
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

11.2.2016 

Paikka: Putex-huone, Publicum 

Läsnä: Siiri Lindblad, Anniina Sulonen, Annina Matikainen, Siiri Seppälä, Linda Bergkvist, Varpu 

Oksa, Juulia Vehkaoja 

Poissa: Ella Sjöblom, Meri Kraft 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.52 

§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 Linda Bergkvist 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Stipendejä jaetaan, pitää olla liiton jäsen, tutkimussuunnitelman perusteella kandin ja gradun 

tekijöille 

§8 Muistelot 

Winter Tour 9.2. 



Todella vähän osallistujia, vaikka meillä hyvä rasti! Ensimmäiset kiertäjät tuli vasta puoli yhdeksän 

maissa, vaikka rasti oli kello 16.00 alkaen. Rastinumero toimi hyvin ja sitä voisi käyttää tulevissa 

muissakin tapahtumissa. 

Ellalle palautetta, että ensi vuonna halutaan muu baari ja ajankohta muutettaisiin 

§9 Talous 

Ellalta tarvitaan viime vuoden tilinpäätös projektiavustusta varten.  

Hyväksytään Promlerin lasku vuosijuhlahaalarimerkeistä: 137,88e. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Eilen 10.2. oli logo-kokous: opetussuunnitelmakommenteista yhteenveto 22.2. mennessä, 

vuosikursseilta yksi ihminen kerää oman kurssinsa palautteen, josta koostetaan yksi kokonainen 

yhteenveto. Sovitaan koosteen tekemispäiväksi 19.2. klo 9.00, jolloin paikalle tulee ne, jotka 

pääsee. 

Tulee uusi opetussuunnitelma: ensi syksy mennään vielä vanhalla suunnitelmalla, keväällä alkaa 

uusi. Fuksit aloittaa heti uudesta. Vanhojen opiskelijoiden haettava suoritetuista opinnoista sitä 

ennen opintosihteeriltä Eliseltä hyväksyntä. 

Kyselyä tuullut bussikorteista harjoitteluihin, mutta henkilökunnan mukaan tämä on liian hankalaa. 

Bussikortteihin tai matkakorvauksiin ei siis saatu hyväksyntää. Tämä aiheutti hallituksessa 

kritiikkiä ja mietittiin jatkotoimenpiteitä. 

Materiaalivarasto siivottu henkilökunnan toimesta, ylläpito Putexilla, Juulia vaihtoi 

varausjärjestelmän selkeämmäksi, eli joka päivälle oma varauslappu. 

On esitetty toiveita, että possuavain, jolla pääsee arkistokaappiin, olisi materiaalihuoneessa. 

Ehdotetaan, että keksitään tälle paikka sinne. 

Henkilökunta tekee Logopedian juhlapäivästä lehdistötiedotteen ja toivoisivat jonkun opiskelijan 

näkökulmaa tähän. Paikalle tilaisuuteen tulossa myös lehdistöä, jolloin toivottaisiin jonkun 

opiskelijan antavan haastattelua. Juulia rekrytoi opiskelijan tähän, ehkä vanhemmalta vuorikurssilta. 

 

 



§11 Tulevat tapahtumat  

I/O-Speksi 

16.3. Ryhmätilaukseen tullut vasta kolme ilmoittautumista, tarvitaan 10. Siiri laittaa vielä 

jäsenistölle muistutusviestiä asiasta, sillä ilmoittautuminen päättyy huomenna klo 12.00. Siiri 

ehdottaa, että Putex jatkaisi speksin jälkeen iltaa johonkin. Linda mietti onko promobileistä tullut 

ilmoitusta jäsenistölle. 

Hengailuilta/tapahtuma 

Annina ja Linda ehdottavat päiväksi keskiviikkoa 2.3. Yo-kylän kerhohuoneella. Tapahtumasta 

kaavailtu nyyttärityylistä, johon Putex hankkisi jotakin tarjottavaa. Tapahtumasta voisi halukkaat 

jatkaa iltaa bileisiin. Annina laittanut kerhohuoneelle viestiä, mutta sieltä ei vielä vastattu. 

Alen consulting Oy haluaisi tulla kerotmaan meille työmahdollisuuksista, ehdotetaan, että tulisivat 

iltatapahtumaan. 

Sitsit Fobian, Vocaliksen ja Åbon psykologiopiskelijoiden kanssa 

Fobialta tullut aloite tapahtumavastaajille 14.4. sitsit+bileet Showroomissa, johon logopedialle olisi 

ehkä 20 paikkaa. Olivat jo miettineet ja järjestäneet tapahtumaa hyvin etukäteen ja viesti vaikutti 

kivalta.  

Avaruusseikkailu 

Avaruusseikkailu halutaan pitää, mutta päivää mietitään, sillä tapahtumia keväälle on paljon. 

Dialecticalta tiedusteltu päivää ja heille sopii kaikki. Ehdotetaan 31.3., mutta jos se ei sovi 

Showroomille, niin varapäivä 21.4. Kysyttiin mukaan vielä Tritonusta eli musiikkitieteilijöitä, mutta 

eivät vielä vastanneet.  

Ääniaallot-risteily 

Anniina kysyy Liiton opiskelijatoimikunnasta, ollaanko risteilyä järjestämässä sillä Putexilla olisi 

kiinnostusta. 

Arviointimenetelmiin tutustuminen 

Juulia ehdottaa yhteistä menetelmiin tutustumishetkeä, jolloin esimerkiksi koottaisiin yhteenveto eri 

menetelmistä, sillä ne ovat monelle vielä epäselviä. Juulia miettii asiaa ja palataan asiaan. 



 

§12 Vuosijuhlatoimikunta 

Annina ja Anniina katsoivat Projektiavustushakemusta, mutta tarvitaan Ellalta viela  
talousarviot. 
 
§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 

Tiedotusvaastaavan pitää päivittää Putexin nettisivuja, sillä siellä on vanhaa tietoa ja Linda myös 

ehdotti, että päivitettäisiin joka tapahtuman jälkeen nettiin/someen jotain. 

Jäsenistöstä pitää ottaa valokuvat nettiin ja huoneen seinälle.  

§14 Muut esille tulevat asiat 

Siiri ehdotti, että kerää viikoittain tiedotettavat asiat ja tiedottaa kaikki kerralla. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraava kokous perjantaina 15.2. kello 8.15. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 14.54. 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindblad  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Siiri Seppälä   Linda Bergkvist 


