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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

21.3.2018, klo 9.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Pia Etelävuori, puheenjohtaja
Arttu Kaukinen
Joonas Suikula
Miika Laurikainen
Hanna Kataja
Otto Salminen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Kokouksessa esitettiin lisättäväksi seuraavia:
Suikula: Teekkarin työkirja 2019 -projekti
Salminen: Tutorkoulutusleirit ja wappuhaalarimerkit
Kaukinen: Lahti- ja Turkutoimintasuunnitelma
Päätös: Päätettiin lisätä kohdat “19. Teekkarin työkirja 2019 -projekti”, “20.
Tutorkoulutusleirit
ja
wappuhaalarimerkit”
ja
“21.
Lahtija
Turkutoimintasuunnitelma”. Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin
kokouksen työjärjestykseksi.
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 7/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Salminen: Teekkarikulttuuriforum oli todella
Kulttuurieroista eri paikkakuntien kesken.

hyödyllinen! Keskusteltiin mm.

Kaukinen: SYL:n kv-tapaaminen oli mielenkiintoinen. Ilmeisesti Lappeenrannassa
menee ihan hyvin edelleen. Myös kirjaston neuvottelukunnassa käyty ja
ilmastoinnista keskusteltu. Klassikko-ongelma, jota ei millään meinata saada
kuntoon ja kiinteistön omistajan puolelta ollaan sitä mieltä, että ongelmaa ei ole.
Etelävuori: Palautteesta tekoihin ei ollut osallistujien suhteen kovin suuri menestys,
mutta sisällöllisesti ihan hyvä.
Suikula: Hyvinvointiviikot olivat ja voitiin hyvin. Paljon ihmisiä osallistui!
Laurikainen: SYL:n sopotapaamiesessa oli mielenkiintoista ja hyödyllistä asiaa
maakunta- ja YTHS-asioista.
Kataja: SKY:n vujuilla oli hauskaa ja vastaanotto erittäin lämmin. Lupasivat lähettää
edustuksen LTKY:n vuosijuhlille. TEK:n nuorisovaltuuskunta aloittaa suuren
projektin nuorten TEKkiläisten verkostojen laajentamiseksi. Viiden kuukauden
projektisihteeri haussa. Suunnitelmissa on järjestää myös massiiviset
Teekkaripäivät.
Ilmavirta: Ylioppilastalon yhtiökokouksessa perussettiä.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

TaiYo:n vuosijuhlat 7.4.
Taideyliopiston ylioppilaskunta juhlii viidettä syntymäpäiväänsä lauantaina
7.4. Helsingissä. Juhlat alkavat klo 21.00, ja juhlapaikka on TeaKin Tori
Teatterikorkeakoululla. Luvassa on vuosittain nimettävän kunnia-alumnin ja
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Taideyliopiston omien opiskelijoiden loistavia esityksiä, Akateemisen kaunotaiteen palkinnon saajan julkistaminen ja ennen kaikkea rentoa
biletunnelmaa. Etkot edustajille TaiYo:n hallituksen kanssa alkavat klo 20.00
Teatterikorkeakoulun Bunkkeri-opiskelijatilassa. Asu on vapaa. Itse juhlaan
ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, mutta etkoille ilmo on 4.4. mennessä.
Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen.
6.2.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat 13.4.
Suomen kotiseutuliitto järjestää Helsingissä seminaarin perjantaina 13.4.,
jossa käsitellään kotoutumista ja monikulttuurisuutta suhteessa kotiseutuun
ja sen muutokseen. Ilmoittautumisen takaraja on 9.4.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.3.

Menestyksen portaat -luentotilaisuus 17.4.
Lappeenrannan kaupungintalon Lappeenranta-salissa järjestetään tiistaina
17.4. Klo 17-20.30 Menestyksen portaat -luentotilaisuus. Tilaisuuden
järjestää Lappeenrannan Yrittäjät ja teemana on maakunnan kehittäminen.
Ilmoittautumisen takaraja on 4.4.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen ja Sikanen.

6.4.

Teekkarilaulajien vuosijuhlat 21.4.
Lappeenrannan Teekkarilaulajat juhlivat 35-vuotista taivaltaan lauantaina
21.4. Juhla alkaa klo 18.30 Kaupungintalolla ravintola Willhelmiinassa.
Vuosijuhlaa edeltää kuoron juhlakonsertti. Silliaamiainen nautitaan
seuraavana päivänä Wilmanrannassa. Ilmoittautumisen takaraja on 31.3.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Ilmavirta.

6.5.

Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.
Lappeenrannan kaupungilla on kunnia pyytää Lappeenrannan teknillisen
yliopiston
ylioppilaskunnan
edustajaa
pitämään
tervehdyspuheen
Kansallisen
veteraanipäivän
juhlaan
joka alkaa Lappeenrannan
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kaupunginteatterilla 27.4.2018 klo 12.30. Kansallisen veteraanipäivän juhlan
kahvitilaisuus yleisölle alkaa kaupunginteatterin aulassa klo 11.45.
Tervehdyspuheen pituus voisi olla enintään 5 minuuttia. Päivän keskeisenä
teemana on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville.
Tarvitsisimme Ylioppilaskunnan tervehdyksen esittäjän henkilötiedot
viimeistään viikolla 13.
Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen.
6.6.

FITech Forum 2/2018 21.5.
FITech järjestää Turussa kylpylähotelli Caribiassa vuoden toisen FITech
foorumin maanantaina 21.5. Ilmoittautumisen takaraja on 27.4.
Päätös: Pöydättiin.

6.7.

NORDTEK konferenssi 6.-8.6.
NORDTEK järjestää teknillisten yliopistojen rehtoreille ja opiskelijoille
suunnatun konferenssin Latviassa, Riikassa, paikallisen teknillisen yliopiston
tiloissa kesäkuussa. Konferenssin osallistumismaksu on opiskelijalta 250 € +
lennot. Konferenssin teema on tänä vuonna “Changes in Globalisation Challenges and opportunities for Nordic/Baltic higher education and research
policy.”
Päätös: Pöydättiin.

7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

Hallitusohjelma vuodelle 2018
Hallitus on luonut edustajiston asettaman toimintasuunnitelman pohjalta
hallitusohjelmansa, josta ilmenee hallituksen tavoitteet ja toiminnan keihäänkärjet
vuodelle 2018. Hallitusohjelma tuodaan edustajistolle tiedoksi edustajiston
seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen mukainen hallitusohjelma vuodelle 2018.
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Liitteet: Hallitusohjelma 2018
9.

Tilikauden 2017 ylijäämän käyttäminen
Edustajisto päättää
alijäämälle) tehdään.

hallituksen

esityksestä

mitä

tilikauden ylijäämälle (tai

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että tilikauden 2017 ylijäämä jätetään
omaan pääomaan.
10.

Ylioppilaskunnan toimiston remontin valmistelu
Taustana hallitus päätti teetättää yo-kunnan toimistolla homekoiratutkimuksen, joka
paljasti mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä huonojen alapohjan tiivistysten läheltä.
Vähintäänkin olisi tarve tiivistää nämä vuotokohdat ja samalla heräsi uudelleen
henkiin keskustelu toimiston lattioiden uusimisesta. Lattiamateriaali on mennyt
sellaiseksi, että sitä ei saa puhtaan näköiseksi enää. Lisäksi kumimatot, ja
erityisesti niiden liimaamiseen käytetyt liimat, saattavat itsessään vapauttaa
huoneilmaan epäpuhtauksia.
Jos lattiaremonttiin lähdetään tulisi toimisto tyhjentää täysin kalusteista. Tässä
yhteydessä olisi luonnollisesti helpointa tehdä myös muita uudistustoimia, kuten
väliseinien purkamista tai muokkaamista. Lisäksi kalustusta kannattaisi pohtia
kokonaisuutena, samoin keittiön kuntoa.
Tässä vaiheessa projektia olisi järkevää käyttää hieman rahaa ja aikaa siihen, että
suunnitellaan kunnolla ja mietitään tilan käyttötarpeita oikein tosissaan. Itse
remontin erittäin karkea kustannusarvio olisi luokkaa 30 000 € + kalusteet. Tässä
vaiheessa riittää kuitenkin karkeasti muutama tuhat euroa hyvään suunnitteluun ja
tilankäytön konsultointiin. Tätä menoa ei ole suoranaisesti budjetoitu, mutta
taloudellisesti hyvien vuosien jälkeen tämän suuruusluokan remontti olisi
mahdollista tehdä tarvittaessa vaikka suoraan kassasta.
Päätös: Päätettiin vielä suunnittelukulut maksimissaan 3000 € edustajistolle
kiireellisesti hyväksyttäväksi.

11.

Opiskelijan etukortti
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Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKO on valmistelemassa oman
opiskelijakortin käyttöönottoa ja tästä avautuu mahdollisuus saada entistä parempia
paikallisetuja ja palveluja myös LTKY:n jäsenille. SAIKO:n toiminnanjohtaja Eini
Arponen saapuu seuraavaan edustajiston kokoukseen kertomaan asiasta lisää,
mutta keskustellaan hallituksen kesken, että mitä toistaiseksi on suunniteltu.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
12.

Teekkarilakkien tavaramerkin uusiminen
Teekkarilakkien tavaramerkki ja sitä kautta mallisuoja on menossa umpeen. AYY on
hallinnoinut keskitetysti teekkarilakkien tavaramerkkejä ja on valmis tekemään niin
myös jatkossa. Kustannuksia tästä kertyisi LTKY:lle alustavan arvion mukaan noin
250 €, joka on vähemmän kuin mitä tavaramerkki maksaisi, jos asiaa ei hoitaisi
keskitetysti yhden ylioppilaskunnan kautta.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa Aalto-yliopiston
teekkarilakkien tavaramerkki keskitetysti.

13.

ylioppilaskunta

uusimaan

ezLukkari
LUT:n opiskelija Juho Heiskanen on luonut ezLukkari-nimisen palvelun, joka
mahdollistaa lukujärjestyksen luomisen vaivattomasti verkossa. Palvelu on ilmeisen
pidetty. LTKY:n ylläpitäjä Roman Hyvönen on keskustellut Heiskasen kanssa siitä,
että voisiko ylioppilaskunta ottaa kannettavakseen palvelun noin 15 €
kuukausimaksun, jonka palvelun luoja on nyt maksanut omasta pussistaan.
Vastineeksi tästä olisi mahdollista saada “Powered by LTKY” tyyppinen leima
palveluun.
Päätös: Päätettiin ottaa LTKY:n kannettavaksi ezLukkarin ylläpitokulut, noin 15 € /
kk. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri kohtuudella palkitsemaan Heiskanen yhteisön
eteen tehdystä hyvästä työstä. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri kirjoittamaan
Heiskasen kanssa sopimus asiasta.

14.

OLL:n valtakunnallinen liikuntatutorointipäivä
OLL:ssä valmistellaan valtakunnallista liikuntatutorointipäivää, joka pidettäisiin 13.4.
Helsingissä. Päivän tarkoituksena on kokoontua yhteen kehittämään
korkeakoulujen liikuntatutorointitoimintaa.
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Päätös: Valtuutettiin Suikula valmistelemaan OLL:n liikuntatutorointipäivää LTKY:n
osalta.
15.

Nyyti ry:lle tehty lahjoitus
Hallitus päätti kokouksessaan 7/2018 valtuuttaa Suikulan keskustelemaan Nyyti
ry:n kanssa lahjoituksen käyttämisestä. Keskustellaan, että miten tilanne on
kehittynyt.
Voitaisiin järjestää kivoja matalan kynnyksen tapahtumia, kuten lautapeli-iltoja
Nyytin lahjoituksella. Suikula valmistelee asiaa edelleen SAIKOn kanssa.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

16.

Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten vahvistaminen
LTKY:n sääntöjen mukaan hallitus vahvistaa valiokuntien tekemät päätökset.
Jäsenpalveluvaliokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin myöntää
kerho- ja projektiavustuksia.
Jäsenpalveluvaliokunta päätti
projektiavustuksia seuraavasti:
Pelikerho Louhi:
Pikametallimiehet:
Parru ry:
ESN Lappeenranta:
Skuutti
Temu

kokouksessaan

1/2018

myöntää

kerho-

ja

Myönnetään 180 €
Myönnetään 350 €
Myönnetään 1000 €
Ei myönnetä avustusta
Ei myönnetä avustusta
Myönnetään 500 €

Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluvaliokunnan kokouksen 1/2018 päätökset.
Todettiin, että avustukset on jo pantu maksuun.
Liitteet: Jäsenpalveluvaliokunnan kokous pöytäkirja 1/2018
17.

Jäsenyhdistysten hyväksyminen yhdistysluetteloon.
LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan hallitus hyväksyy yhdistykset LTKY:n
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yhdistysluettelon jäsenyhdistyksiksi.
17.1.

ActI
Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI ry on ilmoittanut pääsihteerille
kirjallisesti hakevansa jäsenyhdistyksen asemaa LTKY:n yhdistysluettelosta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI ry LTKY:n
yhdistysluettelon jäsenyhdistykseksi.

17.2.

LUTES
LUT Entrepreneurship Society ry on ilmoittanut pääsihteerille kirjallisesti
hakevansa jäsenyhdistyksen asemaa LTKY:n yhdistysluettelosta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä LUT Entrepreneurship Society ry LTKY:n
yhdistysluettelon jäsenyhdistykseksi.

18.

Kerhojen tilien lakkauttaminen
Seuraavat kerhot ovat päättäneet lakkauttaa toimintansa. Edustajisto toteaa kerhon
lakkautetuksi huomisessa kokouksessaan. Kerhojen tilit lakkautetaan hallituksen
päätöksellä, josta pöytäkirjaote toimitetaan pankkiin.
18.1.

Rooliahjo
Päätös: Päätettiin lakkauttaa ylioppilaskunnan alaisen kerhon LTKY:n
roolipelikerho Rooliahjon tili FI82 1794 3000 0019 01 ja siirtää tilillä olevat
varat ylioppilaskunnan alaisen kerhon Lautapelikerho Louhen tilille FI27 1794
3000 0041 52. Päätös on ehdollinen edustajiston kokouksen 5/2018
vastaavalle päätökselle.

19.

Teekkarin työkirja 2019 -projekti
Päätös: Päätettiin, että Kataja on LTKY:n edustaja Teekkarin työkirja 2019
-projektissa.

20.

Tutorkoulutusleirit ja wappuhaalarimerkit
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Tutorkoulutusleirit järjestetään 28.-29.3. ja 5.-6.4. LTKY:lta toivotaan ensimmäisten
päivien ohjelmiin infosetti ja rasti.
Pahoinvointitoimikunta
on
ollut
kovasti
kuollut
viime
vuosina.
Haalarimerkkikannustin voisi toimia. Joskus aiemmin on ollut myös krokotiili Gena
-merkki.
Päätös: Päätettiin, että Salminen ja Sikanen hoitavat 28.-29.3. leirin ja päätetään
toisen leirin osallistujat myöhemmin. Päätettiin valtuuttaa Salminen suunnittelemaan
ja tilaamaan kustannustehokas määrä wappuhaalarimerkkejä.
21.

Lahti- ja Turkutoimintasuunnitelma
Wappu 2018 tulee vikkelästi, mutta olisi hyvä suunnitella Turun teekkareille oma
fuksipisteläystäke, jota voisi soveltaa myös myöhemmin Lahteen. LTKY:n edustajat
Laurikainen ja Kaukinen ovat menossa Turkuun Eldprovet-tapahtumaan 29.4.
Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelma tiedoksi.
Liitteet: Toimintasuunnitelma Lahden ja Turun kampuksille

22.

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

23.

Muut esille tulevat asiat
Kataja ja Salminen: TEK olisi valmis osallistumaan wapun LED-näyttöön 500 €:lla.
Näyttö olisi mahdollista saada kuljetettua kasteeseen. Salminen neuvottelee
lopullisen tarjouksen näyttömieheltä.
Salminen: Fasilitoitiin SAIKO:n haalarimerkkitoria. Tila järjestyi kolmosaulasta.
Punamustat ovat loppumassa ja uusia tulisi tilata. Kulttuurivaliokunta keskustelee
asiasta. Jäynäkisat ovat jääneet tehokkaasti pimentoon ja asia pitäisi muuttaa. Noin
yleisesti jäynäkulttuuri on päässyt painumaan unholaan. Jos vaikka ei olisi tarpeen
perua jäynägaalaa tänä vuonna.
Etelävuori: Kielikeskuksessa ollaan uusimassa englannin kursseja ja neljä
testikäyttäjää tarvitaan. Kursseista saa suorituksen normaalisti, mutta kursseista on
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velvollisuus antaa palautetta.
Salminen: Suurta wappukyselyä on mietitty. Listattaisiin kaikki wapun tapahtumat ja
kysyttäisiin niistä mielipidettä. Toteuttamista vaille valmis.
Suikula: TEK:n kulttuuriforum poikii lisää vastaavaa toimintaa.
24.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pia Etelävuori
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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