
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 
Hallituksen kokous 10/2020 

Aika:  29.9.2020 klo 16:45 

Paikka:       Viestikatu 6 A 52 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Martti Ilvesmäki  Jäsen 

 

Poissa: 

Pekka Konola 

Anniina Palojärvi 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:51. 

 

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 8/20 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Vuosikokous tullee! 

- Anniinan ja Sonjan synttärit tullee. 

- Nanni saattaa ehkä ostaa kämpän. 

- Valtteri kuulee ääniä. 

 



7. Posti 

 

Postia ei ole haettu. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Tilitilanne: 1839,07 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: Ihan hirveä kiire, hirveästi hommaa. 

Ville Hassinen: Hyvin menee, töissä ja dippa kohta valmis. Hirvee krapula tuli 

OTiTin vujuista. 

Suvi Kivikko: Hyvin menee. 

Olli Koivusaari: Kiirettä pittää, vujut tullee. 

Valtteri Lamberg: Nukuin 10-15, oli univelkaa. 

Nanni Nielikäinen: (Y) 

Martti Ilvesmäki: Hyvin menee. Tekoälyjutut ahistaa, muuten semisujuvasti menee. 

 

10.2. Vuosikokous 

 

Vuosikokouksessa käsiteltiin hallituksen pohjaesitys OLTOn sääntömuutoksista.  

 

Hallitus otti seuraavat vuosikokouksen aikana esitetyt sääntömuutokset nimiinsä: 

 

6 § Killan jäsenet 

Vanha: Killan seniorijäsen: Killan varsinaisen jäsenen suoritettua ylemmän 

korkeakoulu- tutkinnon, hänestä tulee killan seniorijäsen. 

Uusi: Killan alumnijäsen: Killan varsinaisen jäsenen suoritettua ylemmän 

korkeakoulututkinnon Oulun yliopistossa, hänestä tulee killan alumnijäsen. 

 

8 § Jäsenen eroaminen 

Vanha: Killan jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti 

killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta killan 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hänet katsotaan eronneeksi killasta 

ilmoituksen tekemisestä lukien. 

Uusi: Killan jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti killan 

hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta killan kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hänet katsotaan eronneeksi killasta ilmoituksen 

tekemisestä lukien. 

 

 

 



29 § Sääntöjen muuttaminen 

Vanha: Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväkyttävä vähintään 3/4 

enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi 

viikkoa. 

Uusi: Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä vähintään 3/4 

enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi 

viikkoa. 

 

Hallituksen pohjaesitys sääntömuutoksille hyväksyttiin vuosikokouksen aikana. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Valenssi on perunut osallistumisensa loppusyksyn sitseille koronan vuoksi. Järjestäjäkiltoina 

ovat tällä hetkellä OLTO ja Oulun yliopiston prosessikilta. 

 

12. Tiedotus 

 

Nanni tiedottaa OLTOn tenttiarkistosta ja Discord-kanavasta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02. 


