
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

27.4.2016 

Paikka: Putex-huone 

Läsnä: Siiri Lindblad, Ella Sjöblom, Varpu Oksa, Annina Matikainen, Anniina Sulonen (poistui 

kohdassa 11), Juulia Vehkaoja, Linda Bergkvist 

Poissa: Siiri Seppälä, Meri Kraft 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:51. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juulia Vehkaoja ja Annina Matikainen. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Foni ry:ltä tullut postia Suomen logopedian opiskelijat -ryhmästä, joka on juuri perustettu. 

Tarkoituksena on perustaa paikka, jossa on helppo verkostoitua koko Suomen logopedian 

opiskelijoiden kanssa ja jakaa tietoa ja kokemuksia eri yliopistojen logopedian opinnoista yms. Siiri 

Lindblad jakaa linkin Facebookin Putex-ryhmään. 

§7 Ilmoitusasiat 

Siiri Seppälä on ilmoittanut tiedekunnalle Putex-huoneen turvallisuusvastaavaksi itsensä ja 

varaturvallisuusvastaavaksi Siiri Lindbladin. 



Puheterapeuttiliiton vierailu yhteydessä viini- ja juustoillan kanssa Vocaliksen kanssa on sovittu 

pidettävän syksyllä. 

Putexin tervehdys uusien opiskelijoiden kirjeeseen tehdään, ja Seppälä ja Bergkvist suunnittelevat 

ja toteuttavat sen. 

§8 Muistelot 

Avaruusbileet 21.4. olivat onnistuneet, vieraita oli n. 150.  

Contextian ja Evantian brunssi 22.4. oli mukava ja kiinnostava. 

Putex-huoneen makeover: Sjöblom ja Lindblad kävivät Ikeassa ostoksilla ja henkilökunnan 

vujulahja käytettiin huoneen tarvikkeisiin ja sisustamiseen. Reetta-Maija Henttinen ja Eerika 

Väisänen siivosivat huoneen ja laittoivat sen uusiksi. Uudistukset on koettu hyviksi, huone on 

viihtyisämpi ja tuntuu tilavammalta. 

§9 Talous 

TYY:n projektiavustus vuosijuhlien tiloja varten on tullut. 

TYY:n Toiminta-avustuspäätöstä odotellaan. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Juulia Vehkaoja on kysynyt Elise Veraselta tenttikirjoje määrän lisäämismahdollisuudesta, ja Elise 

lupasi ottaa selvää ja palaavansa asiaan. 

Seuraava Logo-kokous pidetään 10.5. 

Kevään palautetilaisuutta varten toivotaan lisää palautteita. Vehkaoja muistuttaa opiskelijoita 

palautteen tärkeydestä. 

Ensi vuoden harjoitteluinfo saatiin siirrettyä ensi viikon maanantaille 2.5. 

Indexin kopo Petri Nyström keroo, että työn alla on päätös, jonka mukaan ainejärjestön 

hallituksessa toimimisesta ja opiskelija-aktiiviudesta voisi tulevaisuudessa saada opintopisteitä. 

Hallitus toivoo, että pisteitä saataisiin myös kuluvalta hallituskaudelta. 

§11 Tulevat tapahtumat  

Ruissalo-retki 28.4. 



Luvattu hyvää säätä. Varpu keittää kahvin kotona ja tuo pumpputermarin Ruissaloon. Sulonen tuo 

mukanaan kuumaa vettä termarissa ja maidon. Siiri tuo mukanaan teen ja sokerin. 

VAPPU 

Siiri Lindblad lähetti lipunkantajille ohjeistuksen lippukulkueessa toimimisesta. Lindblad ostaa 

booliainekset. Hallitus tulee Vapputansseihin paikalle klo 11. Myydään merkkejä ja jaetaan boolia. 

Putex kokoontuu Vappupiknikille Vartiovuorenmäelle sunnuntaina. 

Hallituksen ja vuosijuhlatoimikunnan virkistäytyminen pidetään Vapputansseissa Putex-huoneella 

klo 14:30. Budjetoidaan kuohuviiniin ja kakkuun yhteensä 70 euroa. 

 

Heta Piirron vierailu Puheterapeuttiliitosta järjestetään yhdessä Vocaliksen kanssa syksyllä viini- ja 

juustoillan yhteydessä. 

Kevään palautetilaisuus pidetään 17.5. klo 10-12, paikka vielä ilmoittamatta. 

 

SYKSY 

Putex suunnittelee järjestävänsä fuksisitsit syksyllä. Tapahtumavastaavat varaavat tilan. 

Kastajaisia suunnitellaan. 

Tuutorit syksyllä 2016 ovat Linda Bergkvist, Siiri Seppälä, Ella Bäcklund ja Ella Hölsä.  

 

§12 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Mainostetaan Ruissaloretkeä ja Putexin vappua. 

§14 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi 3.5. klo 10:00. 



§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 13:00. 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindblad  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Juulia Vehkaoja  Annina Matikainen 

 


