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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

10.4.2018, klo 13.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Miika Laurikainen
Joonas Suikula
Pia Etelävuori, sihteeri kohdan 14. ajan
Arttu Kaukinen
Otto Salminen
Antti Ilmavirta, sihteeri lukuun ottamatta kohtaa 14.

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.

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 8/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Salminen: Wappu alkaa huomenna!
Sikanen: Eilen testattiin hallituslaisten wappukuntoa hallituksen kämppäkierroksen
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merkeissä.
Suikula: Olen ilmoittautunut liikuntatutorointipäivään.
Laurikainen: Ulkona paistaa aurinko, kevät on tilattu!
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

Oma maakunta -tilaisuus 3.5.
Valtiovarainministeriö järjestää torstaina 3.5. klo 9.30-15.45 Oma maakunta
-tilaisuuden Holiday Club Saimaalla. Tilaisuudessa ratkotaan “maakunta- ja
sote-uudistuksen toimeenpanon kriittisiä kysymyksiä maakunnassanne.”
Ilmoittautumisen takaraja on 13.4.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Laurikainen.

6.2.

OLL:n liikunnan sektoritapaaminen 3.-4.5.
OLL järjestää perinteisen liikunnan sektoritapaamisen Turussa to-pe 3.-4.5.
Liikunnan sektoritapaamiseen kutsutaan ylioppilas- ja oppilaskuntien
liikuntavastaavat.
Tapaamisessa
syvennytään
korkeakoululiikunnan
ajankohtaisiin teemoihin.
Päätös: Päätettiin lähettää Suikula.

6.3.

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

6.4.

NORDTEK konferenssi 6.-8.6.
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Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.
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.

Tiedottajan valinta
Haku tiedottajan tehtävään oli auki 14.-29.3. Hakuaikana tehtävään saapui kaksi
hakemusta, ja molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluihin. Kataja, Etelävuori,
Ilmavirta ja tiedottaja Kähönen haastattelivat ehdokkaat torstaina 5.4. Lisäksi
molemmilla ehdokkailla teetettiin pieni esitehtävä, jossa tuli laatia materiaalia ensi
syksyn hallitushakuun liittyen. Haastattelijat antavat oman näkemyksensä
haastatteluista ja esitehtävistä kokouksessa. Hallitukselle on toimitettu hakemukset
ja esitehtävät nähtäväksi.
Päätös: Päätettiin valita Reetta Määttänen tiedottajaksi. Päätettiin valtuuttaa
pääsihteeri kirjoittamaan Määttäsen kanssa toistaiseksi voimassaoleva työsopimus
hakukuulutuksen reunaehtojen mukaisesti.

9.

Markkinointisihteerin valinta
Haku markkinointisihteerin tehtävään oli auki yhtä aikaa tiedottajan kanssa
14.-29.3. Hakuaikana tehtävään saapui yksi hakemus, ja hakija päätettiin kutsua
haastatteluun. Sikanen ja Ilmavirta haastattelivat hakijan 9.4. Haastattelun
yhteydessä teetettiin pieni markkinointitehtävä. Haastattelijat antavat oman
näkemyksensä haastattelusta ja markkinointitehtävästä kokouksessa. Hallitukselle
on toimitettu hakemus nähtäväksi.
Päätös: Päätettiin valita Kerttu-Liina Oksanen markkinointisihteeriksi. Päätettiin
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valtuuttaa pääsihteeri kirjoittamaan Oksasen kanssa toistaiseksi voimassaoleva,
proviisiopalkkainen työsopimus hakukuulutuksen reunaehtojen mukaan.
10.

Kupit ja kapustat kiertoon -tapahtuma
LTKY sai Etelä-Karjalan Martoilta seuraavan yhteydenoton:
“Olen tällä hetkellä työharjoittelussa Etelä-Karjalan Martoilla ja suunnitelmissa on
alustaa syksyn tapahtumaa, Kupit ja kapustat kiertoon. Tapahtuma on siis
suunnattu opiskelijoille, ja tarkoituksena on laittaa ylimääräiset keittiön pientavarat,
astiat ja ruoanvalmistusvälineet kiertoon. Opiskelijat voivat maksutta hakea itselleen
tarpeellisia tavaroita ja lisäksi muuta toiminnallista / neuvonnallista ohjelmaa
luvassa.
Marttaliitto on sopinut yhteistyöstä Ylioppilaskuntien Liiton SYL, Suomen
ammattikorkeakouluopiskelijaliiton SAMOK sekä Nuorisoasuntoliiton NAL kanssa.
Kampanja toteutuu yhteistyössä Sitran kanssa.
Ajattelinkin siis ehdottaa päiviä, jolloin tapahtuman voisi järjestää sekä missä
tiloissa, esim. Lutin aulassa tms? Ehdotuksena olisi Marttailuviikon aikana
syyskuussa jokin päivä 10.9, 11.9, 12.9 tai 13.9?
Tapahtumassa Martat tekevät yhteistyötä opiskelijakuntien kanssa, joten olisi
mukavaa jos saisimme muutaman opiskelijan itse tapahtumaan mukaan.
Tapahtumapäivä kestäisi aamupäivästä iltapäivään.”
Keskustellaan erityisesti ehdotetuista päivämääristä.
Päätös: Päätettiin järjestää Kupit ja kapustat kiertoon -tapahtuma yhdessä
Etelä-Karjalan Marttojen kanssa 10.9.

11.

Uuden projektorin hankinta
Hallitus päätti valtuuttaa ylläpitäjän selvittämään uuden videotykin hankintaa ja
tuomaan ehdotuksensa vielä kokoukselle. Ylläpitäjä Hyvönen on nyt tutkinut asiaa
perusteellisesti ja ehdottaa hankittavaksi Epson EH-TW5400 -projektoria, joka on
tällä hetkellä tarjouksessa Gigantissa hintaan 849 €. Projektorilla pystyisi
kokouskäytön lisäksi myös halutessa katsomaan elokuvia laadun puolesta.
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tilaamaan esitystekstin mukainen

LTKY:n vakuutukset
Pääsihteeri Ilmavirta ja jäsenpalvelusihteeri Aaltonen ovat käyneet LTKY:n
vakuutusyhtiö IF:n kanssa keskusteluja LTKY:n vakuutuksista. Suurin, eli
yhteisövakuutus, on edelleen ajan tasalla, mutta pienemmät vakuutukset kaipaisivat
hiomista. Erityisesti matkavakuutuksessa olisi mahdollisuus säästää merkittävästi,
sillä vakuutus on aikanaan laadittu kovin hassusti mahdollistamaan se, että
suunnilleen koko ylioppilaskunta olisi joskus LTKY:lla töissä. Vakuutettujen määrän
pudottaminen kohtuullisemmaksi toisi säästöjä.
Toisaalta noin 300 € vuodessa saisi hankittua ylimääräisen tapaturmavakuutuksen,
joka koskisi LTKY:n työntekijöitä ja hallitusta myös vapaa-ajalla. Tämä
mahdollistaisi hyvän hoidon ja pikaisen palaamisen töihin myös siinä tilanteessa,
että haaveri sattuu työajan ulkopuolella.
Kolmanneksi
neuvottelujen
yhteydessä
tehtiin
jo muutoksia LTKY:n
ajoneuvovakuutuksiin järkeistämällä niitä vastamaan nykyista ajoneuvokantaa.
Kokouksessa keskusteltiin siitä, että korvaako LTKY:n vakuutus ensisijaisesti
tapaturmatilanteessa vai henkilön oma vakuutus. Tämä tulisi selvittää.
Päätös: Valtuutettiin pääsihteeri sopimaan vakuutusyhtiön kanssa vanhojen
vakuutuksen järkeistämisestä ja hankkimaan LTKY:lle ylimääräinen vakuutus
vapaa-ajalle, mikäli vakuutuksen ehdot ovat riittävän hyvät.

13.

SISU-toimiryhmän täydentäminen
SISU-toimiryhmästä on tullut pyyntö laajemmasta
Toimiryhmässä on tällä hetkellä jäsenenä ylläpitäjä.
Päätös: Päätettiin
edustajaksi.

14.

nimittää

Etelävuori

opiskelijaedustuksesta.

SISU-toimiryhmään

toiseksi LTKY:n

Pääsihteerin palkkauksen tarkistus
*P
 ääsihteeri Ilmavirta poistui klo 14.20. Valittiin Etelävuori sihteeriksi.*
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Jatketaan keskustelua pääsihteerin palkkauksesta.
Päätös: Päätettiin korottaa pääsihteerin palkan perustasoa 2 700 eurosta 200
eurolla 2 900 euroon 1.5.2018 alkaen. Päätettiin selvittää edustajiston edustajien
kanssa pääsihteerin kehityskeskustelun toteuttamistapa tulevaisuudessa.
*Pääsihteeri Ilmavirta palasi kokoukseen klo 14.42 ja palasi samalla kokouksen
sihteeriksi.*
15.

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

16.

Muut esille tulevat asiat
Salminen: Wapun valokuvauskilpailu tulee taas ja LTKY osallistuu palkinnon
hankkimiseen sadalla eurolla.
Ilmavirta: Suunnitelma toimiston remontista
sisustussuunniteljan kanssa on pidetty.

etenee. Ensimmäiset palaverit

Etelävuori: Yliopiston puolelta vaikuttaa siltä, että opintoihin tulee vanhenemisikä,
seitsemän vuotta. Tämä koskee 1.8.2018 aloittaneita suoraan ja takautuvasti
1.1.2020 alkaen myös muita opiskelijoita.
Salminen: LUT:lta on tullut noottia, että yo-talon katolla heiluessa pitäisi olla
turvavaljaat. LUT:lta saadaan yhdet kunnolliset, mutta mahdollisesti joudutaan
hankkimaan lisää. Ledinäyttö saapuu huomenna ja sisältöä on jo tehty. LOAS on
käynyt asentamassa pesukoneeni tänään.
Sikanen: LTKY 50v lähestyy kovaa vauhtia.
Yleisesti keskusteltiin wapun tapahtumista ja yleisestä meiningistä.
17.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16.
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Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri lukuun ottamatta
kohtaa 14.

Pia Etelävuori
Sihteeri kohdassa 14.
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