
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 1/2021

Aika: 30.1.2021 klo 13.00
Paikka: Everstinkuja 4 B 23 Espoo

Pöytäkirja

Läsnä: Jani Järviluoto, Ilmari Pyykkö, Joona Aspegren, Ville Isoranta, Juno Suvijoki, Aatu
Jäntti, Matias Säämäki, Kare Visuri

1. Kokouksen avaus
Avattiin ajassa 13.40

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin Joona Aspegren ja Aatu Jäntti.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Ei myönnettävää.

6. Ilmoitusasiat
“Vuh vuh” t. yläkerran koira.

7. Kuulumiskierros
Janilla on kaikki hyvin, koska kursseja on vähän, lunta on paljon ja töitä on jonkin
verran.
Kare ei ole kandikurssilla, opintoja on jonkin verran ja töitä on paljon.
Junolla menee hyvin, arkkitehtuurin historia on mielenkiintoista. Elämä hymyilee ja
matikka ei.
Ilmarilla on kaikki hyvin, paitsi lunta voisi olla hyvin.
Villellä on kaikki muuten hyvin, paitsi Diffis 2 on aivan kamalaa.
Aatulla on ihan jees, pääsi käymään kiltiksellä ekaa kertaa varmaan vuoteen. Isorekry
lähtee liikkeelle pian. Y2 on vienyt paljon aikaan.
Joonalla on ihanaa lumentulon takia, mutta ei niin ihanaa tulevan
kylpyhuoneremontin takia. Joona lukee kemiaa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.
Matiaksella on perusmeiningit. Pitkästä aikaa taas Espoossa, koulua on sopivasti.
Kesätöitä pitäisi hakea kovempaa.

8. Hallituksen työnjako
8.1 Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin varapuheenjohtajaksi Ville Isoranta.



8.2 Hallituksen muiden jäsenten tehtävien valinta
Valittiin tehtäviksi: somevastaava, yrityssuhdevastaava, tiedottaja,
tapahtumavastaava.
Somevastaavaksi valittiin Juno Suvijoki.
Yrityssuhdevastaavaksi valittiin Matias Säämäki.
Tiedottajaksi valittiin Aatu Jäntti.
Tapahtumavastaavaksi valittiin Kare Visuri.

9. Hallituksen toimintakäytännöt
9.1 Kokouskäytännöt

Kokousten ajankohta päätetään joka kerta erikseen Doodlen ja hallituksen
Telegramin avulla, ja paikka sovitaan tapauskohtaisesti.

9.2 Sakkokäytännöt
Kokouksiin tullessa alle viiden (5) minuutin myöhästyminen ei kerrytä sakkoja.
Jokaisesta alkavasta viiden (5) minuutin myöhästymisestä tulee yksi (1)
sakkopiste. Myöhässä doodlauksesta tulee viisi (5) sakkopistettä. Jos kokoukseen
ei pääse, tulee siitä ilmoittaa edellisen vuorokauden puolella. Jos ilmoittaa
myöhässä tai jättää kokonaan saapumatta, saa kymmenen (10) sakkopistettä.

Yksi sakkopiste kerryttää 2€ sakkokassaan, jotka käytetään
tarkoituksenmukaisella tavalla hallituksen omassa hupivirkistäytymisessä
myöhemmin vuoden aikana. Puheenjohtaja pitää kirjaa sakoista.

Jokaisessa tilanteessa sovelletaan force majeure -käytäntöä, eli jos on pakottava
tilanne, ei pisteitä kerry.

9.3 Varastot
Tämänhetkiset tavaroiden sijainnit: Eeti Aholalla automatot, Pyry Ruususella
toinen Roll-up (toinen kiltiksellä), Arttu Mäenpäällä liikennemerkit, Severi
Mattilalla arkisto, Joona Aspegrenilla loput. Hallitus haluaa siirtää tavarat
vanhemmilta tekijöiltä pois.

Selvitetään Otaniemessä asuvien häkkivarastointimahdollisuuksia, ja
mahdollisuuksien mukaan siirretään tavarat kollektiivisesti yhteen paikkaan.
Selvitetään kiltiksellä sijaitsevan Linkin kaapin sisältöä ja tavaroiden mahdollista
keskittämistä sinne.

9.4 Nettisivujen ylläpito ja uudistaminen
Antti Leikas on koodannut uudet sivut lähes valmiiksi ja ne koitetaan julkaista
helmikuun aikana. Jani päivittää vanhentuneita tietoja. Vanhat taustakuvat
päivitetään järjestettävän kuvakisan avulla. Kisasta lisää kohdassa 11.

9.5 Pöytäkirjantarkastuskäytäntö



Pöytäkirjat kirjoitetaan puhtaaksi seuraavaan kokoukseen mennessä ja
tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Tämän jälkeen ne julkaistaan Linkin
nettisivuilla ja jaetaan jäsenistölle myöhemmin valittavalla tavalla.

9.6 Laskujen hyväksymiskäytäntö
Hyväksytään laskut kokouksissa, ja kiireellisissä tapauksissa sähköpostilla. Lisäksi
annetaan Joona Aspegrenille oikeus maksaa ilman erillistä hyväksyntää enintään
500 €:n laskuja sellaisten AYY:n tilojen tilavuokrista, joiden vuokraamisesta on
päätetty jossakin hallituksen kokouksessa.

9.7 Hallituksen valokuva verkkosivuille
Otetaan kuva kokouksen päätyttyä. Jani lisää kuvan verkkosivuille.

10. Vuoden 2021  tapahtumat
10.1 Vuosikokous

Pidetään etänä Zoomissa. Kokous järjestetään keskiviikkona 24.3. kello 18.00.

10.2 Hallitusvaihto
Seurataan koronavirusrajoitusten kehittymistä ja pyritään järjestämään
tapahtuma rajoitusten hellitettyä.

10.3 Väylät&Liikenne
Tiedottaja välittää Janin tapahtuman järjestäjältä saaman viestin jäsenistölle.
Paikkoja on vielä vapaana.

Hallitus järjestää koronarajoitusten salliessa ja koronatilanteen mukaan
“kisakatsomon”, jossa jäsenistö voi katsella luentoja yhdessä.

10.4 Excursiot
Pyritään järjestämään excursioita seuraavien tahojen kanssa: Destia, WSP,
Helsingin satama. Selvitetään excursioita myös uusien sponsorien kanssa.

Pyritään myös järjestämään yksi ensisijaisesti maisteriopiskelijoille suunnattu
englanninkielinen excursio.

10.5 Muut tapahtumat ja niiden kehittäminen
Hallitus järjestää ainakin vuosittaiset tapahtumat koronarajoitusten puitteissa:
Nokkakolari kesällä sekä Pizzakaljasitsit ja Liikenneakatemiapäivä syksyllä.

Lisäksi mietitään uusia tapahtumaideoita, kuten “Linkki x Jyväskylän Linkki”,
Linkin järjestämät afterit, alumnitapahtuma sekä tämän vuoden spesiaalina
Tampereen ratikkaan tutustuminen. Viimeinen voidaan toteuttaa joko koeajojen
aikaan, tai avajaispäivänä 9.8.

11. Etäohjelma
11.1 Kuvakilpailu



Tärkeimpänä etäohjelmana keväällä 2021 on kuvakilpailu. Kilpailun ideana on
saada jokaisesta määritellystä liikennemuodosta paras valokuva. Kilpailu
julkistetaan uusien nettisivujen julkaisun yhteydessä tai pian sen jälkeen. Kilpailu
päättyy alustavasti kuukausi ennen Nokkakolaria, jossa julkistetaan sen voittajat.
Uudet kuvat korvaavat nettisivujen nykyiset taustakuvat.

11.2 Palkkakysely
Päätettiin toteuttaa palkkakysely. Ville ja Kare vastaavat palkkakyselystä.
Seuraavaan kokoukseen mennessä Ville ja Kare tutustuvat jo tehtyihin
palkkakyselyihin ja keksivät alustavat kysymykset.

12. Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2021
Jani Järviluoto laatii toimintasuunnitelman. Esitellään vuosikokouksessa.

13. Raha-asiat
13.1 Tilinkäyttöoikeuksien siirto

Poistetaan tilinkäyttöoikeus Eeti Aholalta ja siirretään Joona Aspegrenille.
Pidetään oikeus Jani Järviluodolla. Poistetaan verkkopankkitunnusten hallinta-
ja käyttöoikeus Jani Järviluodolta ja myönnetään Joona Aspegrenille.

13.2 Käteiskassan siirto
Jani Järviluoto luovuttaa kassan Joona Aspegrenille.

13.3 Nimenkirjoittajien päivitys Patentti- ja rekisterihallitukselle
Jani Järviluoto tekee nimenkirjoittajien muutoksen Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

13.4 Budjetin laatiminen vuodelle 2021
Joona Aspegren laatii budjetin Jani Järviluodon avustuksella.

13.5 Avustusten haku
Haetaan avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta ja RILiltä. Jani Järviluoto
tekee hakemukset.

13.6 Nordean Business Start -paketti
Vuodessa säästö noin 60 € nykyiseen verrattuna. Mahdollisuus myös
pankkikorttiin. Otetaan palvelu käyttöön ja pankkikortti mukaan pakettiin.
Valtuutetaan Joona Aspegren hoitamaan asiaa eteenpäin. Pankkikortti tulee
hänen sekä Kare Visurin nimiin.

14. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
MO-bileet järjestetään raksan vanhojen kerhojen kanssa jos korona suo.
Viini&Tapas-ilta järjestetään Maanmittarikillan ja Fundin kanssa.
Linkki järjestää pyydettäessä Maanmittarikillan “Kolme kovaa excua”
kokonaisuudesta yhden excun.
Selvitetään mahdollisuutta järjestää tapahtuma Jyväskylän Linkki ry:n kanssa.



Laivanrakentajain kerhon kanssa pyritään järjestämään excu.
Liittymä ry:n kanssa pyritään järestämään yhteistapahtuma tai yhteisexcursio
Tampereen ratikan varikolle.
Fundin kanssa pyritään järjestämään tänä vuonna jokin toinenkin tapahtuma
Viini&Tapas -illan lisäksi. Se voisi olla joko hupitapahtuma tai excu.

15. Linkin edustaja RILin väylät, liikenne ja logistiikka -johtoryhmään
Valitaan Jani Järviluoto edustajaksi RILin väylät, liikenne ja logistiikka -johtoryhmään.

16. Tiedotuskäytännöt
Päätetään mahdollisen telegram-tiedotuskanavan perustamisesta myöhemmissä
kokouksissa.

Kaikki tiedotteet julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Tiedottaja kirjoittaa tiedotteet, julkaisee ne nettisivuilla ja lähettää sähköpostilla
jäsenistölle. Tiedottaja välittää työpaikkailmoitukset jäsenistölle sähköpostilla.
Tiedottaja välittää tiedotteet myös telegramiin.

Somevastaava kopioi tiedot ja tekee Facebookiin tapahtumat sekä tekee tärkeimmille
tapahtumille mainokset ig-tarinoina.

17. Somekäytännöt
17.1 Facebook

Facebookissa julkaistaan tapahtumat. Hallituksen jäsenet kutsuvat muita ihmisiä
tapahtumiin.

17.2 Instagram
Instagramissa tehdään julkaisu jokaisesta tapahtumasta mahdollisimman pian
tapahtuman jälkeen. Tämän lisäksi postauksia koitetaan saada jäsenistöltä.

17.3 LinkedIn
LinkedInissä tehdään julkaisu ammatillisiin tapahtumiin, kuten excursioihin,
seminaaritapahtumiin sekä Liikenneakatemiapäivään liittyen.

17.4 Twitter
Tili oli aktiivisessa käytössä vain kuukauden ajan kolme vuotta sitten. Päätetään
täten poistaa Twitter-tili.

18. Hallitushärpäke
Päätettiin tehdä jonkinlainen haalarihärpäke.
Juno edistää asiaa eteenpäin.

19. Muut esille tulevat asiat
19.1 Jäsenyyskäytännöt

Tällä hetkellä jäsenyyden pitäisi päättyä valmistumiseen. Hallitus selvittelee mitä
voi tehdä sille, että kaikkien jäsenten valmistumisesta ei tule tietoa.



19.2 Geometrekseen hallituksen tervehdys
Seuraavaan Geometrekseen tulee hallituksen kuva ja pieni tervehdys. Juno
hoitaa asiaa.

20. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 15.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________________ ______________________________

Jani Järviluoto, puheenjohtaja Ilmari Pyykkö, sihteeri

______________________________ ______________________________

Joona Aspegren, pöytäkirjantarkastaja Aatu Jäntti, pöytäkirjantarkastaja


