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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 7/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

7.3.2018, klo 10.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Joonas Suikula
Arttu Kaukinen
Otto Salminen
Pia Etelävuori
Hanna Kataja
Antti Ilmavirta, sihteeri
Jan Saariniemi, puheenjohtaja 2017 kohdasta 16. lähtien

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

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 6/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Suikula: NKL top 8!
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Etelävuori: Aamukoulussa tänään käytiin kuulumiset läpi. Salpausselän kisat olivat
huikeat. LTKY:n Suomen lippu oli suurin katsomossa.
Sikanen: Taudit on verottaneet työvoimaa. Jäärieha oli menestys.
Kaukinen: Lukioihin on suunnitteilla opintopisteet, jotka olisivat kertoimella
verrannolliset suhteessa yliopistojen opintopisteisiin.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

Verso-hankkeen harjannostajaiset 8.3.
LTKY:n edustajat on kutsuttu tutustumaan yliopiston tilojen Verso-hankkeen
tuloksiin torstaina 8.3. klo 13.00 alkaen. Ensin tutustutaan hankkeen tiloihin
ja työmaahan ja varsinainen ohjelma alkaa klo 14.00. Ilmoittautumisen
takaraja oli 6.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori, Kaukinen ja Ilmavirta.

6.2.

Lappeenrannan kaupungin sidosryhmäpamaus 14.3.
Lappeenrannan kaupunki järjestää sidosryhmäpamauksen keskiviikkona
14.3. klo 18.00 kaupungintalon Lappeenranta-salissa. Kaupunginvaltuusto
on hyväksynyt strategian, joka linjaa kaupungin tavoitteet vuoteen 2033.
Samassa yhteydessä kehittämisideoille hyväksyttiin 11 miljoona euron
rahoitus, jonka periaatteiden tiivis esittely on liitteenä olevassa kutsussa.
Kaupungin henkilöstölle strategia on esitelty jo aiemmin ja nyt yhteiseen
työhön kutsutaan myös kaikki yhteistyökumppanit. Eri toimijoilla on hyviä
ideoita ja kaupunki haluaa kehittää kaikille hyvää Lappeenrantaa niin, että
myös
yhteistyökumppaneiden
hyvät
ideat
pääsevät
mukaan.
Ilmoittautumisen takaraja on 12.3. klo 12.00.
Päätös: Päätettiin lähettää Kataja, Laurikainen, Sikanen, Suikula ja Ilmavirta.

6.3.

SYL:n KV-sektoritapaaminen 19.-20.3.
SYL:n KV-sektorin tapaaminen järjestetään ma-ti 19.-20.3. Helsingissä.

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

7.3.2018

3/10

Ilmoittautumisen deadline oli jo 1.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen.
6.4.

SYL:n soposektorin tapaaminen 19.-20.3.
SYL:n soposektori kokoontuu omaan sektoritapaamiseensa samaan aikaan
kv-sektorin kanssa ma-ti 19.-20.3. Helsingissä. Ilmoittautumisen takaraja oli
5.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen.

6.5.

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
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: Päätettiin, että ei osallistuta.

7.

Matkalaskut
Ilmavirta: 125 €
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8.

Tiedottajan haun avaaminen
Tiedottaja Siiri Kähönen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kuluvan kevään päätteeksi
ja Kähöselle tulisi etsiä seuraaja. Tiedottajan tuntikehys on ollut 15h viikossa ja
palkkaus ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II luokan mukainen. Budjetti on myös
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tälle kehykselle laadittu. Kuluvan kevään aikana ei olisi pahitteeksi, jos
viestintäresursseja olisi enemmän käytettävissä ja uuden henkilön kouluttamisen
kannalta olisi hyvä, että uusi ja vanha tiedottaja olisivat noin kuukauden yhtä aikaa
töissä.
Päätös: Päätettiin avata haku tiedottajan tehtävään. Päätettiin valtuuttaa
pääsihteeri hoitamaan haun avaaminen ja pääsihteeri ja hallitus yhdessä väistyvän
tiedottajan kanssa hoitamaan kutsut haastatteluihin ja haastattelut.
9.

Lahtiyhteistyö
Hallitus ja pääsihteeri vierailivat Lahdessa tapaamassa kaupunginhallituksen
puheenjohtajistoa ja keskustelusta syntyi hyviä ideoita yhteistyön viemiseksi
eteenpäin.
9.1.

Lahtikursio
Lahden edustajat ilmaisivat kiinnostuksensa ottaa uusiksi ns. Lahtikursio, eli
parin bussin täyttäminen LUT:n opiskelijoilla ja kuljettaminen Lahteen päivän
ajaksi touhuamaan. Tapahtumaan olisi luultavasti mahdollista saada Lahden
kaupungilta avustusta.
Päätös: Päätettiin järjestää Lahtikursio keskiviikkona 25.4. tai varapäivänä
lauantai 28.4. Päätettiin valtuuttaa Kaukinen hoitamaan käytännönjärjestelyt
ja Kaukinen ja pääsihteeri yhdessä hakemaan Lahden kaupungilta avustusta
tapahtumaan.

9.2.

Tutustumispäivä Lahteen
Keskustelun aikana nousi esiin myös mahdollisuus vierailla pidemmin
Lahdessa ja tutustua kaupunkiin. Lahden edustajille tulisi ehdottaa
muutamaa hallitukselle sopivaa päivää.
Päätös: Päätettiin ehdottaa Lahden kaupungin edustajille päiviä toukokuun
alusta. Päätettiin valtuuttaa Kaukinen hoitamaan käytännönjärjestelyt.

10.

Saimaa-ilmiö 20v
Joonas Grönlund tiesi kertoa, että tänä vuonna Saimaa-ilmiö järjestettäisiin 20.
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kerran. Jonttu ehdotti varsin mainiosti, että voisi järjestää jonkin suuremman
tapahtuman ja kutsua mukaan vanhoja toimijoita. Samalla voisi jo mainostaa
50v-juhlavuotta. Varsinaisesti budjettia tai suunnitelmaa tähän ei ole, mutta
sellaisen kyllä vielä ehtii tehdä, jos järjestämisresursseja löytyy.
Päätös: Päätettiin
myöhemmin.
11.

järjestää

20v

juhla-Saimaa-ilmiö.

Ohjelma

tarkentuu

Wiipuripäivät
Vuonna 2017 ensimmäisen kerran järjestetyt Wiipuripäivät oli suosittu tapahtuma ja
sen järjestämisestä uudelleen tänä vuonna on keskusteltu kiltojen kanssa. LTKY:n
rahaa ei ole suoraan budjetissa tähän tapahtumaan varattu. Keskustellaan
ylioppilaskunnan osuudesta tapahtuman järjestämiseen.
Päätös: Päätettiin järjestää Wiipuripäivät 13.-15.4. Päätettiin antaa Wiipuripäivien
sitsiä varten Kellari käyttöön maksutta.

12.

LTKY:n tapahtumien järjestäminen
LTKY järjestää vuosittain tapahtumia ja perinteisesti suuri osa tapahtumiin liittyvästä
käytännön työstä on langennut hallituslaisten harteille. Ylioppilaskunnan piirissä on
kuitenkin lukuisia innokkaita toimijoita, joista saisi korvausta vastaan apua
tapahtumien järjestämiseen ja siten kevennettyä hallituksen työtaakkaa niiltä osin
mikä ei ole välttämätöntä hallituksen hoitaa. Pääsihteeri ja puheenjohtaja ovat
keskustelleet vuosijuhlasihteerihaussa mukana olleen Theodora Kostotskan kanssa
hänen kiinnostuksestaan auttaa Lahtikursion ja Saimaa-ilmiön järjestämisen
kanssa.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Ilmavirta tekemään projektityösopimuksia
LTKY:n tapahtumien järjestämiseen liittyen tarpeen ja budjetin mukaan.

13.

OLL etsii jäsenpalvelumuotoilutyöryhmää
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL etsii jäseniä jäsenpalvelumuotoilutyöryhmään, jonka
tarkoituksena on laatia ehdotus OLL jäsenpalveluista tulevaisuudessa. Ryhmä
työskentelee kevään ja alkukesän 2018 aikana ja tämän aikavälin aikana tuottaa
esityksen hallituksen käsittelyyn, joka taas muotoilee esityksen sisältyväksi
liittokokouksen materiaaleihin.
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Ryhmään etsitään lähtökohtaisesti yhtä edustajaa kustakin OLL:n jäsenyhteisöstä
sekä SAMOKin jäsenyhteisöistä. Ryhmään esitettävältä henkilöltä toivotaan
käsitystä Opiskelijoiden Liikuntaliitosta ja innokkuutta pohtia asioita uusista
näkökulmista.
Päätös:
Päätettiin
esittää
jäsenpalvelumuotoilutyöryhmään.
14.

Joonas

Suikulaa

jäseneksi

OLL.n

Nimeämispyyntä SYL:n projektiryhmään
SYL pyytää jokaista ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan “Tulevaisuuden työ,
meidän työmme” projektin ydintiimiin. Tiimin työskentelytavat ovat joustavat ja niistä
sovitaan tarkemmin valitun tiimin kanssa. Suunnitelmissa on ainakin
teematapaaminen, etäpalavereja, vierailuja, teemakohtaisia keskusteluja ja paljon
muuta. Takaraja esitykselle on 7.3.
Päätös: Päätettiin nimetä Hanna Kataja LTKY:n edustajaksi SYL:n “Tulevaisuuden
työ, meidän työmme” projektin ydintiimiin.

15.

Nyyti ry:lle tehty lahjoitus
LTKY sai yhteydenottopyynnön seuraavalla sisällöllä:
“LOAS teki Nyyti ry:lle 1000 euron lahjoituksen jouluna. Lahjoittajan toiveena on,
että lahjoitus kohdistettaisiin Lappeenrannassa opiskeleville nuorille.
Mielelläni juttelisin teidän ja muiden paikallisten opiskelijatoimijoiden kanssa
lahjoituksesta, ja kuulisin ideoita ja ehdotuksia, mihin lahjoituksen voisi kohdistaa
lappeenrantalaisten opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Toivottavasti
ensi tiistaina on mahdollista jutella tästä. Voimme sopia myös jonkin hetken tiistaille,
josta tästä jutella.”
Viestin on lähettänyt Nyyti ry:n suunnittelija, joka tulee pitämään Nyytin rastia
hyvinvointimessuille. Tapaamiseen voisi pyytää myös SAIKOn mukaan?
Päätös: Päätettiin, että Suikula keskustelee Nyytin kanssa oman aikataulunsa
mukaisesti. Päätettiin kutsua SAIKO mukaan tapaamiseen.
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*Emeritus-puheenjohtaja Jan Saariniemi saapui klo 10.58. Saariniemelle annettiin
puhe- ja läsnäolo-oikeus.*
16.

ESN:n kiltastatus
ESN on pyytänyt, että LTKY tunnustaisi ESN:n kiltaa vastaavaksi, jotta heidän olisi
mahdollista saada kiltahuone yliopistolta. ESN:n työ ulkomaalaisten opiskelijoiden
parissa on laajamittaista ja merkittävää ja kiltastatuksen myöntäminen sitä myöten
varsin perusteltua. Asia menee edustajiston käsittelyyn siinä yhteydessä, kun ESN
hakee erityisasemayhdistyksen asemaa.
Päätös: Päätettiin myöntää ESN Lappeeranta ry:lle kiltaa vastaava asema ja
vahvistaa asia yliopistolle, jotta ESN saisi toimintansa kannalta tärkeän
kiltahuoneen.

17.

Maksuton toinen aste -kansalaisaloite
SYL on lähestynyt LTKY:ta suoraan ja kannustaa LTKY:ta tukemaan aloitetta ja
viestimään siitä, jotta puuttuvat nimikirjoitukset saataisiin kasaan. Aikaa tähän on
reilut kaksi viikkoa. Hallitus päätti aiemmin olla osallistumatta aloitteen viestintään.
Todettiin, että aiemmin käyty keskustelu ja päätös olla osallistumatta aloitteeseen
pitävät samoin perustein kuin ennenkin.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

18.

LTKY:n edustajan
yhtiökokoukseen

nimeäminen

Lappeenrannan

Ylioppilastalo

Oy:n

Ylioppilastalon yhtiökokous järjestetään torstaina 15.3. klo 11.30 LUT:n luokassa
1247. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.
Päätös: Päätettiin nimetä LTKY:n yhtiökokousedustajaksi Lappeenrannan
Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen pääsihteeri Antti Ilmavirta. Ilmavirta käyttää
kokouksessa kaikkia LTKY:n ääniä.
Päätös: Päätettiin esittää Paavo Leinosta LTKY:n edustajaksi Ylioppilastalo Oy:n
hallitukseen.
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LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2017
Pääsihteeri on valmistellut yhteistyössä toimistosihteerin ja tilitoimiston kanssa
tilinpäätöksen LTKY:n toimintavuodelta 2017. Lain mukaan koko hallituksen tulee
allekirjoittaa tilinpäätös. Tilintarkastus suoritetaan torstaina 8.3.
Päätös: Päätettiin hyväksyä LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2017 ja lähettää se
tilintarkastajille ja edustajistolle hyväksyttäväksi.
Liitteet: LTKY:n tilinpäätös 2017, Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt 2017

20.

LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2017
LTKY:n
hallitus
vuodelta
2017
on
valmistellut
toimintakertomuksen
toimintavuotensa tapahtumista. Edustajisto käsittelee toimintakertomuksen
maaliskuun kokouksessaan, mutta dokumentti tarvitaan ensin tilintarkastukseen
8.3. Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Jan Saariniemi tulee keskustelemaan
asiasta.
Hallitukselle toimitettu versio sisälsi jonkin verran kirjoitus- ja muotoiluvirheitä.
Todettiin, että Kataja korjaa virheet ennen edustajiston käsittelyä.
Päätös: Päätettiin hyväksyä LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2017 ja lähettää se
edustajistolle hyväksyttäväksi.
Liite: LTKY:n toimintakertomus 2017 (toimitetaan kokoukseen)

21.

Pääsihteerin palkkauksen tarkistaminen
*Ilmavirta poistui kohdan alussa klo 12.02. Etelävuori valittiin sihteeriksi kohdan 21.
käsittelyn ajaksi.*
Pääsihteeri Antti Ilmavirta on ollut LTKY:lla töissä wapusta 2016 lähtien ja hänen
palkkaansa ei ole tarkastettu työn aloittamisen jälkeen. Nykyinen pääsihteerin
peruspalkka on 2 700 € / kk. Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Jan
Saariniemi tulee keskustelemaan asiasta.
Päätös: Pöydättiin.
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*Ilmavirta palasi klo 12.22. Ilmavirta palsi kokouksen sihteeriksi.*
22.

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

23.

Muut esille tulevat asiat
Lehdistössä julkaistiin artikkeli, jossa rehtori Saksa kertoi yliopiston haluavan
päiväkotia kampukselle ja kertoi, että suunnitelmia yksityisen päiväkodin kanssa on
jo tehty. Tästä ei oltu tiedotettu ylioppilaskuntaa ennen kuin asia tuli julkisuuteen.
Peruskoulun saapuessa äänieristystä ei oltu järjestetty asianmukaisesti ja tästä
aiheutui ja aiheutuu edelleen haittaa opiskelurauhalle. Todettiin, että asiasta olisi
syytä kirjoittaa kannanotto, jossa vaaditaan, että opiskelijat otetaan mukaan
suunnitteluun ja että huomioidaan, että äänieristykset, leikkipaikat ja vastaavat on
huolehdittu kuntoon ENNEN kuin päiväkoti aloittaa.
Salminen: Näyttömies kyseli, että mikä on wappunäytön tilanne. Mainoksia ja tukea
näytölle olisi hyvä saada. Lisäksi olisi hyvä palata taas keskusteluun
opiskelijamuseosta.
Ilmavirta: LOAS lahjoitti eilen hallituksen kokouksessaan 100 000 €
ulkoliikuntapaikkaa varten. LOAS ja Lappeenrannan kaupunki rakentavat yhdessä
Swäbiss Hallin puistoon ulkoliikuntatelineitä ja sähly/koris/fudiskentän.

24.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.18.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri lukuunottamatta
kohtaa 21.
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Pia Etelävuori
Sihteeri kohdan 21. ajan
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