
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

Hallituksen kokous 7/2020 

Aika:  17.5.2020 klo 15:00 

Paikka:       Thurevikinkatu 2 D 2, OLTOn Discord-kanava 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

Santeri Siira   Jäsen 

 

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 

 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisen kokouksen 6/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Suvilla ja Julialla on hieno kämppä 

- Kesä tullee! 

- Anniinan mielestä kesä on mielentila 

- Siirretään vuosikokous syksylle 

 

7. Posti 

 

Postiin on tullut 1 kpl Tekniikka&Talous-lehti. 



 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Monisto Oy laskuttaa hallitusnaamastoista 31 euroa. Hyväksytään lasku. 

 

Tilitilanne: 2137,21 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: Työt alkanu ja PJ:n hommat jääneet sen takia vähemmälle. Asuu kesän 

Torniossa kolmen proselaisen kanssa. 

Ville Hassinen: Iha mukavasti, töitä ja dippaa. Huomenna on eka viisurin poisto ja 

jännittää. 

Suvi Kivikko: Tosi hyvin menee. Kesätyöt alkanu ja nukkuukin töissä. Tarrat on 

tilattu ja valmistuksessa. 

Olli Koivusaari: Tässähän tämä. Röihommia. 

Pekka Konola: Ei mitää erikoista. Kouluhommat tehty tältä keväältä, jos ei tuu 

bumerangeja. 

Valtteri Lamberg: Iha jees. Ekaa kertaa pitkästä aikaa kotona käymässä. Kouluttanut 

koiraa. Ei oo ollu oikeestaan tapahtumavastaavan hommia. 

Nanni Nielikäinen: Ihan ok. Huomenna alkaa työt Nokialla. Oli mukana järjestämässä 

Vauhtijuoksua ja se meni todella hyvin. 

Anniina Palojärvi: Töissä tosi kiireistä. Jonkun verran hoitanu jäsenvastaavan 

hommia ja katsellut syksyn hommia. 

 

10.2. Rahastonhoitajan oikeudet 

 

Yleensä on kesän ajaksi annettu oikeudet rahastonhoitajalle maksaa laskuja ilman 

kokouksen erillistä hyväksyntää, kunhan toimittaa maksettavat laskut hallitukselle 

nähtäväksi. Päätetään antaa rahastonhoitajalle tämä oikeus kesän ajaksi. 

 

10.3. Häirintäyhdyshenkilön valinta 

 

Jokaisella killalla ja tapahtumalla on suositeltavaa olla häirintäyhdyshenkilö. 

 

Yksi idea oli, että koko hallitus voitaisiin nimetä häirintäyhdyshenkilöiksi. Tämä 

todettiin keskustelun jälkeen hieman huonoksi ideaksi. Sen tulisi olla mieluummin 

yksi nimetty henkilö. 

 

Mari ilmoitti olevansa halukas häirintäyhdyshenkilöksi. Päätetään, että Mari on uusi 

häirintäyhdyshenkilö toimikaudella 2020. 

 

 



10.4. Tapahtumakalenteri 

 

Valtteri on saanut viestiä OYY:n tapahtumakalenterista ja sitä suositellaan 

käytettäväksi. Valmiiksi lukkoon lyödyt tapahtumapäivämäärät voisi lisätä 

kalenteriin, esimerkiksi vuosijuhlat. 

 

Valtteri alkaa hoitaa OLTOn tapahtumakalenteria ja jakaa sen OYY:lle. 

 

10.5. Tulevat tapahtumat 

 

OLTOn kauden päättäjäiset tulisi järjestää. Ne voitaisiin järjestää etänä Discordissa, 

koska fyysisiä kokoontumisia tulee edelleen välttää koronarajoitusten vuoksi. 

Päivämäärä tapahtumalle voisi olla toukokuun lopussa. Ohjelmassa voisi olla erilaisia 

pelejä tai tietokilpailuja. Päätetään päättäjäisten ajankohdaksi 29.5. klo 18. 

 

Kesäisin on normaalisti järjestetty OLTOn kesäpäivät. Tapahtuma voitaisiin järjestää 

alustavasti heinäkuussa. Päätetään seurailla koronarajoitusten kehittymistä ja 

mietitään, voidaanko tapahtuma järjestää fyysisesti. Jos rajoitukset eivät salli fyysistä 

kokoontumista, voidaan harkita tapahtuman siirtämistä tai sen järjestämistä etänä. 

 

Meitä on kysytty sitseille syksyllä Tiiman, Atlaksen ja Prosessikillan kanssa. 

Ilmoitetaan, että ollaan kiinnostuneita järjestämään tapahtumaa. Sopivinta ajankohtaa 

mietitään. 

 

Vulcanalia-etkot voitaisiin pitää syksyllä Optiemin kanssa, koska heidän kanssaan 

suunniteltu kuplafutis-tapahtuma peruuntui. 

 

Alkusyksyllä on tulossa myös OLTO-info, Room Escape -bileet ja Megazone-

tapahtuma. Wappupiknik/OLTO rillaa sään salliessa -tapahtuman voisi järjestää 

syysuittojen yhteydessä, jos olosuhteet tämän sallivat. 

 

10.6. Vuosijuhlat 

 

Vuosijuhlan kutsuja ja ruokatilausta on suunniteltu. 

 

10.7. PR-toiminta 

 

Ei ole tapahtunut mitään PR-rintamalla. 

 

10.8. Opintoasiat 

 

Lääketieteen tekniikan kesäkursseja löytyy yliopiston nettisivuilta ja näistä 

tiedotetaan jäsenistöä. 

 

Jäsenistölle tehdyn koronakyselyn tulokset on laitettu tieto- ja sähkötekniikan 

tiedekunnalle eteenpäin. 

 

 



10.9. Jäsentoiminta 

 

Sigman fuksi-infoon päästään esittelemään OLTOa ja pitämään sen jälkeiselle 

rastisuunnistukselle rastia halutessamme. Lisäksi Koneen, Optiemin, OTiTin ja 

YMPin fuksi-infoihin päästään esittelemään alustavasti. Prosen fuksi-infoon ei päästä. 

 

Lääketieteen tekniikan uusien maisteriopiskelijoiden orientaatiopäivästä ei ole 

kuulunut. 

 

10.10. Toimijoiden virkistäytyminen 

 

Aikaisempina vuosina ollaan järjestetty hallituksen ja toimihenkilöiden 

virkistäytymistapahtuma. Tämä on yleensä järjestetty jollakin mökillä loppukesästä. 

 

Ville järjestää tapahtuman ja selvittää aluksi Doodle-kyselyllä, milloin olisi paras 

ajankohta. 

 

10.11. Tarrat 

 

Tarrat on tilattu ja valmistuksessa. OLTO-tarroja tilattu sen verran mitä aiemmin 

päätettiin ja Oulu pillaa aina kaiken -tarroja on tilattu 250 kpl. Tarrat maksoivat 38 

snt/kpl. 

 

10.12. Palautekysely 

 

Palautekyselyn pohja on jo tehty aiemmin Anniinan ja Villen toimesta. Marin 

mielestä voisi lisätä kysymyksen siitä, mitä OLTO voisi tehdä enemmän 

opintoasioiden puolesta. Palautekyselyn osallistumispalkintona arvotaan leffalippu 

niiden kesken, jotka jättävät yhteystietonsa kyselyn päätteeksi. 

 

Anniina ja Ville viimeistelevät kyselyn ja lähettävät sen jäsenistölle. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

- OLTO-videon nettisivun osoite pitää muuttaa 

- Sähköposteissa saattaa tulla pieni katkos Google Gsuiten muutosten takia 

 

12. Tiedotus 

 

Valtteri tiedottaa kauden päättäjäisistä ja muista kesän tapahtumista. 

Anniina ja Ville tiedottaa palautekyselystä. 

Nanni tiedottaa kesäkursseista. 

Ville tiedottaa häirintäyhdyshenkilöstä. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraava kokous pidetään syksyllä ja se pyritään järjestämään elokuussa. Tarvittaessa 

kokoustetaan kesän aikana. Tarkempi päivämäärä päätetään myöhemmin. 



14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20. 


