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Hallituksen kokous 19/2019 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:. 2.9.2019 klo 18.00 
Paikka: Teutori SH122 (Tossu) 

Läsnä:  Pihla Saaristo, Jenna Ranki, Mirella Tuomisto, Suvi Warinowski, Silva 

Järvinen, Eerika Moisanen, Martta Mikkonen, Sonja Koskelainen  

Poissa:  Eveliina Sipakko, Ella Hölsä  

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 18.03. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:  

Lisätään logokokous kohtaan §9 Koulutuspoliittiset asiat.  

§4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen 18/2019 pöytäkirja. 

§5 Posti 

Nälkäpäiväkeräykseltä kysely ainejärjestön mielenkiinnosta osallistua lipaskeräykseen. Ei 

lähdetä mukaan.  

§6 Ilmoitusasiat 

Vujutoimikunnan kokous 4.9. klo 14.   
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§7 Muistelot 

28.8. fuksipäivystys. Merkkejä meni hyvin ja fuksit olivat innoissaan. Tarkistetaan, pitääkö 

tilata lisää merkkejä. 

§8 Talous 

Budjetoidaan 611€ fuksisitseihin.  

Budjetoidaan vanhojen ja uusien illan tarjoiluun 120€ (90€ viiniin ja 30€ pitsaan). Suvi 

leipoo pitsan, gluteiinitonta ja vegaanista.  

Ei hyväksyttäviä kuitteja, eikä maksettavaksi määrättävää.  

§9 Koulutuspoliittiset asiat 

Palaveri Pian ja Raymondin kanssa toukokuussa. Keskustelua läsnäolopakosta ja 

opetusmenetelmistä, sekä opiskelijoiden työmäärän, palautuspäivien ja tenttien 

kasaantumisesta. Opettajilla huoli opiskelijoiden runsaasta luentopoissaolosta osassa 

kursseista. 

Katkon puheenjohtajalta viesti opiskelijatilojen puutteesta. Kyselevät opiskelijajärjestöjä 

mukaan adressiin, jonka avulla vaadittaisiin parannusta puuttuviin opiskelijatiloihin sekä 

ainejärjestöjen puutteellisiin tiloihin. Allekirjoitetaan.   

Logokokous, Martta paikalla. Ensimmäisen vuoden palautekyselyssä hyvät tulokset. 

Kandikyselyssä noussut esiin monen huoli omasta jaksamisesta, muuten kaikki ok. 

Kandeja aletaan mahdollisesti tallentaa sähköiseen muotoon.  

§10 Tulevat tapahtumat  

5.9. Fuksisitsit osakuntasalilla. Tarjoilijoille skumppaa ja TYYlikkään liput. Pihla hakee 

avaimen. Jenna ja Silva hoitaa Indexin astiaston vuokrauksen. 

11.9. uusien ja vanhojen ilta TYY:n saunalla. Pihla hakee avaimen. Hallituksen nopea 

esittely ja maininta hallituskähminnästä. 

26.9. Essoten ilta. Lähettävät kutsun ja lisätietoja lähempänä. Infokirjeeseen ennakkotieto.  
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1.-3.11. Excursio Ouluun muiden logopedian opiskelijoiden kanssa. Koulumajoitus. 

Lauantaina sitsit. Sitova ilmoittautuminen syyskuun puolessa välissä kaikille. Pohditaan 

junalipuille mahdollista ryhmätilausta. 

10.10. Sitsit Osiksella Kritiikin kanssa ja bileet Saaristobaarissa Kritiikin ja IVA ryn kanssa. 

Ensi maanantaina kokous.  

29.10. Siun soten tutustumisilta Niskassa. 20:lle osallistujalle.  

6.11. Portti Open stage Asteriskin kanssa. Siirretään käsittely ajankohtaan, kun Eveliina 

paikalla.  

§11 Liikunta ja hyvinvointi  

Campussport tutustumisviikot. Sonja lähettäää fukseille sähköpostia asiasta. Eerika 

välittää fuksien sähköpostit Sonjalle. Kaksi tutustumiskertaa, 9. ja 10.9. 

Teatteri-excursio. Siirretään loppusyksyyn. 

§12 Indexin asiat  

4.9. klo 17 Indexin kastajaiset. Rastivastaavina Pihja ja Suvi. 16.45 pitää hakea rastilippu 

publicumin pihalta.  

12.9. Indexin fuksisitsit.  

11.10. Indexin vuosijuhlat. Toimikunnankokous 4.9. klo 14.  

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Sähköpostiosoitteet. Ella tietoinen, että sähköpostiosoitteet pitää päivittää. Keskustellaan 

asiasta lisää ensi viikon kokouksessa, ja siirrytään käyttämään omia utumaileja.  

§14 Muut esille tulevat asiat  

Iltakoulu viikolla 38. Pihla tekee doodlen.  

Haalareiden hankinta. Kopilla lista fuksien haalareista. Testihaalarit pitää palauttaa tällä tai 

ensi viikolla. Pidetään haalarikokous, josta Pihla tekee doodlen.  
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Kopin syyssiivous ensi viikolla. Silva, Eerika, Mirella, Suvi ja Martta siivoamaan. Indexiltä 

välineet lainaan.  

Päätetään perustaa punaisen ristin veriryhmä Putexille. Yhteyshenkilö (Pihla) ilmoittaa 

punaiselle ristille ja putexlaisille. Voi mennä luovuttamaan ryhmänä tai yksin, ja kertoa 

luovuttavansa putexin veriryhmään. Aktiivista infoa esim. instassa ja infokirjeessä.  

§15 Seuraava kokous 

Pihla tekee Doodlen seuraavan kokouksen ajankohdasta. Sovitaan mahdollisesti 

säännöllinen kokousaika syksylle iltakoulussa. Alustavasti varattu tiistaisin klo 19. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 19.35. 

 

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

_____________________   

Pihla Saaristo   

Puheenjohtaja   

 

  


