Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
31.01.2017
Paikka:

Macciavellin kabinetti

Läsnä:

Annina Matikainen, Juulia Vehkaoja, Annastiina Miettinen (poistui kohdassa 11),
Aurora Järvensivu, Linda Bergkvist, Ida Sukanen, Laura Passi

Poissa:

Siiri Seppälä, Varpu Oksa

§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.03
§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
§3 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura Passi ja Juulia Vehkaoja.
§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.
§6 Posti
Ei postia.
§7 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
§8 Muistelot
Tyyn koulutuspäivä 24.1. Annetaan palautetta koulutuksista palautelomakkeen kautta Tyylle.
Indexin hallitussitsit 26.1. olivat hauskat ja hyvin järjestetyt.

Hallituksenvaihtoilta 30.1. oli mukava ja ruoka oli hyvää.
§9 Talous
Budjetointi: Communica ry:n vuosijuhlien budjetointia muutetaan. Kaikille lähtijöille (Ida
Sukanen, Ella Hölsä ja Henriikka Huhanantti) maksetaan matka-avustusta 50 euroa.
Mietitään tilin käyttöoikeuksien antamista toiselle hallituksen jäsenelle taloudenhoitajan lisäksi.
§10 Koulutuspoliittiset asiat
Juulia on ollut logokokouksessa, jossa tapasi logopedian henkilökuntaa. Hän laittaa viestiä Putexlistalle logokokouksessa käsitellyistä asioista. Juulia on tavannut myös Indexin kopoja ja sai
tapaamisesta uusia ideoita kopotoiminnan kehittämiseksi.
§11 Tulevat tapahtumat
Hengailuilta Putex & Chill on 2.2. klo 19. Aurora ja Ida käyvät kaupassa ja tekevät valmistelut
paikan päällä ennen tapahtuman alkua.
Vaatteidenvaihtopäivä on 13.2. Aurora ja Ida tekivät Facebook-tapahtuman.
Putexin, Sklubin, Kompleksin ja T-klubin Ystävänpäiväsitsit on 16.2. Aurora ja Ida menevät
perjantaina mm. ruokia käsittelevään kokoukseen.
Järjestetään baaribileet Kannan kanssa 8.3. Haalarimerkit ovat suunnitteluvaiheessa, ja yritetään
saada sponsoria.
Putex menee katsomaan I/O-speksiä 21.3. Annina laittaa viestiä Putex-listalle.
Hallituslaisten virkistäytymistä mietitään ensi kokouksessa.
Ehdotetaan CogniMedille opiskelijailtaa viikolle 11. Mietitään mahdollista tilaa yliopistolta.
Terapiasitseistä ja -bileistä Fobian, Impulsin ja Vocaliksen kanssa on ensimmäinen kokous ensi
viikolla, johon Aurora ja Ida ovat menossa.
Tamperelaisia logopedian opiskelijoita on tulossa Turkuun kurssille 9.3., järjestetään yhteistä
iltaohjelmaa. Mietitään hengailuiltaa Ikituurissa, Linda laittaa viestiä tilan varauksesta.

Annina laittoi Vocalikselle viestiä mahdollisesta yhteisestä tapahtumasta kevään aikana. Vocalis
palaa asiaan hallituksen seuraavan kokouksen jälkeen. Mietitään, että tapahtuma voisi olla beer
pong -ilta.
Annina laittoi Communica ry:lle viestiä mahdollisesta ekskursiosta syksylle. Communica vastasi
olevansa kiinnostunut, mutta palaavat asiaan vuosijuhlien jälkeen.
§12 Liikunta ja hyvinvointi
Mietitään kehonhuoltotuntia.
§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen
Laura laittaa hallituksen kuvan nettisivuille.
Meri Kraft koodaa tenttiarkistoa nettisivuille. Laura kirjoittaa nettisivujen blogiin torstain Putex and
chill -illasta. Mietitään, että nettisivujen väritys voisi olla vaaleampi. Puhutaan Merin kanssa
asiasta.
§14 Muut esille tulevat asiat
Juulia käy ostamassa muoviastioita Putex-huoneelle tapahtumia varten.
Sovitaan Putex-huoneen kevätsiivouksesta ensi kokouksessa.
Aletaan suunnitella Putex-collegepaitojen tilaamista. Pyydetään ihmisiltä ehdotuksia paidan
tekstiksi/logoksi ja niistä voidaan äänestää esim. Putexin suljetussa facebook-ryhmässä.
§15 Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan seuraava kokous alustavasti keskiviikoksi 8.2. klo 16.
§16 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous kello 15.14.
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