Turun yliopiston logopedian ainejärjestö, Putex ry
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
23.3.2017
Paikka: Putex-huone
Läsnä: Annina Matikainen, Annastiina Miettinen, Varpu Oksa, Laura Passi, Ida Sukanen ja Aurora
Järvensivu (saapui kohdassa 7).
Poissa: Siiri Seppälä, Juulia Vehkaoja ja Linda Bergkvist
§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.05.
§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
§3 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ida ja Laura.
§5 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.
§6 Posti
Ei ole postia.
§7 Ilmoitusasiat
Ei ole ilmoitusasioita.
§8 Muistelot
Osallistujat olivat pitäneet paljon kehonhuoltotunnista.

§9 Talous
Hyväksytään:
Sarianna Jakobsson 58,28 euroa, kehonhuoltotunti.
§10 Koulutuspoliittiset asiat
Keskiviikkona 22.3. oli logokokous, johon Juulia osallistui. Käsitellään kopoasiat seuraavassa
kokouksessa, kun kopo on paikalla.
§11 Tulevat tapahtumat
Putex menee katsomaan I/O-speksiä tänään 23.3.
Putexin kevätkokous on 27.3. klo 14. Toiminnantarkastajat ovat tutustuneet tilinpäätökseen.
Hallituksen virkistäytyminen on 28.3. Pidetään nyyttärit Idan luona.
Terapiasitsit ja -bileet ovat 12.4. Ilmoittautuminen on alkanut tällä viikolla ja ilmoittautumisia on
tullut hyvin. Ida ja Aurora julkaisevat tänään Facebook-tapahtuman.
Putexin vappuun liittyen maanantaiksi 24.4. tai keskiviikoksi 26.4. mietitään alustavasti Putexin
yhteistä illanviettoa. Mietitään myös Ruissalo-retkeä perjantaiksi 28.4. tai lauantaiksi 29.4. Annina,
Aurora ja Ida menevät vappukulkueeseen.
Mietitään syksylle yhteistä tapahtumaa Vocaliksen kanssa, koska heillä on nyt keväällä paljon
tapahtumia. Yritetään saada sovittua aika Oulu-ekskulle Communican kanssa tämän kuun aikana.
Annina on yhteydessä Communicaan.
§12 Liikunta ja hyvinvointi
Liikuntavastaava ei ole paikalla, joten mietitään Pupapin tapaamisia ensi kokouksessa.
§13 Tiedotus, nettisivut ja mainostaminen
Annina kirjoittaa Putexin nettisivujen blogiin Asteriskin vuosijuhlista. Aurora kirjoittaa blogiin
bileistä Kannan kanssa, ja Ida kirjoittaa CogniMedin opiskelijaillasta.

§14 Muut esille tulevat asiat
Putex-collegeiden logon äänestys on päättynyt. Eniten ääniä saaneeseen ehdotukseen täytyy ehkä
tehdä joitain muutoksia, että se olisi mahdollista toteuttaa. Annina on yhteydessä logon
suunnittelijaan. Aurora kysyy, mitä maksaisi logon laittaminen huppariin.
Annastiina on ollut yhteydessä Fobian hallitukseen mustepatruunasta. Fobian hallitus oli ollut
yhteydessä henkilökuntaan, ja henkilökunta on luvannut alustavasti maksaa mustepatruunan.
Annastiina on yhteydessä henkilökuntaan ja Fobiaan asiaan liittyen.
Varpu kysyy Amandalta materiaalihuoneiden kameroiden ja iPadien numeroinnista.
Mietitään Kakola-kierroksen järjestämistä putexlaisille, kun Juulia on paikalla.
§15 Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous on maanantaina 27.3. klo 14.
§16 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous kello 9.56.
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