
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

5.2.2016 

Paikka: Putex-huone, Publicum 

Läsnä: Siiri Lindbald, Annina Matikainen, Anniina Sulonen, Juulia Vehkaoja, Ella Sjo blom, 

Varpu Oksa ja Siiri Seppa la  

Poissa: Linda Bergkvist, Meri Kraft 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.41 

§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 Varpu Oksa. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Patentti- ja rekisterihallitusilmoitus pitää maksaa, ennen kuin se on voimassa. Ella lupasi hoitaa 

maksun. 

§8 Muistelot 

Indexin hallitussitsit 28.1. oli Putexin hallituksen mielestä hyvät ja hauskaa oli. 



§9 Talous 

Ella ja Varpu yrittävät ensi viikolla hoitaa taloudenhoitajan oikeuksien siirtämistä Varpulle. 

Pankkiin pitää ottaa mukaan Patentti- ja rekisterihallitusilmoitus. Kuitit toimitetaan vielä 

toistaiseksi Ellalle. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

10.2. seuraava Logo-kokous. Jäsenistön tulisi vastata opintosuunnitelma-kyselyyn. Juulia ehdotti 

epävirallisemman opiskelijoiden keskenäisen palaute- ja keskustelutilaisuuden järjestämistä, jonka 

voisi yhdistää johonkin.  

§11 Tulevat tapahtumat  

Winter Tour 9.2. Putexilla rasti Edisonissa, appro alkaa kello 16.  

Testattiin rastitehtävää ja päätettiin vielä tiistaina kokoontua ennen rastia tekemään rastille ohjeita 

klo 11. Paikalle tulee ne, ketkä pääsee. Ella muistutti vielä englanninkielisten ohjeiden tekemisestä, 

koska kierroksella saattaa olla myös vaihtareita mukana.  

I/O-Speksi 

Siiri laittaa jäsenistölle viestiä esityspäivästä, joka sopisi mahdollisimman monelle. Ehdotettiin 

16.3. esitystä. 

§12 Vuosijuhlatoimikunta 

Lauluporukka koottu vuosijuhlia varten ja henkilökunta on pyytänyt laulajia esiintymään myös 

oppiaineen 10-vuotisjuhliin. Eira oli laittanut Iirikselle viestiä, että haluaa porukan kanssa 

keskustella vielä aikatauluista ym. tarkemmin. 

Kutsut tulevat pian. 

Puhuja juhliin on varmistettu. 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Seppälällä ei vielä Putexin sähköpostioikeuksia, selvitetään vielä Meriltä, miten ne saadaan 

vaihdettua. 

§14 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.  



§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraava kokous perjantaina 11.2 kello 13.45. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 12.10. 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindbald  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Juulia Vehkaoja  Varpu Oksa 

 


