
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

7.9.2016 

Paikka: Putex-huone 

Läsnä: Siiri Lindblad, Anniina Sulonen, Juulia Vehkaoja, Ella Sjöblom, Annina Matikainen, Linda 

Bergkvist, Siiri Seppälä, Meri Kraft, Varpu Oksa 

Poissa: - 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Siiri Seppälä ja Varpu Oksa. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Kemisteiltä tullut postia, että haluavat tehdä lehtijutun meidän haalareiden väristä. Siiri L. vastaa 

heille. 

Index-lehteen tulee tänä lukuvuonna juttuja jokaiselta jäsenjärjestöltä ja viimeiseen numeroon tulisi 

teksti Putexilta. Ella ja Juulia voisivat tehdä tekstin äidinkielen kurssillaan. 

§7 Ilmoitusasiat 

Mieskalenteri vihdoin tilattu! 



Pikkujouluristeily: päivämäärän voisi päättää ja kysellä tarjouksia. Ella lupasi kysellä risteilyitä ja 

Linda ja Annina hoitavat facebook-tapahtumat. Ehdotetaan risteilyn lähtöpäiväksi sunnuntaita 4.12. 

ja ilmoitetaan opettajille, jotta he voivat siirtää maanantailta luentoja. 

Portti Opens Stage: Annina ja Linda ovat yhteydessä Asteriskeihin ja sovitaan päivämäärä. 

§8 Muistelot 

Indexin kastajaisilla rasti meni hyvin ja merkkejä myytiin paljon. 

Suomi-sitseillä oli hauskaa, kaikki oli panostaneet teemaan  Indexin hallituksen pojat tuli 

kuokkimaan myös.  

§9 Talous 

Maksetaan 

Annina Matikaiselle Suomi-sitsien tarjoiluista 

Alko: 78,38e, K-market: 1,99e 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Ei tiedotettavaa.  

§11 Tulevat tapahtumat  

Putexin kastajaiset 22.9. Paikka on hoidossa. Linda ja Annina tekevät facebook tapahtuman ja 

tuutorit hehkuttaa fukseille! 

Joku hyvinvointitapahtuma syys-lokakuulle. Ehdotetaan 30.9. Flowparkkia, Siiri L. on sinne 

yhteydessä. 

T-klubi otti yhteyttä, että järjestettäisiin heidän ja Sklubin kanssa bileet loka-marraskuussa. 

Puhevammaisten viikolla lokakuun alkupuolella voitaisi kehitellä Diakin 

viittomakielentulkkiopiskelijoiden kanssa jotain. 

Indexin ohjelmisto: 

15.9. Fuksisitsit T-talolla ja jatkobileet Showroomissa. 

28.9. Academic Munchies 



14.10 Indexin vujut, ilmoittautuminen aukeaa 15.9. 

§12 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Kirjojen yhteistilaus, josta saatiin sähköpostia. Siiri S. lähettää kyselyn jäsenistölle ja kerää listan 

tilaajista. 

§13 Muut esille tulevat asiat 

Lindalle tullut kyselyitä collegepaidoista, koska Katkolaiset oli tilanneet ja ne oli kivat. Voisi 

kehitellä Putexille omaa. 

§14 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Keskiviikkona 14.9. klo 12.00 

§15 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 13.49. 

 

 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindblad  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Siiri Seppälä   Varpu Oksa 

 

 



 


