
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 7/2022

Aika: 2.6.2022 klo 18.00
Paikka: Zoom

Pöytäkirja

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

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.02.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

5. Ilmoitusasiat
Ulkoexcu mennyt mukavasti täyteen! Jehuu!

6. Kuulumiskierros
Ilmari: Täyspäivätyöt alkoi eilen ja loma alkaa huomenna. Kolme päivää töitä on riittävä
määrä.
Aino: Paras kuuluminen, on erään oikeudenkäynnin loppu, josta olen iloinen. Minusta on
tulossa myös AutoCADin pääkäyttäjä firmassa.
Elli: Kiirettä pitää.
Sohvi: Oon ollut nyt kaksi päivää töissä. On rankkaa kun kaikki on ihan uutta ja sekaisin.
Sain tietokoneen, joka ei toimi. Yritän sopeutua työelämään.
Sofia: Kuuluu hyvää, aloitin kokopäivätyöt tämän viikon alussa, ja kandikurssien kanssa
vielä selvittelyt kesken.
Antto: Mullakin on pikkuveljen ylppärit ylihuomenna. En valitettavasti pääse auttamaan.
Osku: Tänään oli vika tentti, ajattelin mennä Turkuun puolen tunnin päästä. Olen kyllä
linjoilla koko ajan.
Juno: Suunnittelen hauskoja matkoja, tuun ajamaan pari kertaa keikkabussia, mm.
Seinäjoelle. En ole töissä, joten koitan nauttia lomasta, ja sisustan myös työhuonetta
itselleni.



7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 6/22.

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
Ei hyväksyttäviä maksuja.

9.3 Yleiset raha-asiat
MO-bileiden maksutiedoista puuttui jotain, eli maksut viivästyy.

10. Menneet tapahtumat
Ei menneitä tapahtumia.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Alumnipiknik 18.6.

Pyydelkää tuttuja alumni-iltamaan! Nyt osallistujalista näyttää surullisen tyhjältä.
Junolla on piknik-alustoja ja voitaisiin ottaa myös liikennematto alustaksi. Linkki
ostaa piknikpeiton. Tigeristä saisi 12 eurolla. Sofia käy ostamassa peiton.
Kertakäyttölautasia. Hedelmiä, keksejä, sipsejä, alkoholittomat juomat (vissyjä,
limuja). Elli leipoo pullaa. Hommataan ruokajutut vasta lähellä piknikkiä, että jos
sää ei suosi niin ei olla ostettu turhaan.

11.2 Nokkakolari 13.8.
Otarannan kerhotila kuulostaa hyvältä, mennään sinne. Aino vastaa
haalarimerkistä, saatiin hyvin ideoitua se. Pistetään asap tilaukseen Promlerille,
tilataan 50 kpl. Tapahtuman hinta 15/12 euroa. Lautta maksaisi (alkaen) 440
euroa. Viime vuonna on ollut Siton sponssi (400), ja Juno voisi taas tänä vuonna
lähestyä Sitowiseä, kun saadaan lautan hinta selvitettyä. Ainon potkulaudat
yhdeksi rastiksi. Osku ottaa lauttafirmaan yhteyttä JT-Lineen. Otaniemestä
lautalla Kauppatorille klo 23. Mietitään jatkopaikkoja kantakaupungissa jonkun
laiturin lähellä. Sofia laittaa save the daten menemään.

11.3 Linkki+MKR+Ropo Turku-excu 16.9.
MKR:lle ja Ropolle ok, Aino on yhteydessä Swecoon, pitää selvittää ainakin että
millon Sweco haluaa ilmoittautumistiedot. Ilmo linkin sivuille, kiintiöittäin. Elli
ottaa yhteyttä bussifirmaan. Antto keksii Ropon ja MKR:n edustajien kanssa
tekemistä bussiin.



11.4 Ulkoekskursio 21.-25.9.
Ilmo täynnä, loistavaa! Ilmo päättyy 5.6.

11.5 Pizzakaljasitsit 19.10.
Smökki varattu.

12. Teksti geometrekseen
Teksti hyvä sellaisenaan.

13. Muut esille tulevat asiat
Aino esitteli viimeisen luonnoksen.
Yllättävän pitkä kokous.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20.15.


