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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Pääsihteeri ehdotti lisättäväksi kohtaa kohtaa “9 Universumin kyselytutkimus”.
Päätös: Päätettiin lisätä kohta “9 Universumin kyselytutkimus”. Päätettiin
hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 1/2017 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Skyttä ilmoitti, että LTKY:n hupparit saapuivat.
Saariniemi ilmoitti, että uusi vuosi, uusi minä.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6.

Kutsut
6.1.

Teekkariseminaari 30.-31.1.
LTKY on kutsuttu TEK:n teekkariseminaariin Hämeenlinnassa Lautsian
lomakeskuksessa. Luvassa on keskustelua ajankohtaisista asioista,
teekkarivaikuttamisesta ja vuoden 2017 haasteista mukavaa yhdessäoloa
unohtamatta. Ilmoittautumisen DL on 9.1.
Päätös: Päätettiin, että LTKY:aa edustaa koko hallitus.

6.2.

Korkeakouluopiskelijoiden
-julkistamisseminaari 13.2.

terveystutkimus

2016

YTHS
on
kutsunut
ylioppilaskunnan
kuuntelemaan
uuden
terveystutkimuksen tulosten julkistamista Helsinkiin 13.2. Klo 12-16.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.
6.3.

Teekkariristeily 2.-3.3.
Perinteinen teekkariristeily starttaa 2.3. Klo 20.15 Turusta ja palaa
samaan paikkaan seuraavana päivänä klo 19.15. Kyseessä on
hauskanpitomatka.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta ylioppilaskuntana.

7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

Hallituksen tapahtumat kevät 2017
8.1.

Viestintäkoulutus 13.-15.1.
Puheenjohtaja Saariniemi on järjestellyt hallitukselle ja kiinnostuneille
sihteereille mahdollisuuden osallistua viestintäkoulutukseen viikonloppuna
13.-15.1. Koulutus on intensiivikurssi, jonka hinta määräytyy kouluttajan
tuntien mukaan. Tilat lähtökohtaisesti yliopiston tai ylioppilaskunnan tiloja.
Päätös: Päätettiin järjestää viestintäkoulutus 13.-15.1. ja valtuuttaa
puheenjohtaja ja pääsihteeri sopimaan koulutuksen järjestäjän kanssa
palkkiosta ja hoitamaan tarvittavat tilajärjestelyt.

8.2.

Kevään suunnitteluviikonloppu 20.-22.1.
Kevään
suunnitteluviikonloppu
siirtyy
viikkoa
myöhemmäksi
viestintäkoulutuksen tieltä. Kokoonnutaan yhteen hallituksen ja
mahdollisesti myös työntekijöiden kanssa tarkoituksena paaluttaa vuoden
ja erityisesti kevään suunta ja pistää toimintasuunnitelmaprojektit vauhdilla
rullaamaan. Pääsihteeri varaa paikan poissa Skinnarilasta.
Päätös: Päätettiin järjestää kevään suunnitteluviikonloppu 20.-22.1. ja
valtuuttaa pääsihteeri varaamaan kokouspaikka. Lisäksi valtuutettiin
Kyheröinen huolehtimaan ruoka- ja juomahuollosta.

8.3.

LTKY meets killat 24.1.
Perinteinen kiltojen ja ylioppilaskunnan tapaaminen, jossa ensin puhutaan
asiaa ja sitten on sitsit. Kellari on varattu.
Päätös: Päätettiin järjestää LTKY meets killat tiistaina 24.1. ja valtuutettiin
puheenjohtaja vastaamaan päivän ohjelmasta ja Skyttä illan sitseistä.

8.4.

LTKY meets kerhot
Kiltojen lisäksi myös kerhoja ja lähellä ylioppilaskuntaa toimivia yhdistyksiä
tavataan. Konsepti sama kuin LTKY meets killoissa, mutta
pienimuotoisempana. Keskittynee enemmän asiasisältöön.

Päätös: Päätettiin järjestää LTKY meets kerhot tiistaina 14.2. ja
valtuutettiin Haakana ja Skyttä vastaamaan käytännönjärjestelyistä.
9.

Universumin kyselytutkimus
Universum on ottanut LTKY:n yhteyttä ja kysynyt voimmeko jakaa heidän
kyselytutkimustaan opiskelijoillemme. Tutkimus selvittää, että minkälaisista
yrityksistä opiskelijat milläkin alalla ovat kiinnostuneita ja antaa osallistujille tietoa
heille mahdollisesti sopivista yrityksistä, sekä mahdollisuuden osallistua
arvontaa. Ylioppilaskunta saa vastauksista raportin. Universum tekee samaa
tutkimusta monen muun yliopiston, esim. Aallon kanssa. Työmäärä on pieni, sillä
materiaali on valmis ja riittää, että tiedottaja jakaa sen viestintäkanaviin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.

Yhteistyösopimus VR:n kanssa
Pääsihteeri on selvitellyt mahdollisuutta maksuttomaan yhteistyösopimukseen
VR:n
kanssa.
Sopimus
mahdollistaisi
LTKY:lle
pääsyn
VR:n
yritysverkkokauppaan ja yrityspalveluihin. Sopimus ja palveluiden käyttäminen on
normaalikäytöllä maksutonta ja vaikutus lippujen hinnoitteluun korkeintaan
hintoja alentava. Yritysverkkokaupasta saa myös opiskelijahintaisia lippuja.
Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimus VR:n kanssa ja valtuutettiin pääsihteeri
allekirjoittamaan sopimus.
Liitteet: VR yhteistyösopimus ja VR palveluhinnasto

11.

Puhelinliittymien tilanne
Pääsihteeri on selvitellyt puhelinliittymien hinnoittelua ja saanut ensin Elisalta
paremman tarjouksen, mutta sittemmin myös Sonera petrasi omaa tarjoustaan
merkittävästi. Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti pääsihteeri valitsee
operaattoreista halvemman. Nyt auki kysely, jossa selvitetään hallituksen ja
työntekijöiden tarpeita puhelinliittymänsä suhteen. Koska operaattoria ei ole vielä
valittu, ei myöskään matkapuhelinedun käyttösitoumus ole vielä valmistunut.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.

Hallituksen seuraava kokous
Päätös:
Päätettiin
pitää
hallituksen
suunnitteluviikonlopun yhteydessä..

13.

seuraava

kokous

kevään

Muut esille tulevat asiat
HYY:n Wiipurilainen osakunta haluaisi tulla sitsaamaan wapun tienoilla
Lappeeseen. Haakana selvittelee asiaa.
Kansallisen edunvalvonnan tasolla saavutettiin merkittävä voitto, kun YTHS
laajentuu myös AMK-opiskelijoille.
LUT-konserni rullailee vauhdilla eteenpäin ja työryhmän käynnistyvät.
Aalef perustaa ravintoloiden laaturyhmän, jonka tehtävä on käsitellä Aalefin
saama palaute ja tehdä ja viestiä konkreettisia muutoksia sen pohjalta.
Ryhmässä on Aalefilta neljä henkilöä ja LTKY:lta neljä yhtälailla.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.49.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

