
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

Hallituksen kokous 8/2020 

Aika:  27.8.2020 klo 18:00 

Paikka:       Viestikatu 6 a 52, OLTOn Discord-kanava 
 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

Ina Raulo  Jäsen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04. 

 

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 

 

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- SYYSWAPPU VISSIIN TULLEE! 

- Rentouttava aktiivimökki on takana päin 

- Ollilla loppuu lauantaina työt 

- Ride wife - life good, wife fight back - kill wife 

- Nannilla ei lopu työt ikinä ja hän kärsii, kiitos 

- Mestari pränkkäsi Maria 

- Fuksit tullee 

- Korona tullee takasin 



- Hallopedipaikka on auki lääketieteellisessä tiedekunnassa 

- Monkey flip 

 

7. Posti 

 

Kesän aikana on tullut postia: 5 kpl Tekniikka&Talous-lehteä ja 2 kpl Inkubion kiltalehtiä. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Ei hyväksyttäviä laskuja. 

 

Tilitilanne: 2069,20 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Suvi Kivikko saapui. 

 

Mari Kangas: Ihan paljon hommaa. Ei muuta ku hommia. 

Ville Hassinen: Oon kipeenä ja harmittaa, koska dippatyö vaikuttaa huonolta. Mökillä 

oli kivaa, vaikka tulin kipeeks. 

Suvi Kivikko: Ihan hyvää, kauheesti tekemistä. Ihan puhki nytte. 

Olli Koivusaari: Työt alkaa olla loppusuoralla ja pääsee opiskelemaan pian. 

Pekka Konola: Pätkii. 

Valtteri Lamberg: Heräsin äsken. Nukuin viime yönä 10 h ja päikkärit siihen päälle. 

Maha on sekaisin. Lomaillut ja pelaillut wowia. 

Nanni Nielikäinen: HUOH. Ihan ok. 

Anniina Palojärvi: Rapsuttelen mun heppaa. Mökillä oli kivaa. Tehnyt fuksi-infoihin 

liittyviä hommia. 

 

Palataan kohtaan 8. 

 

10.2. Vuosijuhlat 

 

Vuosijuhlien kutsut saa lähetettyä, kun ilmoittautumislomake on tehty nettisivuille. 

HäkkermänPerson Tuomas Partanen hoitaa asian. Ilmoittautuminen on avecillinen. 

 

Paljun vuokraamista harkitaan vielä koronatilanteen vuoksi. Tekniikan akateemiset 

(TEK) on luvannut sponsoroida paljun. Kysytään, että voisiko TEK sponsoroida 

paljun hinnan ja jos paljua ei haluta vuokrata, tämä sponsoriraha voitaisiin käyttää 

johonkin muuhun. Pekka on yhteydessä TEKiin asiasta. 

 

10.3. Kesäkuulumiset 

 



Kesäpäivät vietettiin 1.8. Kesän aikana ei ole tullut laskuja. 

 

10.4. Orientaatioviikko 

 

Maanantaina 31.8. alkaa uusien lääketieteen tekniikan (BME) opiskelijoiden 

orientaatio, jossa on mahdollisuus OLTOn esittelytilaisuudelle. Anniina osallistuu 

orientaatioon. 

 

2.9. ja 10.9. on uusien opiskelijoiden tutustumispäivä yliopistolla. OLTOlla on 

mahdollista kehitellä ohjelmaa näille päiville. 2.9. mennään viettämään iltaa Tuiran 

rannalle BBBQ-bileisiin ja kutsutaan uudet opiskelijat mukaan. 

 

Osa BME-opiskelijoista on jumissa ulkomailla koronatilanteen vuoksi, eikä pääse 

saapumaan vielä Suomeen. 

 

BME:llä on kaksi pienryhmäohjaajaa: Mustafa Al-Rubaye ja Ahmed Shaheen. 

 

10.5. Syyssoudut 

 

Anniina on ilmoittanut OLTOn joukkueen soutuihin ja laittaa tapahtumasta viestiä 

jäsenistölle illan aikana. Joukkueen koko on 15 henkeä ja kilpailu maksaa 65 euroa. 

Päätetään, että OLTO maksaa joukkueen osallistumismaksun. 

 

10.6. “Wappupiknik/OLTO rillaa sään salliessa” -tapahtuma 

 

OYY:n ohjeistuksissa on sanottu, että joka tapahtumassa täytyy olla 1-2 metrin 

turvavälit ja hygieniavastaava ja ruokaa ja juomaa ei saisi mielellään tarjoilla. 

Grillaustapahtuman järjestäminen on hankalaa nykyisissä olosuhteissa. Päätetään, että 

tapahtumaa ei järjestetä. 

 

10.7. Fuksi-infot 

 

Ina Raulo saapui. 

 

Monta fuksi-infoa on tulossa, joihin OLTO on kutsuttu esittelemään: 

- 2.9. Oulun yliopiston Ympäristörakentajakillan fuksirasti, klo 18-19 

Walhallassa. Mari ja Valtteri osallistuvat.  

- 4.9. Sigma-killan fuksirasti, Linnanmaan liikuntahallilla. Valtteri, Suvi ja Olli 

osallistuvat.  

- 6.9. Sähköinsinöörikillan fuksi-info, videoyhteydellä. Luultavasti lähetetään 

vain video. 

- 7.9. Oulun Tietoteekkareiden fuksi-info, klo 18-18.10 Walhallassa. Valtteri, 

Anniina ja Mari osallistuvat. 

- 7.9. Optiemin fuksi-info, klo 19-19.20 Teekkaritalolla. Valtteri, Anniina ja 

Mari osallistuvat. 

- 8.9. Oulun yliopiston koneinsinöörikillan fuksi-info, klo 20.40 

Teekkaritalolla. Mari, Anniina, Henri Remes, Aleksanteri Heikkinen, Oskari 

Virtanen ja Santeri Siira osallistuvat. 



 

10.8. Mysteeri/Room escape -bileet 

 

Olli Koivusaari poistui. 

 

Päätetään, että tapahtumaa ei järjestetä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 

 

10.9. RekomBIOnaatio 

 

Nucleukselta, RekomBIOnaation tämän vuoden järjestäjältä, saatiin viesti, jossa he 

kyselivät mielipidettämme tapahtuman järjestämisestä koronatilanteen aikana ja 

OLTOn suhtautumista osallistumiseen. Päätetään vastata Nucleukselle, että emme 

sano OLTOn osallistumiselle ehdottomasti ei, mutta epäilemme OLTOn jäsenten 

osallistujamäärän ja osallistumisinnon olevan alhainen koronatilanteen vuoksi. 

 

10.10. Sitsit 

 

Häät Pattayalla -sitsit on peruttu koronatilanteen vuoksi. 

 

Suunnitteilla on sitsit Tiiman, Atlaksen ja Prosessikillan kanssa loppusyksystä. Näillä 

näkymin tapahtuma järjestetään. 

 

10.11. Tarrat 

 

Tarrat ovat saapuneet. Tarroja voitaisiin mainostaa orientaatiopäivänä uusille 

opiskelijoille. Tarroja ja haalarimerkkejä voitaisiin myydä Facebookin 

Haalarimerkkitori-sivulla. 

 

10.12. Kiltahuone 

 

Kiltahuoneen ovea ei avata koronatilanteen vuoksi. 

 

10.13. OLTO-info 

 

Päätetään, että OLTO-info järjestetään 22.9. klo 16-18 Tellus Backstagella. Ville on 

alustavasti varannut tilan. 

 

10.14. Vuosikokous 

 

Alun perin keväällä pidettävä vuosikokous lykättiin syksylle koronatilanteen vuoksi.  

 

Päätetään järjestää vuosikokous 29.9. Paikka sovitaan myöhemmin. 

 

10.15. Palautekyselyn tulokset 

 

OLTOn jäsenille lähetetyn palautekyselyn tulokset käytiin läpi. Kyselyn tuloksista 

tehdään kooste. Kyselyn vastanneiden kesken arvottiin palkinnoksi leffalippu. 

Arvonnan voitti Henri Remes. Anniina on yhteydessä voittajaan sähköpostitse. 



 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Pekka Konola poistui. 

 

Eri firmoihin on laitettu viestiä kannatusjäsentoiminnasta, yksikään yrityksistä ei ole vielä 

vastannut. 

 

Kansainvälisten opiskelijoiden asioita ajavan International Affairs Committeen oli tarkoitus 

kokoustaa, mutta sopivaa ajankohtaa ei vielä löytynyt. Nannin on tarkoitus osallistua 

kokoukseen. Uutta kokousta pyritään järjestämään. 

 

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) tekee opiskelijoiden 

opiskelijaympäristöselvityksen tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan syksyn 2020 aikana. 

Kokous järjestetään asiasta 4.9. klo 10-11. Tapaamisessa on mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmia esille. Mari pyrkii osallistumaan. 

 

12. Tiedotus 

 

Anniina tiedottaa jäsenistöä syyssouduista. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Ina Raulo poistui. 

 

Päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:06. 


