
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

25.10.2016 

Paikka: Macciavelli, kabinetti 1 

Läsnä: Siiri Lindblad, Annina Matikainen, Linda Bergkvist,  Ella Sjöblom, Meri Kraft, Siiri Seppälä 

ja Juulia Vehkaoja (saapui kohdassa 10). 

Poissa: Anniina Sulonen, Varpu Oksa. 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:32. 

§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 Meri Kraft. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Reettorit ry:ltä on tullut kutsu vuosijuhliin. Juhlat pidetään 26.11. Kiinnostusta osallistua olisi, 

mutta näillä näkymin hallituksesta ei pääse osallistujaa.  

§7 Ilmoitusasiat 

PS-kustannukselta tilatut kirjat on nyt jaettu. 

Tänä vuonna on ennätysmäärä logopedejä I/O-Speksissä. 



TYY:n ympäristösiiveltä on tullut muistutus Reilun kaupan tuotteiden tukemisesta. Sovitaan, että 

pidetään kiinni siitä että kahvi ja tee ostetaan aina Reilun kaupan tuotteena sekä huoneelle että 

tapahtumiin. Bergkvist ottaa yhteyttä ympäristösiipeen ja ilmoittaa asiasta. 

§8 Muistelot 

Ei menneitä tapahtumia. 

§9 Talous 

Hyväksytään 4,19 kahvipaketista K-Marketista Meri Kraftille. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Sovitaan, että Vehkaoja laittaa viestiä opintokokonaisuuksien kokonaisuusmerkinöistä. 

Laitetaan myös postia opintotuen leikkauksesta joka tulee voimaan ensi vuonna ja muista yleisistä 

kaikkia opiskelijoita koskettavista asioista. 

Tiedekunnassa on suunnitelmissa yhteinen tenttipalautekäytäntö, joten oppiaineen omalle ei liene 

tarvetta. 

§11 Tulevat tapahtumat  

Merkkien ompeluilta 3.11. Kerhiksellä. Haalareiden saapumisaika on epäselvä, suunnitellaan 

lisäohjelmaa illalle. 

Vaatteiden vaihtoilta 7.11. Kerhiksellä. Tapahtumavastaavat suunnittelevat lisää 

hyvinvointiohjelmaa illalle. Mietitään vielä mahdollista paikanvaihtoa yliopistolle ja pidettäväksi 

heti luentojen jälkeen. 

Hyvinvointitapahtuma 14.11. Tapahtuman päivämäärä pitää muuttaa Sport-Sirkan varaustilanteen 

takia tai on saatava uusi tila. Kraft selvittää. 

Kaveri-/joulusitsit 17.11. Osakuntasalilla. Facebook-tapahtuma on tulossa. Teemana joulu. Ruokia 

ja lauluja on suunniteltu ja takataskussa on paljon ideoita sitsaajien päänmenoksi. 

Indexin kiitosbileet 30.11. Ei uutta tietoa. 

Pikkujouluristeily 5.12. Ilmoittautuneita on jo 40 ja lisää on tulossa. Aikaa ilmoittautua on vielä 

kuun loppuun. 



Indexin kotibileet 8.12. Ei uutta tietoa. 

Portti Open Stage 29.11. Tänään on kokous ja tapahtuma on tulossa. Portti on vahvistanut päivän. 

Hallituksen virkistäytyminen ja kiitosilta 24.11. Kutsutaan hallituksen lisäksi vuosijuhlatoimikunta 

ja tuutorit. Mietitään paikaksi Haliskylän kerhotilaa. Jossei se onnistu niin ollaan Ellan luona. 

Vocaliksen ja Heta Piirron kanssa pidettävä viini- ja juustoilta. Varattuna päivät 22./28.11. ja 7.12. ja 

niistä sopivin Heta Piirrolle. 

Bileet T-klubin & Sklubin kanssa laitetaan jäähylle hetkellisesti. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous päätetään pidettäväksi 21.11.2016. Lindblad laittaa 

kutsun jäsenille. 

§12 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Ei asiaa. 

§13 Muut esille tulevat asiat 

Opintopisteitä vastuutehtävistä jaetaan takautuvasti myös viime vuoden osalta ja aikaa hakea on 

vuoden loppuun. Asiaa käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa. 

§14 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous 31.10. klo 13:00 

§15 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 15:48. 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindblad  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 



 

     

Siiri Seppälä   Meri Kraft. 


