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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 11/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

7.6.2018, klo 16.30
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Miika Laurikainen
Arttu Kaukinen
Otto Salminen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

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 10/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Kaukinen: Lahdessa Tudi-opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa vieraana. Pidettiin
esittelysetit Lytkystä ja kerrottiin opiskelijoiden eduista ja oikeuksista. Käydään
keskustelua siitä, miten FITechin halloped-toiminta hoidetaan.
Sikanen: Viimeviikolla SaLUTin ohjausryhmä. Ohjausryhmä päätti lakkauttaa
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itsensä vanhassa muodossaan. Muuttuu epävirallisemmaksi kehityspiiriksi. TEKin
Youth Commiteen yksi suurimmista prokkiksista on yleiset teekkaripäivät (samassa
hengessä kuin kylteripäivät).
Ilmavirta: Teodora Kostoska rekrytoitu hoitamaan Saimaa-ilmiötä ja Jet Lag Off
-tapahtumaa. AYY saanut rahoitusta sähköisen halloped-materiaalin tekemiseen.
Salminen: TEKin kulttuuriforum oli oikeasti fiksu tapahtuma! Juteltiin fukseista ja
jäynistä ja hymnistä. Vertailtiin fuksipasseja ja Aallossa oli taas kaikki paremmin. Oli
mm. tuutor-läystäkkeet ja ulkkariläystäkkeet. Kävin myös Suursitseillä. Välit WiOon
kunnossa.
Laurikainen: Saatiin hallituksen esitys opiskelijaterveydenhoitolaista. Keskustelua
käydään SYLlin kanssa. Vastaa aika pitkälle vanhaa linjaa.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

SuomiAreena 16.-20.7.
SuomiAreena järjestetään perinteiseen tapaan Porissa. Osallistuminen on
maksutonta, mutta majoitus on ollut kiven alla. SYL on järjestänyt yhden
paikan per ylioppilaskunta majoituksia varten. SuomiAreenan yhteydessä
järjestetään
myös
monta
sivutapahtumaa,
kuten
SYL:n
vaali-ohjelmacocktailit 17.7. ja Demarinuorten ja SONKin kesäboolit, joihin
molempiin LTKY:n edustajat on myös kutsuttu.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen. Päätettiin, että Kaukinen käyttää
SYL:n tarjoaman majoituspaikan.

6.2.

LINKO X KOPE Hackathon 17.-18.9.
LINKO
kutsuu
kaksi
ylioppilaskunnan
edustajaa
kehittämään
korkeakoulupedagogiikkaa LINKO x KOPE Hackathoniin 17.-18.9. Helsinki
Think Companylle. Hackathon on innovointitapahtuma, jossa ratkaistaan
pienissä tiimeissä yhteistyöyritysten tai -yhdistysten asettamia haasteita.
Linko Hackathonien tuloksena on konseptitason ratkaisuja ja mahdollisia
prototyyppejä, joista parhaat palkitaan tapahtuman voittajiksi ja mahdolliseen
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jatkokehitykseen. LINKO x KOPE Hackathonissa etsitään ratkaisuja siihen,
miten opiskelijoiden osallisuutta korkeakouluopetuksen kehittämisessä
voidaan kasvattaa. Tapahtuma on maksuton, paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Laurikainen.
7.

Matkalaskut
Antti Ilmavirta: 112,50 €
Virpi Partti: 50,43 €
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8.

Toimiston remontti
Toimiston remontti on nyt edennyt siihen pisteeseen, että on aika päättää
edetäänkö projektin kanssa vai ei. Edustajisto antoi kokouksessaan 6/2018
valtuudet toteuttaa projekti maksimikustannuksilla 65 000 €. Jorma Vilkko teki
tarjouspyynnöt rakennusyhtiöille ja ensimmäisellä kierroksella saatiin neljä
tarjousta, joista halvin oli noin 82 000 € sis alv. Kaksi halvinta rakennuttajaa,
Rakennus Lahikainen Oy ja Rakennus Alakangas Oy, kutsuttiin jatkoneuvotteluihin
hinnan tarkentamiseksi. Neuvotteluissa olivat paikalla Ilmavirta, Vilkko ja Paavo
Leinonen.
Rakennuttajista erityisesti Alakangas oli aktiivisesti etsinyt keinoja, joilla hintaa saisi
alemmaksi. Suurimmaksi säästökohteeksi muodostui lattia, jossa ehdotettiin, että
uusi lattia tehdään vanhan päälle jyrsimättä vanhaa lattiaa pois ja lisäksi
lattiamateriaalit vaihdetaan vastaaviin, mutta toisen toimittajan tuotteisiin. Toinen
säästöerä löydettiin keittiöstä, joka ylioppilaskunnan kannattanee teettää
erillisurakkana. Tarkennetun kierroksen jälkeen Rakennus Alakangas Oy on
ehdokkaista edullisin ja he pystyvät toteuttamaan projektin kesällä, kuten on
toivottu.
Remonttiin liittyvissä muissa asioissa ISKU:a on lähestytty kalusteiden saamiseksi,
samoin yliopistoa. Ilmavirta ja toimistosihteeri Partti menevät maanantaina
keskustelemaan Giganttiin keittiön tekemisestä ja mahdollisesta sponsoroinnista
siihen liittyen.
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Ikkunat vaihdettu. Ikkunanpuitteet korjattu. Toimiston tyhjennys tehtävä ennen
juhannusta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Rakennus Alakangas Oy:n tarjous 55 180 € (sis. alv) ja
toteuttaa toimiston remontti. Toteuttamisesta vastaa Ylioppilastalo Oy:n hallitus ja
projektia valvoo WSP Proko Oy.
Liitteet: Rakennus Alakangas tarjous, Rakennus Lahikainen tarjous
9.

Sopimus FITech-palveluista
Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.
Syksyllä Turussa aloitti noin kahdeksankymmentä LUT:n opiskelijaa
FITech-ohjelmissa. Nämä opiskelijat ovat LTKY:n jäseniä, mutta LTKY:lla ei ole
tietämystä Turusta, eikä resursseja hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa Turussa.
Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY ja Åbo Akademis Studentkår ÅAS ovat
tarjoutuneet hoitamaan suoraan kursseihin liittymätöntä edunvalvontaa
lukuunottamatta kaiken FITech-opiskelijoiden edunvalvonnan korvausta vastaan.
SYL ja FITechin Heikki Koponen ovat kannustaneet osallistuvien ylioppilaskuntien
pääsihteerien välillä keskustelua sopimuksesta ja sen yksityiskohdista. Nyt
saavutettu neuvottelutulos pitää sisällään yllä mainitun edunvalvonnan lisäksi myös
esim. mahdollisuuden vuokrata järjestävien ylioppilaskuntien tiloja jäsenhintaan.
Käytännössä siis samat palvelut kuin TYY:n ja ÅAS:n omilla jäsenillä. Korvauksena
tästä TYY saisi 18 € ja ÅAS 12 € per FITech-opiskelija.
Päätös:
Päätettiin
FITech-palveluista.

valtuuttaa

pääsihteeri

allekirjoittamaan

sopimus

Liitteet: FITech-sopimus
10.

Asuntosihteerin haun avaaminen
Tilapäismajoituksen tarve näyttää arvioiden mukaan vähintään yhtä suurelta tai
suuremmalta kuin viime vuonna. Mahdollinen suurempi tarve johtuu siitä, että
LOAS:lla on viime vuotta suurempi kohde mahdollisesti vielä elokuun lopussa
korjauksessa.
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Tilapäismajoitusta hoitamaan on tarpeen palkata asuntosihteeri ja tähän on
budjetissa varauduttu. Pääsihteeri ehdottaa, että avataan haku asuntosihteerin
tehtävään. Tehtävää tarjotaan ensin LTKY:n nykyisille ja tehtävään soveltuville
osa-aikaisille työntekijöille, kuten laki edellyttää. Asuntosihteeri vastaa myös
LTKY:n asunnonvälityksestä.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri avaamaan haku asuntosihteerin
(projektisihteeri) tehtävään viimeistään 9.7.2018. Haku on auki vähintään 14
vuorokautta avaamispäivästä. Pääsihteeri ja hallitus valitsevat hakijat
haastatteluihin ja vastaavat haastatteluista. Asuntosihteerin työaika on 20h/vk,
sopimuksen kesto määräaikaisesti 6.8.-8.10.2018 ja palkkaus ylioppilaskuntien
työehtosopimuksen luokan II mukainen.
11.

Projektisihteeri - arkiston siivous
LTKY:n arkisto Ylioppilastalon kellarissa on erittäin sekaisessa kunnossa ja kohta jo
niin täynnä, että sinne ei uutta tavaraa enää mahdu. Pääsihteeri on käynyt
keskusteluja LTKY:n vanhan hallituslaisen Mia Lehdon kanssa tämän
kiinnostuksesta siivota arkisto niin, että tarpeeton aineisto tuhotaan
asianmukaisesti, arkistoitava aineisto siirretään maakunta-arkistoon ja historiatieto
järjestellään museota varten. Projektiin voidaan mahdollisesti käyttää myös muuta
työvoimaa. Projekti rahoitetaan budjettiin varatusta tuntityöosiosta, joka sisältää 150
tuntia projektiluontoista työtä. Pääsihteeri on tehnyt Lehdon kanssa sopimuksen
asiasta.
Päätös: Päätettiin vahvistaa Mia Lehdon valinta projektisihteeriksi arkiston
siivoukseen.

12.

Juhlavuosisihteeri
Budjetissa on varaus 15 h / vk juhlavuosisihteerille liittyen LTKY:n 50. juhlavuoteen
vuonna 2019.
Pyritään avaamaan haku elokuun alussa. Ylioppilaskunta tarjoaa haettavaksi kahta
tehtävää, jotka voi joko suorittaa yksi henkilö (15 h / vk) tai kaksi henkilöä (8 h / vk /
henkilö). Toinen haettavista tehtävistä koordinoi juhlavuoden kalenterin
muodostumista ja johtaa juhlavuoden rahoituksen järjestämistä. Toinen tehtävä
vastaa
juhlavuoden
kulttuuritehtävistä,
kuten
esim.
mahdollisesta
valokuvanäyttelystä. Tehtävään valittu henkilö tai henkilöt vastaavat myös
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juhlavuosityöryhmän kokoamisesta.
Päätös: Päätettiin avata haku esittelytekstin mukaisesti.
13.

LTKY:n SYL-hallitusehdokkaan nimeäminen
LTKY:n edustajisto valitsee hallituksen esityksestä LTKY:n ehdokkaan tai
ehdokkaat SYL:n hallitukseen tulevalle vuodelle.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että LTKY asettaisi Arttu Kaukisen omaksi
ehdokkaakseen SYL:n hallitukseen vuodelle 2019.

14.

Jäsenyhdistysten hyväksyminen yhdistysluetteloon.
LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan hallitus hyväksyy yhdistykset LTKY:n
yhdistysluettelon jäsenyhdistyksiksi.
14.1.

SKO
Skinnarilan Kristityt Opiskelijat ry on ilmoittanut pääsihteerille kirjallisesti
hakevansa jäsenyhdistyksen asemaa LTKY:n yhdistysluettelosta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Skinnarilan Kristityt Opiskelijat ry LTKY:n
yhdistysluettelon jäsenyhdistykseksi.

15.

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

16.

Muut esille tulevat asiat
Kaukinen: OKM tekee tutkimusta ulkomaalaisten opiskelijoiden tunnelmista liittyen
lukukausimaksuihin. Tutkimuksesta pitäisi mennä viesti opiskelijoille yliopistojen
kautta, mutta y-liikkeen olisi ehkä syytä lähettää viesti myös omia kanavia pitkin.
Todettiin, että välitetään viestiä, mutta kysytään ensin yliopistolta, että mitä ovat
asian eteen tehneet.
Ilmavirta: Sain kontaktieni kautta tietää virolaisesta yrityksestä, joka tekee
teekkarilakkeja AYY:lle merkittävästi Wahlmannia edullisemmin. Lähetetään Viroon
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yksi seitsenkulmainen lakki, jotta voivat tehdä vedoksen siitä ja tarjouksen, että mitä
maksaisi, jos tekisivät lakkeja myös meille.
Laurikainen: Lappeenranta palkittiin aktiivisesta LUMA-toiminnasta! Erityisesti
perusteluissa kiitettiin Saimiaa ja LUT:ia.
17.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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