
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

7.3.2017  

Paikka: Putex-huone 

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

Juulia Vehkaoja 

Poissa: Varpu Oksa, Linda Bergkvist ja Laura Passi 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.08. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aurora ja Ida. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei ole postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Ei ole ilmoitusasioita. 

§8 Muistelot 

Putex-huoneen siivous sujui hyvin. Huone näyttää nyt viihtyisältä. 



Asteriskin vuosijuhlat olivat kivat. Cocktail-tilaisuudessa esitettiin paljon tervehdyksiä ja annettiin 

hauskoja lahjoja. 

§9 Talous 

Budjetointi 

Hyväksytään: 

Merkillinen Oy 188,45 euroa Who run the world -bileitten haalarimerkeistä. 

Anninalle Prisma Itäharju 19 euroa ja Alko 11,09 euroa Asteriski ry:n vuosijuhlalahjasta. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Juulia oli puhunut logokokouksessa, että viittomakielen tulkki tai toimintaterapeutti tulisi 

kertomaan logopedian opiskelijoille työstään moniammatillisen tietoisuuden lisäämiseksi. Juulia oli 

kertonut Indexin ekskursiosta henkilökunnalle, ja he miettivät, voisiko sen jotenkin sovittaa 

logopedian opetukseen. 

§11 Tulevat tapahtumat  

Bileet Kannan kanssa on 8.3. Merkit ovat tulleet ja lipunmyyntivuorot on sovittu. Ida ja Aurora 

laittavat vielä Facebookiin ja Instagramiin kuvan merkistä. 

CogniMedin opiskelijailta on 13.3. Sinne on tulossa paljon opiskelijoita. 

I/O-speksin ryhmätilaus on tehty 23.3.-esitykseen. 

Putexin kevätkokous on 27.3. klo 14. Toiminnantarkastajiin on oltu yhteydessä ja kokouskutsu on 

laitettu Putex-listalle. 

Terapiasitsit ja -bileet ovat 12.4. Impulsin, Vocaliksen ja Fobian kanssa. Laulunjohtajia on kyselty ja 

haalarimerkkejä ollaan tilaamassa. 

Aletaan miettiä Putexin vappua. Tehdään siitä Facebook-tapahtuma, ja mietitään vappuviikolle 

myös hyvinvointitapahtumaa. 

  



§12 Liikunta ja hyvinvointi  

Kehonhuoltotunti pidetään 20.3. klo 14-15. Osallistuminen maksaa 2 euroa. Tehdään 

kehonhuoltotunnista Facebook-tapahtuma, jonka kautta ilmoittaudutaan. Mietitään seuraavaksi 

Pupapin tapahtumaksi ala-asteelta tuttujen pelien pelaamista. 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Kirjoitetaan Putexin nettisivujen blogiin Communican ja Asteriskin vuosijuhlista. 

§14 Muut esille tulevat asiat 

Putex-collegeiden logoksi ei ole vielä tullut ehdotuksia. 

Putex ostaa kokeeksi mustetta materiaalivarastolle, ja jos sitä kuluu paljon, siitä aletaan kerätä 

maksua putexlaisilta. Ollaan yhteydessä Fobian hallitukseen siitä, käyttävätkö he myös mustetta. 

Annastiina ostaa mustetta. 

Annina ja Linda tekevät toiminta-avustushakemuksen Putexille. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Annina tekee Doodlen. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 16.48. 

 

 

_____________________  ______________________ 

Annina Matikainen  Annastiina Miettinen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 



     

Aurora Järvensivu  Ida Sukanen 

 


