
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 9/2022

Aika: 6.9.2022 klo 16.00
Paikka: Harald Herlinin oppimiskeskus, Otaniementie 9

Pöytäkirja

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

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.04.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistaan myös kohta
10.2. ISOvaihto 24.8.

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

5. Ilmoitusasiat
Kaksi viikkoa ulkoexcuun!

6. Kuulumiskierros
Elli: Hyvin menee.
Osku: Hyvin menee. Syön kylmiä kalapuikkoja enkä tiedä mitä teen elämälläni.
Sofia: Oli jäätävä päivä töissä. Väsyttää, olisipa ollut kesäloma.
Aino: Melkein samaa voisi sanoa kuin Sofia. Kooma päällä.
Sohvi: En ollut henkisesti valmis koulun aloittamiseen, kesälomaa 4 päivää ei ole
tarpeeksi. Sähkö on kallista.
Ilmari: Menee hyvin. Ilmosin läpällä toisellekin kurssille. Neljä viikkoa kesälomaa oli hyvä
pituus. Syksyä odotan innolla.
Antto: Huomenna hammaslääkäri, jännittää vähäsen.
Juno: Palasin kouluun, en ole vielä tottunut siihen. Odotan innolla ulkoexcua, eka
kunnon matka koronan jälkeen. Nostin porkkanoita.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen



Hyväksyttiin pöytäkirja 8/22.

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

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut
9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
- Sofialta kulukorvaus Nokkiksen tarjoiluista: 31,87€
- Sohvilta kulukorvaus Nokkiksen tulostuksista ja pokaalimateriaaleista: 37,25€
- Oskulta kulukorvaus Nokkiksen tarjoiluista: 11,50€
- Matiakselta kulukorvaus ulkoexcun junamatkoista: 400,49€
- Antolta kulukorvaus Nokkiksen tarjoiluista: 262,69€
- Ainolta kulukorvaus Nokkiksen tarjoiluista: 26,45€

9.3 Yleiset raha-asiat
- Budjetissa aika lailla pysytty eli käytettävissä on pizzakaljasitseihin,

alumnitapahtumaan, pikkujouluihin ja rataseminaarin yhteensä n. 1800 €

10. Menneet tapahtumat
10.1 Nokkakolari 13.8.

Harmillisesti saatiin vain 28/40 paikkaa täytettyä. Syinä voi olla mm.
FLOW-festarit sekä tiedotuksen vaje MK:n suuntaan. Tapahtumasta pidettiin, tuli
positiivista palautetta. Ei tee tapahtumasta itsessään huonoa jos ei paikat täyty.
Oli hyvä sää. Menu oli onnistunut. Mahdolliset etukäteisvalmistelut ottaa
painetta pois pääpäivältä. Oli hyvä ratkaisu, että 2 hallituslaista ja Eeti toimarina
olivat koko sitsien ajan töissä. Oli hyvä että hallitus oli pöydän päässä, niin pystyi
irtautumaan keittiöön avuksi.

10.2 ISOvaihto 24.8.
Pidettiin rastia ja rastista pidettiin. Leikittiin sokkona pikkuautoilla automatolla.
Yksi ryhmästä on kuskina silmät sidottuina ja muut ohjastavat kuskeja
verbaalisesti. Idea toimi hyvin, uudelleenkäyttöön ehdottomasti.

10.3 Otasuunnistus 31.8. ja 1.9.
Perinteinen karttatehtävä. Toimi edelleen hyvin, mutta voisi tehdä lisää kuvia ensi
vuodeksi. Roll-uppia ei kannata lyödä kuusen juureen kiinni. Koitettiin saada
kiilaa irti n. 45 min. Kuusikaan ei varmaankaan tykännyt. Jäseniä tuli kivasti.
Merkkimyynti onnistui.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Linkin esittäytyminen SPT-opiskelijoille 7.9.

Linkki esittäytyy Milosin luennolla 13-15 välisenä aikana. Esittäytymään menee
Aino, Sofia ja Juno. Luennolla voisi kertoa lyhyesti Linkin toiminnasta, hallituksen



jäsenistä (kuvat myös?) sekä tulevista tapahtumista. Luento on englanniksi, joten
esittäytymisen on myös hyvä olla englanniksi. Lisätään jäseneksiliittymislinkki ja
telegram-ryhmän liittymislinkki esitykseen mukaan.

11.2 Stadisuunnistus 8.9.
Ilmo auki 6.9. asti. Skipataan rasti tällä kertaa vähäisen innokkuuden takia. Voisi
tulevaisuudessa olla hyvä mennä.

11.3 Ulkoekskursio 21.-25.9.
Kaikki on suunniteltu. Pidetään sormet ristissä, että kaikki menee hyvin.

11.4 Akvan 25v. Vujut
Ilmari ja Antto menee edustamaan Linkkiä Akvan vuosijuhlille. Tulevina vuosina
voisi varata budjetista rahaa edustushommiin, niin kaikilla olisi mahdollisuus
osallistua vuosijuhlille. Selvitetään budjettia, onko tänäkin vuonna mahdollista.

11.5 Pizzakaljasitsit 19.10.
Ilmoittautuminen  aukeaa 28.9. aikoihin ja muuttuu sitovaksi 10.10. aikoihin.
Yökäyttölupaa on anottu. Haalarimerkkejä on tilattu 200 kpl. Liittymä tulee
vierailemaan pizzakaljasitseillä, heidän lukumääränsä vielä epävarma.

Päätettiin pizzavaihtoehdoiksi kinkku, tonnikala, kana, kasvis ja vegaaninen.
Päätettiin, että kasvis- ja vegaanipizzoihin eritellään ilmoittautumisen yhteyteen
täytteet. Alkuruokana voisi toimia suolainen ”charcuterie” jossa olisi esimerkiksi
sipsiä, poppareita ja suolatikkuja. Laitetaan pöytään taas viime vuoden tapaan
kokonaiset ananakset tai ananaspurkit. Tehdään juhliin erilaisia ananaskoristeita.
Viime vuonna jälkkäri oli vanukas, oli helppo ja kiva. Pohdittiin makean
charcuterien tekemistä jälkiruoaksi.

Otetaan yhteyttä mahdollisiin lukkareihin. AaltoDJ:ltä kyselty hintoja
DJ-palvelusta. Viola AaltoDJ:ltä luvannut palata asiaan. FLOU mahdollisesti
tulossa taas tänä vuonna mukaan tapahtumaan, heiltä myös mahdollista saada
oluet viime vuoden tapaan. Ilmari on yhteydessä FLOUhun mahdollisimman pian.
Eeti on tehnyt jo bannerin Facebook-tapahtumaan. Tiedotteet laitetaan myös
Mittarifukseihin ja MK Mastersiin. Tapahtumassa järjestetään perinteinen
kellotuskisa, johon Linkki tarjoaa osallistujalle holillisen tai holittoman juoman.
Jatkoille hankitaan beer pong. Mukeja ja palloja pitää ostaa/hankkia neljään
peliin. MK:lta voi myös kysyä.

Hallituksen jäsenten työvuorot työvuorosheetsissä.

11.6 Viini&tapas -ilta 21.10.
Koko hallituksen olisi hyvä olla esittäytymässä. Luvassa esittäytyminen ja illalla
vapaata hengailua. Alustavasti kaikki pääsee paitsi Osku.



11.7 Liikenneakatemiapäivä 10.11.?
Koitetaan hankkia tapahtuma mukaan harjoittelupassiin, olisi hyvä insentiivi
MK:laisille tulla mukaan. Paikkaa täytyy alkaa selvittelemään. Todettiin, että viime
vuonna lasipalatsi oli ikävä ja liian kallis. Todettiin, että puhujilta voisi pyytää tänä
vuonna pientä sponsorimaksua. Työnimi liikenneakatemiapäivän teemalle olisi
“Yhteistyö ja vuorovaikutus suurissa liikennehankkeissa” A-insinöörit olivat
aikaisemmin kiinnostuneita, laitetaan heille viestiä. Juno selvittää tiloja.

11.8 Alumni-iltama 25.11.
Alumni-iltaman päivämääräksi valittu perjantai 9.12.

11.9 Pikkuvaalijoulukokous 13.12.
Pidetään tuolloin.

11.10 Rata 2023 17.-18.1.2023
Osku selvittää majoituksen. Pitää myös selvittää liput sponsoroiva firma.

12. Syksyn tulevat excut
12.1 MK fuksiexcut

Juno kertoi Fuksiexcusta. MK Järkkää 2 kpl excuja ja a-kerhot 1kpl/kerho.
Pohdittiin, että Ramudden voisi olla fuksiekskuksi hyvä.

12.2 Linkki+MKR+Ropo Sweco-excu 16.9.
Ilmoittautuminen on käynnissä. 19 Linkkiläistä, 4 MKR:läistä ja 4 Ropolaista.
Painotetaan muille kerhoille, että he yrittäisivät saada vielä lisää
ilmoittautumisia.

12.3 FLOU excu 9.11.
Juno on yhteydessä FLOUhun. Ei kerrottavaa.

12.4 Muut excut
Lokakuulle olisi hyvä saada ainakin yksi excu. Proxion haluaa pitää toimistoexcun,
ja ovat etusijalla koska he sponssaavat ulkoexcua. Kaupunkiliikenne oy on toinen
mahdollisuus. Koitetaan sopia heidän kanssaan excu tammikuulle. Lokakuun
lopussa on hyvä lähestyä heitä.

13. Haalarimerkit
Linkin virallisia haalarimerkkejä on jäljellä 43, niitä pitää tilata lisää. Elliltä tuli ehdotus
Linkin tekemistä liikennemerkkiaiheisista haalarimerkeistä. Edistetään tätä.

14. Linkin somekanavat
Voisi päivittää.



15. Muut esille tulevat asiat
Viinirypäleet ovat hyviä, kuten myös omar-pullat.

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.15


