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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 14/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

5.9.2018, klo 13.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Arttu Kaukinen
Pia Etelävuori
Joonas Suikula
Miika Laurikainen
Hanna Kataja
Otto Salminen, kohdasta 10. alkaen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

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 13/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Etelävuori:
Enklaavin
opintopalaverissa
tänään
kuultua.
Mahdollisesti
tulevaisuudessa tulossa jonkinlaiset kiintiöt kandiohjelmiin. Lisäksi kielikeskukselle
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on valittu uusi johtaja ja nykytiedon mukaan amkeille ei tule SISU käyttöön.
Kaukinen: Kannanottoa edelliseen voisi valmistella etupainoisesti.
Sikanen: Saimia ja LAMK todennäköisesti fuusioituvat tulevaisuudessa.
Korkeakoulujen rehtorit kannattavat muutosta. Hallitukset käsittelevät asiaa noin
kuukauden päästä. Lisäksi sponsseja toimiston kalusteisiin on haettu ännältä
yritykseltä.
Laurikainen: Fuksiviikkoja on. Kaikki on mennyt aikalailla putkeen.
Suikula: Etelä-Karjalan keliakiayhdistys
Järjestelyt sujuvat muutenkin hyvin.

on

saapumassa

hyvinvointiviikoille.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

J. Hyneman Centerin avajaiset
J. Hyneman Centerin avajaiset pidetään kaupungintalolla 29.9. klo 17.00
alkaen.
Ilmoittautumisen takaraja on 9.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen ja Sikanen.

7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

Toimiston sisäilmaongelmat ja niihin reagointi
Toimiston sisäilmassa on työntekijöiden havaintojen mukaan ollut ongelmia jo
pitkään. Tätä tutkittiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017 Ylioppilastalon tilaaman
tutkimuksen muodossa. Tuossa tutkimuksessa kuitenkaan mitään huomionarvoista
ei löytynyt. Tähän tulokseen ei kuitenkaan luotettu ja ylioppilaskunta tilasi omaan
laskuunsa homekoiratutkimuksen ylioppilaskunnan tiloihin keväällä 2018. Tässä
tutkimuksessa koirat merkkasivat ikkunaseinän luota kohteita. Tästä lähti ajatus
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toimiston remontista ja lopulta WSP Proko Oy:lta tilattiin tarkemmat tutkimukset.
Näissä tutkimuksissa toimiston ikkunaseinien rakenteita avattiin ja niistä otettiin
materiaalinäytteitä, jotka tutkittiin laboratoriossa. Kaikista otetuista näytteistä löytyi
viitteitä vaurioista. Tarkemmassa tutkimuksessa paljastui, että toimiston ikkunoita
rakennettaessa oli tehty rakennusvirhe. Ikkunoiden yläreunasta puuttui tiiviste,
jonka johdosta vettä oli päässyt vuosia seinän sisään ja mikrobikasvusto oli
pikkuhiljaa kasvanut villaan ja puurakenteisiin ikkunan ympärillä. Lisäksi havaittiin,
että seinän ja lattian rajaa ei oltu ikkunaseinällä tiivistetty kunnolla. Raosta pääsi
virtaamaan ilmaa alapohjasta huonetilaan ja tuomaan mahdollisia epäpuhtauksia
mukanaan.
Ylioppilastalo lähti ratkaisemaan ongelmaa purkamalla ikkunaseinää siltä osin, että
ikkunat irrotettiin ja pilaantunut aines poistettiin ja korvattiin uudella ja puhtaalla.
Lisäksi ikkunoiden rakennetta muutettiin niin, että seinät tiivistettiin ja alkuperäisen
ongelman aiheuttanut rakennusvirhe korjattiin. Jälkikäteen tarkasteltuna
ylioppilaskunnan näkemys on, että ikkunoita purkaessa ei toimittu riittävän
huolellisesti vaan mikrobien saastuttamaa pölyä pääsi leviämään huoneisiin ja
tavaroihin. Purkamisen aikainen eristys (yksinkertainen katosta roikkuva muovi) oli
riittämätön, eikä ilmastointia kunnolla suojattu. Muutamat työntekijät raportoivat, että
operaation jälkeen he saivat pahempia oireita kuin ennen operaation aloittamista.
Toimiston remontti alkoi juhannuksena 2018 ja sitä ennen toimisto tyhjennettiin ja
suuri osa toimiston tavaroista toimitettiin jätelavalle. Erityisesti suurin osa kankaita
sisältävästä materiaalista ja huonekaluista. Loput tavarat varastoitiin kesän ajaksi
luokkaan 204 ylioppilastalon yläkertaan.
Remontissa kesän 2018 tehtiin pohjaratkaisumuutoksia, sekä toimiston lattia
uudistettiin latomalla uusi lattia vanhan päälle. Remontin aikana ilmastointi oli
suojattu ja pois päältä. Lisäksi rakennuttajalle oli annettu selkeät ohjeet tilojen
huolellisesta siivoamisesta. Remontin yhteydessä ikkunaseinien ja lattian raja
tiivistettiin WSP Prokon ohjeiden mukaisesti asiaan tarkoitetulla saumausaineella.
Ylioppilaskunta sai toimiston takaisin käyttöön elokuun puolivälissä ja toimistoon
ryhdyttiin muuttamaan takaisin. Kesän aikana kaikki säästetyt huonekalut, joissa oli
kangasta, oli L&T:n puolesta imuroitu ja pesty höyrypesureilla. Toimistoon takaisin
kannetut kalusteet pyyhittiin mikrobien tuhoamiseen tarkoitetulla pesuaineella ja
liinalla huolellisesti ennen toimistoon palauttamista. Samoin tehtiin kaikelle
pientavaralle. Hankalasti siivottavat ja arvokkaat esineet kuten teekkarilakit pakattiin
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SmartStoren kannellisiin laatikoihin.
Toimiston paluumuuton viimeinen täysi päivä oli 30.8. Tällöin osa muutossa
avustaneista työntekijöistä ja hallituksesta vietti pitkiäkin aikoja luokassa 204, jossa
tavarat olivat säilytyksessä kesän ajan. Luokassa oli nenään tuntuva ummehtunut
tuoksu. Päivän jälkeen useampi henkilö raportoi saaneensa allergiaan tai flunssaan
viittaavia oireita. Yksi työntekijä sai muuttopäivän jälkeen useamman päivän
kestäneen flunssan ja hakeutui työterveyteen.
Näiden havaintojen pohjalta on tärkeää, että loppujen tavaroiden täydelliseen
siivoamiseen käytetään riittävästi aikaa ja tarjotaan tulevaisuudessa paremmat
suojavarusteet siivoajille jos vastaavia tilanteita vielä uhkaa syntyä. Lisäksi on
tarpeen nostaa keskusteluun Ylioppilastalon kunto yleisesti. Mikäli esimerkiksi
yläkerran luokissa on sama rakennusvirhe on todennäköisesti tilojen kunto myös
sama ja siten tiloissa pidettävästä opetuksesta pitäisi ainakin saattaa tieto
yliopistolle.
Keskusteltiin siitä, että on tarpeen valvoa tarkkaan, että miten tilanne toimistossa
kehittyy. Keskusteluissa todettiin, että toimiston ilmanlaatu on havaintojen mukaan
parantunut ja toimistossa ei ole samalla tavalla tunkkaista tuoksua. Lisäksi
huoneissa on vielä remontin jäljiltä liima- ja maalihöyryjä, joiden lopulliseen
poistumiseen pitäisi mennä noin kuukausi.
Lisäksi todettiin, että kaikki havainnot mahdollisista ilmanlaatuongelmista ja niistä
aiheutuneista oireista tulee saattaa viipymättä LTKY:n työterveystuottajan, eli
Etelä-Karjalan työkunnon tietoon.
Päätös: Merkittiin pääsihteerin raportti sisäilmaongelmista ja niihin reagoinnista
tiedoksi.
9.

Toimistositsi 8.9.
Ajatuksena on ollut, että suunnittelupäivän jälkeen järjestettäisiin toimistositsi. Tämä
vaatisi jonkun järjestämään asiaa.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

10.

Hallituksen puolivuotisraportti
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*Salminen saapui klo 13.45*
Hallitus esittelee edustajistolle toimintaansa kuluneelta keväältä ja kesältä.
Päätös: Päätettiin esittää hallituksen puolivuotisraportti edustajistolle tiedoksi.
Liitteet: Hallituksen puolivuotisraportti
11.

Opetuspalkinnot
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto myöntää opetuspalkinnot
edunvalvontatoimikunnan esityksen mukaisesti. Päätös on salainen LTKY:n
vuosijuhlaan 13.10.2018 saakka.
Liitteet: LTKY:n opetuspalkinnot 2018 (SALAINEN)

12.

LTKY:n ansiomerkit
LTKY:n merkkiohjesäännön 48 § mukaan ansiomerkit myöntää ylioppilaskunnan
edustajisto hallituksen esityksestä.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto myöntää ansiomerkit
kunniajaoston esityksen mukaisesti. Päätös on salainen LTKY:n vuosijuhlaan
13.10.2018 saakka.
Liitteet: LTKY:n ansiomerkit 2018 (SALAINEN)

13.

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

14.

Muut esille tulevat asiat
Laurikainen: Budjettilaki ja hallituksen esitykset tulevat 17.9. Esitykset sisältävät
mm. YTHS-asian. YTHS:n laajentuminen tapahtuu todennäköisesti vuonna 2021.
Uusimman tiedon mukaan YTHS:n jäsenmaksu olisi nousemassa kolme euroa
lukuvuodelle 2019-2020.
Kaukinen: Tiia Kettunen, LAMKO:n puheenjohtaja, on pyytänyt LTKY:n tukea
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kampanjassaan SAMOK:n hallitukseen. Todettiin, että Kaukinen voi julkistaa
LTKY:n tuen Kettuselle.
Suikula: Kellarin vahvistin on huono ja se tulisi päivittää uuteen. Uusi maksaa noin
400 €. Todettiin, että menee kellarin budjettiin. Tilataan Thomanilta.
15.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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