
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 7/2021

Aika: 18.9.2021 klo 13.00
Paikka: Everstinkuja 4, Espoo + Zoom
Aatu poistui kohdan 10.2. aikana.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.08.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

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

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.

6. Kuulumiskierros
Ilmaria ei opiskelu kiinnosta, töitä on.
Matias yrittää palata normaaliin rytmiin.
Villellä kurssit ovat lähteneet käyntiin “ihan hyvin”.
Karelle kuuluu hyvää, uus kämppä on kondiksessa, matoista täytyy vääntää.
Joonalle kuuluu kiireistä, kävi aamulla Järvenpäässä hakemassa uuden pyörän ja
vanha pyörä suuttui siitä.
Aatu kertoo terkkuja Jyväskylästä, on ollut ISO kiire. Koulua pitäisi alkaa tekemään.
Junolle kuuluu hyvää, odottaa innolla ja kauhulla koulua.
Janilla maisterivaihe lähtenyt rytinällä käyntiin, ei ehdi muuta tehdä kuin koulua.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen 6/21 pöytäkirja.

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

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

9.1.1 Kulukorvaus: Kuvakisan voittajan lahjakortti 50,00e (Kare)
9.1.2 Kulukorvaus: Kokouksen 7/21 kokouseväät 4,52€ (Kare)



Hyväksytään kaikki kulukorvaukset.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
9.2.1 Pyry Ruusunen: Pakun vuokraus Nokkakolarin jatkojen keikkaan 79,10€
9.2.2 Pyry Ruusunen: Korvatulpat ja henkselikassit Nokkakolarin jatkojen

keikkaan 35,15€
Hyväksytään kaikki maksut.

9.3 Yleiset raha-asiat
Sponsoreita ei ole vielä lähestytty. Budjetti on aikalailla pitänyt, pizzakaljasitseille
riittää hyvin rahaa. Halpaan esiintyjään olisi varaa.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Viini- ja tapasilta 21.9.

Kaikki hallituksesta pääsevät paikalle. Matias voi kertoa excuista ja
seminaarivierailuista, Kare kertoo tapahtumista, ja mainostaa pizzakaljasitsien
ilmoa. Ostetaan viiniä enintään 250 eurolla riippuen siitä mitä mieltä Fundi ja
MK on. Jani kopioi diaesityksen viime vuodelta, mutta vaihtaa kuvat. Kysytään
Fundilta haluavatko he apua tapasten tekemisessä.

10.2 Pizzakaljasitsit ma 11.10
Päätetään vastuista, pizzamauista, alku- ja jälkiruuista sekä valittavista
pizzerioista. Lisäksi lukkarointi ja paikkamäärä (jos koronarajoituksia ei ole).
Floun yhteistyöehdotus.

Flou haluaisi tehdä yhteistyötä Linkin kanssa sitseille. He haluavat tarjota
kaikille osallistujille yhdet oluet näkyvyyttä ja kolmea sitsipaikkaa vastaan.
Suostumme ilomielin tarjoukseen. Valitaan viisi pizzamakua. Maut ovat
kinkku, tonnikala, kana, kasvis ja vegaani. Pizzerioille painotetaan slaisseiksi
leikkaamista. Pöytiin tulee erillisiä ananaspurkkeja, jotta oikeauskoiset voivat
lisätä sitä pizzaansa. Myös kokonaisia ananaksia hommataan pöytiin.
Alkupaloina on sipsejä kulhoissa sekä sipsidippiä (normaali sekä vegaani).
Jälkiruuaksi jäätelötuutti.

Töissä hallitus sekä toimarit (8 + 2 kpl). Hallituslaiset pyrkivät pääsemään
paikalle jo alkuiltapäivästä. Selvitetään Inkeriltä, olisiko työfukseja saatavilla.
Kare ja Ville selvittävät mahdollisia pizzerioita.
Joona Jalava lupautunut lukkaroimaan, Aatu selvittää muita.
Osallistujamäärää ei ole viranomaisten puolesta rajattu, tarjotaan 150
paikkaa, tarvittaessa kasvatetaan jos ilmoittautuneita tulee enemmän.
Kysytään ilmossa vuosikurssia. Jani ja Ilmari tekevät plassauksen.

Päivää ennen ilmoittautumisen alkamista laitetaan tapahtumaan samat
suositukset koronan suhteen kuin killalla, eli:
“!! Tapahtumajärjestäjät myös suosittelevat vahvasti, että tapahtumaan
osallistujalla on ainakin yksi alla mainituista:
-toinen annos Covid19-rokotetta saatuna



-alle 6kk koronan sairastamisesta
-negatiivinen koronatestitulos enintään kahden vuorokauden takaa
-negatiivinen pikakoronatestin tulos tapahtumapäivänä
Pyydämme, ettet ilmoittaudu tai osallistu tapahtumaan, jos et pysty
täyttämään yhtäkään näistä ehdoista.!!”

Ohjelmana sitseillä pidämme kellotuskisan. Läsyyn hittiputki, jonka hallitus
vetää Janin aasinsillan kautta. Baari on koko ajan auki. Ohjelmana jatkoille
hommaamme beerpongin, mahdollisesti jonkin artistin/bändin. Bändi
selvitetään myöhemmin. Karaoke voisi olla jatkoille mahdollisuus. Smökkiä saa
käyttää klo 01.00 asti, mutta varaamme yökäytön klo 05.00 asti. Ilmo alkaa ke
22.9. klo 12.00 ja päättyy sekä muuttuu sitovaksi alustavasti 4.10.

10.3 2. vuoden opiskelijoiden kampuskiertely pe 8.10
Toisen vuoden RYM-opiskelijoille järjestetään kampuskiertely, jotta etäaikana
aloittaneet opiskelijat pääsisivät tutustumaan kampukseen ja toisiinsa
paremmin. Linkkiä ja Fundia pyydettiin järjestämään yhteisrasti kiertelyllä.
Koska Fundilta ei pääse ketään paikalle, sanomme varovasti ettemme
välttämättä halua olla siellä yksin.

10.4 Liikenneakatemiapäivä
Päätettiin päiväksi 24.11., varapäivänä pe 26.11. Pidetään alustavasti muualla
kuin koululla. Viime vuonna oltiin Ravintolalaiva Relandersgrundilla, mikä oli
muuten hyvä paikka, paitsi että se oli aika pieni. Toisaalta viime vuonna oli
vain puolet kapasiteetista käytössä. Matias ja Kare tekevät excelin tiloista.
Tilan excelin DL to 23.9. Kaikki ehdottavat tiloja Verrataan tilojen
paikkamääriä, hintoja ja paikkoja. Kare tekee perinteiset emännän
mokkapalat tapahtumaan. Lähtökohtaisesti tilataan paikasta ruoat ja halutaan
sinne baari. Paikkamäärä noin 30-40.

Tärkein asia eli aihe on Liikennejärjestelmien taloudelliset haasteet. Otetaan
näkökulmia erikokoisista kaupungeista ja maaseudulta, sekä mahdollisesti
lentoliikenteestä. Pyydetään kuutta eri esitystä. Pyydetään firmojen/kuntien
edustajia pysymään esitysten jälkeen paikan päällä, jotta opiskelijat voisivat
jutella kesätyömahdollisuuksista. Lähdetään firmoissa liikenteeseen
konsulttitoimistoista ja lentoliikenteen firmoista. Firmoista tehdään myös
excel, johon kaikki käyvät ehdottamassa firmoja. Kaikki esitykset alustavasti
suomeksi, mutta englanninkieliset esitykset eivät haittaa, jos firmat sitä
tarjoavat.

10.5 Pikkuvaalijoulukokous
Päätettiin päivämääräksi ti 7.12., paikaksi Heinävaara, joka sijaitsee
Rummunlyöjänkadulla Leppävaarassa. Selvitetään myös mahdollisuutta varata
pöytä Sellon William K:sta jatkoja varten. Katsotaan varauksia ensi
kokouksessa.

10.6 Alumnitapahtuma



Koronatilanne on vielä heikko, ja syksyllä on niin paljon tapahtumia, että
siirretään eteenpäin.

10.7 Kolme kovaa
Mennään Sitowiselle, päivämäärä vielä selvityksessä, 1.11. alustava. Halutaan
sieltä sekä maankäyttö- että liikennepuolelta esittelyä. Perinteinen
toimistoexcu on hyvä. Ruoka varmistetaan, se on haluttu meidän puolesta.
Alkoholista ei kieltäydytä, mutta sitä ei erikseen pyydetä.

10.8 Muut syksyn excut
Mm. maistereille suunnattua englanninkielistä excua voisi miettiä. Matias
selvittää HKL:n metrovarikolle excua sekä paikkaa englanninkieliselle exculle.
Destia on yksi mahdollinen kohde syksyn exculle.

11. Menneet tapahtumat
11.1 ISOvaihto 1.9.

Jani oli ainoa Linkin edustaja, tapahtuma meni hyvin. Toivottavasti Linkin ja
Fundin yhteisrasti vähensi vastakkainasettelua uusien isojen silmissä.

11.2 Otasuunnistus 13.-14.9.
Merkkejä meni noin 65, enemmänkin olisi mennyt jos niitä olisi ollut.
Ensimmäinen päivä oli hiljaisempi kuin toinen. Toisena päivänä rastille oli jopa
jonoa. Ensimmäisenä päivänä klo 20 jälkeen oli vain pari ryhmää, mutta
toisena päivänä ryhmiä tuli 21.30 asti enintään 10 min välein. Pizzakaljasitsejä
saatiin markkinoitua todella hyvin, uusia jäseniä tuli reilusti.

12. Teksti Geometrekseen 3/21
Geometreksen päätoimittaja Pinja otti yhteyttä siitä, josko Linkiltä haluttaisiin teksti
4.10. mennessä G:hen, kun Fundilta tulee pidempi juttu historiasta hiljattain
järjestettyjen 25+1v juhlien kunniaksi. Laitamme mieluummin lehteen 4/21 jutun
esimerkiksi pizzakaljasitseistä. Lehteen 3/21 meillä ei ole erityisempää kirjoituksen
aihetta, toisin kuin Fundilla.

13. Muut esille tulevat asiat
13.1 Nettisivut

Palautelomake täytyy korjata. Tiedote kuvakisan voittajasta täytyy laittaa
nettisivuille.

14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 15.47.


