
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

Hallituksen kokous 3/2020 

Aika:  4.2.2020 klo 16:00 

Paikka:       Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Linnanmaan kampus 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

Riikka Lehtonen  Toimihenkilö 

Santeri Siira  OYY:n kiltakummi 

 

Poissa: 

Valtteri Lamberg 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00. 

 

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 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kohdan 10.11 Tilinpäätös 2018 lisäyksellä. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisen kokouksen 2/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Annos 60 tulee 

- Poikkarit on huomenna 

- MM-kyykkä tulee 

- OYY:n tuolit natisee 



- Hallitusnaamasto on saatu valmiiksi ja hyvä siitä tuli 

- Kiltisexcu meni hyvin 

- Pöytäkirja-arkisto on saatu nettisivuille 

- Nanni hakee oltermannin sauvan torstaina Iida Kestilältä 

- Mari kävi Visa Seppäsen valmistujaisissa, vei lahjaksi sinisen pullon 

- Anniina Palojärvi ja Mikael Niemi osallistuu tänään Kide.app Hangoutiin 

 

7. Posti 

 

Postia ei ole haettu. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

 Vaihdetaan kokouksen puheenjohtajaksi Anniina Palojärvi. 

 

Mari Kangas laskuttaa PRH-ilmoituksesta 20 euroa ja Visa Seppäsen valmistujaislahjasta 

24,08 euroa. Lasku hyväksytään maksettavaksi. 

 

Vaihdetaan kokouksen puheenjohtajaksi Mari Kangas. 

 

Tilitilanne: 2550,85 euroa 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: On tehnyt vaikka mitä hommia. Paljon on tekemistä kevään aikana. 

Ville Hassinen: Ihan hyvin menee, tehny sihteerin hommia alta pois. 

Suvi Kivikko: Hyvin menee. Pitäisi jäsenpinsseistä laitella viestiä. 

Olli Koivusaari: Ihan ok. On laittanut viestiä vuosijuhlista. 

Pekka Konola: Aivan hyvin menee. Kävi Pestipäivillä viiden eri firman juttusilla.  

Nanni Nielikäinen: Hyvin menee. 

Anniina Palojärvi: Todella hyvin menee. Kävi lunch-meetingissä ja sai töitä. 

 

10.2. OYY:n kiltakummin puheenvuoro 

 

Santeri Siira Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta esittäytyi. Hän toimii kiltamme 

OYY:n kiltakummina ja isännöi tätä kokousta OYY:n toimistolla. Santeri on ollut 

mukana OLTOn hallitustoiminnassa aiemmin. 

 

Jos killan opinto- ja sosiaalipoliittisissa asioissa on ongelmia ja kysyttävää, voi ottaa 

yhteyttä Santeriin. Hän puhuu OLTOn puolesta OYY:n sisäisissä keskusteluissa. 

 

Santeri ilmoittaa, että Annos 60 -vuosijuhlat on tulossa 29.2. ja OYY:n 

vuosijuhlasitsit on tulossa 22.2. 



 

10.3. Hallituskokardit 

 

Riikka Lehtonen saapui. 

 

On ollut aiemmin puhetta siitä, että olisi hienoa, jos OLTOn hallituksessa olleet 

saisivat hallituskokardin. Kokardia voisi pitää esim. teekkarilakin tipassa. Tätä varten 

täytyy kuitenkin hakea lupa Oulun Teekkariyhdistykseltä. 

 

Mari kommentoi, että kannattaisi lähteä ajamaan asiaa ja yrittää saada lupa OLTOn 

kokardille. Hän mainitsi myös, että OLTOn hallituksessa pyörii paljon 

teekkarijäseniä, jotka saattaisivat haluta kokardin. Santeri kommentoi, että 

hallituskokardin edistäisi OLTOn näkyvyyttä, edunvalvontaa ja toiminnan säilymistä. 

 

Ennen OTY:n vuosikokousta täytyy laatia esitys kokardihakemuksesta kokousta 

varten ja pyytää lupaa osallistua kokoukseen. Tätä varten tulee perustaa työryhmä. 

 

Olli, Ville, Mari, Nanni, Suvi ja Santeri ovat kiinnostuneita osallistumaan 

työryhmään. 

 

Päätetään perustaa työryhmä. Mari perustaa työryhmän. 

 

10.4. Annos 60 

 

Annos 60 on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämät vuosijuhlat. Juhlat 

järjestetään 29.2. ja ne alkavat cocktailtilaisuudella klo 15 Linnanmaan kampuksen 

Agorassa. Pääjuhla on Saalastinsalissa, jatkot ovat Teekkaritalolla ja silliaamiainen 

on ravintola Rauhalassa. OLTO on saanut kutsun. Illalliskortin hinta 90 euroa. 

OYY:n lahjatoiveena on lahjoitus Hope Ry:lle. Ilmoittautuminen tapahtumaan 

päättyy 7.2. 

 

Pekka, Olli ja Suvi ovat mahdollisesti kiinnostuneita osallistumaan. 

 

10.5. Apoptoosi XVI 

 

Sisarkiltamme Inkubion vuosijuhlat järjestetään Otaniemessä 7.3. Illalliskortin hinta 

on 80 euroa. Ilmoittautuminen aukeaa 5.2. ja sulkeutuu 21.2. 

 

Pekka, Ville, Mari, Anniina, Suvi, Nanni ja Olli ovat kiinnostuneita osallistumaan. 

 

Mari kysyy Inkubiolta, että kuinka moni OLTOlainen voisi osallistua, koska 

kiinnostuneita on useita. 

 

10.6. Kevään tapahtumat 

 

Laskiainen 

Laskiainen ja laskiaisetkot ovat 25.2. Sigma kysyy TEKiltä sponsorointia. Sigma on 

myös kysynyt meiltä, että halutaanko tapahtumaan muuta tarjottavaa kuin pullia.  



 

Yksi ehdotus oli, että limsaa voisi tarjota myös. Mietitään, että tarvitseeko limsaa 

hankkia. 

 

Kontinkangas-sitsit 

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa näillä näkymin 28.2. 

 

Biohalimiitti 

Todennäköisesti järjestetään Tampereella Bionerin toimesta. Sisarkiltojen pj-ryhmään 

täytyy ilmoittaa, että milloin olisi meidän mielestä hyvä ajankohta tapahtumalle. 

 

Winter Games 

Spessu on kysynyt, että haluammeko lähteä mukaan järjestämään Winter Games -

tapahtumaa tänäkin vuonna. Tapahtumaan kuului viime vuonna rastisuunnistusta ja 

jatkot Teekkaritalolla. 

 

Mari kommentoi, että jäimme tapahtumasta tappiolle viime vuonna. Anniina 

kommentoi, että tapahtumia on tiedossa keväälle paljon jo tässä vaiheessa. 

 

Optiemin kuplafutistapahtuma 

Optiem on kysynyt, että halutaanko mennä järjestämään heidän kanssaan 

kuplafutistapahtumaa. Tämä järjestetään todennäköisesti jossakin sisäliikuntahallissa. 

Viime vuonna osallistuminen maksoi 16 euroa / osallistuja. Tapahtuma on 

alkoholiton. 

 

Päätetään vastata Optiemille, että ollaan kiinnostuneita. 

 

10.7. Vuosijuhlasitsit 

 

Vuosijuhlatyöryhmä on perustettu ja se kokoontuu ensi viikolla. Teekkaritalo on 

varattu juhlille 31.10. Myös palju, bilevalot ja vuokran aamun lisäaika on varattu. 

 

Palataan kohtaan 10.6.  

 

10.8. PR-toiminta 

 

Pekka jutteli Pestipäivillä viiden yrityksen kanssa OLTOn yhteistyökuvioista. 

Tieto, Detection Technology, Bittium ja Keysight Technologies olivat mahdollisesti 

kiinnostuneita yhteistyökuvioista. Lisäksi Polar oli kiinnostunut yritysvierailun 

järjestämisestä. Pekka laittaa sähköpostia yrityksille ja kyselee jatkosta. 

 

10.9. LFT-päivät 

 

OLTOlta ei ole ilmoittautunut halukkaita osallistujia. Päätetään olla järjestämättä 

kyytiä tapahtumaan. 

 

 

 



10.10. Vuosikokous 

 

Vuosikokous täytyy killan sääntöjen mukaan järjestää helmi-maaliskuussa. Päätetään 

kokouksen tarkempi päivä myöhemmin. 

 

10.11. Tilinpäätös 2018 

 

Päätetään hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Anniina osallistuu tänään Kide.appin tapahtumaan suurella mielenkiinnolla. 

 

Hallitus- ja jäsenpinssit täytyy tilata. 

 

12. Tiedotus 

 

Valtteri tiedottaa tapahtumista. 

Anniina tiedottaa BME-infosta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30. 


