
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 11/2022

Aika: 24.10.2022 klo 10.00
Paikka: Otaniementie 9

Pöytäkirja

Läsnä: Aino Lahnalampi, Ilmari Pyykkö, Sofia Ala-Ketola, Sohvi Reitmaa, Elli Happonen, Oskari
Nummelin, Juno Suvijoki, Antto Tukia

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 10.04

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin pöytäkirjaan kohta 15.

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

5. Ilmoitusasiat
Länsimetromerkki edistyy!

6. Kuulumiskierros
Osku: Olen Turussa. Viime viikko oli aika tiukka, toipuminen ehkä vielä kesken.
Juno: Olen Helsingissä. Intensiivisen viime viikon takia olen kipeänä. Keho rankaisee.
Elli: Ihan hyvin menee. Olen Espoossa. Viikonloppu oli ihan kiva.
Sohvi: Olo on kuin lihanuijalla hakattu. Saisiko viikon lomaa.
Antto: Motivoitunut, latautunut ja valmis seuraavan periodin haasteisiin.
Sofia: Sama kuin Antolla potenssiin -1.
Ilmari: Ei seuraavia Pizzakaljasitsejä tenttiviikolla. En ole valmis II-periodiin.
Aino: Vähän turhan nopeasti alkaa uudet kurssit, tein liian pitkiä esseitä. Sain pidemmän
päälle intoa siitä että PizzaKaljasitsit onnistuivat ja ihmisillä vaikutti olevan kivaa!

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirjat 9/22 ja 10/22 seuraavassa kokouksessa.



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

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

Tmi Johannes Ek (Pizzakaljasitsien jatkoartisti): 100€
Hyväksytään.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ilmari Pyykkö: Pizzakaljasitsien ohjelmanumeron palkinto, 2,24€
Oskari Nummelin: Pizzat, Espoon Aurora sekä Viini & Tapaksen tarjoilut.
890€+156,03€=1046,03€
Antto Tukia: Pizzakaljasitsien tarjoiluja (sisältää loput pizzat ja muut PizzaKaljasitsien
tarjoilut) ja Akvan vujulahja. 1333,65€+21,93€=1355,58€
Hyväksytään.

9.3 Yleiset raha-asiat
Ei asiaa.

10. Menneet tapahtumat
10.1 Akvan 25v. vujut 7.10.

Ilmari ja Antto olivat edustamassa Linkkiä. Akvalaiset arvostivat sitä, että Linkki
tuli paikalle.

10.2 Pizzakaljasitsit 19.10.
Kirjoitetaan tapahtumasta testamentti. Jaettiin vastuut testamentin tekoon.
Keskusteltiin myös siitä, olisiko testamenttiin lisättävä osio Pizzakaljasitsien
laajuudesta ja sen vaihtoehdoista. Hallitus koki tänä vuonna Pizzakaljasitsien
koon haastavaksi.

10.3 Viini&Tapas -ilta 21.10.
Linkki oli tekemässä ruokia Poligonin kanssa. Tapahtumassa saatiin myytyä Linkin
haalarimerkkejä, sekä liittymään uusia fukseja. Yhteistyö Akvan ja Poligonin
kanssa toimi, vaikka kerhot ovat uusia tuttavuuksia. Defa tilana jakoi mielipiteitä,
esittäminen toimi hyvin, mutta ruokien roudaus oli hankalaa ja tila ei ollut ideaali
jutusteluun. Ajankohta niin pian Pizzakaljasitsien jälkeen oli inhottava, ja pyritään
ensi vuonna saamaan tapahtuma I-periodin alkuun. Tiedotus on saatava myös
ajoissa liikkeelle, tänä vuonna ensimmäiset tiedotukset fukseille meni saman
viikon alussa. Ruoat olivat hyviä!

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Liikenneakatemiapäivä 10.11.

Tila varattu Dipolin Metso-salista. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa tiistaina
25.10. klo 12.30. Pohdittiin, tiedotetaanko tapahtumasta myös alumneille.
Nettisivulle tulee tieto siitä, että tapahtumaa tukemassa on RIL.



Keskusteltiin budjetista. Päätettiin, ettei tarjota juomia osallistujille.

Sovimme tapahtumaan alustavasti 40 paikkaa, ja kun saadaan puhujien tarkka
määrä, on mahdollista lisätä paikkojen määrää.

Puheenvuoroja on RIL (tukiraha), johon Juno on yhteydessä. FLOUlta tulee Oliver,
Kalasatamasta Pasilaan-hankkeeseen liittyvän aiheen kanssa. Pirkanmaan liitosta
tulee Tomi Tykkyläinen sekä toinen henkilö. Aino on yhteydessä Swecoon. Juno
on yhteydessä A-insinööreihin. Ilmari hankkii Destialta yhteystiedot ja Juno on
yhteydessä Destiaan Kaisantunneli-hankkeen tiimoilta. Juno vastaa FLOU:lle
sähköpostiin. Elli kysyy Hegeltä WSP:n mahdollisuuksista osallistua tapahtumaan
puheenvuorolla.  Ilmari ja Sofia selvittävät tapahtuman tarkan aikataulun.

Liikenneakatemiapäivän teema on “Yhteistyö ja vuorovaikutus suurissa
liikennehankkeissa”.

11.2 Länsimetron jatkeen avajaiset 3.12.
Ensimmäinen juna lähtee Kivenlahdesta 04.56. Järjestetään yhteislähtö
yöbussilla. Sovittiin, että ollaan noin 2,5h etukäteen paikalla. Elli ja Ilmari
selvittävät mahdollista lämmittelypaikkaa Kivenlahdesta sekä lakinkäyttölupaa
Teekkarijaostolta.

11.3 Alumni-iltama 9.12.
Tila varattava lokakuun loppuun mennessä, ja mainostus sekä alumneille, että
opiskelijoille on aloitettava 4.11. mennessä, mutta mielellään aikaisemmin. Antto
ja Aino etsii sopivan tilan tällä viikolla. Ohjelma suunnitellaan seuraavassa
kokouksessa.

11.4 PikkuVaaliJouluKokous 13.12.
26.11. alkaen postataan Instagramiin hallitusesittelyt. Tähän mennessä kunkin
täytyy kirjoittaa omasta pestistään ig-storyyn sopiva esittely, sekä lyhyt kuvaus
pestistä Linkin nettisivuja varten. Ilmari varaa Otarannan kattosaunan. Elli korjaa
nettisivut ja tekee Vaalit-sivun. Käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa.

11.5 Rata 2023 17.-18.1.2023
Elli selvittää sponsoria Rata-päiville. Selvitetään 10 ihmiselle paikkaa. (1100 €)
Heti kun on sponsori, Osku voi varata majoitukset.

12. Tulevat excut
12.1 MK fuksiexcu (Ramudden)

Aino lähestyy Ramuddenia fuksiexcun suhteen. Fuksiexcu voisi olla marraskuun
lopussa. Junolla on yhteystiedot.

12.2 FLOU excu 9.11.



Tiedotettu kahdesti tg:ssä ja kerran sähköpostitse, tulossa vielä yksi tiedotus tunti
ennen ilmon aukeamista telegramissa. Fyysikkokilta lisäsi nettisivuilleen
englanninkielisen kuvauksen.

12.3 Muut excut
Proxion haluaa pitää toimistoexcun. Juno keskustelee Proxionin kanssa.
Kaupunkiliikenne Oy:tä voisi lähestyä viimeistään marraskuun lopulla.

13. Haalarimerkit
Pohdittiin, että tehdäänkö ja tilataanko haalarimerkkejä vielä tänä vuonna.
Yhdistysmerkkejä on 33 jäljellä. Päätettiin, että tilataan yhdistysmerkkejä myöhemmin
sekä 50 metroaiheista haalarimerkkiä nyt. Aino hoitaa merkkien tilauksen.

14. Tulevat kokoukset
Järjestetään syksyllä kokoukset viikoilla 45, 47/48 sekä viimeinen kokous juuri ennen
joulua.

15. Some-takeoverit
Käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

16. Muut esille tulevat asiat
Kämppäkierros tulee. Antto doodlaa.

17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 11.59


