
Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 

1.3.2016 

Paikka: Putex-huone, Publicum 

Läsnä: Siiri Lindblad,  Annina Matikainen, Siiri Seppälä, Linda Bergkvist, Varpu Oksa, Juulia 

Vehkaoja, Ella Sjöblom 

Poissa: Anniina Sulonen, Meri Kraft 

§1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:10 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Siiri Seppälä Linda Bergkvist. 

§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään. 

§6 Posti 

Ei postia. 

§7 Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

§8 Menneet tapahtumat 

Hallituslaiset ovat viettäneet hiihtoloman töissä ja osa lomaillen. 

§9 Talous 



Tyy:n projektiavustushakemus on lähetetty. Odotamme vastausta kahden viikon sisällä. 

Pankki hoidetaan nyt kun Varpu on palannut. Taloudenhoitajakoulutus on tämän viikon torstaina ja 

Varpu pääsee paikalle. 

Hyväksytään I/O-Speksin laksu 340 e, eräpäivä 7.3. Varpu laittaa maksuohjeet osallistujille. 

§10 Koulutuspoliittiset asiat 

Juulia Vehkaoja on ollut TSBS:n kokouksessa. Toivetta on ollut että yhteistyö yliopistojen välillä 

lisääntyisi. 

Seuraava Logo-kokous pidetään 16.3. 

§11 Tulevat tapahtumat  

Juhlavuoden aloitusilta 2.3. 

 

Budjetoidaan tarjoiluihin 30 e. Sanamaailman edustaja tulee paikalle 18:30 pitämään esityksen, joka 

kestää puoli tuntia ja sen jälkeen voi esittää kysymyksiä. Anniina saa avaimen tänään ja Anniina ja 

Linda käyvät kaupassa huomenna. Laitetaan vielä muistutusta nyyttäreistä. Jätetään avain 

Kerhikselle kun ollaan siivottu. Hehkutetaan tapahtumaa vielä Whatsapp-ryhmissä. 

 

 

Logopedia 10 v –juhla 4.3. 

 

Budjetoidaan 40 euroa Logopedia 10 v –juhlan lahjaan oppiaineelle. Siiri L, Ella ja Anniina ovat 

paikalla ja esittävät tervehdyksen oppiaineelle ja onnittelevat. Putexlaisten lauluryhmä on 

harjoitellut ahkerasti ja esiintyy juhlassa. 

 

 

Vuosijuhlat 8.4. 

 

Ilmoittautuneita on jo nyt kiitettävän paljon. 

 

 

Sitsit Fobian, Vocaliksen ja Åbon psykologiopiskelijoiden kanssa 14.4. 

 

Sitsit järjestetään Showroomissa. Impuls ja Putex ovat vastuussa ruoista. Fobia hoitaa mainokset ja 

haalarimerkit. Tarjoilijoita ja lipunmyyjiä rekrytoidaan.  

. 

§12 Vuosijuhlatoimikunta 

Kaikki on hyvällä mallilla. Halitus odottaa kovati jo juhlia! 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen 



§14 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

§15 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraava kokous tiistaille 8.3. kello 9.00. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous kello 14:47. 

 

 

 

 

 

_____________________  ______________________ 

Siiri Lindblad  Anniina Sulonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat: 

 

     

Linda Bergkvist  Siiri Seppälä 


