
 

OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 
Hallituksen kokous 4/2020 

Aika:  20.02.2020 klo 15:00 

Paikka:       Linnanmaan kampus, kiltahuonekommuunin neuvotteluhuone, HK215 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:02. 

 

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 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kohdan 10.12 Pinssit lisäyksellä. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisen kokouksen 3/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- Wappu tullee! 

- WCOK tullee! 

- Lauantaina Nanni on irti. 

- Ladatkaa Valtteri-stickerpack. 

- Nanni kävi kaiverruttamassa oltermannin sauvan. 

- Nanni kävi KV-kokouksessa. Ei olla pidetty tähän mennessä kovinkaan hyvin 

yhteyttä vaihtareihin. Nanni sai listan vaihto-opiskelijoista ja siitä, milloin he ovat 

tulleet Ouluun ja milloin lähtevät pois. Nanni sai heidän puhelinnumerot ja teki heille 

WhatsApp-ryhmän. Vaihtareita infotaan ryhmässä OLTOn tapahtumista. 



 

 

7. Posti 

 

Postia ei ole haettu. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Kiinteistö Oy Puistomanne laskuttaa Puistomannen saunan vuokrasta 100 euroa. Hyväksytään 

lasku. 

 

Tilitilanne: 2507,40 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: On väsynyt. On tehnyt PJ:n hommia. Laittoi sähköpostia 

kulkuoikeuskorteista Punamustalle. Yliopiston kanssa pitää kuulemma tehdä 

sopimus, että kulkukortit voidaan teettää. 

Ville Hassinen: Hyvin kai tässä. Tehny sihteerin tehtäviä ja dippaa. Etenee huonosti, 

mutta kuitenkin etenee. 

Suvi Kivikko: Vähän on krapula. Pinssiasioita hoidellut. 

Olli Koivusaari: Hyvin menee, mutta menköön. Vuosijuhlatoimikunta on 

kokoontunut. 

Pekka Konola: Aika hyvin menee. PR-asiat edistyy. 

Valtteri Lamberg: Väsyttää. Haluaa nukkumaan. Tapahtumat etenee etenemällä. 

Nanni Nielikäinen: Hyvin menee. On käynyt kokouksissa ja paimentanut vaihtareita. 

On kaiverruttanut oltermannin sauvan. 

Anniina Palojärvi: Hyvin menee. Tämän vuoden työt sovittu. Laittanut viestiä BME-

infosta vaikka kenelle. 

 

10.2. Driven käyttö 

 

Keskusteltiin hallituksen Google Driven käytöstä. Kaikki ostoslistat ym. materiaali 

tapahtumiin, muihin tehtäviin ja killan asioihin liittyen tulee tallentaa omiin 

kansioihin. Mari on tehnyt kansioita tätä varten. 

 

10.3. Apoptoosi XVI 

 

Anniina sanoi, että Apoptoosissa on tilaa osallistujille. OLTOn hallituksesta kaksi saa 

ilmoittautua kutsuvieraslistan kautta, muiden osallistujien pitää ilmoittautua yleisen 

ilmoittautumisen kautta. Anniina ja Pekka ilmoittautuvat kutsuvieraina, jos päättävät 

osallistua. Loput ilmoittautuvat toista kautta. 

 

10.4. Kuplafutis 



 

 

Optiem ehdotti tapahtumalle ajankohdaksi 26.3. puolenpäivän jälkeen. Päätetään 

vastata, että tämä ajankohta sopii. 

 

10.5. Laskiainen 

 

OLTOlla on edustusjoukkue laskiaistiistaina Konekillan järjestämään 

mäenlaskutapahtumaan.  

 

Mannensaunan etkoille saa mennä viideltä, mutta neljältä täytyy mennä 

valmistelemaan paikkoja kuntoon. Sigma hankkii tapahtumaan pullat ja juotavat 

sponsorirahalla. OLTOn vastuulla on hommata saunan avain ja mennä avaamaan ovi. 

Paikka siivotaan yhdessä ennen kuin poistutaan saunalta. Sigmalta laskutetaan 50 

euroa, eli puolet saunan hinnasta. Saunaa varten sovitaan saunavuorot. Kysytään 

sigmalaisilta, että sopiiko, jos lääketieteen tekniikan vaihto-opiskelijoita osallistuu 

tapahtumaan. 

 

Palataan kohtaan 8. 

 

10.6. Sitsit 

 

Sitsit järjestetään 13.3. Walhallassa Kontinkankaan kiltojen kanssa. Sitsit alkavat klo 

18. Luvassa on hääteemaista ohjelmaa. Myös sitsien jatkot järjestetään Walhallassa. 

Jatkoille on varattu palju ja tulossa on yllätysohjelmaa. Sitsien osallistumismaksu on 

20 euroa. Ilmoittautuminen aukeaa 28.2. klo 12. 

 

Valtteri laittaa jäsenistölle sähköpostia tapahtumasta. 

 

10.7. Sääntömuutokset 

 

Viime toimikauden aikana oli puhetta OLTOn sääntömuutoksista, sillä nykyisissä 

säännöissä oli edellisen hallituksen mielestä kohtia, jotka tulisi muuttaa. 

Sääntömuutosten tekeminen vaatii kahden killan kokouksen hyväksynnän. Tätä 

varten vuosikokoukseen tulisi valmistella esitys sääntömuutoksista. 

 

Tätä varten järjestetään iltakoulu. Ville tekee esityksen valmistelun 

sääntömuutoksista jo iltakoulua varten. Iltakoulussa laaditaan lopullinen esitys 

vuosikokoukseen. Iltakoulu pyritään järjestämään viikolla 10 ja sen tarkka 

päivämäärä päätetään myöhemmin. 

 

10.8. Vuosikokous 

 

Vuosikokous täytyy pitää sääntöjen mukaan helmi-maaliskuussa. Päätetään järjestää 

vuosikokous 26.3. 

 

10.9. Biohalimiitti 

 

On tullut ehdotus biohalimiitin ajankohdaksi huhtikuun alkuun. 



 

 

10.10. PR-toiminta 

 

Pekka on tehnyt kannatusjäsenjärjestelmän ja sen esitteet uusiksi. 

Kannatusjäsenmaksu olisi 500 euroa/vuosi. Vuosijuhlasponsoroinnin tai muun 

sponsoroinnin hinta olisi 200 euroa. 

 

Pekka lähestyy yrityksiä asiasta ja pyrkii tekemään kannatussopimuksia. 

 

10.11. Kiltatarrat 

 

On keskusteltu siitä, että voitaisiin teettää OLTO-tarroja myytäväksi. Suvi sanoi, että 

tarrat olisi melko halpa teettää. Nanni suunnittelee tarraehdotuksia seuraavaan 

kokoukseen. 

 

10.12. Pinssit 

 

Hallituspinssejä ja jäsenpinssejä täytyy tilata lisää.  

 

Päätetään tilata 5 kpl hallituspinssejä ja 15 kpl jäsenpinssejä. Pinssit tulevat 

maksamaan noin 200 euroa. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

TEK-akatemiaan ilmoittautuminen on 24.2. 

Sitseille ilmoittautuminen aukeaa 28.2. klo 12. 

 

12. Tiedotus 

 

Valtteri tiedottaa tapahtumista. 

Anniina tiedottaa BME-infosta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin alustavasti 9.3.2020. Paikka päätetään 

myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:16. 


