
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 10/2021

Aika: 19.12.2021 klo 14.00
Paikka: Zoom

Pöytäkirja

Läsnä: Jani Järviluoto, Ilmari Pyykkö, Joona Aspegren, Ville Isoranta, Juno Suvijoki, Aatu
Jäntti, Matias Säämäki, Kare Visuri

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 14.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin.

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

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin Aatu ja Joona pöytäkirjantarkastajiksi.

6. Ilmoitusasiat
Viimeinen kokous!

7. Kuulumiskierros
Ilmarilla on krapula kämppäkierroksen jäljiltä.
Kare oli kämppäkierroksella ja keittelee riisipuuroa.
Matias oli kämppäkierroksella ja yrittää tehdä viimeiset assarihommat.
Ville yrittää lahjoa Matiasta, joulu on tulossa.
Juno oli kämppäkierroksella ja tiskaa tänään astioita sen jäljiltä.
Aatu oli kämppäkierroksella ja olisi halunnut pelata lätkää muttei päässyt :(
Joona räppäsi kämppäkierroksella.
Jani oli kämppäkierroksella ja hanskat tippuu.

8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen 9/21 pöytäkirja.

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

10. Raha-asiat
10.1 Hyväksyttävät laskut



Ei hyväksyttävää

10.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
10.2.1 Kare kulukorvaus: rommi pikkujouluihin 21,19€
10.2.2 Kare kulukorvaus: pikkujoulujen tarjoilut 50,28€
10.2.3 Ville kulukorvaus: Pubivisan palkinnot 70,60€
10.2.4 Aatu kulukorvaus: pikkujoulujen konvehdit 10,95€
10.2.5 Juno kulukorvaus: kynät pubivisaan 6,35€
10.2.6 Matias kulukorvaus: Liikenneakatemiapäivän tulosteet 2,40€
10.2.7 Eeti Ahola kulukorvaus: Pizzakaljasitsien snapchat-filtteri 6,41€

Hyväksytään ylläolevat kulukorvaukset.

10.3 Yleiset raha-asiat
Pienen lasku ei ole vielä tullut. Vuoden tulos on nollan paikkeilla. Nordean
kanssa olevat palvelumaksuihin liittyvät epäselvyydet ovat selvinneet.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Lätkämatsi Rambollin kanssa 20.12.

Paikat täynnä, eilen lähetetty muistutusviesti.

11.2 Ramboll-excu 27.1.
Ei lisätietoa, Matias järjestää kyseisen excun uuden ysvin kanssa.

12. Menneet tapahtumat
12.1 Maisteriexcu WSP:lle 1.12.

Excu peruuntui koronatapauksen takia, järjestetään kyseinen excu vuoden
alussa. Paikat olivat täynnä, otetaan osallistujat lähtökohtaisesti jo paikan
saaneista.

12.2 Liikenneakatemiapäivä 24.11.
Liikenneakatemiapäivä oli Lasipalatsissa, ja tuntui menneen hyvin.
Osallistujilta tuli positiivista palautetta. Esitykset venyivät reilusti yli ajan,
jonka seurauksena vapaata oleskelua oli odotettua selvästi vähemmän.
Ruokaa oli jonkin verran liikaa vaikkakin muutama perui. Ruokien ja tilojen
hinta täytyy selvittää kunnolla etukäteen, tällä kertaa tuli pieniä
epäselvyyksiä. Sponsorimallia kannattaa miettiä LAP:n osalta uusiksi.

12.3 Pikkuvaalijoulukokous 7.12.
Tapahtumaan ei osallistunut yhtäkään fuksia eikä tupsua, mikä oli harmillista.
Tiedotusta kannattaa kehittää, esimerkiksi saamalla tämä Maanmittarikillan
viikkotiedotuksiin jo ajoissa. Uusi kahdeksan hengen hallitus saatiin kasaan,
ruokia oli sopiva määrä. Kannattaa miettiä pikkujoulujen yhdistämistä jonkun
toisen ammattiainekerhon pikkujoulujen kanssa, sillä MK:n alla olevien
AA-kerhojen määrä kasvaa neljään.

12.4 Destia-excu 15.12.



Exculla oli viisi (5) osallistujaa. Excu oli tenttiviikolla, mikä varmasti söi
osallistujamäärää. Päivällä oleva excu (klo 13 alkava) oli myös aika aikainen,
mutta työmaakäynti oli todella antoisa.

12.5 Alumni-iltama 17.12.
Tapahtumasta pidettiin, paikalla oli noin 30 osallistujaa, joista noin ⅔ oli
alumneja. Tila oli sopivan kokoinen. Järjestettäneen ensi vuonna uudestaan,
tapahtuman ajankohtaa kannattaa ehkä pohtia uusiksi.

13. Pentti Murolen adressi
Kunniajäsenemme Pentti Murole on menehtynyt. Linkki lähettää osanotot Pentin
vaimolle ja lapsille. Jani ja Ville tekevät adressit.

14. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedottaja lähettävät testamentit
jatkajilleen. Kaikista tapahtumista on testamentit koko hallitukselle, Pizzakaljasitseistä
on erikseen omansa.

Linkin sivujen laskutusohjeistusta pitää päivittää, Ilmari hoitaa.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin vuoden viimeinen kokous ajassa 15.09.


