
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 5/2021

Aika: 31.7.2021 klo 13.00
Paikka: Rautalammintie, Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.16.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohdat 14 ja 15, ja hyväksyttiin esityslista.

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

5. Ilmoitusasiat
Aatu halusi kertoa, että pitää tehdä uusi moduuli, jos tekee nettisivuille uuden
lomakkeen.

6. Kuulumiskierros
Ilmarilla on ollut hyvin pitkä ja rankka viikko, ollut muuttamista ja remppahommaa.
Janilla on loppumassa kahden viikon loma. Mäkelänkadun remppa tulee selvästi
tarpeeseen.
Matiaksella on ollut kiireistä ja töissä väsyttää, mutta enää kolme viikkoa töitä jäljellä.
Joonalla on ollut jaettujen asioiden viikko, kokeillut sekä wc-tiloja että tavarapyörää.
Töissä viihtyy paremmin kuin kotona.
Aatulla alkaa olemaan kiireitä, syksy on selvästi tulossa. Isoille järjestettiin tapahtumaa ja
kokouksissa on pyöritty. Töitä enää viikko jäljellä.
Kesä on mennyt mielettömän nopeasti mutta on ollut myös kivaa. Koulukin on kivaa.
Kaikki on kivaa, tulevat fuksit jännittävät.
Kare menee asioiden edelle. Kuuluu kuitenkin ihan hyvää, ja eilen varmistui uusi
kämppä. Kuukauden päästä on muutto Pitskuun!
Junolla menee ihan hyvin. Nauttii kesästä, kun ei enää ole himo kovat helteet.



7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen 4/21 pöytäkirja.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätetään liitteessä 1 mainittujen henkilöiden hyväksyminen jäseniksi.

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut ja kulukorvaukset

Ei hyväksyttävää.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei hyväksyttävää.

9.3 Yleiset raha-asiat
Rahaa on, menoja ei. Tulossa on kuitenkin tapahtumia, joihin rahaa saadaan
kulumaan.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Tampereen raitiotien avajaiset 9.8.

Ilmoittautuminen käynnissä, 13 henkilöä ilmoittautunut. 2.8. selviää voiko
yliopistolla yöpyä. Omenahotellista varattu 26 paikkaa jotka voi perua ilmaiseksi
viimeistään 6.8. Omenahotellilta ei pääse julkisilla Hervantaan 4.26:ksi, jolloin
ensimmäinen ratikka lähtee sieltä. Tarjoamme halukkaille mahdollisuuden mennä
paikalle tilataksilla, joka maksaa n 39€/8hlö. Joona tilaa taksit etukäteen. Täten
perutaan myös Hervannan hotellin varaus.

Ratikkajuhlan livetilaisuus peruttiin, jonka takia myöhäistämme lähtöä. Hallitus
suosittelee osallistujille yhteislähdöksi IC 171, joka lähtee Helsingistä 11.56.
Striimi alkaa 12.00, jolloin henkilöt, jotka haluavat katsoa sitä, voivat katsoa sitä
junamatkan aikana. Liittymä on luvannut hostata Tampereen vierailua.

10.2 Nokkakolari 21.8.
Takkakabinetti, Pelitila ja Sitsikeittiö varattu. Sitsikeittiö käytettävissä klo 10-23,
Takkakabinetti ja Pelitila klo 16-22. AYY:ltä pyydetty näiden siirtoa 17-23:ksi, ei
ole tullut vielä vastausta. Jani ottaa uudestaan yhteyttä.

Alustava aikataulu:
16.00-17.30 Puistoetkot Alvarin aukiolla
18.00-22.15 Sitsit Takkakabinetissa
22.15-22.45 Pahoinvointivaltion keikka Pelitilassa
22.45-23.45 Siirtyminen bussilla Leppävaaraan
23.45-n. 00.00 Porvoon museorautatien lättähattu Leppävaara-Helsinki
00.00- Jatkot Kaisaniemen puistossa, ellei koronarajoitukset hellenny.



Jos tilausjunaa ei saa, selvitetään Språrakoffia, tilauslauttaa tai tilaubussia.
Päätetään oluttilauksesta. Sponsorointia kysytty, yhteyshenkilö palaa lomilta 9.8,
Matias yrittää lähestyä toista henkilöä.

Ville ja Kare ehdottavat ruokia 7.8. mennessä, Joona ja Ilmari miettivät ulkopelejä
ja Kahootia tähän päivään mennessä. Pääpalkinnoksi Kahootista/peleistä
skumppapullo, toiselle ja kolmannelle kaljat palkinnoksi.

Oluttilaukseen laitetaan 288 pulloa alustavaan hintaan 987€. Olut on Maku
Brewingin American Ipaa omalla etiketillä.

Juno tekee Facebook-tapahtuman tänään ja tilaa haalarimerkin.

10.3 Pizzakaljasitsit
Smökki ma 11.10 vai Saha pe 22.10? AYY ei vielä arponut Smökkiä, vaikka se piti
tapahtua 31.5. mennessä. Keskustellaan myös mahdollisesta jatkopaikasta jos
päädytään Sahaan. Ei vielä tiedossa monelta Sahan vuokra-aika loppuu. Smökki
on 50€ halvempi kuin saha, ja sinne mahtuu enemmän porukkaa kuin Sahalle.
Polyteknikkojen kuoro mahdollisesti joustaa puoli tuntia, jolloin sitsit saataisiin
alkamaan klo 19.00.

Kilpaillaan Smökistä, ja suostutaan kompromissiin kuoron kanssa. Jos
kompromissia ei tule, mennään arvontaan, ja jos hävitään arvonta, mennään
Sahalle.

10.4 Alumnitapahtuma
Koronatilanne on taas pahenemaan päin, niin katsotaan asiaa seuraavassa
kokouksessa.

11. Menneet tapahtumat
11.1 MAIK goes “AATU” 21.5.

Tapahtumasta pidettiin, rastista pidettiin, drinkistä pidettiin.

12. Palkkakysely
Kyselyyn vastasi yhteensä 70 ihmistä, 44 opiskelijaa ja 26 valmistunutta. Kyselystä saatiin
hyvää palautetta. S-ryhmän lahjakortit lähetetään lähipäivinä voittajille. Juno postaa
LinkedIniin palkkakyselystä.

13. Kuvakilpailu
Kilpailuun osallistui yksi linkkilänen, lisäksi yksi ulkopuolinen lähetti kuvia. Kilpailu oli
vain linkkiläisille joten äänestystä voittajasta ei tarvitse pitää. Voittajalle annetaan
palkinnoksi 50€ S-ryhmän lahjakortti ja Linkki-muki.



Otetaan nettisivuille ainakin voittajan kuvat 4 ja 9. Voittajakuvat julkistetaan
Nokkakolarissa, nettisivuilla sen jälkeen. Muistutetaan jäsenistöä, että hallitukselle voi
aina lähettää kuvia nettisivuja varten.

14. Kolme kovaa Excua
Kilta ehdotti pvm 1.11. Matias selvittelee kohteita, metrovarikko ensisijaisena kohteena.

15. ISOvaihto 1.9.
Fundin kanssa yhteisrasti, järjestämässä Linkistä Jani, Juno ja Kare.

16. Muut esille tulevat asiat
16.1 Tampereen ratikan vierailu

Koitetaan saada RATA-päivien yhteyteen, Matiaksella on yhteys heihin.

16.2 FLOU
Syksyllä koitetaan pitää yhteyttä.

17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 15.08


