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Läsnä: 26 PuTeX ry:n jäsentä. Osallistujalista liitteenä (liite 1). 

 

1. Kokouksen avaaminen 

PuTeX ry:n puheenjohtaja Pihla Saaristo avasi kokouksen klo 18.00. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pihla Saaristo, sihteeriksi valittiin Suvi        

Warinowski, ääntenlaskijoiksi Ella Hölsä ja Henriikka Huhanantti sekä pöytäkirjan         

tarkastajiksi Ida Sukanen ja Silva Järvinen. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja         

päätösvaltaisia kun kokous on kutsuttu koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään          

seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.  

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 13 päivää ennen kokousta jäsenistölle         

sähköpostitse, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: muutetaan numerointi kohdasta 6        

eteenpäin, niin että viimeinen kohta on kohta 14. Kokouksen päättäminen. Esityslista           

liitteenä (liite 2). 

 

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma (liite 3). 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin: Korjattiin otsikointia      

kohdassa 2. Muotoiltiin kappaleessa 2.3 Toiminnan jatkuvuus ja toiminta         

lauserakennetta paremmaksi, ja täsmennetään TYYn järjestökoulutuksiin      

osallistumiseen liittyvää tekstiä, koska suuri järjestökoulutuspäivä on tänä vuonna         

muuttunut järjestöfoorumiksi. Muokattiin kohdassa 2.4 Yhteistyö muiden järjestöjen        

kanssa siten, että lisättiin yhteistyön tekeminen myös mahdollisten muiden         

ainejärjestöjen kanssa. Lisättiin kohtaan 2.4 myös logofestiin liittyen, että tapahtumaa          

varten valitaan myös hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö, joka kokoaa toimikunnan         

ja vastaa logofestin järjestämisestä. Lisättiin kohtaan 2.5 Yhdenvertaisuus ja         

kansainvälisyys yhdistystoiminnassa, että kesäkoulua varten perustettava toimikunta       

on Putexista erillinen toimikunta. Korjattiin kohdassa 2.6 Ympäristöasiat ja         

vastuullisuus hyväntekeväisyystapahtumaan liittyvän lauseen lauserakennetta     

selkeämmäksi. Muokattiin lauserakennetta selkeämmäksi kohdassa 3.0 Opintoasiat.       

Muokattiin kohdan 5 Työelämä kirjoitusvirhe ja lisättiin, että yritys- ja          

ulkosuhdevastaava voi ottaa yhteyttä eri tahoihin myös jäsenistön toiveesta. 

 

6. Jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 

Hallitus esitti, että jäsenmaksu seuraavalle vuodelle on 20 euroa, ja se kattaa koko             

opiskelunaikaisen jäsenyyden. Vaihto-opiskelijoille jäsenmaksu on 5 euroa. Esitys        

jäsenmaksusta hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

7. Talousarvio vuodelle 2020 

Käytiin läpi taloudenhoitajan laatima budjetti vuodelle 2020 (liite 4). 

Hyväksyttiin talousarvio seuraavin muutoksin: korjattiin talousarvion numerointia       

kohdasta 3 eteenpäin. 



 

8. Putex ry:n hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2020 

Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Jenna Ranki toimikaudelle 2020. 

 

9. Putex ry:n hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2020 

PuTeX ry:n hallitus koostuu sääntöjen mukaisesti vähintään neljästä (4) ja enintään           

kahdestatoista (12) varsinaisesta jäsenestä puheenjohtajan lisäksi, sekä vähintään        

kahdesta (2) ja enintään kuudesta (6) varajäsenestä. Hallituksen jäsenillä on kullakin           

oma vastuutehtävänsä, jonka mukaisesti he hakevat mukaan hallitustoimintaan.  

Hallitus on määritellyt toimikauden 2020 vastuutehtäviksi taloudenhoitajan,       

koulutuspoliittisen vastaavan, sihteerin, tapahtumavastaavan, liikunta- ja      

hyvinvointivastaavan, tiedotusvastaavan, yritys- ja ulkosuhdevastaavan,     

varainhankintavastaavan sekä Index-vastaavan tehtävät. Näistä tapahtumavastaavia      

valitaan kaksi. Hallitusehdokkaat esittäytyivät kokouksen puheenjohtajan johdolla. 

  

Sihteeriksi valittiin Sohvi Halonen. 

Taloudenhoitajaksi valittiin Mirella Tuomisto. 

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Ilona Tuokko. 

Liikunta- ja hyvinvointivastaavaksi valittiin Elviira Tanninen. 

Tiedotusvastaavaksi valittiin Eerika Moisanen. 

Index-vastaavaksi valittiin Veera Laihia. 

Tapahtumavastaaviksi valittiin Anna Salonen ja Salla Hannula. 

Yritys- ja ulkosuhdevastaavaksi valittiin Emilia Soini. 

Varainhankintavastaavaksi valittiin Minna Ilvonen. 

 

Hallitukseen valituista valittiin varapuheenjohtajaksi Eerika Moisanen. 

Varajäseniksi valittiin Anna Jokinen ja Silva Järvinen. 

 

10. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pihla Saaristo ja Ida Sukanen.       

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Sonja Koskelainen ja Eveliina Sipakko. 



 

11. Putex ry:n edustaja ja varaedustaja Turku School of Behavioral Sciences   - johtoryhmään 

Edustajaksi valittiin Ilona Tuokko. Varaedustajaksi valittiin Elviira Tanninen. 

 

12. Muiden toimihenkilöiden valinta toimikaudelle 2020 

Esitetään, että valitaan vuodelle 2020 hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö        

Logofest-vastaavaksi. Silva Järvinen valittiin Logofest-toimihenkilöksi. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Jenna kerää yhteystiedot vuoden 2020 hallituslaisilta ja on yhteydessä kaikkiin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.13. 

 

 

Vakuudeksi 

 

_______________________________________ 

Puheenjohtaja Pihla Saaristo 

 

________________________________________ 

Sihteeri Suvi Warinowski 

 

Liitteet 

1) Kokouksen osallistujalista 

2) Esityslista 

3) Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

4) Talousarvio vuodelle 2020 

 



Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan           ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi 

 

_____________________________________         ______________________________________ 

Ida Sukanen                                                                Silva Järvinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


