
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 4/2021

Aika: 11.5.2021 klo 18.00
Paikka: Everstinkuja 4 B 23 Espoo

Esityslista

Paikalla Jani, Ilmari, Ville, Kare, Matias, Juno ja Aatu. Joona saapui paikalle kohdassa 10.5,
kohta 9. ei oltu vielä käyty.

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.03.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

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

5. Ilmoitusasiat
Hallituksessa on uusi teekkari - Ville ei ole fuksi!
RIL antoi pyydetyn 450€ sijaan 350€.

6. Kuulumiskierros
Matiaksella on keväiset fiilikset, Kangasalla on lämmin.
Juno on kesäisissä tunnelmissa.
Aatulla on hyvä fiilis, oli kiva viikonloppu Jyväskylässä. Jounin harjoitukset hajottaa.
Ilmarilla on kevätväsymystä, mutta on kiva kun on kiva sää.
Kare korkkasi kevään viime viikonloppuna. Osti akustisen basson, odottavaisin fiiliksin
odottaa sitä Saksasta.
Villellä on kesäiset fiilikset ja kursseja vähän.
Janilla alkoi kokopäivätyöt ja kävi Tampereella testaamassa uutta ratikkaa. Ehti
kokoukseen juuri ja juuri.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen 3/21 pöytäkirja.

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

9. Raha-asiat



9.1 Hyväksyttävät laskut
9.1.1 Joona: Pre-paid liittymä Linkin kuvakisaa varten 4,90€
Hyväksytään.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei hyväksyttävää.

9.3 Yleiset raha-asiat
Tänä vuonna on mennyt rahaa vain vuosikokoukseen, ja siihenkin vain 100€.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Yhteistyö FLOUn kanssa keväällä

Matias selvittää asiaa vielä. Jos molemmille osapuolille ok, järjestetään
etätapahtuman sijaan livetapahtuma myöhemmässä ajankohdassa.

10.2 MAIK goes “AATU” 21.5.
Kaivataan liverastia Otaniemeen, pitäjiä vähintään 2-3. Kare, Jani sekä
mahdollisesti Ville sekä Juno pitävät rastia. Jani käy tulostamassa rastin
tarpeita. Jani hakee Aatulta pari jakkaraa rastin pitoa varten. Myydään myös
haalarimerkkejä.

10.3 Tampereen raitiotien avajaiset 9.8.
Järjestetään Linkin yhteislähtö. Matias selvittää excua ratikkavarikolle. Jani
selvittää yöpymistä, lähtökohtaisesti yövytään 8.-9.8., sillä 8.8. on ratikan
avajaisjuhlia. Yövytään joko halvassa hostellissa tai jossain Liittymän kautta
järjestetyssä tilassa. Jani selvittää myös tapaamista Liittymä ry:n kanssa.
Mennään Tampereelle lähtökohtaisesti junalla.

10.4 Nokkakolari 21.8.
Toinen tila varattava, koska Otarannan kerhotila on varattu. Otetaan Otakaari
20 yläkerta, hinta 100€. Selviteltiin tilausjunaa välille Leppävaara-Helsinki,
hinta olisi 1000€. Selvitetään loppuvuodelle erillinen budjetti, jotta saadaan
katsottua, onko junaan varaa. Lähtökohtaisesti otetaan juna, jos siihen on
varaa. Jatkopaikka mahdollisesti sama kuin viime vuonna, eli Ale Bar Pikajuna.
Matias selvittää sponsorointia Sitowiseltä.

10.5 Pizzakaljasitsit
Varataan tila. Viime vuonna ideana oli pitää jatkot. Pidetäänkö tänä vuonna
jatkot tai sillis? Smökki on vapaana: ma 11.10. ti 19.10., ma 22.11. Ensisijainen
näistä on 19.10., muut toissijaisina. Varataan Smökkiin myös yökäyttö, jotta
saadaan jatkopaikka.

10.6 Alumnitapahtuma
Alumneilla on ollut tapahtumannälkä. Jani kyselee alumneilta, minkälaisia
tapahtumia he haluaisivat. Linkki pyrkii järjestämään myös jonkinlaiset afterit
kesällä, joko alumnien kera tai ilman.



11. Verkkosivujen tilanne
Puuttuu vielä paikka pöytäkirjoille ja sivujen kääntäminen englanniksi. Juno hoitaa
kääntämisen ja Ilmari katsoo paikan pöytäkirjoille Janin kanssa. DL 23.5.

12. Palkkakysely
Noin 50 vastausta tullut! 60% opiskelijoilta, 40% valmistuneilta. Vastausmäärä tähän
mennessä hyvä. Pidetään palkkakysely viikkiksessä. Kare hoitaa visualisoinnin
excelillä Villen kanssa ja hankkii 3 x 50€ lahjakorttia.

13. Kerhotilan/varaston vuokraaminen
Tiloja on tarjolla! Tilaisuus on harvinainen, joten koitamme iskeä kiinni. Tilojen
hinnoista ei ole vielä tietoa, mutta Jani selvittää asap. Haku alkaa ensi viikolla. Jani
laittaa ideapankin, johon kerätään ideoita siitä, miten perustelemme AYY:lle tilan
tarvetta. Lähdetään hakemaan kaikkia tiloja, jo varastokoppikin olisi hyvä.

14. Hallitushärpäke
Juno on saanut junat perille. Avaimenperärenkaat kutakin junavaunua varten on
myös hankittu. Juno selvittää vielä ripustuskoukkuja, ja koittaa saada härpäkkeet
valmiiksi siten, että jäsenet saisivat ne MAIK goes AATU -tapahtumassa.

15. Muut esille tulevat asiat
Ei muuta esille tulevaa asiaa.

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.23.


