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LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

2.5.2018, klo 16.00
LUT, luokka 4304-4305
Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja
Mertakorpi Aatu (SLUT-E), estynyt, varalla Friman Väinö (KTOKK)
Kousa Olli (SIUN), poistui kohdassa 7.1.
Antikainen Henri (NEON), estynyt, varalla Kantola Samuli (LTKY
OIKEAT)
Kuusela Ville (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit (SLUT-E)
Riedler Larissa (NEON)
Pirtilä Mari (SLUT-E), estynyt, varalla Onne Lassi (SLUT-E)
Maaninen Petri (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi (SIUN)
Hirsimäki Anna (NEON)
Lindroos Juuso (KTOKK), varalla Hujanen Teemu (KTOKK)
Mikkonen Henri (SLUT-E), estynyt
Laineenoja Aino (NEON), estynyt, varalla Tuunainen Valeri (NEON)
Piiparinen Joni (SIUN)
Haikonen Tara (SLUT-E), estynyt
Kumpulainen Lauri (NEON), estynyt
Jämsén Siiri (SLUT-E), estynyt
Räisänen Peppiina (NEON)
Mäkelä Ida (SIUN), estynyt
Helppi Olli (SLUT-E)
Rautiainen Valtteri (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON)
Martikainen Ilkka (KTOKK), saapui kohdassa 7.1.
Anttila Sara (NEON), estynyt
Närhi Kuisma (SIUN), poissa
Juntunen Tuomas (SLUT-E), estynyt
Pyykkönen Lauri (NEON), estynyt
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E), estynyt
Laukkanen Panu (SIUN), estynyt, varalla Saari Vilma (SIUN)
Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja
Etelävuori Pia, hallituksen jäsen
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Laurikainen Miika, hallituksen jäsen
Suikula Joonas, hallituksen jäsen
Kaukinen Arttu, hallituksen jäsen
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaisesti 5 päivää ennen
kokousta ja kokous on sääntöjen 22 § mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston
jäsentä on läsnä.
Kokouksessa oli läsnä 16 (kuusitoista) edustajiston jäsentä.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti
ääntenlaskijoina.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Valeri Tuunainen ja Kimi Översti ja heille
varahenkilöiksi Sallamaarit Tiainen ja Maisa Aaltonen.

4.

Esityslistan hyväksyminen
Pääsihteeri kertoi, että Enklaavi ry:n hakemus yhdistysluetteloon oli saapunut,
mutta vasta esityslistan laatimisen jälkeen.
Päätös: Päätettiin yksimielisesti lisätä kiireellisenä kohdat “8. Yhdistysten
hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon” ja “8.1. Enklaavi ry”. Päätettiin hyväksyä
esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin hyväksyä
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esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5.

Ilmoitusasiat
Kousa: Vapu ei lopu.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6.

Hallituksen raportti toiminnastaan
Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
Päätös: Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.

7.

Aalef Oy:n asiat
Kokouksessa 6/2018 kävi ilmi, että tarvitaan uusi kokous, jossa voidaan käsitellä
sellaiset asiat, jotka eivät edelliseen kokoukseen ehtineet. Aalef on taloudellisissa
vaikeuksissa ja hallitus pyytää toisaalta selkänojaa sille, että mitä operaatioita
voidaan tehdä ja toisaalta valtuuksia käyttää koviakin keinoja toiminnan
tervehdyttämiseksi.
7.1.

Edustajiston tahtotila Aalefin tulevaisuudesta
*Martikainen saapui klo 16.29*
*Kousa poistui klo 16.36*
Aalefin hallitus näkee, että Aalefilla kaksi tulevaisuuden skenaariota.
Toisessa yritys haetaan saneeraukseen ja pyritään keskittämään toiminta
takaisin kampukselle ja tervehdyttämään kampuksen osat. Tässä
tapauksessa omistus pysyisi edelleen nykyisillä omistajilla ja sen mukana
myös määräysvalta. Toisaalta riski siitä, että Aalefin toiminta kohtaa
haasteita myöhemmin, säilyy ylioppilaskunnalla.
Toinen vaihtoehto on käytännössä koko Aalefin liiketoiminnan myynti jollekin
kolmannelle osapuolelle. Periaatteessa osaliiketoiminnan myynti tai
yhtiökumppanin etsiminen voisivat olla mahdollisia vaihtoehtoja, mutta
tällainen vaihtoehto on varsin epätodennäköinen. Liiketoimintakaupassa
poistuisi ylioppilaskunnan riski myös tulevaisuudessa, mutta vastaavasti
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määräysvalta yhtiössä menetettäisiin.
Aalefin hallitus pyytää omistajaa linjaamaan mitä keinoja hallitus saa käyttää
nykytilanteen korjaamiseksi ja mikä on niiden prioriteettijärjestys.
Mahdollinen liiketoiminnan osittainen tai kokonainen myynti tuodaan toki joka
tapauksessa edustajistolle vielä erikseen hyväksyttäväksi.
Päätös: Päätettiin, että ensisijaisesti pyritään saneeraamaan Aalef Oy
tuottavaan kuntoon. Jos tämä ei ole mahdollista on koko yrityksen myyminen
syytä ottaa tosissaan pöydälle. Päätettiin, että yrityksen hallituksella on
valtuudet käyttää kaikkia tarvittavia keinoja edellä olevin reunaehdoin sen
varmistamiseksi, että Aalef Oy kykenee maksamaan velkansa pois, eivätkä
LTKY:n takaamat Aalef Oy:n lainat kaadu ainakaan täysmääräisinä LTKY:n
maksettavaksi.
7.2.

Pääomalainan lyhennysohjelman poistaminen
LTKY myönsi Aalefille vuonna 2016 50 000 € pääomalainan. Pääomalainan
ehtoihin kirjattiin lyhennysohjelma, jonka mukaan Aalef olisi lyhentänyt lainan
neljässä erässä alkaen kesällä 2018. Kuitenkin yrityssaneeraustilanteessa
pääomalainaa ei voi lyhentää. Jotta pääomalaina lasketaan yhtiön omaan
pääomaan ei siinä saa myöskään olla lyhennysohjelmaa. Aalefin hallitus on
pyytänyt näillä perusteilla lyhennysohjelman poistamista. Itse laina ei toki
poistu.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Ilmavirta kirjoittamaan Aalef Oy:n
kanssa uusi velkakirja pääomalainasta siten, että uudesta velkakirjasta on
poistettu lyhennysohjelma, eli että velka on eräpäivätön.

7.3.

Valtuutus yrityssaneeraukseen hakeutumisesta
Aalef Oy:n liiketoiminta on ollut pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Yhtiön
johto on koettanut tehdä aktiivisia tervehdyttämistoimenpiteitä, mutta yhtiön
käyttökate on ollut pitkään negatiivinen ja ilman nopeita ja riittävän
voimakkaita
toimenpiteitä
on
vaarana
yhtiön
päätyminen
konkurssimenettelyyn.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa Aalef Oy:n hallitus selvittämään asiantuntijoiden
avustuksella yhtiön liiketoiminnan tosiasiallinen tilanne, kartoittamaan
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tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan tervehdyttämiseksi sekä tarvittaessa
hakeutumaan saneerausmenettelyyn. Vastuuhenkilöillä on siis valtuudet
tehdä päätös lakisääteiseen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta
konkurssin välttämiseksi.
8.

Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
LTKY:n
yhdistysohjesäännön
mukaan
edustajisto
päättää yhdistyksen
hyväksymisestä erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon. Edustajisto
päättää myös jäsenyhdistysten hyväksymisestä silloin, kun hakeva yhdistys toivoo
poikkeusta jäsenyhdistyksen normaaleihin velvoitteisiin. Seuraavat yhdistykset ovat
ilmoittaneet pääsihteerille hakevansa pääsyä yhdistysluetteloon.
8.1.

Enklaavi ry
Päätös: Päätettiin hyväksyä Enklaavi ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n
yhdistysluetteloon.

9.

Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: Kiitos kuluneesta keväästä ja hyvää kesää!
Kaukinen: Lytkyllä on mahdollisesti ehdokas SYL:n hallitukseen.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen

Antti Ilmavirta
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Edustajiston puheenjohtaja

Sihteeri

Valeri Tuunainen
Pöytäkirjantarkastaja

Kimi Översti
Pöytäkirjantarkastaja

Sallamaarit Tiainen
Varapöytäkirjantarkastaja

Maisa Aaltonen
Varapöytäkirjantarkastaja
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