1.7.2017

Pöytäkirja 11/2017

1/8

1.7.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

30.6.2017, klo 10.00
Sähköpostikokous
Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Olli Haakana
Jeremias Skyttä
Saara Laamanen
Jenni Kyheröinen
Teemu Hujanen
Henri Antikainen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

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 10/2017 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Skyttä ilmoitti aloittaneensa LTKY:n uutena IT-asiantuntijana. Työtehtäviin kuuluu
mm. serverien hostaus ja ylläpito.
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Laamanen ilmoitti seuraavaa:
- Hallitustyöskentely-kurssi 3-6 op on mennyt läpi koulutusohjelmien johtajilla,
opintopalveluista on luvattu ilmoittaa kun päivitykset on tehty
opinto-oppaisiin.
- 60 op palkitsemisjärjestelyt yhtenivät myös Schooleissa: lahjakortin arvo on
80
€
ja
kaikille
tulee
LinkedIn -sertifikaatti. Progressiivisen
palkitsemisjärjestelyn
ja
palkitsemisjärjestelyistä
maisterivaiheessa
-esityksistä keskusteltiin Schoolien johtajien kanssa, mutta ei sovittu vielä
yhteistä mallia.
- Esittelin OLS:n tuloksi LUT:n hallitukselle 7.6., hyvin meni. OLS:n tulokset
jaetaan killoille kesän aikana ja kiltakummi voisi pyytää tulosten käsittelyä
killoittain halkoissa siten, että se tulee käytyä edes jossain määrin läpi
kiltojen
hallitusten
kesken.
Aktiiviset
puheenjohtajat
ja
edunvalvontavastaavat voivat nostaa sieltä kehitettäviä kohteita omassa
koulutusohjelmassa.
- Käytiin LUT:n tohtoripromootioillallisella 16.6. ja Jan oli tyytymätön
kasvisannokseensa nähtyään pihvini. Pihvi oli hyvää ja muutenkin hieno
tapahtuma.
Kyheröinen ilmoitti seuraavaa:
- Sain vihdoin kirjaamosta valtuutettujen sähköpostiosoitteet (vaikka erikseen
pyysin postiosoitteita, ne eivät ilmeisesti ole saatavilla). Kirjoitan valtuutetuille
lyhyen ja ytimekkään onnitteluviestin. Syksymmällä tarkoitus olisi järjestää
valtuutetuille jonkinlainen kahvittelutilaisuus tms.
- Sain Nyytiltä viestin, että Hali cardit ovat tilattavissa. Kyseessä siis Nyytin
jonkinlainen halauskampanja. Pääsihteeri voi tilata sopivan määrän.
Hujanen ilmoitti, että kesätöissä on kivaa. :)
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyöseminaari 14.6.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu korkeakouluyhteisön edustajia sekä
elinkeinoelämän
ja
muiden
sidosryhmien
toimijoita
yhteiseen
valmistelutyöhön, jossa määrittelemme suomalaisen korkeakoulutuksen ja
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tutkimuksen tavoitetilaa vuoteen 2030 ja siihen vievää polkua. Seminaari
järjestetään keskiviikkona 14.6. klo 10.00-16.00 Helsingissä, Clarion
Hotellissa. Tilaisuus on maksuton.
Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.
6.2.

TEK:n teekkarikopojen tapaaminen 24.-25.8.
TEK järjestää perinteisen teekkarikopojen tapaamisen Vierumäellä TEK:n
Kiilukka-huvilalla to-pe 24.-25.8. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen
aktiivisia teekkarivaikuttajia niin ylioppilaskuntien kuin teekkariyhdistysten
hallituksista sekä keskeisistä TEKin valiokunnista. Tarkoituksena on edistää
yhteistyötä tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä sekä edistää
hyvien käytäntöjen leviämistä - unohtamatta myöskään letkeää yhdessäoloa.
Tilaisuus on maksuton ja matkakulut korvataan. Ilmoittautumisen takaraja on
10.8.
Päätös: Pöydättiin.

6.3.

SYL:n työelämäsektoritapaaminen 11.9.
SYL järjestää Lapinrinteellä työelämäsektoritapaamisen maanantaina 11.9.
Klo
8.30-17.
Tapaamisessa
keskustellaan
muun
muassa
maakuntauudistuksen vaikutuksista työelämäsektorin palveluihin ja
elinikäisestä oppimisesta työelämän murroksessa. Ilmoittautumisen takaraja
on 6.9.
Päätös: Pöydättiin.

6.4.

Enklaavin vuosijuhla 15.9.
Kauppatieteiden ainejärjestä Enklaavi ry juhlii 26. vuosijuhlaansa Imatran
valtiohotellilla perjantaina 15.9. Tiukan ilmoittautumisaikataulun takia hallitus
valitsi lähtijät keskuudestaan ja ilmoittautumiset on jo tehty.
Päätös: Vahvistettiin tehty päätös lähettää Hujanen ja Laamanen.

6.5.

MPKK:n oppilaskunnan vuosijuhla 15.9.
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Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta kutsuu LTKY:n juhlimaan
kanssaan
3.
vuosijuhlaansa
perjantaina
15.9.
Helsinkiin
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin Santahaminaan. Ohjelmassa on
cocktail-tilaisuus, illallinen ja tanssia orkesterin säestyksellä. Ilmoittautumisen
takaraja on 1.9.
Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen.
7.

Matkalaskut
Olli Haakana 40€
Teemu Hujanen 46€
Jeremias Skyttä 70€
Antti Ilmavirta 98,50€
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8.

Edustajiston syksyn ensimmäinen kokous
LTKY:n säännöt edellyttävät, että edustajistovaalien vaalilautakunta asetetaan
viimeistään 10.9. Näin ollen edustajiston pitää viimeistään tuolloin pitää kokous.
Tämä on aiemmin, kuin keväällä suunniteltu 17.9. Todennäköinen kokouspäivä on
torstai 7.9. Edustajiston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle, kuten tavallista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.

Asuntosihteerin haun avaaminen ja tilapäismajoituksen tilanne
Tilapäismajoituksen tarve näyttää arvioiden mukaan suunnilleen samalta kuin viime
vuonna, jolloin LTKY:n palvelua käytti vajaa sata opiskelijaa. Pääsihteeri on sopinut
LOAS:n kanssa tilapäismajoituksen järjestämisestä aiempien vuosien tapaan.
LUT:lta, Saimialta ja LOAS:lta on odotettavissa avustukset aiempien vuosien
tapaan. Lappeenrannan kaupungin kanssa keskustelut vielä jatkuvat.
Tilapäismajoitusta hoitamaan on tarpeen palkata asuntosihteeri ja tähän on
budjetissa varauduttu. Pääsihteeri ehdottaa, että avataan haku asuntosihteerin
tehtävään. Tehtävää tarjotaan ensin LTKY:n nykyisille ja tehtävään soveltuville
osa-aikaisille työntekijöille, kuten laki edellyttää. Asuntosihteeri vastaa myös
LTKY:n asunnonvälityksestä.
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Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri avaamaan haku asuntosihteerin
(projektisihteeri) tehtävään viimeistään 9.7.2017. Haku on auki vähintään 14
vuorokautta avaamispäivästä. Pääsihteeri ja hallitus valitsevat hakijat
haastatteluihin ja vastaavat haastatteluista. Asuntosihteerin työaika on 20h/vk,
sopimuksen kesto määräaikaisesti 14.8.-15.10.2017 ja palkkaus ylioppilaskuntien
työehtosopimuksen luokan II mukainen.
10.

LTKY:n 48. vuosijuhlan juhlapaikka ja juhlaviikon kuviot
Vuosijuhlasihteeri ja pääsihteeri ovat tutustuneet mahdollisiin juhlapaikkoihin ja
pyytäneet tarjoukset Aalefilta ja Kehruuhuoneelta. Päätimme alustavasti hyväksyä
Kehruuhuoneen tarjouksen, vaikka se oli hieman Aalefin tarjousta kalliimpi.
Tarjouskilpailun aikana syntyi ajatus järjestää Aalefin kanssa Ylioppilastalolla
“vuosijuhlasitsi” keskiviikkona 11.10. Tästä on myös Aalefin kanssa tehty alustava
sopimus. “Vuosijuhlasitsin” ideana on olla normaalia erikoisempi sitsi, jonka
kohdeyleisö ovat erityisesti ne, jotka kokevat varsinaisen vuosijuhlan liian kalliiksi
ja/tai pönöttäväksi tapahtumaksi. Kartoitetaan “vuosijuhlasitsien” järjestämistä
yhdessä kiltojen ja PoWi:n kanssa.
Päätös: Päätettiin järjestää LTKY:n 48. vuosijuhla Kehruuhuoneella lauantaina
14.10.

11.

Hallituksen kesäajan palkkiot
Puheenjohtaja on tehnyt koko kesäkuun ajan töitä ylioppilaskunnan hyväksi
käytännössä täysipäiväisesti. Pääsihteeri ehdottaa, että muutetaan edellisen
kokouksen päätöstä niin, että maksetaan puheenjohtajalle palkkio myös kesäkuun
ajalta. Heinäkuu pidetään lomakuukautena, kuten on aiemmin päätetty.
Päätös: Päätettiin muuttaa kokouksen 10/2017 päätöstä puheenjohtaja Jan
Saariniemen kohdalta siltä osin, että maksetaan puheenjohtajalle täysi palkkio
kesäkuulta. Palkkio maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

12.

Osallistuminen Kattojenvaltaus-kampanjaan
Joukon Voima -niminen yritys on lähestynyt LTKY:aa ja pyytänyt meitä mukaan
Kattojenvaltaus-kampanjaan.
Kampanjan
ideana
on
vallata
kattoja
aurinkopaneeleilla ja tarjota tavallisille ihmisille mahdollisuutta joukkorahoittaa
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aurinkovoimaloita. Ensivaiheessa Joukon Voima aikoo haastaa Suomen
Yliopistokiinteistöt, joka omistaa myös Skinnarilan kampuksen rakennukset,
mukaan kampanjaan ja pyytää, että LTKY olisi mukana heittämässä haastetta ja
kertomassa, että opiskelijat haluavat aurinkovoimaa yliopiston katoille. Käytännössä
tässä vaiheessa meiltä pyydetään nimeä listaan ja viestin välittämistä kun sen aika
koittaa.
Päätös: Päätettiin osallistua Kattojenvaltaus-kampanjaan.
Liitteet: Kattojenvaltauskampanjan konseptidokumentti
13.

Yhteistyö sähkönmyynnissä LVSbrokersin kanssa
LVSbrokers on lähestynyt ylioppilaskuntaa ja tarjonnut meille mahdollisuutta
yhteistyöhön. Heidän palvelunsa on sähkömittari.fi, nettisivu, jonka pitäisi pystyä
tarjoamaan halvinta sähköä niille jäsenillemme, joiden tulee tehdä oma
sähkösopimus. Idea on, että LTKY mainostaa sähkömittari.fi palvelua (esim.
somessa ja Alivessa) ja saa uniikin linkin, jonka kautta tehdyt tilaukset tuovat
ylioppilaskunnalle 10€ + alv komission per tehty tilaus.
Päätös: Päätettiin käynnistää neuvottelut LVSbrokersin kanssa sähkömittari.fi
nettisivun markkinoinnista komissiolla ja valtuutettiin Henri Antikainen vastaamaan
neuvotteluista ja kirjoittamaan sopimus LVSbrokersin kanssa.
Liitteet: Sähkömittari.fi opiskelijoille esite

14.

Hallituksen kesäkokouksen järjestäminen
Eräät ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat osoittaneet kiinnostusta
kesäkokouksen pitämistä kohtaan Kesäkokous on luonteeltaan vapaamuotoinen
tapaaminen hallituksen jäsenten kesken. Kokouksessa voidaan myös käsitellä
ylioppilaskunnan toimintaan liittyviä asioita. Kesäkokous on epävirallinen kokous,
joka ei edellytä virallista pöytäkirjaa, laillisuutta tai päätösvaltaisuutta. Kesäkokous
saa laillisen päätösvallan, hallituksen niin päättäessä.
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen kesäkokous
rantasaunalla. Päätettiin kutsua sihteeristö mukaan.

15.

Ylioppilaskunnan mahdollinen varainkeruukohde
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Ylioppilaskunta kerää jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisen maksun erikseen
nimetylle taholle. Edustajisto päättää yhden varainkeruukohteen määräajaksi
kerrallaan.
Lappeenrannan sotaveteraanit ovat pyytäneet ylioppilaskuntaa
tukemaan tulevaisuudessa heidän yhdistyksen toimintaa.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
16.

Ylioppilaskunnan, PoWi:n ja Lappeenrannan kaupungin kyykkäturnaus
Eräät Lappeenrannan kaupungin edustajat ovat ehdottaneet ylioppilaskunnalle
yhteistä kyykkäturnausta. Turnauksen kustannuksista ja käytännön järjestelyistä
vastaa Lappeenrannan kaupunki. PoWi vastaa turnauksen peli-osuuden pitämisestä
ja pelitarvikkeista. Ylioppilaskunnan tehtävänä on organisoida tapahtumaan
osallistujat omalta osalta. Tapahtuman toteuttaminen vaatii ylioppilaskunnalta
vastaavaa, joka huolehtii tapahtuman organisoinnista ja tiedonkulusta.
Päätös: Päätettiin, että Olli
tapahtuman järjestämisessä.

17.

Haakana vastaa ylioppilaskunnan osuudesta

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

18.

Muut esille tulevat asiat
Hujanen selvittää 4-vaiheen mahdollista vuokrausta skinnarilan peruskoululle ja
kirjoittaa siihen liittyen mahdollisesti kannanoton. Tätä varten toivotaan hallitukselta
mielipiteitä asiasta Hujaselle.
Skyttä kertoi, että IsoKristiinan opiskelijapäivät -konsepti etenee. Tarkoituksena siis
luoda
tapahtuma
IsoKristiinaan,
jossa
liikkeet
erityisesti
huomioivat
opiskelija-asiakkaita ja me puolestaan myisimme tätä tapahtumaa jäsenistöllemme
ja AMK:n hessuille. Näillä näkymin menemme Antin kanssa tapaamaan
IsoKristiinan hermanneja viikolla 28 ja ensimmäinen tapahtuma järjestettäisiin
syksyllä.
Laamanen kertoi, että ligniini(pingviini)tutkimuksissa menee hyvin, kesäkin jo
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puolessa välissä omg! Hyvää kesää kaikille! :)
19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.7.2017 klo 11.48 kun kaikki läsnäolijat olivat
hyväksyneet käsiteltävät asiat.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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