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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

5.4.2017, klo 12.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Olli Haakana
Teemu Hujanen
Henri Antikainen
Jenni Kyheröinen
Saara Laamanen
Jeremias Skyttä
Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Haakana ehdotti lisättäväksi kohtaa “Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten
vahvistaminen”. Edustajiston puheenjohtaja Kumpulainen ehdotti lisättäväksi kohtaa
“Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen haku”.
Päätös: Päätettiin lisätä kohdat “15. Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten
vahvistaminen” ja “16. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen haku”. Päätettiin
hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 7/2017 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6.

Kutsut
6.1.

Siltoja saavutettavuuteen -seminaari 4.4.
Esteetöntä opiskelua korkeakoulussa -verkosto ja Osaaminen ratkaisee
-hanke järjestävät seminaarin opiskelujen esteettömyydestä ja tukea
tarvitsevien opiskelijoiden tukemisesta heidän siirtyessään työelämään.
Seminaari järjestetään Hämeenlinnassa 4.4.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.2.

SYL:n viestintätapaaminen 20.4.-21.4.
SYL järjestää viestinnän sektoritapaamisen 20.-21.4. Helsingissä. Parin
päivän aikana on tarjolla muun muassa erilaisia koulutuksia, ajankohtaisia
asioita ja vierailu YLE:lle. Ilmoittautumisen takarajaa ei ole kerrottu, mutta se
lienee piakkoin.
Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen ja tiedottaja Kähönen.

6.3.

Sitran koulutuskeskiviikko 7.6.
Sitra järjestää koulutuskeskiviikon Helsingissä 7.6. Klo 14.00-16.00. Aiheena
on korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiudet.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.4.

NORDTEK konferenssi 14.-15.6.
NORDTEK ja Aalto-yliopisto järjestävät konferenssin tulevaisuuden
insinöörikoulutuksesta. Keskustellaan erityisesti “peliä muuttavista”

Antti Ilmavirta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Pääsihteeri

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

p. 044 293 8818

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

paasihteeri@ltky.fi

p. 045 261 2670

8.4.2017

3/7

hankkeista, kuten SLUSH:sta. Keynote-puhujina esim. opetus- ja
kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Yhdysvaltain entinen
suurlähettiläs Bruce Oreck. Osallistujat ovat pohjolan teknillisistä
yliopistoista, sekä tekniikan alan yrityksistä.
Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen ja Saariniemi.
6.5.

SuomiAreenan 10.-14.7.
SYL järjestää majoitusta SuomiAreenaan Poriin. Lähtökohtaisesti jokaiselle
ylioppilaskunnalle on varattu yksi vuodepaikka omakustannehintaan 87€ per
henkilö per yö. SuomiAreena itsessään on maksuton tapahtuma, jossa
eturivin vaikuttajat ja kansalaiset keskustelevat yhteiskunnallisista asioista.
Tänä vuonna erityisesti Suomi100-teemalla. Takaraja varata majoitus SYL:n
kautta on 28.4.
Päätös: Pöydättiin.

7.

Matkalaskut
Ei matkalaskuja.

8.

LTKY:n ja Parrun katusählyturnaus
Skyttä esittelee katusählyturnauksen suunnitelmia ja alustavaa budjettia.
Skyttä kertoi, että Parru keskustelee UK Koskimiehen kanssa sponsoroinnista ja
esitti alustavaksi budjetiksi 400€.
Päätös: Päätettiin myöntää katusählyturnaukselle 400€ yleisistä projektivaroista.

9.

Wappuohjelma
Katsotaan wapun ohjelmaa ja keskustellaan LTKY:n roolista.
Saariniemi ja Skyttä hoitavat LTKY:n rastin fuksitehtävissä. Hujanen vastaa
Ankkakilpailusta. Kyheröinen ja Antikainen lakittavat pikkukurjen ja Hujanen ja
Laamanen suurkurjen.
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Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
10.

Kevään kauden lopetuspäivä
Sovitaan yhteinen päivä, jolloin puretaan kevään toimintaa ja katsotaan miten on
päästy tavoitteisiin ja miltä loppuvuosi näyttää.
Päätös: Päätettiin kevään kauden lopetuspäiväksi torstai 27.4. klo 12-16.

11.

Toimenpiteet asumistuen ja muiden tukijärjestelmämuutoksien johdosta
Jatketaan edellisessä hallituksen kokouksessa aloitettua keskustelua.
Keskusteltiin asumistuen muutoksiin liittyvistä asioista ja todettiin, että
ylioppilaskunnan rooli on erityisesti tiedottaa asiasta. Mitä jokaisen opiskelijan tulisi
ottaa muutoksessa huomioon. Saariniemi on alustavasti keskustellut LUT:n johdon
kanssa yhteisen tapaamisen järjestämisestä KELA:n edustajien kanssa. Lisäksi
puhuttiin, että LOAS:n kanssa on syytä keskustella miten LOAS suhtautuu siihen,
jos yksittäisille opiskelijoille tulee ongelmia maksaa vuokraa tukien saamisen
kanssa.
Päätös: Päätettiin, että Kyheröinen tiedottaa asumistukimuutoksista, Saariniemi
vastaa KELA-tapaamisen järjestämisestä ja Ilmavirta keskustelee LOAS:n kanssa.

12.

LTKY:n uuden pakettiauton hankinta ja vanhan pakettiauton myynti
Toimisto kollektiivisesti etsi sopivia pakettiautoja korvaamaan nykyinen Äitee, joka
alkaa olla jo vahvasti aikansa elänyt. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui
Lappeenrannassa AutoRinne Oy:lla myynnissä oleva uudempi Ford Transit.
Pääsihteeri ja Sami Aalto kävivät koeajamassa auton ja neuvottelivat kaupasta ja
vanhan Äiteen myymisestä. Neuvottelujen jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen,
jossa uuden pakettiauton hinnaksi muodostui 9500€ sisältäen uuden tuulilasin, sekä
auton katsastuksen. Auto on muuten hyvässä kunnossa, mutta uudet kesärenkaat
tulee hankkia. Vanhasta pakettiautosta AutoRinne tarjosi 1000€. Pakettiautoon oli
budjetoitu 8000€ ja sen lisäksi mainoksia uuden auton kyljestä on ostettu yhteensä
noin 6000€:lla. Uuden pakettiauton tekniset tiedot ovat:
Malli: Ford Transit 300S 2,2TDCi
Rekisteritunnus: FJG-208
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Vuosimalli: 2009
Ajokilometrit ostaessa: 185 000
Ostohinta: 9500€ (sis. alv)
Päätös: Päätettiin ostaa ylioppilaskunnalle yllä mainittu uusi pakettiauto hintaan
9500€. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Antti Ilmavirta ja puheenjohtaja Jan
Saariniemi allekirjoittamaan kauppakirja. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Antti
Ilmavirta hoitamaan kauppaan liittyvät käytännön toimet, kuten rekisteröinti.
Päätös: Päätettiin myydä ylioppilaskunnan vanha pakettiauto hintaan 1000€.
Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Antti Ilmavirta ja puheenjohtaja Jan Saariniemi
allekirjoittamaan kauppakirja. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Antti Ilmavirta
hoitamaan kauppaan liittyvät käytännön toimet.
13.

LTKY:n uuden peräkärryn hankinta ja vanhan peräkärryn myynti
Prosessissa
pakettiauton
hankinnasta
todettiin,
että
pakettiauton
kuljetuskapasiteettia voisi helposti kasvattaa suurella ja kuomulla varustetulla
peräkärryllä. Samoin peräkärryä voisi jäsenpalveluna vuokrata esim. jäsenten
muuttoprojekteihin. Ylioppilaskunnalla on nykyisinkin peräkärry, mutta se on pieni ja
vailla kuomua, jolloin sillä on hankala kuljettaa mitään järkevää. Pääsihteeri
keskusteli asiasta edustajiston kanssa ja edustajistolle sopii, että uuden
pakettiauton budjetista käytetään siivu peräkärryn hankintaan. Kunnollisen kärryn
hinta on noin 2000-2500€. Vanhasta kärrystä voi samassa yhteydessä luopua, jos
sille ottaja löytyy.
Päätös: Päätettiin ostaa ylioppilaskunnalle uusi, kuomullinen peräkärry hintaan
2000-2500€. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri hoitamaan hankinta.
Päätös: Päätettiin myydä ylioppilaskunnan vanha peräkärry. Päätettiin valtuuttaa
pääsihteeri hoitamaan myynti.

14.

Frankin yhteistyösopimus
Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.
Frank on toimittanut LTKY:lle uuden version yhteistyösopimuksesta. Uudessa
sopimusversiossa otetaan paremmin kantaa digitaalisuuteen ja uuteen malliin,
jossa opiskelijakorttia tarjotaan kaikille, ei vain yhteistyöjärjestöjen jäsenille.
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Uusi sopimus liittyy Virta-palveluun ja sen allekirjoittaminen on ajankohtaista vasta
kun Virta on otettu käyttöön Frankin ja LUT:n välillä. Todettiin, että tässä vaiheessa
ei tarvitse asiaa edistää.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
15.

Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten vahvistaminen
Jäsenpalveluvaliokunta on kokouksessaan 2/2017 päättänyt myöntää seuraavat
avustukset:
Laukka 40,87€
WMCC/WAK 300€
Ateljee 200€
Ulvova Susi 26,35€
Acti 300€
Pikametallimiehet 150€ ja 275€ kahdesta eri hakemuksesta
Resonanssi 250€
Avustusvaroja on noin 1100€ jäljellä.
Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluvaliokunnan päätökset.
Liitteet: JPV pöytäkirja 2/2017

16.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen haku
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen haku päätettiin avata edellisessä
edustajiston kokouksessa. Keskusteltiin siitä milloin haku tulisi avata ja kuinka
kauan haun olisi hyvä olla auki. Todettiin, että haun voisi avata jo nyt ja pitää hakua
koko kesän auki fuksiviikkojen loppuun saakka. 10.9. loppupäivä. Ennakkotehtävän
dl 17.9.
Päätös: Päätettiin valtuuttaa varapuheenjohtaja Laamanen avaamaan hallituksen
opiskelijajäsenen haku heti kun hakukuulutus on valmis. Päätettiin pitää hakua auki
10.9. saakka.
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Hallituksen seuraava kokous
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous tiistaina 18.4. klo 14.30.

18.

Muut esille tulevat asiat
Laamanen: LTKY sai vuosijuhlalahjaksi iZettlen ja pääsihteeri voisi selvittää saisiko
laitteen käyttöön killoille ja kerhoille esimerkiksi lipunmyynnin tukemiseen.
Ilmavirta: 50v juhlavuosi vuonna 2019 on suuri mahdollisuus ajatella isosti, mutta
toimeen pitää tarttua nyt. Syksyllä olisi hyvä harkita projektihenkilön palkkaamista
suunnittelemaan juhlavuoden kulkua ja erityisesti avustusten hakemista jo hyvissä
ajoin vuonna 2018. Pääsihteeri esittelee edustajistolle ehdotuksensa seuraavassa
kokouksessa.

19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.16.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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