
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 12/2022

Aika: 8.11.2022 klo 17.00
Paikka: Otaniementie 9

Pöytäkirja

Paikalla: Elli Happonen, Ilmari Pyykkö, Oskari Nummelin, Aino Lahnalampi, Sofia Ala-Ketola,
Antto Tukia, Juno Suvijoki, Sohvi Reitmaa (poistui kohdassa 11.3)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 17.08.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

5. Ilmoitusasiat
Kaikki paikalla livekokouksessa ensimmäistä kertaa!

6. Kuulumiskierros
Sohvi: En ole valmistautunut kuulumiskierrokseen, ei mitään sanottavaa.
Juno: Olen päihitetty.
Antto: Ihan ok. Huomenna pääsee approille tuhlaamaan rahaa laimennettuihin
drinkkeihin ja ylihintaisiin tuotteisiin. Tavoitteena hopeaa.
Sofia: Hyvää kuuluu, odotan innolla Liikenneakatemiapäivää.
Aino: Yritin miettiä kuulumisia, mutta olen pelannut viime päivät vain Skyrimiä.
Oskari: Ihan hyvin menee. Leipä on hyvää, yleisesti ottaen.
Ilmari: Vähän väsyttää. Paljon iltaohjelmaa tällä viikolla.
Elli: Ei kuulu mitään erityistä. Odotan Liikenneakatemiapäivää.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten 9/22, 10/22 sekä 11/22 pöytäkirjat.

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



9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

Ei hyväksyttäviä laskuja.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Markus Hartikainen: Jäsenmaksun palautus 8€ (maksanut kahdesti)
Aino: PK-sitsien astiat 105,71€, koristeet 28,92€ & 13,00€, Metromerkit 139,97€
(yhteensä 287,60€)
Ilmari: Kokouksen 12/22 eväät 13,59€
Hyväksyttiin nämä maksut.

9.3 Yleiset raha-asiat
Ollaan pysytty budjetissa. Sponsorimaksujen kysely lähtee käyntiin.

10. Menneet tapahtumat
10.1 AFRY-excu 19.10.

Liittymän järjestämä tapahtuma. Kaksi linkkiläistä ilmoittautui, mutta molemmat
valitettavasti peruivat.

10.2 Pizzakaljasitsit 19.10.
Päätettiin, että kirjoitetaan testamentti marraskuun aikana.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Liikenneakatemiapäivä 10.11.

Tapahtuma on ylihuomenna. Elli tulostaa RIL-juttuja seinille ja ottaa Linkki-mukit
mukaan.

11.2 Mittarikierros 24.11.
Fuksit saavat haalarit. Mennään pitämään rastia. Antto pääsee. Sofia päässee,
Juno pääsee ehkä. Aino varalla.

11.3 Väännön 16v.-vujut 25.11.
Aino ja Juno edustavat Väännön vuosijuhlilla ja hankkivat lahjan.

11.4 Länsimetron jatkeen avajaiset 3.12.
Lakinkäyttölupahakemus tehty ja lupa saatu. Lakinkäyttölupa koskee ainoastaan
Linkin jäseniä, tämä huomioitava tiedotuksessa. Lakinkäyttölupa on voimassa
aseman aukeamisesta siihen asti, kunnes nousee metrosta pois. Tiedotetaan
tapahtumasta viikkoa ennen tapahtumaa. Ensimmäinen juna lähtee
Kivenlahdesta 04.56. Järjestetään yhteislähtö. Tiedotuksen yhteyteen tehdään
polli, jossa kysytään onko osallistumassa yhteislähtöön. Tiedotuksessa voisi myös
mainita, että tapahtumaan osallistujille on myynnissä metromerkkejä ja lisätä
kuvan merkistä.



11.5 Alumni-iltama 9.12.
Tilaksi löydetty ravintola Muikea Muikku. Ilmoittautuminen on alkanut, ja tähän
mennessä on kymmenen ilmoittautumista. Tarjotaan osallistujille olut-tasting klo
20 ja alkoholittomille ja sellaisille jotka eivät ole paikalla klo 20 joku korvaava
tarjoilu. Tilataan ruoat paikan päällä. Ravintolalle voisi ilmoittaa, että olemme
tilaamassa myös ruokaa. Ilmoittautuminen loppuu 2.12. Antto, Sofia ja Elli
tekevät pubivisan.

11.6 PikkuVaaliJouluKokous 13.12.
Otarannan kattosauna varattu. Aloitetaan mainostus 14.11. Su 13.11. mennessä
kunkin täytyy kirjoittaa omasta pestistään lyhyt kuvaus pestistä Linkin nettisivuja
varten. 26.11. mennessä jokaisen täytyy kirjoittaa itsestään esittelyteksti
ig-storyjä varten, ja kerätä 1-3 kuvaa storyihin. Sohvi tekee postattavat kuvat.
Ilmari postaa kuvat. Aino tekee mokkapalat. Elli kääntää vaalisivun.

11.7 Rata 2023 17.-18.1.2023
Weladolle laitettu viestiä. Majoitus varataan heti kun sponsori on löytynyt.

12. Tulevat excut
12.1 MK fuksiexcu (Ramudden)

Ei vastausta Ramuddenilta. Mikäli ei kuulu vastausta, Linkki ei järjestä 3+3
Kovaa-fuksiexcua.

12.2 FLOU excu 9.10.
Excu on huomenna. Pyydetään Joonaa ottamaan valokuva exculta.

12.3 Muut excut
Ollaan yhteydessä Proxioniin ja Kaupunkiliikenteeseen heti
Liikenneakatemiapäivän jälkeen. Aino lähestyy kaupunkiliikennettä. Juno on
yhteydessä Proxioniin, heidän kanssaan excu tai afterit alkuvuodesta.

13. Haalarimerkit ja mukit
Tilattu länsimetro-merkit. Tilataan 200 yhdistysmerkkiä. Ilmari tilaa mukeja.

14. Toimihenkilövirkojen perustaminen
14.1 Yrityssuhdesihteerin viran perustaminen

Perustetaan yrityssuhdesihteerin toimihenkilön virka. Virkaan kuuluu
mahdollisen yrityssuhdevastaavan auttaminen excursioiden järjestämisessä sekä
niistä tiedottamisessa. Virkaan haetaan 0-1 henkilöä.

Viran toimikausi on kalenterivuosi.

14.2 Tapahtumatoimarin viran perustaminen



Perustetaan tapahtumatoimari-niminen toimihenkilövirka. Virkaan kuuluu
hallituksen mahdollisen tapahtumavastaavan auttaminen sitseillä ja muissa
Linkin tapahtumissa. Virkaan valitaan 0 tai useampi henkilöä.

Viran toimikausi on kalenterivuosi.

14.3 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 0-2 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.

15. RIL
RILille pitää kirjoittaa selostus sponsorirahojen käytöstä. Ilmari kirjoittaa selostuksen ja
Oskari hoitaa laskutuksen.

16. Muut esille tulevat asiat
Viinirypäleet on hyviä.

17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.54.


