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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 15/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

13.9.2018, klo 10.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Joonas Suikula
Hanna Kataja
Miika Laurikainen
Jeremias Skyttä, vuosijuhlasihteeri, poistui kohdan 8. jälkeen
Iida Korhonen, asuntosihteeri
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 14/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Ilmavirta: Kaluste Kaakko on kiinnostunut tekemään yhteistyötä toimiston suhteen.
Sohvien toimituspäivä on perjantai 21.9.
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Sikanen: Toimistositsit olivat oikein toimiva konsepti ja niistä voisi miettiä perinnettä!
Suikula: Hyvinvointiviikot ovat. Astioita oli, astiat menivät, marttojen tapahtuma oli
oikein onnistunut. Yliopisto on kiinnostunut järjestämään kierrätyspisteen näkyvälle
paikalle. Hyvinvointi- ja harrastemessut keräsivät taas paljon ihmisiä. OLL toivoo
asioita. Ykkösvaiheen kuntosalin avajaiset ovat tänään. Ulkoliikuntapaikan pitäisi
valmistua kuun loppuun mennessä.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

Sätkyn ja KeTeKin vuosijuhla 6.10.
21-vuotias Sätky ja 42-vuotias KeTeK kutsuvat LTKY:n edustajat juhlimaan
kiltojen yhteisiä vuosijuhlia lauantaina 6.10. Cocktail-tilaisuus pidetään
yliopiston Galleria-aulassa klo 15.30. Pääjuhla on Ylioppilastalolla ja jatkot
Kellarissa. Kutsu on kahdelle. Ilmoittautumisen takaraja on 16.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Kataja, Laurikainen, Salminen ja Suikula.

7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

Vuosijuhlan 2018 budjetti
Vuosijuhlasihteeri Skyttä saapuu esittelemään tämän vuoden vuosijuhlan budjettia.
Samalla hallituksella on mahdollisuus kysyä vuosijuhlasta noin muutenkin.
Budjetti on tällä hetkellä noin 1 000 € alijäämäinen, mutta budjetissa ei ole
huomioitu sponsoreita, joita on saatu noin 1 000 €. Vuosijuhlien hinta jäsenistölle on
70 €.
Päätös: Päätettiin hyväksyä vuosijuhlan 2018 budjetti.
Liitteet: Vuosijuhlan 2018 budjetti
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*Skyttä poistui klo 10.28*
9.

Juhlavuosisihteerin haku
Hallitus päätti kokouksessaan 11/2018 avata juhlavuosisihteerin haun. Pääsihteeri
on nyt lain vaatimalla tavalla esittänyt osa-aikaista tehtävää LTKY:n nykyisille
työntekijöille ja asuntosihteeri Iida Korhonen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävän
hoitamiseen. Korhonen saapuu kokoukseen keskustelemaan hallituksen kanssa
tehtävän luonteesta ja laajuudesta. Mikäli yhteisymmärrykseen päästään ja
Korhonen haluaa ottaa tehtävän vastaan ei tehtävää voi avata ulkopuoliseen
hakuun.
Päätös: Päätettiin valita Iida Korhonen juhlavuosisihteeriksi. Valtuutettiin
pääsihteeri kirjoittamaan Korhosen kanssa työsopimus kokouksen 11/2018
päätösten mukaisesti. Sopimus on määräaikainen ja jatkuu pisimmillään vuoden
2019 loppuun. Määräaikaisuuden peruste on työn projektiluontoisuus.

10.

Toisen häirintäyhdyshenkilön nimeäminen
Edunvalvontasihteeri
Anni
Pohjala
toimi
myös
LTKY:n
toisena
häirintäyhdyshenkilönä. Hänen jätettyä paikkansa on myös tämä pesti jäänyt auki.
Päätös: Palautettiin valmisteluun.

11.

Markkinointisihteerin tuntityöt
Pääsihteeri on keskustellut markkinointisihteeri Kerttu-Liina Oksasen kanssa tämän
kiinnostuksesta tehdä oman työnsä lisäksi myös jonkin verran tuntipalkkaista työtä.
Erityisen tärkeää olisi nyt kerätä vielä parempi käsitys siitä, mikä on LTKY:n
sponsorisopimusten ja muiden vuosisopimusten tilanne ja että onhan varmasti
kaikki vuosisopimusten pykälät täytetty. Lisäksi Heimo-kortti -projekti vaatisi työtä,
jotta paikallisetuja saataisiin todella kerättyä yhteen. Oksanen on ilmoittanut
kiinnostuksensa molempiin tehtäviin.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri sopimaan Oksasen kanssa kohtuullisesta
määrästä tuntitöitä tuntipalkalla 10 € / h.

12.

Toimiston kaapit
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Kaluste Poutasen Antti Poutanen kävi toimistolla ottamassa mittoja.
Ylioppilaskunnalla on paljon hankalia säilytettäviä kappaleita kuten lämpölaatikot,
termarit, liput ja sauvat. Olisi hyvä, että nämä kaikki saisi ovien taakse varastoon.
Poutaselta pyydettiin tarjous neljästä eri kokonaisuudesta:
1) Eteinen on hallitushuoneen ulkopuolella oleva, nykyisin naulakona toimiva
syvennys.
2) Keittiönurkkaus on toimiston keittiön nurkassa oleva paikka, jossa nyt on
irtopöytä kahvinkeittimelle.
3) Lämpölaatikkokomerot on toimiston suurin suunniteltu varastotila rullaoven
vieressä missä nyt on punaoviset kaapit.
4) Rullaovitiskiin on kysytty tarjousta peitelevyistä ja tiskin jatkopalasta.
Kaapit on mahdollista tilata yhtenä kokonaisuutena tai osissa. Osissa tilaaminen
tuskin aiheuttaa suurta heiluntaa hintoihin.
Todettiin, että rullatiskin peitelevyssä on tarpeettoman kallis materiaali.
Päätös:
Päätettiin
tilata
rullatiskin
peitelevy
jatkopalan
kanssa ja
lämpölaatikkokomero kasauksineen. Valtuutettiin pääsihteeri neuvottelemaan
Kaluste Poutasen kanssa kauppa loppuun. Kaupan loppuarvo ei saa ylittää 2 000 €.
Liitteet: Kaappitarjous Poutanen
13.

Toimiston teippaukset
Suunnittelutoimisto CDM kävi katsomassa toimistoa ja teki pyynnöstä tarjouksen
toimiston lasipintojen teippauksesta. Tarjous sisältää suunnittelun ja toteutuksen
“avaimet käteen” periaatteella. Tarjouksen hinta on noin 2 200 € koko toimistolle.
Todettiin, että ainakin yhden toisen tarjouksen voisi vielä pyytää. Sikanen ilmoitti
pyytävänsä tarjouksen Granolta.
Päätös: Palautettiin valmisteluun.
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Liitteet: Teippaustarjous CDM
14.

Halloped.fi-sivustolle liittyminen
Halloped-haun helpottaminen ja sähköistäminen on ollut toimintasuunnitelmissa jo
pitkään. Pääsihteeri on nyt neuvotellut AYY:n edustajien kanssa mahdollisuudesta
liittyä AYY:n hallinnoiman Halloped.fi-sivuston käyttäjäksi. Liittyminen maksaa
kertakorvauksena 0,259 € per jäsen ja muita kuluja ei sen jälkeen ole. LTKY:n
tapauksessa hinta olisi näin ollen noin 1 150 €. Sivuston pystyttäminen LTKY:n
käyttöön veisi kuulemma noin pari viikkoa aikaa ja sen jälkeen Halloped-haut voisi
hoitaa HAKA-tunnistautumista vastaan verkossa.
Päätös: Päätettiin liittyä Halloped.fi-sivuston käyttäjäksi ja valtuutettiin pääsihteeri
kirjoittamaan asiasta sopimus.

15.

Hallituksen seuraava kokous
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

16.

Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: Pääsihteeri lomalla 17.-23.9. ja sen jälkeen LOAS:n strategiapäivillä
26.-28.9.

17.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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