
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 3/2021

Aika: 6.4.2020 klo 18.00
Paikka: Zoom

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.06.
Juno saapui 18.09. Aatu saapui 18.15. Ilmari poistui ajassa 19.23 ja palasi ajassa 19.33.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

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

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.

6. Kuulumiskierros
Jani: on saanut asemakaavakurssin merkittävimmät hommat valmiiksi.
Ilmari: ei ole saanut asemakaavakurssin merkittävämpiä hommia valmiiksi.
Matias: Hommia on ihan tarpeeksi.
Joona: hommat kasaantuneet tämän periodin loppuun, työtkin alkavat. Tähän mennessä
on ollut mukavaa.
Juno: on iloinen kevään koittamisesta.
Ville: Kouluhommia on ollut paljon, mutta ovat tulleet tehdyksi.
Kare: Granissa paistaa aurinko ja linnut laulavat. Hyvää kuuluu, hommat meinaavat
karata käsistä.
Aatu: söi tortilloja.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 2/21 pöytäkirja.

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



9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

9.1.1 Karen kulukorvaus 23.3.2021
Wolt-lasku liittyen Sitowise-excuun ja vuosikokoukseen, 580€. Hyväksytään.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei hyväksyttävää.

9.3 Yleiset raha-asiat
Rahaa on kulunut vain excuun tänä vuonna. Pankkikortti on nyt postissa.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Yhteistyö FLOUn kanssa keväällä

Matias ottaa FLOUhun yhteyttä excun merkeissä.

11. Menneet tapahtumat
11.1 Vuosikokous ja Sitowise-etäXQ

Tapahtuma oli menestys, exculla osallistujia viideltä eri vuosikurssilta. Excun
lopussa tuli kiire, mutta siirtymä excusta vuosikokoukseen oli hyvä.

12. Verkkosivujen tilanne
Puuttuu vielä paikka pöytäkirjoille ja sivujen kääntäminen englanniksi. Aatu hoitaa
kääntämisen Junon kanssa wappuun mennessä. Ilmari kattelee pöytäkirjoille paikkaa
myöskin wappuun mennessä.

13. Radiodiodi
Junoa kiinnostaa alustavasti, Jani tutkailee vanhoja hallituksia.

14. Palkkakysely
Käytiin läpi kysymykset ja katsottiin ne kuntoon. Ville ja Kare oikolukevat kyselyn 11.4.
Mennessä, jonka jälkeen kysely lähetetään RIL:lle tarkistettavaksi.

Palkkakyselyyn päätettiin laittaa arvontaan kolme 50€ S-ryhmän lahjakorttia, jotta
vastaamiseen on houkute. Palkkakysely on alustavasti käynnissä 10.-31.5. Ville vastaa
kyselyn tekemisestä, Kare vastaa tulosten visualisoinnista. Selvitetään tietoturvallinen
tapa kerätä osallistujien tiedot arvontaa varten.

15. Kuvakilpailu
Tuomaristoon otetaan hallituksen jäsenet, jotka eivät aio osallistua kilpailuun. Juno ja
Ilmari jäävät pois tuomaristosta. Matias ja Joona selvittävät Telegram-botin toiminnan.
Juno luo kilpailulle Facebook-tapahtuman. Yritetään avata kuvien lähetysmahdollisuus
19.4., kilpailu pitää sulkea ajoissa, että ehditään pitää äänestykset yms. Ennen



Nokkakolaria, alustavasti 11.7.. Palkinto pidetään yllätyksenä, mutta arvona 50e.

16. Nokkakolari
Keskusteliin tapahtuman ajankohdasta ja tilan varaamisesta. Päätettiin päivämääräksi
alustavasti 21.8. ja varattiin alustavasti Otarannan kerhotila. Yksityiskohdat sitseistä
päätetään myöhemmin. Jani selvittää jatkomahdollisuuksia.

17. Hallitushärpäke
Juno laittaa tilaukseen.

18. Hallituksen kesävirkistys
Päätettiin mennä samalle mökille kuin viime kesänä, Jani varaa 31.7.-1.8. La-su yön
hallitukselle.

19. Muut esille tulevat asiat
19.1 Alumnilista

Alumnilistaa ei ole olemassa. Aatu ja Joona luovat tällaisen tiedotusta (mm.
palkkakysely) varten.

20. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________________ ______________________________

Jani Järviluoto, puheenjohtaja Ilmari Pyykkö, sihteeri

______________________________ ______________________________

Joona Aspegren, pöytäkirjantarkastaja Aatu Jäntti, pöytäkirjantarkastaja


