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LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

4.10.2018, klo 17.00
LUT, luokka 7343.1+2
Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja
Hämäläinen Arttu (SLUT-E)
Kousa Olli (SIUN), myöhässä, saapui kohdassa 10.
Jyrhämä Lari (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON), poissa
Kuusela Ville (SLUT-E), estynyt, varalla Haikonen Tara (SLUT-E)
Riedler Larissa (NEON)
Pirtilä Mari (SLUT-E)
Mäkelä Ida (SIUN), estynyt, varalla Laitinen Emma (SIUN)
Hirsimäki Anna (NEON), estynyt, varalla Friman Väinö (KTOKK)
Lindroos Juuso (KTOKK)
Mikkonen Henri (SLUT-E)
Laineenoja Aino (NEON), estynyt, Rahikainen Johan (KTOKK)
Piiparinen Joni (SIUN), poistui kohdassa 7.
Skogberg Waltteri (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit
(SLUT-E)
Räisänen Peppiina (NEON), poistui kohdassa 8.
Mertakorpi Aatu (SLUT-E), estynyt, varalla Väänänen Aatu (SLUT-E),
poistui kohdassa 7.
Heiskanen Santeri (NEON), estynyt, varalla Kantola Samuli (LTKY
OIKEAT)
Luukka Maija (SIUN), estynyt, varalla Saari Vilma (SIUN)
Helppi Olli (SLUT-E)
Rautiainen Valtteri (NEON), estynyt
Martikainen Ilkka (KTOKK)
Anttila Sara (NEON)
Närhi Kuisma (SIUN), estynyt
Juntunen Tuomas (SLUT-E)
Tuunainen Valeri (NEON)
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E)
Laukkanen Panu (SIUN)
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Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja
Etelävuori Pia, hallituksen jäsen
Suikula Joonas, hallituksen jäsen
Laurikainen Miika, hallituksen jäsen
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaisesti 5 päivää ennen
kokousta ja kokous on sääntöjen 22 § mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston
jäsentä on läsnä.
Kokouksessa oli läsnä kohtien 1.-6. ajan 22 (kaksikymmentäkaksi), kohdan 7. ajan
20 (kaksikymmentä), kohtien 8.-9. ajan 19 (yhdeksäntoista) ja kohtien 10.-15. Ajan
21 (kaksikymmentäyksi) edustajiston jäsentä.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti
ääntenlaskijoina.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Väinö Friman ja Johan Rahikainen ja heille
varahenkilöiksi Arttu Hämäläinen ja Samuli Kantola.

4.

Esityslistan hyväksyminen
Ihmisten kiireellisyyden takia alkupään kohtia voisi vaihtaa keskenään.
Päätös: Päätettiin vaihtaa alkukokouksen kohdat järjestykseen “6. Aalef Oy:n
kuulumiset”, “7. LTKY 50v” ja “8. Hallituksen raportti toiminnastaan”. Päätettiin
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hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.
5.

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6.

Aalef Oy:n kuulumiset
Aalef Oy:n saneeraus etenee vauhdilla ja kokouksen aikana on mahdollisesti jo
lopullinen saneerausohjelma valmis. Lisäksi Aalef Oy:n hallitus vapautti Aalefin
toimitusjohtaja Mika Alatalon tehtävästään 19.9. Aalefin operatiivisesta johdosta
vastaa palvelu- ja ravintolatoimenjohtajana Saila Liukkonen. Hallitus ottaa joitakin
toimitusjohtajan tehtäviä, kuten sopimusasiat, hoitaakseen. Aalef Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Robert Sandström, sekä palvelu- ja ravintolatoimenjohtaja Saila
Liukkonen saapuvat kokoukseen kertomaan Aalef Oy:n kuulumiset.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

7.

LTKY 50v
Hallitus päätti kokouksessaan 15/2018 valita LTKY:n asuntosihteeri Iida Korhosen
juhlavuosisihteeriksi
alkaen
kun
hänen
määräaikainen
sopimuksensa
asuntosihteerinä päättyy 7.10. Korhonen on kuitenkin ottanut jo juhlavuoteen
liittyviä tehtäviä hoitaakseen. Korhonen saapuu kokoukseen esittäytymään ja
herättämään keskustelua juhlavuoteen liittyen.
*Piiparinen ja Väänänen poistuivat klo 17.59*
Pääsihteeri Ilmavirta kertoi Korhosen valintaan liittyvästä toimintatavasta. Hallitus
päätti
valita
Korhosen
juhlavuosisihteeriksi jatkona hänen pestilleen
asuntosihteerinä. Valinnan peruste oli lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle
työntekijälle (Työsopimuslain (55/2001) 2. luku 5 §). Tässä toimittiin siinä mielessä
LTKY:n sääntöjä vastaan, että säännöissä työtehtävä olisi pitänyt laittaa avoimeen
hakuun ja pitää hakua vähintään kaksi viikkoa auki. Hallitus kuitenkin katsoi, että ko
työsopimuslain pykälä yliajaa LTKY:n säännöt tässä asiassa. Pääsihteeri oli
erityisesti varmistanut PALTA:n lakimieheltä, että ko pykälä koskee myös
määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä.
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Päätös: Merkittiin käyty keskustelu ja Korhosen valintaan liittyvä menettely tiedoksi.
8.

Hallituksen raportti toiminnastaan
*Räisänen poistui klo 18.09*
Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
Päätös: Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.

9.

Kerhojen tilanne ja kerhosääntö
Useat kerhot ovat jo perustaneet yhdistyksen jatkamaan kerhon toimintaa tai
prosessi on juuri kesken. Kuitenkin osa ei ole vielä aloittanut prosessia, eikä
todennäköisesti tule myöskään aloittamaan. Edustajisto päätti kokouksessaan
syksyllä 2017, että kerhosääntö lakkautetaan, mutta että sitä sovelletaan “kevään
ajan”. Tätä päätöstä on kuitenkin tulkittu niin, että kerhojen toiminta voi jatkua,
kunnes edustajisto päättää kerhojen lakkauttamisesta virallisesti. Pääsihteeri
katsoo, että edustajiston olisi hyvä asettaa takaraja sille, milloin kerhosäännön
soveltaminen lopullisesti lopetetaan ja samalla edustajisto voisi päättää kaikkien
kerhojen ja niiden tilien lopettamisesta kerralla.
Päätös: Päätettiin, että kerhosäännön soveltamisen lopettamisesta ja kaikkien
jäljellä olevien kerhojen lakkauttamisesta päätetään edustajiston kokouksessa
27.11.2018.

10.

Heimo-kortin tilausmahdollisuus LTKY:n jäsenille
SAIKO on myynyt Heimo-kortteja, eli opiskelijan paikallisia etukortteja,
onnistuneesti elokuusta lähtien osana omaa opiskelijakorttiaan. Aiemmissa
keskusteluissa on puhuttu, että kortti tulisi tilattavaksi myös LTKY:n jäsenille
puhtaasti etukorttina, eli se ei olisi virallinen opiskelijatodistus. Pääsihteeri selvittää
tilausputken järjestämistä korttituottajan kanssa, mutta tämän hetken paras tieto on,
että jos kortti maksaisi noin 10 € ostaa, se kantaisi omat kustannuksensa.
Heimo-kortilla saataviin etuihin voi tutustua osoitteessa www.heimokortti.fi.
*Kaukinen ja Kousa saapuvat klo 18.27*
Päätös:

Päätettiin,

että

pääsihteeri

ja

hallitus

voivat
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Heimo-korttien valmistamisesta ja että LTKY voi alkaa myydä Heimo-kortteja
jäsenilleen.
11.

LTKY:n toimiston remontti ja kalusteet
*Jyrhämä saapui klo 18.26*
*Haikonen poistui klo 18.35*
Pääsihteeri esittelee sponsorihankintaa ja kalustehankintojen etenemistä. Edellisen
edustajiston kokouksen jälkeen on päätetty tilata yksi kaappi (ja jättää osa vielä
odottamaan). Lisäksi on saatu tarjouksia teippauksista ja puuttuvista kalusteista.
Sohvat ovat myös saapuneet. Suurinta päänvaivaa tuottaa keittiön baaripöytä, sillä
tarpeeksi isoja ei näytä saavan joko ollenkaan tai ei ainakaan edullisesti.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

12.

Jatkokeskustelu edunvalvonta-asiantuntijan tehtävästä
Edellisen edustajiston kokouksen päätösten mukaisesti pääsihteeri ja hallitus ovat
valmistelleen edunvalvonta-asiantuntija-asiaa ja esittelevät kokouksessa asiaa.
Todennäköisesti lopullinen päätös kannattaa kuitenkin tehdä vasta seuraavassa
edustajiston kokouksessa.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

13.

Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
LTKY:n
yhdistysohjesäännön
mukaan
edustajisto
päättää yhdistyksen
hyväksymisestä erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon. Edustajisto
päättää myös jäsenyhdistysten hyväksymisestä silloin, kun hakeva yhdistys toivoo
poikkeusta jäsenyhdistyksen normaaleihin velvoitteisiin. Seuraavat yhdistykset ovat
ilmoittaneet pääsihteerille hakevansa pääsyä yhdistysluetteloon.
13.1.

Lappeenrannan Teekkarilaulajat ry
Päätös: Päätettiin hyväksyä Lappeenrannan
erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.
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Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: LTKY:n hallitus päätti kokouksessaan 16/2018 Aalef Oy:n luoton
takaajana, että Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta suostuu Aalef
Oy:n Ravintola Centren osalta yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden
luovuttamiseen ravintolan vuokranantajalle Centre-Kiinteistöt Oy:lle osana
vahingonkorvausta. Tämä mahdollisti sovintoratkaisuun pääsemisen Aalefin ja
Centre-Kiinteistöjen välillä. Päätöksen kiireellisyyden vuoksi hallitus teki päätöksen
itse yhteistyössä edustajiston puheenjohtajan kanssa. Hallitus ja epj Hietanen
katsoivat, että tämä oli ylioppilaskunnan edun mukaista.
Ilmavirta: Ylioppilaskunta harkitsee uusien nettisivujen tarpeellisuutta ja on tehnyt
alustavia selvityksiä aiheeseen liittyen. Olemme pyytäneet yhden tarjouksen ja
aiomme pyytää lisää, jotta projektin laajuus selviäisi. Mistään ei ole vielä maksettu,
eikä makseta ennen edustajiston päätöstä. Asia tuodaan paremmin päätettäväksi
budjettikokoukseen marraskuun lopulla.

15.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

Väinö Friman
Pöytäkirjantarkastaja

Johan Rahikainen
Pöytäkirjantarkastaja
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Arttu Hämäläinen
Varapöytäkirjantarkastaja

Samuli Kantola
Varapöytäkirjantarkastaja
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