
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 10/2022

Aika: 27.9.2022 klo 16.00
Paikka: Otakaari 1

Esityslista

Läsnäolijat:  Ilmari Pyykkö, Antto Tukia, Sofia Ala-Ketola (etänä), Oskari Nummelin, Sohvi
Reitmaa, Aino Lahnalampi (etänä), Joona Aspegren ja Matias Säämäki paikalla kohtien 11.3
ja 12.5 ajan.

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.04.

2. Sihteerin valinta
Valittiin Sohvi Reitmaa sihteeriksi.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Joona Aspegrenille ja Matias Säämäelle.

6. Ilmoitusasiat
Kiitokset Oskarille (ja Linkille) tarjoiluista.

7. Kuulumiskierros
Aino: Mukavasti meni ulkoexcu. Tänään on korjailtu sen aiheuttamaa töiden
kasautumista. Syksy tuli yhtäkkiä sinä aikana kun oltiin pois, mukavan näköistä
ulkona.
Sofia: Ulkoexculla oli upeaa. Oli mukava myös päästä kotiin.
Oskari: Väsyttää. Nukuin huonosti. Linkin kokous jännitti.
Sohvi: Ei ole kuulumisia. Mun sähköyhtiö meni konkkaan.
Antto: Kai mäkin voin jotain kommentoida ulkoexcusta. Oli kivaa.
Ilmari: Oli erittäin kivaa reissussa mutta nyt väsyttää. Olen tyytyväinen että
koulutehtävät tulevat vähän myöhässä.

8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei hyväksytä pöytäkirjoja.

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



10. Raha-asiat
10.1 Hyväksyttävät laskut

Ei hyväksyttäviä laskuja.

10.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Hyväksyttiin loput kulukorvaukset ulkoexcusta (Berliinin majoitus pois lukien):
Joona Aspegren: 1213,89 €
Matias Säämäki: 1183,90 €
Hyväksyttiin maksut:
Ilmari Pyykkö: Aamupaloja ulkoexculla 16,31€
Ilmari Pyykkö: Taksimatka Nokkakolarin ruokien kuljetusta varten 25,80€
Oskari Nummelin: Kokouseväät 30,25€

10.3 Yleiset raha-asiat
Harrastustoimintabudjetissa on hyvin ilmaa.

11. Menneet tapahtumat
11.1 Linkin esittäytyminen SPT-opiskelijoille 7.9.

Kävimme puhumassa Linkistä. Saatiin uusia jäseniä. Drivesta löytyy
englanninkielinen presentaatiopohja, jota voi käyttää myöhemmin uudestaan.

11.2 Linkki+MKR+Ropo Sweco-excu 16.9.
Excu meni erittäin mukavasti. Tuli paljon peruutuksia, mutta lopulta paikalla
melko sopiva määrä ihmisiä. Ilmoittautunut 30 henkeä, paikalla 18. Eniten
ilmoittamatta poisjääneitä oli uusien maisterifuksien joukossa. Voidaan pohtia
voisiko tilannetta parantaa tiedotuksella. 18 oli lopulta sopiva määrä ihmisiä,
salli keskustelun paremmin. Osallistujat olivat tyytyväisiä. Linkkiläisiä
kiinnostivat eniten rata- ja liikenneasiat. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että
tavallinen toimistoexcu ei ole kovin hyvä perjantaille. Yhteistyö muiden
ammattiainekerhojen kanssa oli hieman hankalaa, sillä suoraa
keskusteluyhteyttä kaikkien kerhojen kanssa ei ollut. Telegram-ryhmä ysvien
tai puheenjohtajien välillä olisi ollut hyvä. Erityisesti muutostilanteista
kannattaa tiedottaa muita kerhoja hyvin.

11.3 Ulkoekskursio 21.-25.9.
Työtä oli runsaasti ja niitä tehtiin pitkään excun suunnittelussa. 2-3
ulkoexcuvastaavaa tuntuisi olevan sopiva määrä järjestelyyn. Auttaa jos
vastaavat tuntevat toisensa etukäteen ja ovat motivoituneita. Pyrittiin
suunnittelemaan kaikki niin, ettei itse matkan aikana tarvitse huolehtia
yksityiskohdista. Ulkoexcun palautekyselystä saatu toistaiseksi hyvää
palautetta. Innotrans-messut jakoivat mielipiteitä osallistujien kesken. Osa
koki messut sopivammaksi kohteeksi kuin toiset. Reissun aikataulu sai jonkin
verran kritiikkiä kiireisestä aikataulusta. Pääosa kyselyyn vastaajista oli sitä
mieltä että ulkoexcu on hyvä järjestää muutaman vuoden välein. Excun hinta
osallistujalle oli mukavan edullinen. Yksi majoituksista yllätti matalalla
tasollaan. Budjetissa pysyttiin.



12. Tulevat tapahtumat
12.1 Akvan 25v. vujut 7.10.

Ilmari ja Antto menevät edustamaan vuosijuhlille ja keksivät myös lahjan.

12.2 Pizzakaljasitsit 19.10.
Pizzamaut ovat päätetty. Sitsimuistilista liitteenä (Liite 2). Jaetaan etukäteen
tehtävät hommat.

Elli on kysellyt tänään Violalta AaltoDJ:stä, että saisiko jatkoille soittamaan,
kun viimeksi asia jäi kesken. Viola forkkasi keikkapyynnön AaltoDJ-ryhmään,
kun ei uskaltanut luvata, että itse pääsee. Elli palaa asiaan kun saa lisätietoja.

Oskari kysyy Maakansallisbalettia esiintymään ja hakee haalarimerkit.

12.3 Viini&tapas -ilta 21.10.
Tapahtuma on design factoryllä. Ainakin 7/8 hallituksen jäsenistä pääsee
esittelemään Linkkiä ja voi jäädä juttelemaan osallistujien kanssa esittelyn
jälkeen. Oskari, Juno, Sofia ja Sohvi sopivat ketkä 3 menevät tekemään
ruokavalmisteluja 20.10.

12.4 FLOU excu 9.11.
Ei uutta.

12.5 Liikenneakatemiapäivä 10.11.
Viime kokouksessa päätettiin pyytää esittelijöiltä jonkinlaista pientä
rahasummaa pääsystä Liikenneakatemiapäivään. Koska
Liikenneakatemiapäivä on vuosien saatossa kasvanut ja muuttunut
luonteeltaan huomattavasti, on tapahtumasta tullut yrityksille paljon
houkuttelevampi kuin ennen. Puhujat FLOUlta, RILiltä ja näiden lisäksi 4
muuta. Kysytään ainakin A-insinööreiltä.

12.6 Alumni-iltama 9.12.
Selvitetään myöhemmin.

12.7 Rata 2023 17.-18.1.2023
Valittiin omenahotelli majoitukseksi. Oskari varaa majoituksen. Linkin
budjettiin sopii kustantaa 15 hengelle majoitukset. Viimeksi 10 paikkaa meni
täyteen erittäin nopeasti, eli useammalle paikalle olisi varmasti kysyntää. Jos
saadaan sponsoreilta 15 kpl lippuja niin Linkin puolesta oltaisiin valmiita
ottamaan 15 lähtijää.

13. Haalarimerkit
Tilataan, kun valmiina 1-2 ehdotusta uusista haalarimerkeistä. Tilataan myös
yhdistysmerkkejä.

14. Geometrekseen juttu Ulkoexcusta



Tarvitaan 6.10. mennessä. Tyyli vapaa, palstatilaa saadaan niin paljon kuin halutaan.
Antolla ja Väinöllä idea ja kiinnostusta tehdä. Sofialla myös kiinnostusta mutta
aikataulu kyseenalainen. Antto viestittelee Sofian kanssa asiasta.

15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.41.


