
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 2/2021

Aika: 4.3.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.02.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on todettu päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytty.

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Ei tarvitse myöntää.

5. Ilmoitusasia
Lunta sataa. Tässä välissä oli jo plussaa, joten lumi ei oo kiva :(

6. Kuulumiskierros
Aatulla on ollut ensin todella rauhallinen, ja sen jälkeen todella hektinen viikko.
Ilmari ei haluaisi tehdä koulua, mutta työt maistuvat.
Kouluhommien määrä painaa, tenttiviikko oli kiva.
Kare on hiihdellyt Vantaalla, on sekä töitä että koulua.
Joona sai sälekaihtimet! Nyt saa nukkua.
Tenttiviikko meni hyvin, koulu on sujunut ihmeellisen hyvin.
Matias on Kangasalla porukoilla, koulu on sekä mahtavaa että karseeta.
Jani on tehnyt asemakaavaa ja vääntänyt kandia.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei hyväksyttävää.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätetään liitteessä yksi mainittujen henkilöiden hyväksyminen jäseniksi.

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

9.1.1 Ilmarin kulukorvaus 30.1.2021
Ensimmäisessä Linkin kokouksessa oli samassa hallituksen
ryhmäytymistilaisuus. Koronasta johtuen kevään aikana on etäkokouksia,



joten kokouskuluja ei ole paljoa tulossa. Sovimme, että 30€ on hyvä
summa, hallituksen jäsenet maksoivat lopun omista pusseistaan.
30€, hyväksytään.

9.1.2 Joonan kulukorvaus 28.1.2021
4€, kulukorvauslappujen tulostus. Hyväksytään.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
20 €, muutosilmoitus PRH:lle, 17.2.2021. Hyväksytään.

9.3 Yleiset raha-asiat
Joona ei ole vielä saanut tilioikeuksia.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Vuosikokous ja Sitowise-etäXQ

Mm. ruokatilaus, ilmoittautuminen, tiedotus
Paikkoja on 30, Sitowise tarjoaa 15€:llä Wolt lahjakorttia kullekin
osallistujalle.
Ilmoittautuminen alkaa 17.3. klo 17 ja päättyy alustavasti 23.3. klo 17.
Kevään aikana ei ole paljoa tapahtumia, joten hallitus päätti sponsoroida 5€
kullekin osallistujalle päälle, joten kukin osallistuja saa 20€ Wolt-lahjakortin.
Lahjakortit jaetaan excun päätteeksi, ennen vuosikokousta
Tapahtumasta tiedotetaan 10.3.
Juno tekee FB-tapahtuman.
Jani ja Aatu tekevät tiedotuksen.

10.2 Väylät & Liikenne 2021
Paikkoja on vielä vapaana, tiedotetaan jäsenille Linkin chatissa.

11. Verkkosivujen tilanne
Antti on saanut nettisivut päivitysvalmiiksi, sivujen englanninkielinen osuus on vielä
kesken. Tavoitteena julkaista nettisivut 9.3. Ilmari on nettisivujen yleinen vastaava,
mutta Aatu lisää nettisivuille kaikki tulevat tapahtumat.

12. Varastot
Matias sai varaston Jmt 5B kellarista. Tänne on tarkoitus sijoittaa Linkin omaisuutta.
Säilytetään osa tavaroista Maanmittarikillan kiltahuoneella.

13. Palkkakysely
Kare ja Ville tekivät alustavat kysymykset. Ensi viikon torstaihin (11.3.) mennessä
kaikki hallituksen jäsenet käyvät kommentoimassa kysymyksiä.
Kare ja Ville tiedustelevat Fundilta ja RIL:ltä vinkkejä palkkakyselyn toteuttamiseen.

14. Kuvakisa
Perustetaan Telegram-kanava, jolle voi lähettää kuvia. Nettisivuille perustetaan myös
kansio, johon voi laittaa kuvansa. Pyydetään ihmisiä laittamaan kuvansa



pakkaamattomina tiedostoina. Hallituksen jäsenille annetaan oikeudet
elegram-bottiin.
Hallitus päättää kilpailun finalistit, ja pyrkii siihen, että mahdollisimman moni
liikennemuoto on edustettuna. Kaikki finalistit pääsevät nettisivun taustakuviksi, ja
jäsenistö päättää voittajan.
Vain osa hallituksesta on tuomareita, sillä osa haluaa osallistua kilpailuun ja täten
jäävää itsensä kuvien arvostelusta.
Osallistujien täytyy olla Linkin varsinaisia jäseniä. Yksittäinen osallistuja saa lähettää
maksimissaan kymmenen (10) valokuvaa. Osallistujilla täytyy olla oikeus
lähettämäänsä kuvaan. Osallistujia kannustetaan ottamaan valokuvia, joissa on useita
liikennemuotoja.

Aikataulu:
9.3. Kuvakilpailun julkistus
4-5/2021 Kuvia saa alkaa lähettämään
7/2021 Kuvakilpailun sulkeutuminen
7/2021 Äänestyksen alkaminen
8/2021 Nokkakolarin yhteydessä voittajan julkistaminen ja finalistien palkitseminen.

15. Hallitushärpäke
Juno on tutkinut asiaa. Ehdotuksia ovat hupparin ja paidan lisäksi muki, pinssi, sukat,
hikipanta, vyö, huivi, haalareihin ripustettava juna- tai bussihärpäke, jossa on
vinyylitarrat kyljessä (avaimenperä), vesipyssy.
Hallitus innostui juna-ideasta, ja jonkinlainen juna-haalarihärpäke hankitaan.

16. Avustusten haku, RIL ja AYY
Pyydetään samoja summia kuin viime vuonna, eli RILiltä 450 € ja AYY:ltä 600 €.

17. Tervetulosähköposti uusille jäsenille
Viestiksi päätettiin:

“Tervetuloa ammattiainekerho Linkki ry:n jäseneksi! Kiva, kun hyppäsit kyytiin! Voit
liittyä Linkin Telegram-ryhmään tästä linkistä:
https://t.me/joinchat/Pzoe2NN18Q-uYMQq

//

We welcome you as a member of Linkki ry! We’re thrilled to have you on board! You
can join our Telegram group from this link:
https://t.me/joinchat/Pzoe2NN18Q-uYMQq

Ystävällisin terveisin // Best regards
Ammattiainekerho Linkki ry”

18. Maanmittarikillan vuosijuhlalahja
“Mikäli haluatte jättää tervehdyksen Maanmittarikillan hallitukselle, niin voitte tehdä



sen tänä vuonna digitaalisessa muodossa. Laitattehan tervehdyksenne
vuosijuhlatirehtööreille sähköpostitse 19.3. klo. 12:00 mennessä. Tervehdykset
tullaan näyttämään ohjelman aikana ja paras tervehdys palkitaan! Tarkemmat
vaatimukset tervehdyksen teknisiin tietoihin löytyvät oheisesta linkistä ”materiaalit”
osasta. https://oubs.fi/wiki/”

Otetaan pääteemaksi 120-nopeuskyltti, tehdään siitä jonkinlainen kuva, jossa kaikki
hallituksen jäsenet ovat mukana.

19. Muut esille tulevat asiat
19.1 Flou

Ehdotti etäyhteistyötä, katsotaan Sitowisen etäexcun menestyvyys.

20. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________________ ______________________________

Jani Järviluoto, puheenjohtaja Ilmari Pyykkö, sihteeri

______________________________ ______________________________

Joona Aspegren, pöytäkirjantarkastaja Aatu Jäntti, pöytäkirjantarkastaja

https://oubs.fi/wiki/

