
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

27.3.2017  

Paikka: Putex-huone 

Läsnä: Annina Matikainen, Annastiina Miettinen, Varpu Oksa, Ida Sukanen, Aurora Järvensivu, 

Siiri Seppälä, Juulia Vehkaoja ja Linda Bergkvist 

Poissa: Laura Passi 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.24. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aurora ja Siiri. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei ole postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Indexin risteilyllä on vielä tilaa. 

§8 Muistelot 

Putex oli katsomassa I/O-speksiä. Speksi oli hyvä ja paljon putexlaisia oli lavalla ja katsomassa. 

Kevätkokous oli 27.3.  



§9 Talous 

Ei ole talousasioita. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Juulia on ilmoittanut henkilökunnalle, miltä vuosikursseilta on osallistujia Indexin ekskursiolle. 

Juulia menee Indexin kopojen tapaamiseen 3.4. 

§11 Tulevat tapahtumat 

Hallituksen virkistäytyminen on huomenna. Mennään Idalle klo 19. Pidetään nyyttärit ja sovitaan 

whatsapissa, mitä kukakin tuo. Aurora toivoo, että katsotaan Bachelor. 

Terapiasitsit ja -bileet ovat 12.4. Facebook-tapahtuma julkaistiin tänään ja julisteita levitetään. 

Sitseille on tulossa paljon putexlaisia. 

Mietitään torstaiksi 4.5. Putexin yhteistä illanviettoa, jota oltiin suunniteltu alun perin 

vappuviikolle. Annina varaa Tyy:n saunan. 

Putexin retki Ruissaloon on perjantaina 28.4. klo 15 eteenpäin. 

Viedään Putexin lippu lippukulkueen jälkeen Juulialle, ja tuodaan se vapun jälkeen takaisin Putex-

huoneelle. 

Annina on kertonut Communica ry:lle Putexin syksyn aikatauluja, ja he ehdottavat kokouksensa 

jälkeen sopivaa ajankohtaa. 

Kakola-kierrokselle on ollut kiinnostuneita. Juulia selvittää hintoja. 

§12 Liikunta ja hyvinvointi  

Siiri laittaa viestiä seuraavasta Pupapin tapaamisesta. Mennään pelaamaan ala-astepelejä. Tyy:n 

projektiavustuksen voi käyttää liikuntavälineiden lisäksi myös esimerkiksi tilavuokriin. 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Jatkossa linkitetään blogikirjoitukset Facebookiin. Meri koodaa tenttiarkistoa. 

  



§14 Muut esille tulevat asiat 

Eniten ääniä saaneen logoehdotuksen suunnittelija tekee muokkauksia ehdotukseen, ja Aurora on 

tällä viikolla yhteydessä Turun tekstiilipainoon. 

Musteasiasta ollaan yhteydessä Fobiaan. Logopedian henkilökunnan kanta on, että 

materiaalihuoneen mustetta ei makseta. 

Tilataan Putexin haalarimerkkejä kesän aikana lisää. Tehdään yhteistilaus Fonin haalarimerkeistä. 

Pyydetään ihmisiä laittamaan haalarimerkkiehdotuksia. 

Mietitään Word- ja Excel-koulutusta putexlaisille. 

Mietittiin yhdessä toiminta-avustushakemuksen tekemistä. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Annina tekee Doodlen seuraavan viikon kokouksesta. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 15.09. 

 

 

_____________________  ______________________ 

Annina Matikainen  Annastiina Miettinen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Aurora Järvensivu  Siiri Seppälä 

 


