
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 5/2022

Aika: 5.4.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom

Pöytäkirja

Läsnä: Elli Happonen, Aino Lahnalampi, Sohvi Reitmaa, Antto Tukia, Sofia Ala-Ketola, Oskari
Nummelin, Ilmari Pyykkö (saapui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistaan kohta 4., jossa valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Aino
Lahnalampi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan varapuheenjohtaja Aino kokouksen puheenjohtajaksi.
Näin tehtiin.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia.

6. Ilmoitusasiat
Ei erityistä ilmoitettavaa.

7. Kuulumiskierros
Sohvi: Elämme jännittäviä aikoja, PO:lla 100-vuotiskonsertti lauantaina ja olen siellä
soittamassa, kivaa!
Antto: Jaa. Arkkitehtien opinnot ovat mielenkiintoisia ja lumi on (ei ole) kivaa.
Osku: Komppaan Anttoa. Pitäisi suunnistuksen kotimainen kisakausi aloittaa ensi viikolla.
Kiva sää siihen nähden.
Sofia: Ihan hyvää kuuluu. Arkkitehtiopinnot minunkin mielestäni mielenkiintoisia. Kiirettä
pitää.
Elli: Hyvää kuuluu.
Aino: Sain vihdoin hoidettua asiat silleen, että yhden kurssin nopat enää tarvii, ja sitten
voi hakea valmistumista! Jee! Ei stressiä enää, valmistuminen on lähellä.



8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 4/22 pöytäkirja.

9. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei hyväksytty uusia jäseniä.

10. Raha-asiat
10.1 Hyväksyttävät laskut

Ei hyväksyttäviä laskuja.
10.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä

Ei hyväksyttäviä maksuja.
10.3 Yleiset raha-asiat

Ei mainittavaa.

11. Menneet tapahtumat
11.1 WSP-excu 24.3.

Pelattiin sisäbiitsiä Triplassa WSP:n kanssa ja syötiin hyviä ruokia. Oli ilmeisesti
onnistunut tapahtuma

11.2 Vuosikokous ja Sitowise-excu 29.3.
Sitowise esitteli tilojaan ja yritystään ja excu meni kivasti. Oli saunaa ja ruokaa.
Vuosikokouksessa tuli mutkia matkaan, eikä pystytty käsittelemään kaikkia niitä
asioita, mitä oltaisiin haluttu. Joudutaan pitämään ylimääräinen yhdistyksen
kokous jotta saadaan vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

12. Tulevat tapahtumat
12.1 MJ 10.4.

Ainakin Elli ja Juno menee. Kysytään toimareita, kun hallitus on melko kiireinen.
Elli pohtii rastia.

12.2 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 19.4.
MK:n Tuuli ehdotti paikaksi konetalon kokoussaleja 101 ja 149. Elli käy
selvittämässä voitaisiinko varata. Ensisijaisesti klo 18.

12.3 MO-bileet 20.4.
Antto osallistuu huomenna kokoukseen, jossa puhutaan mm. Työvuoroista.
Oletetaan, että suurin osa meistä on tulossa paikalle hommiin. Tiedotus on saatu
liikkeelle, hyvä Sofia! Oskari ei pääse tapahtumaan.

12.4 Alumniafterit kesälle
Alumneilta tuli kommenttia, että jotain voisi olla kesälläkin. Alustava idea on, että
tuotaisiin kesäkuuhun erillinen alumni-ilta. Ajatuksena oli esim. alumnipiknik.
Alustavana päivämääränä lauantai 18.6. Voitaisiin vaikka mennä jatkoille
sporttibaariin katsomaan Jukolan viestiä.



12.5 Nokkakolari
Ensisijainen päivämäärä on 13.8. Peruskonsepti on mielestämme hyvä sellaisena
kuin on, eli Linkin puisto, sitsit ja siirtymä jollain hienolla liikennevälineellä. Linkin
puistoon esterata tiereillä? Aino selvittää jatkovälinettä.

12.6 Pizzakaljasitsit
Pyritään pitämään sitsit samankaltaisina kuin aiemminkin, eli smökkisitsit ja sama
kokoluokka. Ajankohta olisi noin 10.-16.10. Tarkastellaan kalenterien
kehittymistä. Katsotaan tiloja ekan kähmykierroksen jälkeen toukokuussa.

13. Hallitushärpäke
Aino esitteli hallitushärpäkettä.

14. Muut esille tulevat asiat
- Junolle sakkoja mikäli kyse ei ollut force majeur- tilanteesta. Selvitetään asia.
- Vastasiko kukaan siihen kanditutkimuskyselyyn? Ei vastannut. Ei pistetä

levitykseen.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.55.


