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Hallituksen kokous 23/2019 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 1.10.2019 klo 19  
Paikka: Koppi 

Läsnä:  Pihla Saaristo, Jenna Ranki, Suvi Warinowski, Silva Järvinen, Ella Hölsä, 

Eerika Moisanen, Martta Mikkonen, Sonja Koskelainen, Eveliina Sipakko  

Poissa:  Mirella Tuomisto 

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 18.59. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: 

 Lisätään kohtaan §8 uusien jäsenten hyväksyntä. 

 Korjataan kohdan §11 Indexin kotibileiden päiväksi 20.11. (ei 3.12.). 

 Lisätään kohtaan §11 Indexin kiitosbileet 3.12.  

§4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen 22/2019 pöytäkirja. 

§5 Posti 

Sähköpostissa TYY:n vuosijuhlakutsu 9.11. – ensi kokouksessa mietitään mahdollisia 

edustajia. P-klubilta tullut pyyntö järjestää yhteisbileet, ilmoitetaan, että ei pystytä 

osallistumaan. 
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§6 Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita.  

§7 Muistelot 

Essoten ilta oli mukava ja hyvin järjestetty. 

§8 Talous 

Budjetoidaan kastajaisten viinaan 60€. 

Budjetoidaan 33€ Indexin vuosijuhlalahjaan. 

Hyväksytään ja budjetoidaan 300.60€ Silja Linelle pikkujouluristeilyn ennakkomaksusta. 

Määrätään maksettavaksi 30€ Mirellalle ja 30€ Eerikalle vuosijuhla-avustuksia. 

Määrätään maksettavaksi Sonjalle 28€ frisbeegolfkiekoista. 

Hyväksytään Putexiin uusia jäseniä 21 kappaletta. 

§9 Koulutuspoliittiset asiat 

Ei koulutuspoliittisia asioita.  

§10 Tulevat tapahtumat  

4.10. Puhevammaisten viikon kahvitus: herkkuja on tulossa hyvin ja materiaalivarastosta 

varattu kommunikaatiokansioita. 

10.10. Hippisitsit Osakuntasalilla: kaikki hoidossa, ensi kokouksessa käsitellään 

tarkemmin. 

10.10. Kettubileet Saaristobaarissa: kaikki hoidossa, julisteet laitetaan pian seinille. 

16.10. Putexin kastajaiset: kaikki hoidossa, joka rastilla on nyt vähintään 2 vastuutyyppiä. 

Laitetaan rastiohjeistus muutama päivä etukäteen. 

29.10. Siun soten ilta: ylimääräisille kahvituksille pääsee vielä lisää tyyppejä, Martta laittaa 

putexlaisille sähköpostia asiasta. 
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1.11.–3.11. Logofest Ouluun: Martta lähettää sähköpostia muistutuksena lomakkeen 

täytöstä. Kajari mukaan rastille. Rastilla laitetaan google kääntäjällä käännettyjä biisejä 

soimaan ja tehtävänä arvata mikä biisi kyseessä. 

6.11. Portti Open stage Asteriskin kanssa: Portissa ei minkäännäköistä äänentoistolaitetta, 

kysytään Turun Konservatoriolta ja musiikkilukiosta olisiko heillä lainata, laitetaan myös 

Sukaselle viestiä, tietääkö hän jotakuta. 

11.12.–12.12. Pikkujouluristeily: on tullut muutamia ilmoittautumisia, alkuviikosta ig-

muistutus. 

Indexiltä tullut ehdotus järjestää sitsit vaihtoon lähteville ja vaihto-opiskelijoille. Ilmoitetaan, 

että kiva idea, mutta meillä ei ole yhtään vaihto-opiskelijaa, ja ei ainakaan kyetä syksyllä 

lähtemään mukaan järjestämään. 

§11 Liikunta ja hyvinvointi  

2.10. Fisbeegolf: tänään haettu kiekot, Facebook-ryhmään laitetaan huomenna tarkempi 

kokoontumispaikka ja Instagramiin muistutus tapahtumasta. 

25.10. Excursio Amelie-musikaaliin: Ilmoittautuneita nyt vain muutama, pitää mainostaa 

lisää. 

11.11. klo 18. Kiipeilypalatsi: tehdään tapahtuma myöhemmin. 

30.11. Caribia + brunssi. 

§12 Indexin asiat  

11.10. Vuosijuhlat: Putex ostaa aineettoman lahjan ja jallupullon. Eerika hoitaa 

aineettoman lahjan ja Silva pullon. 

12.10. Sillis. 

20.11. Indexin kotibileet. 

3.12. Indexin kiitosbileet. 
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§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Lopetetaan tapahtumalista, koska meillä on uusi tapahtumakalenteri. Ella tekee docsiin 

tapahtumalistan, joka helpottaa ToSua. Jatkossa jaetaan tapahtumia putexin facebook-

sivulle, koska mainontaa pitää lisätä. Opiskelijabileet.fi-sivulle tilattu jäsenyys. 

§14 Muut esille tulevat asiat  

Kirjatilaus: jutellaan ensi kokouksessa lisää. 

Putex-collegeiden tilaus: Jenna käy hakemassa huomenna sovituscolleget, Pihla on jo 

tehnyt tilauslomakkeen valmiiksi ja lähettää sen pian sähköpostilla. 

Jäsenistökysely: keskusteltiin jäsenistökyselyn muokkauksesta. Katsotaan vielä ensi viikon 

kokouksessa uudelleen. 

§15 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään 8.10. klo 19 Kopilla.  

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 19.56.  

 

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

_____________________   

Pihla Saaristo   

Puheenjohtaja   

 

  


