
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 13/2022

Aika: 23.11.2022 klo 15.30
Paikka: Otakaari 1

Pöytäkirja

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

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 15.35.

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
Linkki ei diskriminoi suolatikkuja.

6. Kuulumiskierros
Elli: Ihan jees, oon vähän kipeä, pitäisi tehdä juttuja.
Osku: Mäkin oon ollut vähän kipeä, vähän liikaa hommia. Futista tulee tv:stä, joka
osaltaan myös vaikeuttaa opiskelua.
Aino: Oon pelannut vaan WoWia.
Sohvi: Olin viikon koronassa. Mökkihöperöitymisen oireita oli ilmassa.
Juno: Oon pelannut Minecraftia. Kiltikseltä oli kahvimaito loppu, mikä oli ikävää.
Sofia: Kuuluu ihan hyvää.
Antto: Jouluun on kuukausi ja yksi päivää, en voisi olla iloisempi. Jalkapallo-otteluita on
kiva katsoa.
Ilmari: Suolatikut ovat pahoja. Huomenna Rixu Abro!

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 12/22 pöytäkirja.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä jäsenehdokkaita.



9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

-Promler: Pizzakaljasitsien haalarimerkit 216€
-MKR: MO-bileistä 258,18€
-MK: AA-kerhojen hallitusten hengailun kulutasaus 10€
Hyväksyttiin edellä mainitut laskut.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
-Antto Tukia: Auton vuokraus pizzakaljasitsien logistiikkatarpeisiin 96,70€
Hyväksyttiin edellä mainittu maksu.

9.3 Yleiset raha-asiat
Liikenneakatemiapäivän puhujia laskutetaan.

Sponsorointimaksut kysytty kaikilta olemassa olevilta sponsoreilta. Entinen Point
Group (Civilpoint yms) eli Arkance Systems ei jatka sponsorointia: “Valitettavasti
emme voi jatkaa sponsorointia, koska konsernimme sponsorointilinja ei salli näitä.”

10. Menneet tapahtumat
10.1 FLOU-excu 9.11.

FLOU-excu meni ihan hyvin, esitykset ja case-tehtävä oli hyviä ja ruoka oli hyvää.
Osallistujia oli Linkin puolesta täysi kiintiö eli 9 kpl.

10.2 Liikenneakatemiapäivä 10.11.
Tapahtuma itsessään meni hyvin, osallistujat näyttivät tykkäävän. Paikalla oli 40
osallistujaa. Fukseja oli kymmenisen, mikä oli kivaa. Yksi puhujista jätti tulematta
paikalle ilmoittamatta etukäteen, mikä ei osallistujan näkökulmasta ollut
välttämättä mitenkään huomattava puute, sillä kaikilla vaikutti olevan siitä
huolimatta mukavaa. Jatkossa voisi huomauttaa puhujille etukäteen, että ei
kannata tehdä dioihin tekstiä liian pienellä fontilla, mikäli on niin, että tilassa ei
ole valkokangasta, vaan esitykset näytetään televisiosta. Tapahtumaa tulee
vastaisuudessa alkaa suunnittelemaan aikaisemmin, tänä vuonna alettiin
suunnittelemaan tapahtumaa liian myöhään.  Ensi vuonna voisi harkita puhujien
paikkojen markkinoimista aikaslotteina, näin voisi laittaa useammille yrityksille
viestiä samaan aikaan. Pirkanmaan liitolta ei laskuteta, koska se on julkinen
toimija, jolloin heillä ei ole tähän mahdollisuutta. Swecolta ei laskuteta sillä siitä
ei ollut sopimusta.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Mittarikierros 24.11.

Rastia menee pitämään Antto, Joona ja Kare. Ei saada haalarimerkkejä myyntiin.

11.2 Väännön 16v.-juhlat 25.11.



Aino ja Juno edustavat. Lahjaa ei ole vielä.

11.3 Länsimetron jatkeen avajaiset 3.12.
Ensimmäinen maininta 25.11., pari päivää ennen muistutetaan lakinkäyttöluvasta
ja haalarimerkistä Telegramissa ja Facebookissa. Ensimmäinen juna lähtee
Kivenlahdesta 04.56. Rohkaistaan ihmisiä myös omatoimisesti kysymään
matkaseuraa Linkin chatissa. Aino tekee pollin.

11.4 Alumni-iltama 9.12.
Mainostus aloitettu, ilmoittautuneita 7 alumnia ja 7 opiskelijaa. Pitää mainostaa
lisää alumneille. Tehdään mainos LinkedIniin, ja lisätiedotukset molemmille
sähköpostilistoille ja Telegramiin.

11.5 PikkuVaaliJouluKokous 13.12.
Mainostus aloitettu, hakijoita 2 hallitukseen ja 2 ulkoexcuvastaavaksi.
Instagram-esittelyt aloitetaan 28.11., ensin hallitus ja sen jälkeen toimarivirat.
Virallinen kokouskutsu lähetetään ensi viikolla. Mittari-tg-chatteihin tiedotuksia
myös. Linkin chattiin laitetaan myös muistutusta. Mainostetaan telegramissa
myös instagram-hallitusesittelyjä. Vaalikokouksessa tarjotaan mokkapaloja,
riisipuuroa, ja glögiä. Tilaan päästään klo 16, klo 17 alkaa tapahtuma. Vaalikokous
alkaa klo 18.

11.6 Rata 2023 17.-18.1.2023
Welado ei ole vastannut. Ei olla yhteydessä enää yrityksiin aika- ja
rahoitushaasteiden takia, eli Rata-päivät jäävät ensi vuonna väliin.

12. Tulevat excut
12.1 MK fuksiexcu (Ramudden)

Vastausta ei ole kuulunut, joten Linkki ei järjestä fuksiexcua.

12.2 Muut excut
Proxion kysyy 3 päivämääräehdotusta viikoilla 3-6 aftereille. Ehdotetaan
Proxionille päiviä 24.1., 25.1. Ja 26.1. Kysytään Kaupunkiliikenteelle excua
alkuvuodelle. A-Insinööreillä oli myös toiveita yhteistyöstä. Sitowisellä myös
halukkuutta pitää excu keväällä.

13. Haalarimerkit ja mukit
Tilataan vielä tämän vuoden puolella 200 haalarimerkkiä. Annetaan Maanmittarikillalle
joululahjaksi yksi muki killan pikkujoulujen yhteydessä. Aino selvittää Eetiltä merkkien
tilauksesta.

14. Liikuntavälineiden tilaaminen



Haetaan sponsorointia krokettisetille opetus- ja kulttuuriministeriön AYY:lle
myöntämästä rahoituksesta. Kysytään myös lautapeliä. Juno tilaa liikuntavälineet.

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

16. Muut esille tulevat asiat
16.1 Viimeinen kokous

Ilmari tekee pollin viimeisestä kokouksesta.

16.2 Lisätiedot Linkistä sponsorille
Osku selvittää jäsenmäärän ja ilmoittaa sen Junolle.

17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.52


