
Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 3/2023

Aika: 24.1.2023 klo 17.00
Paikka: Espoo, Otaniemi. Harald Herlin -oppimiskeskus. Aslak

Pöytäkirja

Läsnä: Terho Nissilä, Aino Lahnalampi, Joel Leppänen, Ida Kettuoja, Ville Kukkonen, Sofia
Ala-Ketola, Samu Hasegawa, Antto Tukia

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17.00.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antto Tukia ja Samu Hasegawa.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Ei myönnetty.

6. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Merkittiin tiedoksi:  Hallituksen kokousten 1/2023 ja 2/2023 pöytäkirjat on tarkastettu.

7. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.

8. Kuulumiskierros
Terho: Tentit takanapäin. Nyt on aikaa sitten opiskella, koska tentteihin luku ei ole
opiskelua.

Samu: Ihan ok, työpäivä takana. Huomenna työhaastattelu.

Sofia: Kuuluu ihan hyvää. Ei lisättävää.

Joel: Kiireistä on pitäny, tapahtumaputkessa. Tilinpäätöstiedot toimitettavana killalle.
Kiireistä aikaa.



Ida: Gradu ei ole edennyt sanaakaan edellisestä kokouksesta. Tulee uusi kissa.

Ville: Keikka tiedossa ja kandiaihe saatu.

Antto: Kuuluu hyvää, suihku-ajatuksena Aho olisi hyvä nimi kissalle.

Aino: Terveellinen tai ts. epäterveellinen stressi päällä. Ostin samalle keikalle lipun kuin
Ville.

9. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.

10. Raha-asiat
10.1 Hyväksyttävät laskut
Ei hyväksyttäviä laskuja.

10.2 Hyväksyttävät maksut Linkin tililtä
Ei hyväksyttäviä maksuja.

10.3 Yleiset raha-asiat
Esitys: Keksitään joku alusta, jolla koko hallitus voisi tarkastella budjetin kulumista
tapahtumien osalta.

Päätös: Samu tekee kuukausittain budjettikoosteen hallituksen kokoukseen ja
tapahtumienjärjestäjien kanssa sovitaan, kuinka paljon tapahtumaan varataan budjettia.
Pienemmät tapahtumat yhteisestä tapahtumabudjetista. Isommille tapahtumille
tapahtumakohtaiset budjetit lopulliseen budjettiin. Joel apuna budjetin laatimisessa.

11. Verkkosivujen vastuut
Päätös: päätettiin vastuuhenkilöt seuraaviin tehtäviin:
- Tapahtumakuvaukset (tapahtumasta vastaavat)
- Tapahtumasivujen ja ilmomasiinoiden luonti (Ida, Sofia)
- Käännökset ja englanninkielisten sivujen ylläpito (Ida)
- Historia-sivun ylläpito (Terho)
- Yleinen kehitystyö (Ida, Aino)
- Palautteen käsittely (Antto)
- Jäsenilmot (Samu, Ida)

Päätettiin tarkentaa vastuita niin, että tapahtumakuvaukset kirjoittavat tapahtumasta
vastaavat, tapahtumasivut ja tiedotus tehdään tapahtumakuvauksien pohjalta.

12. Someasiat
Ehdotettiin, että hallituksesta otetaan kuvat ke 8.2. seuraavassa hallituksen kokouksessa.



Päätös: Aika ei sovi kaikille, joten sovitaan uusi ajankohta. Ida kysyy kuvaajalta  ja
päätetään Telegramissa.

Merkittiin tiedoksi:

Antto tekee päivityksen alkuvuoden tapahtumista ja hallitusvaihdosta.
Keskusteltiin mahdollisista some take over -suunnitelmista.
Keskusteltiin tapahtumien kuvauskäytännöistä.

13. Menneet tapahtumat
13.1 Talvipäivä 17.1.
Rasti todettiin toimivaksi ja osallistujat nauttivat. Tapahtumaan kannattaa suunnitella
mahdollisimman keskeinen paikka. Rastin aiheena ulkoexcuteemainen GeoGuessr.

13.2 Land use day 20.1.
Rasti todettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi tiivistäen Maanmittarikillan ja Linkin välistä
yhteistyötä. Rastin aiheena ulkoexcuteemainen GeoGuessr.

14. Ulkoexcursio
Tapahtumaa ei tänä vuonna tueta välttämättä yhtä paljon kuin viime vuonna.
Suunniteltiin, että tavataan ulkoexcuvastaavat.
Reunaehtoja voidaan antaa budjetin laatimisen jälkeen.

Päätös: Aino antaa toimeksiannon ulkoexcuvastaaville Antton Partaselle ja Väinö
Jalkaselle ulkoexcun osallistumisinnokkuuden kartoittamiseksi.

15. Tulevat tapahtumat
15.1 Hallitusvaihto 26.1.

Hallitusvaihdon päivämäärä varmistunut. Kokoontuminen klo 17.00 WSP:n toimiston
edessä Triplassa.

15.2 Vuosikokous x.3.
Pidetään viikolla 10 tai 11. Odotetaan vastausta Sitowiselta.

15.3 Väylät & Liikenne 22.-23.3.
Otetaan yhteyttä lippusponsoroinnin osalta alan yrityksiin. Jos saadaan
lippusponsseja, voidaan jatkoselvittää asiaa muiden sponssien osalta.

15.4 Proxion excu 28.3
Excursiolle on varmistunut ajankohta. Proxion halusi saada tiedot
osallistujamäärästä ja osallistujien ruokavalioista 20.3. mennessä. Excursiolle on 20
paikkaa.

15.5 Brittisaunailta 19.4.



Dave vastasi Ainolle ja suunnittelu käynnissä.

15.6 Hallituksen kämppäkierros
Tapahtumavastaava pollaa ja sovitaan ajankohdasta Telegramissa.

16. Arkistot
Päätettiin, että annetaan vastuu arkistoista Linkin sääntöjen mukaisesti sihteerille.
Pidetään fyysiset arkistot Ainolla. Vuoden alussa ja lopussa käydään arkistot läpi, jolloin
arkistojen tilanne voidaan siirtää seuraavalle hallitukselle.

17. Sääntömuutosehdotuksen laatiminen
Esitys: Käydään Linkin säännöt läpi, ja tehdään mahdollinen sääntömuutosehdotus
vuosikokoukseen. Valitaan 1-2 vastuuhenkilöä, jotka kävisivät säännöt läpi, ja esittäisivät
muutostarpeet seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Päätettiin, että Ida ja Ville käyvät säännöt läpi ja antavat muutosehdotukset
hallitukselle.

18. Hallitushärpäke
Päätettiin, että Ida pollaa hallitushärpäkkeen budjetista.

19. Muut esille tulevat asiat
Joel muistutti hallitusta vastaamaan hallituksen kesäpäiviä koskevaan polliin.

Verkkosivujen vastuiden tarkentaminen ja pohtiminen työpaikkailmoitusten osalta.

20. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.38.


