
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

Hallituksen kokous 6/2020 

Aika:  21.4.2020 klo 16:00 

Paikka:       Viestikatu 6 a 52, OLTOn Discord-kanavan välityksellä chat ja puheyhteys 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

Aleksi Penttilä  Toimihenkilö 

Riikka Lehtonen Toimihenkilö 

Santeri Siira  Jäsen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01. 

 

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 

 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisen kokouksen 5/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Korona tuli. 

- Olli sai tänään Oulun yliopiston Ympäristörakentajakillan tyttökalenterin, lääh puuh. 

- Posti tulee Marille Wappuun asti. 

- Valtteri juontaa eOTYmpialaisten CS-lähetystä lauantaina. 

- Nanni osallistuu Wapun Lemmikkiliveen. 



 

7. Posti 

 

Postiin on tullut 3 kpl Tekniikka&Talous-lehteä, 2 kpl Inkubio ry:n S’napsi-kiltalehteä ja ML-

opiskelijayhdistyksen sähköpostitervehdys. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

 Santeri Siira saapui. 

 

X-Markcenter oy laskuttaa OLTO-pinssien teettämisestä 238,20 euroa. Hyväksytään lasku. 

 

Oulun Lääketieteellinen Kilta ry (OLK) laskuttaa Häät Pattayalla -sitsien 

osallistumismaksuista 458 euroa. Koska sitsit jouduttiin perumaan, OLK maksoi summan 

takaisin ja OLTO palauttaa rahat takaisin osallistumismaksun sen maksaneille. Hyväksytään 

lasku. 

 

Teekkarilupi Oy laskuttaa Teekkaritalon, bilevalojen ja porealtaan vuokrasta vuosijuhlien 

ajalta 770 euroa. Hyväksytään lasku. 

 

Tilitilanne: 2189,99 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: On pitänyt perehtyä etähommiin hallitusasioihin liittyen ja on 

osallistunut koulutuksiin. On vienyt kokardihommaa vähän eteenpäin. Kouluhommat 

ovat edenneet paremmin kuin ikinä, paitsi nyt kun loppui moti. 

Ville Hassinen: Vika kurssi meni läpi, niin ei tarvii enää opiskella. Töissä vähän 

hankaluuksia koronan takia. Hallitushommia ei oo hirveesti tarvinnut nyt tehdä. 

Suvi Kivikko: Sitsimaksujen kanssa oli hommaa aluksi, kun sitsit peruttiin. Pinssit 

ovat saapuneet. 

Olli Koivusaari: Ei ihmeempiä, kouluhommia on saanut vääntää. 

Pekka Konola: Kouluhommat on tehty ajallaan ja on tehnyt töitä kotona. PR-

hommissa on ollut rauhallista. Tieto ollut hieman yhteydessä. 

Valtteri Lamberg: Kiltahommat ovat menneet hyvin. Tapahtumia ja hommia on 

peruttu. Painoa tullut lisää 10kg, koska syö suklaata. 

Nanni Nielikäinen: Tässähän tämä, ihan normaalisti menee. Tehnyt koronakyselyn. 

International affairs committee 6.5, johon aikoo osallistua. 

Anniina Palojärvi: Koulun kanssa vähä erilaista verrattuna normaaliin. 

Hallitushommat eivät ole kärsineet. Ilmoittautunut OYY:n PRO-koulutukseen. 

 

10.2. Vuosikokous 

 



  Aleksi Penttilä saapui. 

 

Vuosikokous täytyy OLTOn sääntöjen mukaan järjestää helmi-maaliskuun aikana, 

mutta sitä päätettiin siirtää koronatilanteen takia. Asiasta on tiedotettu jäsenistöä, eikä 

kukaan vastustanut tätä järjestelyä. 

 

Valtioneuvosto on antanut esityksen siitä, että yhdistyksen kokousten järjestämistä 

voitaisiin lykätä syyskuun loppuun asti. Tilinpäätös täytyisi kuitenkin tehdä kesäkuun 

loppuun mennessä tästä huolimatta. 

 

Päätetään odottaa valtioneuvoston esityksen käsittelyä ja siihen liittyvää päätöstä. Jos 

tämä menee läpi, lykätään vuosikokouksen järjestämistä viimeistään syyskuun 

loppuun. 

 

10.3. Kevään tapahtumat 

 

Kaikki kevään tapahtumat on peruttu koronatilanteen vuoksi. 

 

Etätapahtumille on ollut kysyntää. Keskusteltiin mm. leffaillan tai pelailun  

järjestämisestä etätapahtumana. Päätettiin, että OLTOn päättärit pidetään 

etätapahtumana. 

 

OYY:n tapahtumakalenteri on olemassa ja se otetaan käyttöön, kun voidaan alkaa 

järjestämään taas tapahtumia. 

 

Valtteri suunnittelee jonkinlaisen etätapahtuman OLTOn päättäjäisiä varten ensi 

kokoukseen mennessä. 

 

10.4. Vuosijuhlat 

 

Viime perjantaina etäkokoustettiin vuosijuhlakomitean kesken. Teema on päätetty. 

Teekkaritalo on varattu tapahtumapaikaksi. Budjettia on mietitty. Kutsuja pitää alkaa 

tekemään seuraavaksi. 

 

10.5. Koulutuspoliittiset asiat 

 

Koronakysely jäsenistölle on tehty lääketieteen tekniikan DI-ohjelman tutkinto-

ohjelmavastaavan Tapio Seppäsen kanssa. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on 

pyytänyt, että mentäisiin esittämään kyselyn tulokset tutkinto-ohjelmatoimikunnan 

kokoukseen. Käydään kyselyn tulokset läpi seuraavassa kokouksessa. 

 

On ollut kysyntää kesäkursseille, sillä monen kesätyöt on peruttu koronatilanteen 

vuoksi. Selvitetään lääketieteen tekniikan kesäkurssitarjontaa ja tiedotetaan asiasta 

jäsenistöä. Nanni ottaa asian hoitaakseen. 

 

10.6. PR-toiminta 

 

Tieto on ollut yhteydessä, mutta muuten on ollut hiljaista yritysten suunnalta.  



 

10.7. Jäsentoiminta 

 

Syksyn fuksi-infoja ja lääketieteen tekniikan opiskelijoiden orientaatiopäivää täytyy 

alkaa suunnittelemaan. Anniina on yhteydessä Tapio Seppäseen jo kesän aikana, jotta 

päästäisiin mukaan suunnittelemaan uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoa. 

 

OLTO-videota täytyisi muuttaa hieman nettisivujen muutoksen vuoksi. 

 

10.8. Kokardihakemus 

 

Haetaan Oulun Teekkariyhdistykseltä (OTY) lupaa pitää teekkarilakissa OLTOn 

kokardia lakin edessä. 

 

Haetaan lupaa myös teekkarilakin tippaan OLTOn hallituskokardille. 

 

Lupahakemukset esitetään OTYn vaalikokouksessa syksyllä. 

 

10.9. Palautekysely 

 

Tehdään palautekysely killan toiminnasta kevään aikana, jossa kysellään tapahtumista 

ja yleisestä killan toiminnasta jäsenistön mielipidettä ja ajatuksia. Anniina ja Ville 

tekevät kyselyn. 

 

10.10. Prosessikillan vuosijuhlat 

 

Aleksi Penttilä poistui. 

 

Prosessikillan vuosijuhlat järjestetään 19.9. Mari ja Suvi lähtevät edustamaan kiltaa 

vuosijuhlille. 

 

10.11. Oulun Teekkariyhdistyksen vuosijuhlat 

 

Riikka Lehtonen saapui. 

 

OTYn vuosijuhlat järjestetään 10.10. Mari, Anniina, Olli, Suvi, Pekka ja Ville ovat 

kiinnostuneita osallistumaan ja edustamaan kiltaa. Päätetään, että Anniina ja Pekka 

ilmoittautuvat kutsuvierasilmoittautumisen kautta, muut yleisen ilmoittautumisen 

kautta. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

- Marin tuli osallistua Kontinkankaan kiltojen PJ-kokoukseen ja keskustella 

Kontinkankaan kiltahuoneesta OLTOlle, mutta kokousta siirrettiin, eikä päässyt 

osallistumaan. Kokous järjestetään myöhemmin. 

- OLTOn ei ole enää mahdollista saada OYYn järjestöavustusta, joten sitä ei haeta. 

- OLTO-tarrat pitää tilata. 

 



12. Tiedotus 

 

Nanni tiedottaa kesäkursseista. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Pyritään pitämään toukokuun alkupuolella, mutta tarkka päivämäärä päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00. 


