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Hallituksen kokous 31/2019 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 26.11.2019 klo 19  
Paikka: Koppi 

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

Järvinen, Ella Hölsä, Eerika Moisanen, Sonja Koskelainen, Eveliina Sipakko, 

Martta Mikkonen 

Poissa:   

 

§1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 18.59. 

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

§3 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään ilman muutoksia. 

§4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen 30/2019 pöytäkirja. 

§5 Posti 

Ei postia.  

§6 Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita.  

§7 Muistelot 

Deadline-iltapäivä. Cal2 oli oikein hyvä tila. Jatketaan tapahtuman järjestämistä, mutta 

mainostetaan jatkossa enemmän. 
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§8 Talous 

Ei käsiteltävää.  

§9 Koulutuspoliittiset asiat 

Opetussuunnitelmakokous.  

• Psykologian kanssa yhteiset kurssit. Ainakin lasten- ja aikuisneuron kursseihin 

tulossa parannusta ensi vuonna. 

• Suvi tuonut esille, että kokeellinen tutkimus kurssin ryhmätöihin tarvittaisiin lisää 

aikaa.  

• Kandi- ja graduseminaarit. Jatkossa mahdollisesti psykologia yhdistyy logopedian 

kanssa samoihin.   

• Yliopiston strategia. Keskustelua ainakin opiskelijoiden mielenterveyden 

edistämisestä yths:n kanssa yhteistyössä, varsinkin opintopsykologille pääsystä.  

Laitosten johtajat seuraavalle kaudelle on valittu. Psykologian ja logopedian laitoksen uusi 

johtaja on Elina-Mainela Arnold. Onnittelemme Elinaa! 

§10 Tulevat tapahtumat  

11.-12.12. Pikkujouluristeily. Ilmoitetaan risteilypassin suorittamisen ohjeet facebookissa 

juuri ennen risteilyä. Eerika hoitaa infoamisen tällä viikolla laivalle pukeutumisesta, 

satamaan saapumisestä ja hyttikorttien jakamisesta. Muistutus myös henkkareiden/passin 

mukaan ottamisesta!  

§11 Liikunta ja hyvinvointi  

30.11. Hyvinvointilauantai (Caribia ja brunssi). Kaikki hoidossa.                

§12 Indexin asiat  

Kiitossitsit 3.12. Toteutetaan lattiasitseinä, omat juomat ja ruoat. Jatkot pikkujoulubileissä 

Heidisissä.  

Hallitussitsit 23.1.  
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Tyrkkytekstit koskien vuoden 2020 hallituspestejä ovat tulleet. Infokirjeeseen maininta, että 

tiedotusvastaavan paikasta ei ole tullut hakemuksia vielä. Syyskokous 2.12. Valtuutetaan 

Veera Laihia käyttämään Putex ry:n äänioikeutta Indexin syyskokouksessa.  

§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen  

Infokirje. 

Turvallisten tilojen periaatteiden lisäys nettisivuille Putex ry -pudotusvalikkoon. Jokaiseen 

tapahtumaan jatkossa linkki periaatteisiin.  

§14 Muut esille tulevat asiat  

Hallituksen virkistäytyminen 28.11. Lähtö klo 18 pubin ja edun parkkipaikalta. Jatketaan 

iltaa Eerikalla.  

Kirjatilaus. Kirjoja ei voi noutaa postissa lakon vuoksi. Odotellaan lakon loppumista.  

§15 Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään 9.12. klo 9.00 Macciksessa aamupalan merkeissä. 

§16 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 19.45. 

 

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

_____________________   

Pihla Saaristo   

Puheenjohtaja   

 


