
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 9/2021

Aika: 17.11.2021 klo 18.00
Paikka: Otakaari 1

Pöytäkirja

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

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.00

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

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

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.

6. Kuulumiskierros
Juno on muuttanut uuteen asuntoon HOAS:lle.
Jani on ollut flunssassa heti tapahtumien jälkeen.
Ilmari on dokannut PPP:llä, dokannut Polin approlla, dokannut Rixu Abrolla ja
skippistellyt koulua. Oli Sipoossa.
Matias on hajoillut todariin (prujut kuitenkin löytyy), assarointi on ollut kuitenkin
kivaa. Oli Sipoossa.
Aatulla on kauhea kiire koko ajan. Ihan liian kova kiire. Huomenna mennään taas.
Sopimusjuridiikan essee pitäisi keksiä. Oli Sipoossa.
Joonalla on töitä ja koulua. Oli Sipoossa.
Villellä on hirveä kiire kouluhommien kanssa. Hajoilee myös todariin.

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

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

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

9.1.1 Juno: Pizzakaljasitsien koristelu 16,97€



9.1.2 Juno: Pizzakaljasitsien koristelut ja pöytäliinat 87,85€
9.1.3 Juno: Linkki mukit 143,02€
9.1.4 Joona: Kokouseväät 9/21 7,43€

Hyväksytään kaikki laskut.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei ole

9.3 Yleiset raha-asiat
Nordean kanssa on ollut epäselvyyksiä raha-asioissa, Joona selvittelee. Ekat
sponsorimaksut ovat tulleet.

10. Tulevat tapahtumat
10.1 Liikenneakatemiapäivä 24.11.

10.1.1 Ruokakulut
Ravintola Lasipalatsi ilmoitti, että eivät voi laskea buffetin hintaa alemmaksi
kuin 40e/hlö. Aiomme ottaa 30€/hlö maksavan buffetin, Kananpojalla ja
panna cotalla.

10.1.2 Aikataulu
Aikataulu on edelleen alustava, muistetaan olla ajoissa kaikessa. Juno on
tekniikkavastaava. Mukit pitää muistaa tuoda kaikille puhujille.

10.1.3 Muuta
Proxion sponssaa liikenneakatemiapäivää. Olisi hyvä saada muitakin
sponsseja. Sponsorinäkyvyyden kannalta halutaan kaikkien sponssien nimet
aikataulun alareunassa.

10.2 Pikkuvaalijoulukokous 7.12.
Avataan hakulomake hallitukseen 19.11, eli kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kare tekee puuroa ja mokkapaloja. Tarjolla myös glögiä ja muuta jouluista.
Myös vanhoja oluita tarjolla. Glögin kanssa kossua niille jotka ei juo olutta.

10.3 Alumni-iltama 17.12.
Alumneja on ilmonnut. Joona ja Ilmari tekee pubivisan, palkintona
vapaavalintainen drinkki.

10.4 Hallitusvaihto 18.12.
Hallitusvaihtoon on paljon virvokkeita. H21 kämppäkierros, mutta H20
mukana. Villen luo ei ehkä pääse. Kare ei pääse ollenkaan.

10.5 Loppusyksyn excut
10.5.1 Maisteriexcu WSP:lle 1.12.

Tiedote tulee tänään. Hallitukselle jätetään kolme paikkaa. Hege on
hoitanut kaikkea hienoa.



10.5.2 Destian excu 15.12.
Destialla on valmis paketti 15:lle hlö:lle, klo 13 Tikkurilassa.
Liikennesuunnittelijat kertovat toimistolla jutuistaan, Kaisantunneli
tsekataan livenä.

10.5.3 Lätkämatsi Rambollin kanssa 20.12.
Rambollin kanssa mennään katsomaan Jokereiden matsia aitioon,
ilmotiedot tarvitaan 10 päivää ennen. 15 paikkaa tarjolla. Helppo case.

11. Menneet tapahtumat
11.1 Kolme kovaa -excu Sitowiselle 1.11.

Fukseja oli noin 25. Tehtävä exculla ei ollut Linkkiin liittyvä, joten jatkossa voi
korostaa fuksiexcukohteelle että hyvä tehtävä.

11.2 ENGin rastikiertely 16.11.
Rastilla oli kivaa, kahoot oli huonosti käännetty. Fuksit oli kivoja. Kuva ig:seen
tuli jo.

12. Ulkoexcutoimikunnan perustaminen
Perustetaan ulkoexcutoimikunta, jonka tavoitteena on järjestää ensi vuonna Linkin
ulkomaanmatka ja tuottaa matkasta ja sen järjestelyistä tarkka testamentti, jotta
vastaavan matkan järjestäminen onnistuisi tulevaisuudessa myös hallituksen voimin.

Toimikuntaa johtaa kaksi ulkoexcuvastaavaa, jotka valitaan vaalikokouksessa. Virkaan
voi hakea myös vaalikokouksen hakulomakkeella. Ulkoexcuvastaavat voivat
rekrytoida toimikuntaan haluamansa määrän ulkoexcuavustajia.

Toimikunnan toimikausi alkaa vuoden vaihteessa ja päättyy, kun testamentti
excursiosta on kirjoitettu excursion jälkeen. Vuoden alussa ulkoexcuvastaavat voivat
toteuttaa kyselyn, jossa kysytään jäsenistön halukkuutta matkaan, sen kohteisiin ja
ulkoexcuavustajaksi ryhtymiseen. Jos jäsenistön keskuudessa ei herää halukkuutta
ulkoexcuun, sen voi jättää myös toteuttamatta hallituksen päätöksellä. Myös tässä
tapauksessa ulkoexcutoimikunnan toimikausi päättyy.

Ulkoexcutoimikunnan perustaminen on osaltaan vastaus tämän vuoden
kevätkokouksessa esitettyyn kysymykseen, mihin vuonna 2020 säästyneitä rahoja
käytetään. Niinpä ulkoexcu voi olla yhdistykselle myös tappiollinen, edellyttäen että
kevätkokous budjetista päättäessään suostuu siihen.

13. Teksti Geometrekseen
Hyväksytään liitteessä kaksi oleva teksti. Juno ottaa hallituksesta kuvan.

14. Hallituksen esittely Instagramissa
Kaikki kirjoittavat Docs-tiedostoon lyhyen esittelyn omasta roolistaan ja
kokemuksistaan Linkin hallituksessa. Mallia viime vuodesta. Deadline teksteille 20.11.
Juno julkaisee Instagramin tarinoissa 21.11. alkaen joka päivä yhden henkilön



esittelyn ja etsii taustalle sopivat kuvat tältä vuodelta.

15. Milosin ehdottama tarve maisteritapahtumalle
Kartoitetaan tilannetta ja ohjeistetaan ensi vuoden hallitusta.

16. Linkin lyhyt
Kilta kasvaa ensi syksynä, minkä takia killan PP:lle ei kaikki halukkaat pääse. Killan
kanssa on ollut keskustelua siitä, että Ammattiainekerhot voisivat järjestää lyhyitä,
noin yhden yön pituisia vastaavia reissuja. Mahdollisesti huhtikuun alussa. Jyväskylän
Linkkiä voisi käydä moikkaamassa. Ehdotetaan ensi hallitukselle.

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

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 20.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________________ ______________________________

Jani Järviluoto, puheenjohtaja Ilmari Pyykkö, sihteeri


