
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 4/2022

Aika: 10.3.2021 klo 16.00
Paikka: Zoom + Everstinkuja 4

Pöytäkirja

Läsnä: Ilmari Pyykkö, Antto Tukia, Oskari Nummelin, Aino Lahnalampi, Sohvi Reitmaa, Juno
Suvijoki, Elli Happonen. Oskari poistui kohdassa 13.

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.07.

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
Pörssiklubi oli siisti paikka.

6. Kuulumiskierros
Ilmari: Kuuluu ihan kohtuullista. Floun toiminta oli täysin tyydyttävää.
Osku: Jätin avaimet äsken kotiin ja päivä meni pilalle, onneksi on Linkin kokous.
Antto: Kohta mennään taas.
Sohvi: Ihan hyvää kuuluu. Mitä muuta sanoa. Tyytyväinen Floun muoviseen
skumppalasiin, koska rikoin edellisen.
Aino: Vähän väsynyt aamu. Koneoppimisen palautus tänään. Tosi kivaa oli eilen. Tuntuu
että Floun tyypit aidosti halusi kohdata ja tutustua.
Elli: Ihan hyvä fiilis, oli kivaa eilen ja kiva olla taas kokoustamassa.
Juno: Minulla ei ole naamaa tänään, kamera ylivalottaa sen. Kärsin kissa-allergiasta koska
paijasin kissaani. Ei darraa, hyvä mieli.

7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten 2/2022 ja 3/2022 pöytäkirjat.



8. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä jäseniä.

9. Raha-asiat
9.1 Hyväksyttävät laskut

Antto: 20,98€. MKR:n vujulahja

Ville Isoranta: 49,50€. Pentti Murolen muistoadresseja 3kpl viime vuodelta.

Hyväksyttiin molemmat kulukorvausmaksut.

9.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei hyväksyttävää.

9.3 Yleiset raha-asiat
Ei erityistä kommentoitavaa.

10. Menneet tapahtumat
10.1 Talvipäivä 14.2.

Pidettiin rasti, jossa oli pikkuautokrokea. Myytiin kolme merkkiä. Ehdotus ensi
vuodelle: rasti voisi olla sisällä.

10.2 Yhdistystoimijoiden yhdenvertaisuuskoulutus 15.2.
Juno ja Aino osallistui. Jäätiin aika yleiselle tasolle. Koulutuksessa oli puhetta että
voisi olla jotkut selkeät kirjoitetut säännöt mihin voisi aina tapahtumissa viitata.
Konkretiaa olisi vielä kaivattu.

10.3 RIL VLL-ryhmän kokous 16.2.
Aino ainoana osallistujana esitteli kokouksen sisältöä muulle hallitukselle.

10.4 Ramboll-excu 2.3.
Rambollin excu meni kivasti, lautapelit tuli mukaan vaikka kukaan ei niitä
pelannutkaan. Otetaan seuraavallakin kerralla. Oli hyvät ruoat ja juomat.

10.5 Maa- ja kalliorakentajien vujut 5.3.
Ilmari ja Antto oli edustamassa Linkkiä. Oli hyvä meininki. Mukava käydä vujuilla,
ja muistetaan kutsua MKR:n edustajat myös meidän vujuille seuraavalla kerralla.

10.6 Hallitusvaihto 7.3.
Ilmarilla on vihdoin puhiksen kapula. Mukava tapahtuma, hyvää ruokaa. Kiitokset
Hegelle hyvästä kokonaisuudesta. Perinne vuodesta 2005 jatkuu.

10.7 FLOU:n tapaaminen 9.3.



Tainalta oli hyvä idea kontaktoida ja tutustua. Kehitetään yhteistyötä tästä
eteenpäin, yhtenä ehdotuksena oli mahdollisesti excu syksyllä?
Instagram-takeoverista oli myös puhetta. Pistetään jonkinlainen postaus
instagramiin. Elli kyselee Siiriltä kuvat.

11. Tulevat tapahtumat
11.1 Kämppäkierros 12.3.

Sofia ei tule. Elli epävarma. Muut tulee. Aloitellaan klo 14. Ilmari tekee
matkasuunnitelman. Kierrellään kämppiä ja suoritetaan rasteja. Vapaa DC.

11.2 WSP-excu 24.3.
Alkaa klo 16. Osallistujamäärä 30. Mahdollisesti mahtuu vähän enemmänkin,
mutta mennään alustavasti tällä määrällä. Pohdittiin, että onko excu ainoastaan
maisteriexcu, vai ainoastaan excursion in english. Pitää kysyä kaikilta joulukuun
exculle ilmonneilta, että onko tulossa. Tiedottamiselle tulee vähän kiire. Tiedot
pitää lähettää WSP:lle 16.3, eli info pitää saada mahdollisimman pian ulos.
Päätettiin, että ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.3. ja päättyy
keskiviikkona 16.3. Konsepti on sama kuin aikaisemminkin suunniteltu, eli biitsiä
pelataan. Sofia tekee ilmomasiinan.

11.3 Vuosikokous ja Sitowise-excu 29.3.
Kaiken pitäisi onnistua. Saunatila on varattu koko ajaksi, eli siellä pidetään sekä
excu että vuosikokous, ja jonkinnäköistä ruokaa myös luvassa. Kokoukseen tulee
mikki ja kamera, jotta voidaan pitää kokouksessa myös etämahdollisuus siltä
varalta, että kaikki ei mahdu exculle. Sofia tekee ilmomasiinan. Ilmoittautuminen
aukeaa torstaina 17.3. ja sulkeutuu tiistaina 22.3.

11.4 MO-bileet 20.4.
MKR vetää tapahtuman organisointia. Ensi viikolla tulossa Teams-kokous, johon
Antto osallistuu. Kolme vuoden jälkeen nämäkin tulee, hype!

11.5 Hallituksen kesäpäivät
Perinteisesti hallituksen kesäpäivät on ollut yhden yön mökkireissu. Mökkireissu
voisi olla kiva, joku la-su reissu. Ilmari tekee doodlen päivämääristä.

12. Hallitushärpäke
Aino esitteli ehdotuksiaan härpäkkeeksi. Valittiin ehdotuksista yksi, joka toteutetaan.
Aino tekee viimeistellyn version ja pistetään pullonavaajat tilaukseen.

13. Muut esille tulevat asiat
- Östersundom liitettiin Sipoosta Helsinkiin vuonna 2009
- Voisi tehdä jonkinlaisen somesuunnitelman. Yritysten ig-takeoverit voisivat olla

hyvä idea, mistä keskusteltiinkin jo Floun kanssa. Sohvi ottaa vetovastuun



suunnitelman tekemisestä. Voisi tehdä esimerkiksi ohjenuoran, että minkälaisia
postauksia tehdään ja mistä kaikista tapahtumista, myös somekohtaisesti. Voisi
toimia omalla tavallaan myös osana somevastaavan testamenttia.

14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.12


