
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 
Hallituksen kokous 11/2020 

Aika:  19.10.2020 klo 17:30 

Paikka:       Tellus Horizon 

 

Läsnä: 

Mari Kangas  Puheenjohtaja 

Ville Hassinen  Sihteeri 

Suvi Kivikko 

Olli Koivusaari 

Pekka Konola 

Valtteri Lamberg 

Nanni Nielikäinen 

Anniina Palojärvi 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:39. 

 

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 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Mari on krapulassa. 

- Valtterilla on hieno uusi tietokone. 

- Valtterilla oli hyvät treenit tänään. 

- Ville valmistuu tässä kuussa. 

 

7. Posti 

 

Postista on tullut 4 kpl Tekniikka&Talous-lehtiä, 1 kpl Inkubion kiltalehti S’napsia ja 1 kpl 

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakillan (YMP) kiltalehti koroNakertajaa. 



 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Ville Hassinen laskuttaa 57,76 euroa Oulun Tietoteekkareiden vuosijuhlalahjasta. 

Hyväksytään lasku. 

 

Tilitilanne: 886,02 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: Vähän on heikko happi, mutta ehkä tästä selvitään. Vuottakaan ei ole 

kuin 2,5 kk jäljellä. 

Ville Hassinen: Valmistun kohta eli menee hyvin. Hyvä fiilis. Perjantaifiilis. 

Suvi Kivikko: Tosi hyvin menee. Haalarimerkkilomake on valmiina Facebookin 

Haalarimerkkitoria varten. 

Olli Koivusaari: Pikkuhiljaa kiire helpottaa, ei ole paljoa hommeleita. 

Valtteri Lamberg: Hyvin menee. Katoin eilen Digimon-leffan ja loppu oli niin 

surullinen että meinasi itkettää. Uusi kone on hyvä. 

Nanni Nielikäinen: Ihan ok, ei oikeesti ok vaan huonoa ok. Asunnon 

kosteusmittauksesta löytyi huomioita. 

Anniina Palojärvi: Harmittaa. 

 

10.2. Vuosijuhlat 

 

Vuosijuhlatoimikunta on päättänyt, että vuosijuhlat perutaan koronaviruksen vuoksi. 

Osallistujille on ilmoitettu juhlien perumisesta. Teekkaritalon varaus on peruttu ja 

rahat varauksesta saadaan takaisin. Ei tehdä tappiota, koska mitään maksuja ei 

kerennyt vielä tulla. 

 

10.3. Sitsit  

 

4.11. Teekkaritalolla on tarkoitus pitää sitsit Oulun yliopiston prosessikillan ja 

YMPin kanssa.  

 

Keskusteltiin siitä, että tulisiko meidän osallistua sitseille koronaviruksen 

aiheuttaman tilanteen vuoksi. Asiasta äänestettiin anonyymisti Telegram-

äänestyksellä (kyselyä tehdessä sattui virhe, vujuilla tarkoitetaan sitsejä). 

 



 
 

Äänestystulokset: 

Osallistutaan 2 

Ei osallistuta 5 

Tyhjiä 1 

Äänestystuloksen perusteella päätetään, ettei osallistuta sitseille. 

 

Valtteri esittää, että ehdotetaan sitsien siirtämistä ja perutaan Teekkaritalon varaus. 

 

10.4. PR-asiat 

 

Ei ole kuulunut mitään yrityksiltä. Pekka on keskustellut Tekniikan akateemisten 

(TEK) kanssa sponsoroinnista seuraaville vuosijuhlille, koska tämän vuoden juhlat 

peruttiin. 

 

10.5. Opintoasiat 

 

Periodi on vaihtumassa, joten sähköpostia tulevan periodin kursseista voisi laittaa 

listalle. Nanni hoitaa. 

 

Nanni antoi palautetta erään kurssin sisällöstä, sai vaikutettua siihen ja kurssin 

sisältöä muutettiin. 

 

10.6. Haalarimerkkien ompeluilta 

 

20.10. järjestetään OLTOn haalarimerkkien ompeluilta kerhotilassa Syynimaalla. Osa 

uusista lääketieteen tekniikan maisteriopiskelijoista ovat jo saaneet haalarit, muttei 

kaikki. Valtteri hankkii tapahtumaan tarjottavaa ja ilmoittelee tästä vielä OLTOn 

tiedotuskanavilla. Suvi tuo myytäväksi haalarimerkkejä. 

 

Pidetään kokoustauko 18:18. 

 

Palataan kokoustauolta 18:23. 

 

10.7. Kokardihakemukset 

 

Ollaan hakemassa otsakokardia ja hallituskokardia OLTOlle Teekkarilakkiin. Viime 

torstaina käytiin esittämässä hakemukset Oulun Teekkariyhdistyksen (OTY) 



hallitukselle ja Teekkarikiltojen puheenjohtajille. OTYn hallitus näytti hakemuksille 

vihreää valoa. 

 

OTYn vaalikokous on 10.11., jossa hakemus esitellään koko OTYn jäsenistölle. Mari 

esitteli hakemukseen liittyvät dokumentit, johon kuuluivat kokardihakemukset ja 

kokardien tekniset piirustukset. 

 

OTYn vaalikokousta varten tilataan mallikappaleet kokardeista. Muotin ja 

mallikappaleiden tekeminen maksaa noin 300 euroa, jonka TEK on luvannut 

sponsoroida. Hinta maksetaan aluksi itse ja laskutetaan myöhemmin TEKiltä. 

 

10.8. Muut tapahtumat 

 

Keskusteltiin OLTOn ulkoiluillasta, jonka voisi järjestää esimerkiksi jollakin 

nuotiopaikalla. Valtteri suunnittelee tapahtuman jollekin läheiselle ajankohdalle. 

 

Anniina on keskustellut Koneinsinöörikillan edustajan kanssa sitsitapahtuman 

järjestämisestä. Tämän voisi korvata jollakin ulkotapahtumalla koronaviruksen 

vuoksi. 

 

Pikkujoulut on tulossa 11.12. 

 

Keskusteltiin leffaillan järjestämisestä etänä esimerkiksi Discordin välityksellä, 

yliopiston tiloissa tai leffateatterissa. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

12. Tiedotus 

 

Nanni tiedottaa kurssiasioista. 

Valtteri tiedottaa haalarimerkkien ompeluillasta ja muista tapahtumista. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätetään myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58. 


