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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 13/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

31.8.2018, klo 18.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Joonas Suikula
Arttu Kaukinen
Miika Laurikainen
Pia Etelävuori
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokousten 11/2018 ja 12/2018 pöytäkirjat.

5.

Ilmoitusasiat
Sikanen: LUT:ssa on aloittanut yli 1000 tutkinto-opiskelijaa ja lähes 100 LUT
Highway -opiskelijaa. SYL:n johtoseminaarissa käytiin paljon hyvää ja tärkeää
keskustelua, johon palataan myöhemmin.
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Laurikainen: Hyvinvointiviikon järjestelyt ovat edenneet. Kaupungin puolelta on
kerrottu, että Sammontalon arkkitehtikilpailu on avattu. Vaikuttaa merkittävästi
Länsialueella asuvien opiskelijoiden ympäristöön muutaman vuoden päästä.
Kaukinen: LiiKu-appro Lahdessa LAMK:n järjestämänä 26.9. Lappeenrannasta
lähtee bussi tapahtumaan. Kopo-tapaamisessa keskusteltiin FiTech-hallopedeista.
Näillä näkymin vastuu näiden hallopedien rekrytoimisesta siirrettäisiin TEK:n
valtuuston hallopedeille. Keskustelua tästä pitää silti ehkä vielä käydä.
Ilmavirta: Toimiston remontti pieniä puutteita lukuunottamatta valmistunut.
Muuttokin on lähes valmis. Kalusteissa vielä paljon puutteita. Uudesta toimistosta
on saatu paljon hyvää palautetta ja parin ensimmäisen päivän kokemusten mukaan
uusi pohjaratkaisu tuntuu oikein toimivalta.
Suikula: Salminen turvasi Fuksiolympialaisten ilmatilan. Kesäryöt ohi.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

TEK:n teekkarikopotapaaminen 20.-21.8.
Kokousten välillä oli TEK:n teekkarikopotapaaminen, johon LTKY:n edustajat
osallistuivat.
Päätös: Päätettiin vahvistaa Etelävuoren ja Kaukisen osallistuminen.

6.2.

MPKKO:n vuosijuhla 14.9.
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta kutsuu LTKY:n edustajat juhlaan
vuosijuhlaansa
Maanpuolustuskorkeakoulun
Juhlasalirakennukseen
perjantaina 14.9. Tilaisuutta edeltää cocktail-tilaisuus Päärakennuksen
Olutkellarilla klo 17. Ilmoittautuminen päättyy 2.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Kataja.

6.3.

Saimaan ammattikorkeankoulun lukukauden avajaiset 18.9.
Saimaan ammattikorkeakoulu on kutsunut ylioppilaskunnan edustuksen
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lukukautensa avaisiin amk:n tiloihin tiistaina 18.9. klo 14.00.
Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja Suikula.
6.4.

SYL:n syysseminaari 20.-21.9.
SYL:n perinteinen syysseminaari järjestetään Vaasassa 20.-21.9. Ohjelma
alkaa lounaalla klo 11.00 ja aloitus on 12.00. Ilmoittautumisen takaraja on
3.9. Pääsihteeri hoitaa ilmoittautumisen keskitetysti. Keskustellaan, että millä
matkustetaan Vaasaan ja kannattaako mennä jo edellisenä iltana.
Päätös: Päätettiin lähettää hallitus ja tiedottaja Määttänen. Salminen,
Suikula ja tiedottaja Määttänen ovat vain ensimmäisen päivän.

6.5.

OLL:n liikunnan sektoritapaaminen 1.-2.10.
OLL:n perinteinen liikunnan sektoritapaaminen järjestetään Jyväskylässä
ma-ti 1.-2.10. Ilmoittautumisen takaraja on 17.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Suikula.

6.6.

LYY:n vuosijuhla 6.10.
Lapin yliopiston ylioppilaskunta juhlii 39. vuosijuhlaansa Rovaniemellä
lauantaina 6.10. Cocktail-tilaisuus on kaupungintalolla ja itse juhlapaikkana
toimii Hotel Santa Claus. Sunnuntaina nautitaan perinteinen akateeminen
silliaamiainen. Kutsuvierasilmoittautumisen takaraja on 10.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Kaukinen.

6.7.

TTYY:n vuosijuhla 27.10.
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta juhlii viimeistä, 53.
vuosijuhlaansa lauantaina 27.10. Tampereella hotelli Rosendahlissa.
Sunnuntaina on brunssi. LTKY:lle on varattu kaksi illalliskorttia.
Kutsuvierasilmoittautumisen takarana on 2.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen ja Laurikainen.
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Matkalaskut
Ilmavirta: 155,50 €
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8.

Teekkarihymni
Teekkarihymnin vanhat sanat ovat herättäneet runsasta keskustelua nyt alkaneella
syyskaudella. Ylioppilaskunnan epävirallinen linja on ollut, että vanhoja sanoja ei
tulisi käyttää missään, vaan ensimmäinen rivi tulisi laulaa TEK:n
Teekkarivaliokunnan suosituksen mukaisesti sanalla “teekkari”. Tästä ei kuitenkaan
Lappeenrannassa ole tehty virallista päätöstä. Tampereella ja Otaniemessä
edustajistot ovat linjanneet, että käytetään suosituksen mukaista uutta muotoa.
Oulussa taas päätettiin muuttaa koko ensimmäinen virke muotoon “Yö kuin kaamos
Pohjoisen on pimiä”.
Asiasta on keskusteltu jo heimoneuvoston (ent. kiltaneuvosto) kokouksessa, jossa
puheenjohtajat sopivat, että kehoittavat vahvasti tutoreita ja muita vanhempia
opiskelijoita käyttämään aina vain uusia sanoja. Etenkin nyt, kun uudet fuksit ovat
juuri saapuneet.
Asia on menossa edustajiston kokoukseen keskusteluun 6.9. Hallituksen tulisi
muodostaa pohjaesitys edustajistolle, että miten haluamme asian kanssa edetä.
Pöydällä olleet vaihtoehdot ovat Teekkarivaliokunnan suosituksen mukaisen
muodon sementoiminen tai laulukilpailun järjestäminen ensimmäisen säkeen
muuttamisesta kokonaan.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että käynnistetään sanoituskilpailu
Teekkarihymnin ensimmäisen rivin sanojen muuttamisesta.

9.

Toimiston remontti ja kalusteet
LTKY:n toimiston remontti on pääosin valmistunut ja lopputarkastus rakennuttajan
kanssa tehdään torstaina 30.8. Tämän jälkeen on vielä hieman pientä korjattavaa ja
palvelutoimiston liukuoven asennus, sekä uuden pääoven sähkölukon asennus
jäljellä. Näiden jälkeen päästään tekemään taloudellista loppuselvitystä. Tämän
hetken tiedon mukaan itse remontti meni pitkäksi ainoastaan ison rullaoven
purkamisen osalta, noin 2 500 €. Sähkötyöt ovat kuitenkin maksaneet
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huomattavasti odotettua enemmän, sillä niitä piti myös tehdä huomattavasti
odotettua enemmän. Pääsihteeri esittelee kokouksessa tarkempia lukuja
remontista.
Kalusteiden osalta sponsoreiden hankinta on vielä varsin vaiheessa. Tällä hetkellä
remonttia varmasti tukevat tahot ovat LUT, EeKoo ja TEK. Keskusteluja muiden
toimijoiden kanssa käydään. Uusista kalusteista on toistaiseksi tilattu vain kaksi
sohvaa (yhteensä noin 5 500 €). On kuitenkin varsin ilmeistä, että ainakin jonkin
verran tarvitaan lisää rahaa edustajistolta, että saadaan toteutettua suunnitellut
teippaukset, sekä hankittua tarvittavat kalusteet.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle remontin taloudellinen tilanne, joka on tällä
hetkellä noin 17 000 € budjetin yli. Päätettiin esittää 10 000 € lisäbudjettia remontin
loppuunsaattamiseksi. Yhteensä siis 27 000 € aiemmin budjetoidun 65 000 €
lisäksi.
10.

Edunvalvontasihteerin tehtävän jatko
LTKY:n edunvalvontasihteeri Anni Pohjala irtisanoutui heinäkuun lopussa.
Tehtävään liittyen edustajistossa on jo pitkään puhuttu mahdollisuudesta
täysipäiväistää edunvalvontasihteerin tehtävä ja muuttaa tehtävän fokusta
hallinnollisista tehtävistä enemmän kohti aktiivista ja ennakoivaa edunvalvontaa.
Tällöin on syytä myös keskustella tittelistä (sihteeri vs. asiantuntija) ja tehtävän
palkkaluokasta. Pääsihteeri esittelee kokouksessa talousnäkymiä ja arvioita siitä,
miten täysipäiväistäminen vaikuttaisi ylioppilaskunnan kokonaistalouteen.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että lähdetään etsimään täysipäiväistä
edunvalvonta-asiantuntijaa (y-tes palkkaryhmä III). Päätettiin esittää edustajistolle,
että kasvavat palkkakulut katetaan korottamalla jäsenmaksua maltillisesti
seuraavalle lukuvuodelle ja leikkaamalla kustannuksia. Leikkausten painopisteestä
keskustellaan edustajiston kanssa.

11.

LUT Highway -opiskelijoiden asema yhteisössä ja jäsenyysnäkökulma
LUT:ssa on aloittanut sata Highway-opiskelijaa. Highway-opiskelijat ovat teknisesti
avoimen yliopiston opiskelijoita, jotka valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä. He
saavat avoimen väylän kautta tutkinto-oikeuden LUT:lle, jos suorittavat vuoden
aikana riittävän määrän opintopisteitä riittävällä keskiarvolla. Opintopisterajat ovat
vanhojen avoimen yliopiston rajojen mukaisesti 30op tekniikan ja 60op
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kauppatieteiden puolella.
Highway-opiskelijat ovat tosiaan avoimen yliopiston opiskelijoita, eivätkä siten ole
oikeutettuja tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin etuihin, kuten KELA:n ateriatukeen,
opintotukeen, opiskelija-alennuksiin, kuten VR:n alennuksiin tai LOAS:n asuntoihin.
Tarkalleen Highway-opiskelijat voivat hakea kyllä LOAS:n asuntoa, mutta eivät voi
saada sellaista ennen kuin kaikki jonossa olevat tutkinto-opiskelijat ovat saaneet
asunnon.
SYL:n jäsenyyssuositusten mukaan ylioppilaskunta ei voi ottaa avoimen yliopiston
opiskelijoita jäsenikseen. Näin ollen tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista
mekanismia, jolla ylioppilaskunta voisi tarjota palveluitaan Highway-opiskelijoille.
Kulttuuri ja yhteisöön osallistuminen on kolikon toinen puoli. LTKY:n on tarpeen
linjata virallisesti, että miten Highway-opiskelijoihin suhtaudutaan opiskelijakulttuurin
ja esim. lakkien ja fuksipisteiden näkökulmasta.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että LUT Highway -opiskelijat voivat kerätä
fuksipisteitä tutkinto-opiskelijoiden tavoin. He voivat saada lakin näiden kerättyjen
pisteiden ja kasteen perusteella jos he saavat tutkinto-oikeuden LUT:n. Todettiin,
että LUT Highway -opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta liittyä ylioppilaskunnan
jäseniksi. Näin ollen LUT Highway -opiskelijoilla ei ole oikeutta ylioppilaskunnan
jäsenpalveluihin.
12.

Kaksiportaattomuus vs. akkreditointi
LUT:n kauppakorkeakoulu on päättänyt hakea AACSB-akkreditointia. Kyseinen
akkreditointi vaatii kauppakorkeakoulun kaksiportaisuuden vahvistamista siten, ettei
kanditutkintoa suorittamattomat henkilöt pääse osallistumaan maisteritason
kursseille. LTKY:n linjapaperi on vahvasti kaksiportaisuutta vastaan, mutta
koulutuksen arvon kohentuminen voidaan nähdä syynä lieventämään linjaa.
Vastaisuudessa olisi myös hyvä olla linja, jos tekniikan aloilla tulee vastaavia
tilanteita, jolloin keritään reagoimaan nopeasti.
Päätös: Päätettiin kysyä edustajiston mielipidettä asiasta.

13.

Puolivuotisraportin laadinta ja hyväksyminen
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Puolivuotisraportti on kuin toimintakertomus, joka pitää sisällään ylioppilaskunnan
kohokohdat keväältä 2018. Se kertoo hallitusohjelman etenemisestä ja sen
mahdollisista muutoksista. Hallituksen tulee laatia ja hyväksyä puolivuotisraportti
ennen sen esittämistä edustajistolle 6.9.
Päätös:
Valtuutettiin
puheenjohtaja
Sikanen
hyväksymään
valmis
puolivuotisraportti ja toimittamaan se edustajistolle viimeistään kokoukseen.
14.

Vanhempainpäivä
Jatkuvassa toiminnassa on sovittu, että vanhempainpäivä siirretään syksylle. Nyt
olisi syytä päättää tapahtuman päivämäärä, ellei sitä ole jo päätetty. Järjestelyistä
on yleensä vastannut kulttuurivastaava, mutta keskustellaan myös, että olisiko
tässä syytä hyödyntää projektisihteeriä.
Päätös: Päätettiin pitää vanhempainpäivä lauantaina 10.11. Päätettiin, että Suikula
ottaa vastuun tapahtuman järjestämisestä. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri
palkkaamaan tapahtuman käytännön järjestelyjen hoitamiseksi projektisihteeri
kohtuullista korvausta vastaan.

15.

IsoKristiinan Opiskelijapäivä
IsoKristiinan markkinointi otti ylioppilaskuntaan yhteyttä toiveenaan toteuttaa
uudestaan viime vuonna lanseerattu Opiskelijapäivä. Tuolloin IsoKristiinassa oli
erityisesti opiskelijoille suunnattuja tarjouksia, arvonta ja muuta hauskaa.
Päätös: Päätettiin järjestää Opiskelijapäivä IsoKristiinassa torstaina 4.10. Päätettiin
valtuuttaa Kataja vastaamaan järjestelyistä.

16.

pm2am-matkatoimiston yhteistyötarjous
Saksalainen pm2am-matkatoimisto lähestyi LTKY:ta yhteistyötarjouksen tiimoilta.
Tarjous on välitetty suoraan hallitukselle, mutta pähkinänkuoressa LTKY lupautuisi
markkinoimaan matkatoimiston palveluita ja siitä hyvästä jäsenet saisivat
alennuskoodin matkoille ja ylioppilaskunta pienen siivun jokaisesta ostetusta
matkasta “store creditinä”.
Päätös: Päätettiin, että yhteistyö matkatoimiston kanssa on mahdollinen, mikäli
matkatoimisto tarjoaa myös matkoja, jotka lähtevät Suomesta. Valtuutettiin
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pääsihteeri jatkamaan neuvotteluja matkatoimiston kanssa.
17.

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

18.

Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: Hallituksen suunnittelupäivä lähestyy.
Kaukinen: Olisi tarpeen miettiä, että mitä Lahden kaupungilta konkreettisesti
toivotaan. Lahti-strategian muovaaminen voisi olla yksi suunnittelupäivän
asiakohdista.
Etelävuori: Aamukouluja olisi syytä järjestää aktiivisemmin nyt syksyllä.
Projektisihteereitä voisi kutsua näihin. Sovittiin, että puheenjohtaja kutsuu
aamukouluja joka toinen viikko.
Etelävuori: Hallituksen päiväkirja nykymuodossaan ei ole kovin toimiva, vaan sitä
tulisi kehittää. Pääsihteeri on keskustellut aiheesta tiedottajan kanssa ja tiedottaja
itse oli samaa mieltä, että formaattia tulisi kehittää. Päivittäisestä toiminnasta
viestiminen on kyllä muuten erittäin tärkeää.
Etelävuori: Minna Rannan kanssa on sovittu, että Turun ja Lahden opiskelijoille
tehdään kohdennettua videomateriaalia. Tämä on erityisen tärkeää, koska
ylioppilaskunnan näyttäytyminen Turun ja Lahden orientaatiopäivillä ei tänä vuonna
onnistunut yliopiston puolesta.
Laurikainen: SYL pyysi ylioppilaskunnalta näkemyksiä YTHS:n valtuuskunnan
täydentämiseen tulevaisuudessa, kun amk:n liittymisen myötä ylioppilaskuntien
paikkamäärä valtuustossa pudonnee puoleen nykyisestä. Keskustelun jälkeen
todettiin, että kannatetaan kiertävää mallia, jossa jokaisella ylioppilaskunnalla olisi
vuorovuosina varsinainen- tai varapaikka.
Etelävuori: Opiskelijapalautetta on yleensä käyty esittelemässä LUT:n hallituksen
kesäkuun kokouksessa. Tänä vuonna kesäkuun kokouksessa oli kuitenkin niin
paljon asiaa, että palaute siirtyi syyskuun kokoukseen.
Etelävuori:

Erityisesti

englanninkielisessä

viestinnässä
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Pääsihteeri totesi, että asiasta on keskusteltu tiedottajan kanssa ja asiaan tartutaan.
Suikula: Fuksipromootio on perinteisesti loppunut kuin seinään. Olisiko syytä
kehittää tapahtumaa niin, että sen idea täsmentyisi ja yhteisöllisyys kasvaisi?
19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.37.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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