
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 6/2022

Aika: 9.5.2022 klo 18.00
Paikka: Zoom

Pöytäkirja

Läsnä: Ilmari Pyykkö, Elli Happonen, Oskari Nummelin (poistui kohdassa 12), Sohvi Reitmaa,
Antto Tukia, Sofia Ala-Ketola, Aino Lahnalampi, Juno Suvijoki,

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen pöytäkirjaksi.

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

5. Ilmoitusasiat
- Käytiin läpi haalarihärpäkkeiden maksutilanne.
- Joulukuun lätkäexcussa oli puhetta että katsottaisiin toukokuulle uusi peli, mutta

asian toteutuminen on nyt epätodennäköistä, sillä Ramboll ei ole vastannut.
- Uusi teekkari hallituksessa, onnittelut Sohvi!

6. Kuulumiskierros
Ilmari: Wapusta selvitty, kohta kandi ohi, onneksi!
Aino: Olen kohta ollut viikon töissä, jee! Se on innostavaa, vaikka onkin näin alkuun
vähän raskasta. Ei muita kuulumisia.
Sofia: Hyvää kuuluu, olen iloinen että kandityö on ohi.
Antto: Kandista selvitty, kohta wappu ohi, onneksi!
Sohvi: Sain Wapun jälkeisen sitkeän flunssan, joten nyt ollaan mökkihöperöidytty.
Vituttaa.
Osku: Itekin wappukupassa, silti kävin Ruotsissa kisoissa viikonloppuna, oli aika fyysinen
reissu.
Juno: Ärsyttää kun kamerani ylivalottaa. Olen aloittanut viljelykauden, eli olen tonkinut
multaa paljon.
Elli: Ärsyttävä päivä.



7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 5/22.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätettiin liitteessä 1 mainittujen henkilöiden hyväksyminen jäseniksi.

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

Ei hyväksyttäviä laskuja.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Päätettiin palauttaa 2€ Johannes Koskenrannan jäsenmaksusta, sillä hän oli
maksanut 10€, vaikka maksun määrä on 8€.

9.3 Yleiset raha-asiat
MO-bileistä tullee lasku perästä MKR:ltä.

10. Menneet tapahtumat
10.1 MJ 10.4.

Rastia oli pitämässä Joona, Elli ja Antto. Rasti meni hyvin ja fuksit olivat aktiivisia.
Rastin idea oli, että piti löytää mahdollisimman monta eri liikkumismuotoa.
Luovuutta sai käyttää. Olisi hyvä, jos hallituksella olisi mahdollisimman paljon
aktiivisuutta näissä fuksitapahtumissa syksyä nähden. Mietittiin myös
haalarimerkkitilausta myös ennen syksyä. Tarkistetaan myös pizzakaljamerkkien
määrä.

10.2 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 19.4.
Meni ihan hyvin. Saatiin vastuuvapaudet vanhoille.

10.3 MO-bileet 20.4.
Meni Linkin osalta oikein kivasti, oli kiva päästä ekaa kertaa järjestämään ja
osallistumaan MO-bileisiin!

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Alumnipiknik 18.6.

Ainolla on tarjoiltavia, joita jäi MO-bileistä yli, mutta pitää hankkia myös
holittomat ja snacksit vielä erikseen. Ideoitiin paikkoja. Tokoinranta (Villa
eläintarhan vierus) nyt suosikkina. Pistetään tiedotus sekä jäsenlistalle että
alumnilistalle. Tehdään myös ilmoittautuminen. Tehdään tiedotus kokouksen
jälkeen. Roll-up mukaan. Autoasioita pitää selvitellä. Pihapelit voisi olla jees.
Päätettiin alkamisajaksi klo 16. Tiedotukseen: uudet alumnit: Muistakaa maksaa
alumnijäsenmaksu, osoitteessa xyz.

11.2 Nokkakolari 13.8.



Aino on ollut yhteyksissä Turun ratapihan tyypin kanssa, ja tästä lähti keskustelu,
että mentäisiinkö Nokkakolarissa sinne. Heille kävisi 13.8. Ehdotettiin jotain
hostellia Turussa, sekä jotain kabinettivaunua. Ilmari on kysynyt ravintolavaunun
yläkerran hintaa. Mietittiin bussia ja junaa, bussitsit tai junan ravintolavaunusitsit
on nyt ykkössuunnitelmana. Selvitellään hintoja yms. Kokoustetaan kesäkuussa
vielä tästä. Pistetään Save the date Linkin chattiin.

11.3 Ulkoexcu 21.-25.9.
Ilmo alkaisi ensi viikolla tai viimeistään sitä seuraavalla. Joona ja Matias tekee
tekstit yms., Sofia tekee ilmomasiinan.

11.4 Pizzakaljasitsit
Se on joko sunnuntai 9.10., tai tenttiviikon keskiviikko 19.10. Päästään
kähmyämään vasta 12.5. Konsepti sama kuin aiemmin, alustavasti 150 paikkaa.

12. AYY:n toiminta-avustus
Ilmari hakee AYY:n toiminta-avustusta. DL on 18.5.

13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 20.17.


