
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

14.12.2017  

Paikka: Putex-huone 

Läsnä: Annina Matikainen, Annastiina Miettinen, Laura Passi, Ida Sukanen, Siiri Seppälä ja Aurora 

Järvensivu 

Poissa: Juulia Vehkaoja, Linda Bergkvist ja Varpu Oksa 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.06. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Siiri ja Aurora. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei ole postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Nyt on ensimmäinen kokous uudella Kopilla. Indexin kiitosilta kaikille tämän vuoden 

hallituslaisille on 18.1. Indexin hallitussitsit ensi vuoden hallituslaisille on 31.1. Tyyn koulutuspäivä 

ensi vuoden hallituslaisille on 23.1. 

  



§8 Muistelot 

Pikkujouluristeily oli 3.-4.12. Oli hauskaa, ja Varpun mielestä se oli vuoden paras Putex-tapahtuma. 

Päivystys oli 5.12. Saatiin melkein kaikki kirjat ja resonaattoriputket jaettua. Kiitosilta oli 7.12. Oli 

kivaa ja boolia riitti. Puheenjohtajat siivosivat ahkerasti. Siiri sai illan aikana uusia kokemuksia. 

Hallituksenvaihtoilta oli 12.12. Paras Putex-muisto -kierros oli hyvä. Putex-huoneen muutto oli 

13.12. Muutto sujui yllättävän nopeasti, ja paljon putexlaisia oli auttamassa. Uusi Koppi on kiva. 

§9 Talous 

Hyväksytään Anninalle Baltic Princess 14,90 euroa risteilyn tarjoiluista. 

Hyväksytään Siirille 4,18 euroa K-Market Puhakka sitsitarvikkeista ja Pilailupuoti 6,50 euroa 

sitsikellosta. 

Hyväksytään Annastiinalle 18,50 euroa Putex-huoneen uuteen kalenteriin. 

Pohditaan, mitä hankitaan liikuntavälineisiin tarkoitetulla projektiavustuksella. 

Mietitään uusien tavaroiden ostamista Kopille jäljellä olevilla rahoilla. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Ei koulutuspoliittisia asioita. 

§11 Tulevat tapahtumat 

Puheterapeuttiliiton Info on 25.1. Mietitään tilaa. 

CogniMedin opiskelijailta on 2.2. Ilmoittautuminen on alkanut. 

Yhteissitsit ja -bileet ovat 1.3. Q-talo on varattu ja mietitään kolmatta ainejärjestöä mukaan. 

§12 Liikunta ja hyvinvointi  

Jätämme hyvinvoinnin ensi vuoteen. 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Tenttiarkisto laitetaan kuntoon joulukuun aikana. 

§14 Muut esille tulevat asiat 

Jokainen hallituslainen tekee testamentin uusille hallituslaisille ja perehdyttää seuraajansa. 

Toimitetaan haalarimerkit Ääni ry:lle. 



Siiri on töissä joululomalla Lahdessa ja Auroralla on tentti. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Annina tekee Doodlen, jos saadaan sovittua kokous vielä täksi vuodeksi. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 12.45. 

 

 

_____________________  ______________________ 

Annina Matikainen  Annastiina Miettinen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Siiri Seppälä  Aurora Järvensivu 

 


