaineen puolella. Putexlistaa karsitaan kun asia etenee. 
 
Kati puhunut 2020 kesäkoulun järjestämisestä Turussa – luultavasti fuksiviikon kanssa 
päällekkäin, miten opiskelijat pystyvät osallistumaan 100 vierailevan opiskelijan 
iltaohjelmasta 

 Ajankohta vaikea 

 Paljonko vaaditaan meiltä? 
 
Loppuharjoittelukysely 

 Ida R. alkaa tekemään alustavasti  
 
Sähköpostia kopolle: Loppuharkoissa laajempien ja erilaisten harkkapaikkojen 
mahdollistaminen? 

 Huolena vaikeudet löytää harkkapaikkoja, opiskelijamäärien kasvaessa niitä on liian 
vähän 

 Ida tuo esille asian seuraavassa logokokouksessa 
 
Ehdotus palkattomista loppuharkoista kieltäytymiseksi 

 Pipsa kyselee muilta ainejärjestöiltä ja Puheterapeuttiliiton opiskelijaedustajilta 
 
ÅA:ssa kielihäiriöpäivä 10.12. 
 
§11 Tulevat tapahtumat  

19.9. Klo 13 Kopin siivous 
 
26.9. Kastajaiset klo 18 eteenpäin 

 Siiri selvittää viime vuoden rastit 

 T-klubi kysytään taas mukaan 

 Hallituslaiset kysyvät omilta vuosikursseiltaan rastinpitäjiä 

 TYYn sauna varattu 

 Ella, Siiri ja Silva käyvät kaupassa, budjetti 50€ 
 
3.-6.10. Oululaisten excu 

 yhteensä 26 oululaista tulossa 

 majoitukset ovat hoidossa 

 kaikki tulevat ke, suurin osa tulee klo 17.50 

 TYYn saunan avaimet hakee Siiri 
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 Ida ja Liisa hakee pitsat 

 to aamun Turku-kierros 10.00 

 pe illan Tutoris-vierailun aikataulu ei vielä varmistunut, ilmoittautuminen tehtävä 
ylimääräisille paikoille 

 to luento ok, klo 14-16 

 Silva tekee sitseistä tapahtuman 

 La-aamulle mahdollisesti hotelliaamupalan järjestäminen? 
 
Essoten ja Lahden työpaikkojen esittelytapahtumat 

 Essote haluaisi oman esittelypäivän, valmiita järjestämään ja maksamaan, 
hlömäärä pitäisi luultavasti rajata 

 Lahden kanssa pitää keskustella ajankohdasta uudestaan 
 
Puhevammaisten viikolla Pt-liiton ständi 
 
Pikkujouluristeily – Ella laittanut tarjouspyynnöt 60 henkilölle 
 
1.11. Hallituksen kämppäappro 
 
Terapiasitsit 7./8.11. – joku ottanut yhteyttä baareihin.  
 
Illanvietto opettajien kanssa – ei ole ollut enempää juttua 
 
 
§12 Liikunta ja hyvinvointi  

Pupapi pesistä 25.9. klo 17.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Kurjenrahkan päivävaellus 29.9. 
 
Flowpark 21.9. 
 
§13 Indexin asiat  

Käsitellään seuraavassa kokouksessa vastaavan ollessa paikalla. 

§14 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Muistutetaan Passia jäsensivuista muistuttamisesta. 

§15 Muut esille tulevat asiat  

Pipsa menee TSYKin lukioon esittelemään logopediaa ke 24.10.  
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§16 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään ma 24.9. klo 10.30. 

§17 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 11.32. 

 

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty hallituksen toimesta 

 

_____________________  

Siiri Seppälä    

Puheenjohtaja   

  


