
OULUN LÄÄKETIETEEN TEKNIIKAN OPISKELIJAT RY 

 
Hallituksen kokous 12/2020 

Aika:  19.11.2020 klo 18:00 

Paikka:       TellUs Brisk, Oulun yliopisto 

 

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 18:05. 

 

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 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kohtien 10.9 OTY:n joulukalenteri ja 10.10 OTY:n 

joulutervehdys lisäyksillä. Täten seuraavien kohtien järjestysnumerot kasvavat 2:lla. 

 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Edellisten kokousten 9/20, 10/20 ja 11/20 pöytäkirjat hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- WAPPU TULLEE! 

- Hyvää miestenpäivää! 

- OLTO sai omat kokardit Teekkarilakkiin. 

- Joulu tullee! 

- Oulupukki tulee! 

- Pitkästä aikaa kokous. 

- Ville valmistui diplomi-insinööriksi. 



- Nanni osti asunnon. 

- Vaalikokous tullee. 

- Pekka tullee. 

 

7. Posti 

 

Postista on tullut 1 kpl Oulun yliopiston Ympäristörakentajakillan kiltalehti Nakertajaa, 2 kpl 

Oulun yliopiston koneinsinöörikillan kiltalehti Kampiakselia ja 4 kpl Tekniikka&Talous -

lehteä. 

 

8. Laskujen hyväksyminen ja tilitilanne 

 

Multim Oy laskuttaa olto-kilta.fi -domainista ja webhotellista 88 euroa. Hyväksytään lasku. 

 

Suvi Jasmin Kivikko laskuttaa Oulun yliopiston Prosessikillan vuosijuhlalahjasta 33,37 euroa. 

Hyväksytään lasku. 

 

Tilitilanne: 1741,67 euroa. 

 

9. Uudet jäsenet ja jäsenyystyypin muutokset 

 

----SENSUROITU---- 

 

10. Keskustelu- ja päätösasiat 

10.1. Toiminnan tilanne 

 

Mari Kangas: Kävin eilen fysioterapeutilla ja hän sanoi, että minulla on stressiä. 

Myös rauta-arvoni ja verenpaineeni ovat matalat. Olen kuitenkin onnellinen ja 

helpottunut onnistuneiden kokardihakemusten vuoksi #blessed. 

Ville Hassinen: Hyvin mennee. Töissä stressaa, mutta valmistuin. Muutan Peltolaan 

kuun vaihteessa. 

Suvi Kivikko: Hyvin menee. Kävin rahiskoulutuksen. 

Olli Koivusaari: Hyvin mennee. Odottelen hallituskokardia innoissani. Vanha olo. 

Valtteri Lamberg: Siinäpä tuo menee. Oispa lunta. Revittiin puolet viisaudesta pois, 

loputkin lähtee pian. 

Nanni Nielikäinen: Meleko hyvin mennee. Huomenna on palakkapäivä. 

Anniina Palojärvi: Tässähän tämä pakkaillessa. Huomenna saa kämpän avaimet ja 

kohta loppuu työt. 

 

10.2. Tapahtumat 

 

Pekka Konola saapui. 

 

Mietittiin aiemmassa kokouksessa ulkoilu- ja makkaranpaistotapahtumaa, mutta se 

unohtui ja nyt alkaa olla huonot kelit. Keskusteltiin, ettei enää kannata järjestää 

tapahtumaa. 

 



Keskusteltiin OLTO:n leffaillan järjestämisestä. Mietittiin illan tapahtumapaikkaa, 

mikä voisi olla leffateatterissa tai jonkun luona. Suurin osa kannatti leffateatteria sen 

helppouden ja matalamman osallistumiskynnyksen vuoksi. Pyritään järjestämään 

tapahtuma piakkoin. Tapahtumavastaavat Valtteri ja Olli ottavat asian hoitoonsa. 

 

Keskusteltiin pikkujoulujen järjestämisestä. Monet muut opiskelijajärjestöt ovat jo 

peruneet pikkujoulujaan. Järjestäminen tällä hetkellä vaatisi erikoisjärjestelyjä 

koronatilanteen vuoksi. Kysytään Oulun Tietoteekkareiden (OTiT) mielipidettä siitä, 

että tulisiko pikkujoulut perua, sillä pikkujoulut järjestettäisiin heidän kanssaan. Mari 

kysyy OTiT:n puheenjohtajan mielipidettä asiasta. 

 

10.3. Hallituksen pohjaesitykset vaalikokoukseen 

 

Pidetään iltakoulu vaalikokouksen hallituksen pohjaesityksiin liittyen lauantaina 

21.11. klo 17 Nannin luona. 

 

10.4. Hallituskähmintä 

 

Keskusteltiin ensi vuoden hallituksen ja toimihenkilöiden kähmintätilaisuudesta. Mari 

ehdotti, että kun hallituksen pohjaesitykset on valmiit, laitetaan postia jäsenistölle 

hallitus- ja toimihenkilötehtävistä ja pidetään Discordissa kyselytunti. Tämä koettiin 

hyväksi ideaksi. Keskusteltiin jo valmiiksi henkilöistä, jotka voisivat olla 

kiinnostuneista hallituspesteistä. 

 

10.5. Vaalikokous 

 

Keskusteltiin vaalikokouksen päivämäärästä. Päätettiin järjestää vaalikokous 

30.11.2020 klo 16. Pidetään yliopistolla jossakin sopivassa paikassa mikä saadaan 

varattua vahtimestareilta. 

 

10.6. Kokardihakemukset 

 

Maanantaina oli Oulun Teekkariyhdistyksen (OTY) vaalikokous, jossa OLTOn kaksi 

kokardihakemusta menivät läpi yksimielisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lääketieteen 

tekniikan DI-opiskelijat saavat oman kokardin Teekkarilakin eteen ja OLTO:n istuva 

hallitus voi myöntää hallituskokardeja Teekkarilakin tippaan. Asiasta tiedotetaan 

jäsenistöä OLTO:n tiedotuskanavilla. 

 

Keskusteltiin siitä, että myönnettäisiinkö hallituskokardeja takautuvasti. Päätettiin 

myöntää hallituskokardit istuvan hallituksen Teekkarijäsenille. Päätettiin, että 

voidaan hakemusten perusteella myöntää takautuvasti hallituskokardeja aiemmin 

hallituksessa olleille henkilöille. Lisäksi hallituskokardeja voidaan myöntää OLTO:n 

hallituksessa istuville Teekkareille. Keskusteltiin kokardien tilaamisesta ja päätettiin 

tilata 30 kpl hallituskokardeja. 

 

10.7. Hallituskokardit 

 

Tehdään kuinka aiemmassa kohdassa päätettiin. 



 

10.8. PR-toiminta 

 

Rauhallista on ollut. Viestiä on laitettu Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja 

tekniikan tutkimusyksikölle ja Konenäon ja signaalianalyysin tutkimuskeskukselle 

OLTO:n yhteistyösopimuksista. Yritysiltoja ei olla pystytty järjestämään 

koronatilanteen vuoksi. 

 

10.9. OTY:n joulukalenteri 

 

OTY on pyytänyt OLTO:lta jotakin hauskaa tehtävää OTY:n joulukalenterin 

luukkuun. Tehtävän tulisi olla sellainen, joka liittyy mielellään lääketieteen 

tekniikkaan. 

 

Yksi idea oli kuvata joulupukin EKG-käyrää ja hengitystä ja laskea siitä esimerkiksi 

sykettä ja hengitystiheyttä. Ville on vastuussa tehtävästä. 

 

10.10. OTY:n joulutervehdys 

 

OTY on pyytänyt OLTO:lta joulutervehdystä Oulupukin kuumaan linjaan. Tervehdys 

tehdään lauantaina iltakoulun yhteydessä. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

12. Tiedotus 

 

Mari tiedottaa vaalikokouksesta ja kokardeista. 

Anniina tiedottaa hallituskähminnästä, kun hallituksen pohjaesitykset ovat valmiit. 

Valtteri ja Olli tiedottaa leffaillasta. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 30.11.2020 klo 15:30 Oulun yliopistolla. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35. 

 


