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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

21.2.2018, klo 9.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Arttu Kaukinen
Pia Etelävuori
Miika Laurikainen
Joonas Suikula
Hanna Kataja
Otto Salminen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokousten 4/2018 ja 5/2018 pöytäkirjat.

5.

Ilmoitusasiat
Suikula: Ulkona on kylmä.
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Etelävuori: Talousvaliokunnan kokous pidetty, hyviä ideoita yritysyhteistyöhön.
Laurikainen: Kommenttikierros YHTS-asetuksesta tulossa.
Salminen: Heitin eilen kolme joulukuusta.
Sikanen: Joukkueeni pelasi eilen kuuden pisteen erän. TEK:n johtajaforum oli
oikeasti hyödyllinen.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

OLL:n liikunnan sektoritapaaminen 1.-2.3.
Opiskelijoiden liikuntaliitto järjestää perinteisen liikunnan sektoritapaamisen
Helsingissä Uudella ylioppilastalolla 1.-2.3. Ilmoittautumisen takaraja on
20.2.
Päätös: Päätettiin lähettää Suikula.

6.2.

Salpausselän kisat 3.3.
Lahden kaupunki kutsuu LTKY:n edustajat seuraamaan Salpausselän kisoja
Lahteen lauantaina 3.3. Edustajille on varattu päiväliput A-katsomosta.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori, Laurikainen ja Kaukinen.

6.3.

SKY:n vuosijuhla 16.3.
Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta kutsuu LTKY:n edustajat juhlimaan
SKY:n 28. vuotta, jonka kunniaksi järkätään kotibileet Helsingissä Vallilassa
16.3. Bileet alkavat klo 19.00 ja jatkuvat yön pikkutunneille. Ilmoittautumisen
takaraja on 28.2.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Kataja.

6.4.

TEK:n teekkarikulttuuriforum 19.-20.3.

Antti Ilmavirta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Pääsihteeri

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

p. 044 293 8818

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

paasihteeri@ltky.fi

p. 045 261 2670

21.2.2018

3/7

TEK järjestää teekkarikulttuuriforumin ma-ti 19.-20.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Salminen ja Suikula.
6.5.

Laukan vuosijuhla 24.3.
Ratsastuskerho Laukka viettää 20. vuosijuhlaansa lauantaina 24.3. klo 17
alkaen Cafe Bar G:ssä. Ilmoittautumisen takaraja on 7.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Kataja ja Suikula.

6.6.

JYY:n vuosijuhla 24.3.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta juhlistaa 84-vuotista taivaltaan
lauantaina
24.3.
Tervehdystilaisuus
järjestetään
yliopiston
Agora-rakennuksessa ja pääjuhla Ravintola Albassa. Jatkot Ylioppilastalo
Ilokivessä ja silliaamiainen Opinkiven saunalla. Ilmoittautumisen takaraja on
7.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen ja Sikanen.

6.7.

TF:n vuosijuhla 24.3.
Teknologföreningen firar sin 146:e årsfest lördagen den 24 mars. Juhlat
alkavat cocktail-tilaisuudella Design Factorylla Otaniemessa ja pääjuhlaa
juhlitaan perinteiseen tapaan TF:n omassa talossa Otakaarella. Kutsu on
kahdelle ja ilmoittautumisen takaraja 11.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Laurikainen.

6.8.

Allianssi-risteily 11.-12.4.
Palautetaan pöydältä takaisin keskusteluun.
SYL välitti LTKY:lle kutsun Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin
järjestämälle perinteiselle nuorisoalan yhteen kokoavalle risteilylle Silja
Europalla 11.-12.4.2018. Allianssi-risteilyllä kouluttaudutaan ja ratkotaan
yhteiskunnan polttavimpia ajankohtaiskysymyksiä. Käsittelyssä on mm.
maakuntauudistus, tulevaisuuden järjestöt, sukupolvipolitiikka sekä kaikille
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turvallisten
tilojen
ja
yhteisöjen
luominen.
Koulutusten
ja
ajankohtaisohjelmien lisäksi risteilyllä on hetki aikaa myös viihtymiseen:
iki-ihana Scandinavian Music Group keskeyttää kevään keikkataukonsa ja
saapuu valloittamaan Allianssi-risteilyn osallistujien sydämet!
Päätös: Pöydättiin.
7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

Vuosijuhlasihteerin valinta
Haku vuosijuhlasihteerin tehtävään oli auki 12.-28.1. Hakuaikana
hakemusta ja kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Puheenjohtaja
haastattelivat hakijat 30.1.-15.2. välisenä aikana. Haastatteluaika
molemminpuolisten sairastelujen takia. Haastattelijat tiivistävät
tulokset kokouksessa.

saatiin kolme
ja pääsihteeri
venyi pitkäksi
haastattelujen

Päätös: Päätettiin valita Jeremias Skyttä vuosijuhlasihteeriksi. Päätettiin valtuuttaa
pääsihteeri kirjoittamaan Skytän kanssa työsopimus määräaikaiseen tehtävään
sopimuksen allekirjoittamisesta 31.12.2018 saakka. Palkkio työstä on hallituksen
kokouksen 2/2018 päätöksen mukaisesti 1000 €.
9.

Monitoimilaitteen palveluntarjoaja
HP:n myyntineuvottelijat ottivat ylioppilaskuntaan yhteyttä ja esittelivät tuotteitaan
pääsihteerille, joka pyysi heiltä tarjousta. Tarjous saatiinkin ja se käytiin
myyntineuvottelijoiden kanssa läpi pääsihteerin ja ylläpitäjän toimesta.
HP:n tarjouksessa Xerox-kopiokoneemme vaihtuisi HP:n laitteeseen. Kuukausihinta
pysyisi hyvin tarkasti samana (noin 200 €/kk), mutta uusi laite sisältää
ominaisuuksia, joita vanhassa ei ole ja lisäksi HP tarjoaa paremman
verkko-ohjelmiston, joka mahdollistaa esim. skannauksen suoraan Google Driveen
ja tulostuksen suoraan mobiililaitteista LTKY:n sisäverkossa.
Sopimus on kestoltaan 60kk ja sisältää vanhan sopimuksen kahden jäljellä olevan
vuoden ostamisen ulos HP:n toimesta.
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Päätös: Päätettiin vaihtaa monitoimilaitteen palveluntarjoaja HP:n ja valtuutettiin
pääsihteeri kirjoittamaan HP:n kanssa sopimus.
10.

Kulttuuritila Nuijamiehen pyyntö välittää viestiä
Kulttuuritila Nuijamies pyytää välittämään viestiä mahdollisuudesta kommentoida
kaavaesityksiä korttelista, jossa Nuijamies on. Vaihtoehtoja on kolme, yhdessä
Nuijamies puretaan, yhdessä suojellaan ja yksi on näiden väliltä.
Päätös: Päätettiin jakaa viestiä kaavaesityksestä neutraalilla linjalla.

11.

Viestintäsektorin eriyttäminen
Viestintäsektori on keskustellut asiasta ja tullut siihen lopputulokseen, että olisi
järkevämpää, jos ns. viha-sektori hajotettaisiin ja viestinnästä tulisi kokonaan oma
sektorinsa hallituksen sisällä. Hallituksen sisäinen sektorijako ei perustu sääntöihin,
vaan keskinäiseen sopimukseen. Nykyinen jako on tehty vuonna 2017. Viha-sektori
ei ole koskaan toiminut merkittävän yhtenäisesti.
Päätös: Päätettiin hajauttaa viha-sektori viestintäsektoriin ja hallintosektoriin.

12.

Markkinointisihteerin tarve
Viestintävastaava Kataja on pyytänyt avukseen henkilöä yrityssponsorien
haalimisen kentälle. Myyntituotteina olisivat esim. wapun ledi-taulu, Alive ja
syksymmällä vuosijuhlat. Edellisen markkinointivastaavan siirryttyä tämän
hallituksen puheenjohtajaksi ei LTKY:lla ole ollut markkinointisihteeriä. Aiemmin
markkinointisihteeri on toiminut proviisiopalkalla ja tällainen järjestely olisi myös nyt
mahdollinen, sillä se ei tuo pysyviä rasitteita LTKY:n taloudelle. Keskustellaan
markkinointisihteerin tarpeesta, työnkuvasta ja tittelistä.
Päätös: Päätettiin avata haku proviisiopalkkaisen markkinointisihteerin tehtävään.
Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri ja Kataja hoitamaan haun avaaminen ja
haastattelut.

13.

Kiipeilyseinän tilanne
Hallitus päätti kokouksessaan 4/2018 pyytää Ulsulta selvitystä kiipeilyseinän
käytöstä vuoden 2017 aikana. Ulsun puheenjohtaja vastasi pääsihteerin
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sähköpostiin. Tässä lainaten oleelliset kohdat:
“As for the promoting of the wall – currently, the wall is actively and constantly is
used by 3-4 LUT students-climbers (actually, it is quite hard to fit more people
there..). We are announcing the wall and possibility to use it for the students on the
annual “Hobby Fair” by LTKY. Also, we are making already traditional “Climbing
evening” once a year, where the already members and not yet members of ULSU
can try climbing and dry tooling on this wall.
And I just want to mention one more time - I completely understand that LTKY has
certain problems with storage area but I really hope that it will be possible to keep
the the climbing wall with so long history as it is now. With the opening of big
commercial climbing gym BoulderSaimaa in 2015 – the amount of visits has
decreased, but the wall is still in rather active use by students and by our
UlvovaSusi club annual events. One important thing that the students of LUT can
use it for the training any time they want and for free (that can be rather crucial for
some of them). Our club will try to make the events and “promote” its use in future.”
Käyttöpäiväkirjasta toimitettujen skannausten perusteella vuoden 2017 aikana
tehtiin 17 merkintää. Kiipeilemässä kävi noin 14 henkilöä, joista kolme useammin
kuin yhden kerran. Päiväkirjassa oli myös yksi maininta kiipeilytapahtumasta.
Päätös: Päätettiin irtisanoa kiipeilyseinän sopimus Ulsun kanssa, purkaa
kiipeilyseinä ja vapauttaa tila muuhun käyttöön. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri
hoitamaan käytännön järjestelyt.
14.

Toimiston sisäisen viestinnän työkalu
Hallitus on ottanut sisäisessä viestinnässään käyttöön Slackin. Muu toimiston
sisäinen viestintä menee WhatsAppilla. Kahden työkalun käyttäminen kasvattaa
riskiä siitä, että tieto hajautuu niin, että tarpeellinen viesti ei saavuta oikeita
henkilöitä. Olisi hyvä, että toimistolla käytettäisiin vain yhtä työkalua.
Päätös: Päätettiin selvittää mahdollisuutta ottaa Slack toimiston sisäisen viestinnän
työkaluksi. Päätettiin valtuuttaa Etelävuori selvittämään asiaa.

15.

Neuvotteluhuoneen videotykin korvaus
Neuvotteluhuoneen videotykki on varsin kyseenalaisessa kunnossa. Lisäksi
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LTKY:lla ei ole tällä hetkellä lainattavaa videotykkiä. Neuvotteluhuoneen videotykin
vaihtaminen on ollut harkinnassa jo pidemmän tovin, mutta konkreettisia esityksiä ei
ole vielä tehty. Korvaavat vaihtoehdot voisivat olla 65” televisio noin 1000 €, 75”
noin 2000 € tai uusi videotykki halvimmillaan noin 1000 €.
Päätös: Valtuutettiin ylläpitäjä Hyvönen etsimään vanhan videotykin korvaava uusi
videotykki. Korvaava ratkaisu hyväksytään vielä erikseen hallituksen kokouksessa.
16.

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

17.

Muut esille tulevat asiat
Etelävuori: MIMM-ohjelman kaksiportaisuus on vakavasti linjapaperia vastaan.
Hallituksen on tarpeen keskustella siitä, että miten asiaan reagoidaan. Todettiin,
että vastustetaan kaksiportaisuutta.
Laurikainen: YTHS-lainsäädännöstä on saatu uutta tietoa ja keskustelu mediassa
on varsin värikästä.

18.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.09.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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