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Hallituksen kokous 13/2019 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:. 4.4.2019 klo 15.00 
Paikka: Koppi 

Läsnä:  Pihla Saaristo, Jenna Ranki, Mirella Tuomisto, Suvi Warinowski, Ella Hölsä, 
Eerika Moisanen, Martta Mikkonen, Sonja Koskelainen, Eveliina Sipakko 

Poissa:  Silva Järvinen 

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 15.06. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: Poistetaan Indexin dekaanihaastattelu 

kohdasta §9 Koulutuspoliittiset asiat. 

§4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen 12/2019 pöytäkirja. 

§5 Posti 

Ei postia.  

§6 Ilmoitusasiat 

Indexin maisterikyselyn tulokset tulleet.  

§7 Muistelot 

Cognimedin yritysilta. Erittäin onnistunut esittely ja ilta kokonaisuudessaan.  

Indexin dekaanihaastettelu. Hyviä kysymyksiä. Käsiteltiin mm. johtajuutta ja yhteistyötä, 

sekä hakijoiden koulutuspoliittisia näkemyksiä. Päädyttiin olemaan Räsäsen kannalla.  
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TYY:n ympäristökoulutus. Aiheina mm. mahdollisesti hankittava bioroskis, Siisti Vappu -

kampanja, ympäristöohjeistusmuutos, sekä ympäristöaiheinen instagram päivitys, josta 

mahdollista voittaa Q-talon vuokra. 

§8 Talous 

Hyväksytään maksettavaksi viina ja taidetta -taidetarvikkeet: vesiväreistä 8,00€ (Tiger) ja 

siveltimistä 2,58 € (Tokmanni).  

§9 Koulutuspoliittiset asiat 

Tenttiarkisto. Logokokouksessa opettajat edelleen tenttiarkistoa vastaan ja ehdottavat 

tenttiarkiston siirtämistä heidän ylläpitämäkseen. Elina pyysi vielä uudelleen sähköpostiin 

perusteluita tenttiarkistosta Putexin ylläpitämänä. Suvi lähettää. Päätetään jatkaa 

tenttiarkiston ylläpitoa ja olla jatkamatta asiasta keskustelua tällä erää.  

Uusi rehtori Kola tulossa vierailulle toukokuussa. Logokokousessa pyydettiin kysymyksiä 

opiskelijoilta rehtorille seuraavaan logokokoukseen (23.4.). Siirretään asia käsittelyyn 

seuraavaan kokoukseen. 

Professori Mainela-Arnoldin kanssa kahvittelu to 18.4. klo 14.00 Piccu Maccian 

kabinetissa (paikka varmistuu vielä). Tarjolla pullaa ja kahvia.  

§10 Tulevat tapahtumat  

Viinaa ja taidetta Q-talon alakerrassa (Vähä-Heikkilässä) 4.4. klo 18.00. Taidetarvikkeet 

hankittu. Ella ja Pihla suunnittelevat ohjelmaa ja ovat paikalla hieman ennen kuutta.   

Trooppiset bileet Naimassa 4.4. Fobian kanssa. Kaikki hoidossa.  

Excursio muiden logopedian opiskelijoiden kanssa Ouluun. 36 ennakkoilmoittautujaa.  

TYY:n yhdenvertaisuuskoulutus 16.4. klo 16-18 Cal2. Sonja paikalle.  

Excu I/O-speksin näytökseen 16.4. Laitetaan vielä viikkoa ennen muistutusviestiä, että 

sisälle pääsee nimellä.   

Tutoriksen vappuskumpat. Kysytään Tutorikselta, onnistuuko järjestää tänä vuonna. 
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§11 Liikunta ja hyvinvointi  

Leffailta 5.4. Teutorilla Tossu-tilassa. Muutama ilmoittautunut.  

§12 Indexin asiat  

Indexin koodausexcu 16.4. Lisätään infokirjeeseen. 

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Kasvisruokareseptejä kaipaillaan instagramiin jaettavaksi.  

Ilmastolakko huomenna. Julkaistaan asiaan liittyen instagramissa.  

§14 Muut esille tulevat asiat  

Iltakoulu vapun suunnittelua varten ensi viikolla. Pihla tekee doodlen.  

Kopin siivous. Ennen vappua yksi siivousvuoro 11.4. ja vapun jälkeen toinen, minkä 

ajankohta sovitaan myöhemmin. 

§15 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään alustavasti 9.4. klo 12.00. Tarkentuu myöhemmin. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 15.47 

 

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

_____________________   

Pihla Saaristo   

Puheenjohtaja   


