
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

Hallituksen kokous 2/2020 

Aika:  22.1.2020 klo 18:00 

Paikka:  Linnanmaan kampus, kiltahuonekommuunin neuvotteluhuone, HK215 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Anniina Palojärvi 

Riikka Lehtonen Toimihenkilö 

Olli Koivusaari  Jäsen 

Samuli Iso-Möttönen Jäsen 

 

Poissa: 

Nanni Nielikäinen 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi todettiin Mari Kangas ja sihteeriksi Ville Hassinen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Samuli Iso-Möttönen saapui. 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kohtien 10.17 Ensiapukoulutus ja 10.18 Nettisivut 

lisäyksellä. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Pöytäkirjantarkastajat ovat hyväksyneet kokouksen 1/20 pöytäkirjan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

 Valtteri Lamberg saapui. 

 

- WAPPU TULLEE! 



- Laskiainen tullee! 

- Sitsit tullee! 

- Koulutuspalvelut kokoontuu ensi maanantaina 27.1., Mari osallistuu. 

- Kide.app kutsui OLTOn Hangout-tilaisuuteen 4.2. 

 

7. Posti 

 

Postiin on tullut kaksi Tekniikka&Talous-lehteä. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Turun Haalarimerkki Oy laskuttaa 1128,97 euroa haalarimerkkitilauksesta. Hyväksytään 

lasku. 

 

Tilitilanne: 3679,82 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

Palataan kohtaan 8. 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: On tehnyt pirusti hommia. Järjestöportaalin päivittäminen on vaiheessa, 

OYY:n päässä on ongelmaa. Tehnyt ilmoituksia vaikka mihin. Kävi Rokualla 

kiltayhdyshenkilöiden vaihtosaunassa. 

Ville Hassinen: Hyvin menee, tehnyt sihteerin hommia ja kaikkee muutakin. 

Suvi Kivikko: Mitä. Hyvin menee. Pankkiaika perjantaina. 

Pekka Konola: Aivan hyvin menee, selaillut Drivea ja sähköposteja. 

Valtteri Lamberg: Hyvää subia. On kokoustanut ja suunnitellut tapahtumavastaavan 

hommia. 

Anniina Palojärvi: Meinas iskee flunssa, mutta taitaa olla selätetty. Laitellut 

sähköpostia ja päivitellyt somea. 

Samuli Iso-Möttönen: Pikkuhiljaa ravistelee rahiksen kahleita pois. Kiva olla täällä 

tänään. 

Olli Koivusaari: Eipä mittää. 

 

10.2. Tapahtumavastaavan valinta 

 

Viime vuoden vaalikokouksessa hallitukselle annettiin oikeus etsiä tarvittaessa toinen 

tapahtumavastaava hallituksen jäseneksi. Toinen tapahtumavastaava päätettiin etsiä, 

jotta saataisiin järjestettyä vuosijuhlat. 

 

Mari ehdotti Olli Koivusaarta hallituksen toiseksi tapahtumavastaavaksi. Olli on 

käytettävissä.  

 



Valitaan vuoden 2020 toiseksi tapahtumavastaavaksi Olli Koivusaari. 

 

10.3. Tutkinto-ohjelman markkinointi 

 

Riikka Lehtonen saapui. 

 

BME-info 

Lääketieteen tekniikan koulutusohjelman (BME) infotilaisuus järjestetään 26.2.2020 

Telluksessa klo 11.30-12.30. BME on pyytänyt OLTOa osallistumaan tapahtuman 

mainontaan. OLTO voisi mainostaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja 

sähköpostilistallaan ja houkutella porukkaa osallistumaan. BME:n edustaja 

Terhimaria Kaski on toivonut, että joku OLTOn edustaja voisi mennä pitämään 

opinnoistaan lyhyen esityksen. DI-koulutusohjelman vastaava Tapio Seppänen ja 

TtM-koulutusohjelman vastaava Mikko Finnilä ovat yhteydessä tapahtumasta 

myöhemmin. Päätettiin osallistua markkinointiin ja pidetään puheenvuoro 

tapahtumassa. 

 

Anniina vastaa OLTOn tiedottamisesta tapahtumaan liittyen. Nanni on vastuussa 

tapahtuman OLTOn puheenvuorosta. Vastuuhenkilöt ovat yhteydessä Terhimariaan 

asian tiimoilta. 

 

Snapchat-viikko 

BMEn Snapchat-viikko on viikolla 7. Terhimaria puhuu BMEn puolesta pari päivää. 

BME on toivonut, että joku OLTOn edustaja puhuisi Snapchatissa lääketieteen 

tekniikan opinnoista, kursseista ja yleisesti siitä mitä tekee, parin päivän ajan. OLTOn 

edustajaa mietitään. 

 

Yhteistyö BME:n kanssa 

Pyritään neuvottelemaan OLTOlle suurempaa rahapalkkiota BME-koulutusohjelman 

kanssa tehtyyn sopimukseen ja saamaan enemmän aikaa syksyn BME-

orientaatioinfoon. 

 

10.4. Hallitusnaamasto 

 

Naamasto on hyvällä mallilla, enää toisen tapahtumavastaavan kuva puuttuu. 

Naamastoja päätettiin teettää OLTOlle, kiltahuonekommuunin opiskelijakilloille, 

Oulun teekkarikilloille, Communicalle, Sigmalle, Blankolle, Oulun Lääketieteelliselle 

Killalle, Oulun hammaslääketieteen killalle, Terveystieteiden killalle ja 

sisarkilloillemme Nucleukselle, Bionerille, Inkubiolle ja Kultille. Lisäksi teetetään 

muutama ylimääräinen varalta. Naamastot teetetään, kun ne ovat valmiita. 

 

10.5. Pöytäkirjojen arkisto 

 

Keskusteltiin siitä, että laitetaanko hallituksen kokousten pöytäkirjat OLTOn 

nettisivuille jäsenten nähtäväksi salasanalla suojattuna. 

Päätettiin, että pöytäkirjat arkistoidaan nettisivuille. Asiasta tiedotetaan jäseniä, kun 

arkisto on valmis. 

 



10.6. PR-toiminta 

 

Keväällä on tulossa työelämäilta Topconin kanssa. PehuTecin kannatussopimus tulee 

uusia kevään aikana. TST:n tiedekunnan Konenäön ja signaalianalyysin 

tutkimusryhmä (CMVS) on luvannut lähteä sponsoroimaan OLTOa, mutta eivät ole 

vielä maksaneet. Pekka hoitaa ja selvittää nämä asiat. 

 

10.7. LFT-päivät 

 

LFT-päivät järjestetään 12.2 Turussa. Anniina on tiedottanut jäseniä asiasta ja 

tapahtumaan pyritään järjestämään kuljetus, jos lähtijöitä löytyy. LFT-päivien 

ilmoittautuminen päättyy 31.1. 

 

10.8. Vuosijuhlat 

 

Samuli Iso-Möttönen poistui. 

 

Saatiin värvättyä hallitukseen toinen tapahtumavastaava, joten vuosijuhlat 

järjestetään. Päiväksi valittiin 31.10. ja tapahtumapaikaksi varataan Teekkaritalo. Olli 

on vastuussa tapahtumasta ja kokoaa sitä varten toimikunnan. Tapahtuman budjetti 

tehdään kevään aikana, tästä ovat vastuussa Olli ja Suvi. 

 

10.9. Sitsit 

 

OYY:n käytäväsitsit 

OYY järjestää käytäväsitsit 22.2. ja he ovat toivoneet, että OLTOlta tulisi edustajia 

järjestämään tapahtumaa. Päätetään olla osallistumatta tapahtumaan. 

 

Kontinkangas-sitsit 

Sitsit Kontinkankaan kiltojen kanssa järjestetään 13.3. klo 18. Tapahtumapaikaksi on 

varattu Walhalla. Tapahtumaan mahtuu 100 osallistujaa. Kiltojen osallistujakiintiöt 

ovat: OLTO 15, Terveystieteiden kilta 15, Histoni 20, Oulun hammaslääketieteen 

kilta 20 ja Oulun Lääketieteellinen kilta 30. Sitsien teemaa ei ole vielä päätetty. 

OLTOn rooli tapahtuman järjestämisessä on ilmoittautumisen järjestäminen ja 

sähköpostiviestit tapahtumasta. Tapahtuman rahaliikenne kulkee Oulun 

Lääketieteellisen killan kautta. Valtteri on vastuussa tapahtumasta OLTOn osalta. 

 

10.10. Megazone-turnaus 

 

Megazone-turnaus siirretään helmikuun alusta myöhemmäksi, esimerkiksi huhtikuun 

alkuun, koska tapahtumaa ei enää kerkeä järjestää helmikuun alussa. 

 

10.11. Laskiainen 

 

Laskiaisetkojen tapahtumapaikaksi on varattu Mannensauna yhdessä Sigman kanssa. 

Laskiainen on 25.2. Sauna pitää maksaa ja maksukuitti on otettava mukaan, kun 

saunan avain haetaan. Tapahtumaan tuodaan tarjottavaksi laskiaispullaa. TEKiltä 

kysytään sponsorointia tapahtumaan. Valtteri on vastuussa tapahtumasta. 



 

10.12. Hallituspinssit 

 

Viime kokouksessa päätettiin tilata 4 kpl. Tässä kokouksessa päätettiin tilata yhteensä 

5 kpl, koska hallitukseen valittiin toinen tapahtumavastaava. 

 

10.13. Edustuskorvaukset 

 

OLTOn edustuskorvauksista sovitaan tulevia vuosijuhlaedustuksia varten. 

 

Päätettiin, että edustajille maksetaan korvausta yhden illalliskortin hinnan verran. 

Lisäksi annetaan matkakorvauksia 0,02 euroa/km lyhintä reittiä Oulun yliopiston 

Linnanmaan kampukselta juhlapaikalle ja takaisin kotimaan sisällä yhdelle 

edustajalle, mikäli vuosijuhlat järjestetään jollain muulla paikkakunnalla kuin 

Oulussa. 

 

10.14. Aktiiviklubit 

 

OYY:n aktiiviklubit järjestetään 27.–29.1. Aktiiviklubeilla on koulutusta 

järjestötoiminnasta. Mari kehottaa hallituksen jäseniä osallistumaan omaa tehtävää 

koskeviin tapahtumiin ja osallistuu ainakin itse maanantain koulutukseen klo 18. 

 

10.15. Pikkujoulut 

 

Oulun Tietoteekkareiden puheenjohtaja kysyi, että haluaako OLTO järjestää 

pikkujoulut OTiTin kanssa 11.12. Teekkaritalolla. Päätettiin osallistua. 

 

10.16. Vanhojen toimijoiden muistaminen 

 

Jos entinen OLTOn toimija valmistuu ja kutsuu killan nykyisen hallituslaisen 

valmistujaisiinsa, OLTO voi hankkia tälle pienen valmistujaislahjan. 

 

Visa Seppänen on kutsunut OLTOn valmistujaisiinsa ja Mari menee edustamaan. 

Päätettiin ostaa lahjaksi skumppapullo ja käärme. 

 

10.17. Ensiapukoulutus 

 

Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja on ehdottanut yhteistä ensiapukoulutusta 

teekkarikilloille, Blankolle, Sigmalle ja OLTOlle. Kiltojen tapahtumavastaavat 

osallistuisivat ja kulut jaettaisiin osallistujakiltojen kesken. Päätettiin osallistua, jos 

tapahtuma järjestetään. 

 

10.18. Nettisivut 

 

HäkkermänPerson Tuomas Partanen on selvittänyt killan domanin vaihtamista olto-

kilta.fi:stä olto.fiksi. Tämä tulisi maksamaan n. 39€/24kk. Nettisivujen osoite ja 

hallituksen sähköpostiosoitteiden aliakset tulisivat muuttumaan. Päätettiin vaihtaa 

domain. Tuomas hoitaa asian. 



 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Tilinkäyttöoikeudet vaihdetaan perjantaina. 

 

Viime vuonna sovittiin tehdä killan laskutuspohjaan kilometrikorvauksille oma kohta, ei olla 

kuitenkaan vielä tehty. Suvi ottaa asian hoitaakseen, kun ehtii. 

 

Keskusteltiin hallitusesineiden hankkimisesta. 

 

12. Tiedotus 

 

Valtteri tiedottaa laskiaisetkoista ja kevään tapahtumista. 

Anniina tiedottaa LFT-päivistä. 

Olli tiedottaa vuosijuhlatoimikunnasta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58. 


