
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

 

Hallituksen kokous 5/2020 

Aika:  11.3.2020 klo 14:00 

Paikka:       Linnanmaan kampus, Tellus Frost Club 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

Riikka Lehtonen  Toimihenkilö 

 

Poissa: 

Olli Koivusaari 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:08. 

 

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 Yhteistyö tieto- ja sähkötekniikan 

tiedekunnan kanssa lisäyksellä. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisen kokouksen 4/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Oltermannin sauva on viety seuraavalle omistajalle Tapio Seppäselle. 

- Apoptoosi meni hyvin. 

- OLTOn joukkue tuli laskiaisen mäenlaskutapahtuman Standard-sarjassa kolmanneksi. 



- Pinssit tulee ensi kuussa. 

- KORONA TULLEE! 

- Laskiaisetkot meni hyvin. 

- Nanni kävi OYY:n sosiaalipoliittisessa kahvittelutapaamisessa. Nanni otti kakkua ja 

teetä. 

- Biohalimiitti on tulossa. 

- PJ antaa turpaan. 

- Kerran heitettiin päärynä lujaa seinään (juuso heitti ja se käy salilla) niin kuului vaan 

poks, eikä ollu edes mitään mössöö tai mitään missään vaan se hävis kokonaan. 

- Tuossa on ovi. 

 

7. Posti 

 

Postiin on tullut Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitus nimenkirjoitusoikeuden muutoksesta, 

7 kpl Tekniikka&Talous-lehteä, Inkubion ystävänpäiväkortti ja Koneinsinöörikillan 

Kampiakseli-lehti. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Tuomas Partanen laskuttaa OLTOn nettisivujen olto.fi domainista ja nimipalvelusta 39 euroa. 

Hyväksytään lasku. 

Nanni Nielikäinen laskuttaa oltermannin sauvan kaiverruksesta 20 euroa. Hyväksytään lasku. 

Anniina Palojärvi laskuttaa Inkubion vuosijuhlalahjasta ja OLTOn joukkueen osallistumisesta 

laskiaisen mäenlaskutapahtumaan 61,70 euroa. Hyväksytään lasku. 

 

Tilitilanne: 2363,93 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: Paljon hommaa. OTYn kanssa selvitellyt asioita, sääntömuutoksia 

katsellut ja vuosikokousjuttuja. Ja vaikka mitä muuta. 

Ville Hassinen: Iha mukavasti. Äiti ja iskä kävi kylässä. 

Suvi Kivikko: Tässähän tämä. 

Pekka Konola: Mikäs tässä. 

Valtteri Lamberg: Väsyttää. Sitsit tulee. 

Nanni Nielikäinen: Hyvin menee. Pesen käsiäni. 

Anniina Palojärvi: Hyvin mennee. Apoptoosissa oli kivvaa. 

Riikka Lehtonen: Elämää on. 

 

10.2. Vuosikokous 

 

Vuosikokouksen päivämääräksi on suunniteltu 26.3. Optiem on kysynyt OLTOa 

järjestämään yhteiset etkot ennen Valewappua. Samana päivänä on myös 



kuplafutistapahtuma Optiemin kanssa. Keskusteltiin vuosikokouksen päivämäärän 

siirtämisestä tapahtuman vuoksi. Päätettiin kuitenkin olla siirtämättä. 

 

Mari ehdotti, että kysytään Optiemilta, että voidaanko pitää OLTOn vuosikokous 

samassa tilassa kuin etkot ennen etkojen alkamista. Jos tämä onnistuu, pidetään 

vuosikokous samassa paikassa kuin etkot. Jos ei onnistu, se pidetään erillisessä 

paikassa. 

 

10.3. Tarrat 

 

Nanni on suunnitellut OLTO-tarran killan logolla. Lisäksi Nanni antoi toisen 

tarraehdotuksen: Oulu pillaa aina kaiken -tarra. Nanni suunnittelee tämän tarran ja jos 

se koetaan hyväksi, tehdään tarratilaus, jossa tilataan molempia tarroja. 

 

Tarroja tilataan kiiltäväpintaisena. OLTO-tarran koko olisi n. 7 x 7 cm ja Oulu pillaa 

aina kaiken -tarran koko n. 10 x 3 cm. 

 

Tarratilauksen hintaa selvitellään. OLTO-tarroja tilataan 100 kpl ja Oulu pillaa aina 

kaiken -tarroja 200-300 kpl riippuen hinnasta. 

 

10.4. Sitsit 

 

Sitsit tulee ja paikkoja on yksi jäljellä. Osallistumismaksujen kanssa on ollut vähän 

säätöä, mutta asiat hoituvat. Sitsien plaseeraus on saatu valmiiksi ja läsy on melkein 

valmis. Järjestelyt ovat ylipäätään sujuneet hyvin. Jatkoille on hankittu livebändi. 

 

10.5. Sääntömuutokset 

 

Hallituksen pohjaesitys sääntömuutoksista vuosikokoukseen on tehty iltakoulussa 

aiemmin. Iltakoulun pohjaesitys hyväksytään vuosikokousta varten. 

 

10.6. PR-toiminta 

 

Pestipäivien yrityksiin on otettu yhteyttä yhteistyökuvioista. Tieto on vastannut, 

mutta muut yritykset eivät ole vielä vastanneet. Vuosijuhlasponsorointipohja ja uusi 

kannatusjäsenesite on tehty. 

 

10.7. Vuosijuhlat 

 

Vuosijuhlavastaava ei ole paikalla. Vuosijuhlien budjetti täytyy saada valmiiksi. 

 

10.8. Valewapun etkot 

 

Pyritään järjestämään etkot Optiemin kanssa ennen Valewappua, jos tilavuokraus 

onnistuu niin, että OLTOn vuosikokous voidaan pitää samassa tilassa ennen etkoja. 

 

10.9. Prosessikillan vuosijuhlat 

 



Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Mari ja Suvi edustavat OLTOa vuosijuhlilla. Olli 

on ilmoittautunut vuosijuhlille Prosessikillan kiintiöstä ja liittyy edustamaan OLTOa 

cocktail-tilaisuuteen, jos tämä onnistuu. Lahjaa mietitään. 

 

10.10. Nucleuksen vuosijuhlat 

 

Nucleuksen vuosijuhlat järjestetään 28.3. Turussa. Nucleus on kutsunut OLTOn 

edustajat osallistumaan. Ilmoittautuminen on sulkeutunut, mutta ilmoittautuminen voi 

olla silti vielä mahdollista. Juhlien teemana on tivoli. 

 

Anniina on kiinnostunut lähtemään, jos saa jonkun lähtemään mukaan kaveriksi. 

Kiinnostuneita lähtijöitä kysellään OLTOn toimihenkilöistä. 

 

10.11. Yhteistyö tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa 

 

Oltermannin sauva vietiin Tapio Seppäselle. Tapion kanssa keskusteltiin ensi syksyn 

orientaatioviikosta ja uusien opiskelijoiden mukaan vastaanottamisesta. Elokuussa 

ennen orientaatiopäivää kokoustetaan asian tiimoilta tieto- ja sähkötekniikan 

tiedekunnan (TST) kanssa. 12.3. on TST:n tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous klo 

13, johon OLTOn edustaja on tervetullut. Suvi ja Anniina osallistuvat kokoukseen. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

- Nanni osallistui sopo-kahvitteluun ja siellä käytiin läpi seuraavia asioita: 

- OYY:n ja YTHS:n maksut muuttuvat. 

- 18.3. YTHS-tapahtuma Kastarissa. 

- OYY:n ohjeistuksen mukaan opiskelijatapahtumiin tulisi aina nimetä 

tapahtuman häirintäyhdyshenkilö ja kirjoittaa yleiset säännöt tapahtumalle. 

- Opintovastaava voisi tehdä kyselyn järjestönsä jäsenille liittyen yleiseen 

hyvinvointiin ja muihin sosiaalipoliittisiin asioihin. 

- Kokardityöryhmän palaveri on lauantaina. 

 

12. Tiedotus 

 

Nanni tiedottaa sopo-asioista. 

Mari laittaa kokouskutsun vuosikokouksesta ja mahdollisista Valewappu-etkoista. 

Anniina tiedottaa Instagramin kysymyslaatikosta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 26.3.2020 ja se pidetään vuosikokouksen 

yhteydessä. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:52. 


