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LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

6.9.2018, klo 17.00
LUT, luokka 4304-4305
Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja
Hämäläinen Arttu (SLUT-E), poissa
Kousa Olli (SIUN)
Jyrhämä Lari (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON)
Kuusela Ville (SLUT-E)
Riedler Larissa (NEON)
Pirtilä Mari (SLUT-E), poistui ennen kohtaa 12.
Mäkelä Ida (SIUN)
Hirsimäki Anna (NEON)
Lindroos Juuso (KTOKK), estynyt, varalla Hujanen Teemu (KTOKK)
Mikkonen Henri (SLUT-E), estynyt, varalla Haikonen Tara (SLUT-E)
Laineenoja Aino (NEON)
Piiparinen Joni (SIUN)
Skogberg Waltteri (SLUT-E)
Räisänen Peppiina (NEON)
Mertakorpi Aaro (SLUT-E)
Heiskanen Santeri (NEON)
Luukka Maija (SIUN)
Helppi Olli (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit (SLUT-E)
Rautiainen Valtteri (NEON), estynyt, varalla Kantola Samuli (LTKY
OIKEAT)
Martikainen Ilkka (KTOKK)
Anttila Sara (NEON), estynyt
Närhi Kuisma (SIUN), poissa, varalla Översti Kimi (SIUN)
Juntunen Tuomas (SLUT-E)
Tuunainen Valeri (NEON)
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E)
Laukkanen Panu (SIUN)
Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja
Etelävuori Pia, hallituksen jäsen
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Suikula Joonas, hallituksen jäsen
Kaukinen Arttu, hallituksen jäsen
Kataja Hanna, hallituksen jäsen
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.

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 kohtien 1.-11. ajan 25 (kaksikymmentäviisi) ja kohtien
12.-17. ajan 24 (kaksikymmentäneljä) edustajiston jäsentä.
Pääsihteerille on ilmoitettu seuraavat pidempiaikaiset estyneisyydet:
Hanna Kataja (SLUT-E) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Arttu Hämäläinen
(SLUT-E).
Petri Maaninen (SIUN) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Ida Mäkelä (SIUN).
Miika Laurikainen (SLUT-E) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Waltteri
Skogberg (SLUT-E).
Lauri Kumpulainen (NEON) on valmistunut, varalle nousee Peppiina Räisänen
(NEON).
Siiri Jämsén (SLUT-E) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Aatu Mertakorpi
(SLUT-E).
Pia Etelävuori (NEON) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Santeri Heiskanen
(NEON).
Lauri Pyykkönen (NEON) on estynyt syksyn 2018, varalle nousee Valeri Tuunainen
(NEON).
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
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heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti
ääntenlaskijoina.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Luukka ja Tuomas Juntunen ja heille
varahenkilöiksi Kimi Översti ja Olli Kousa.
4.

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Ilmoitusasiat
Kousa: Fuksikuppa leviää.
Lehtisyrjä: Vapu ei lopu.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
*siirryttiin klo 17.13 kohtaan 7.*

6.

Hallituksen puolivuotisraportti
Hallitus esittelee toimintaansa kuluneelta keväältä ja kesältä.
Päätös: Merkittiin hallituksen puolivuotisraportti tiedoksi.
Liitteet: Hallituksen puolivuotisraportti

7.

Teekkarihymni
*Puheenjohtaja myönsi Marcus Palmulle puheoikeuden*
Teekkarihymnin vanhat sanat ovat herättäneet runsaasti keskustelua nyt alkaneella
syyskaudella. Ylioppilaskunnan epävirallinen linja on ollut, että vanhoja sanoja ei
tulisi käyttää missään, vaan ensimmäinen rivi tulisi laulaa TEK:n
Teekkarivaliokunnan suosituksen mukaisesti sanalla “teekkarin”. Tästä ei
kuitenkaan Lappeenrannassa ole tehty virallista päätöstä. Tampereella ja
Otaniemessä edustajistot ovat linjanneet, että käytetään suosituksen mukaista uutta
muotoa. Oulussa taas päätettiin muuttaa koko ensimmäinen virke muotoon “Yö kuin
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kaamos Pohjoisen on pimiä”.
Asiasta on keskusteltu jo heimoneuvoston (ent. kiltaneuvosto) kokouksessa, jossa
puheenjohtajat sopivat, että kehottavat vahvasti tutoreita ja muita vanhempia
opiskelijoita käyttämään aina vain uusia sanoja. Etenkin nyt, kun uudet fuksit ovat
juuri saapuneet.
LTKY:n hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 13/2018 ja päätyi esittämään
edustajistolle, että käynnistettäisiin sanoituskilpailu, jonka tarkoituksena olisi löytää
ensimmäiseen virkkeeseen Oulun tapaan uudet sanat, jotka sopisivat Skinnarilan
yhteisön laulettaviksi. Uusia sanoja odotellessa käytettäisiin kaikessa materiaalissa
TEK:n
Teekkarivaliokunnan
suosituksen
mukaista
sanaa
“teekkarin”.
Ylioppilaskunta on tilannut ja saanut jo tarroja, joilla vielä myymättömiin vanhoihin
laulukirjoihin korjataan tämä asia.
Ylioppilaskunnan jäsen Marcus Palmu kertoi omista kokemuksistaan
teekkarihymniin liittyen. Samalla hän kertoi syrjinnästä ja kiusaamisesta, jota hän on
joutunut ihonvärinsä takia kokemaan.
Käydyssä keskustelussa nousi esiin tarve keskustella tasavertaisuusasioista ja
rasismista kampuksella laajemminkin. Erityisesti nyt kun ylioppilaskunnan
50v-juhlavuosi lähestyy ja aihe puhuttaa ylioppilasliikettä myös muualla Suomessa.
Päätös: Päätettiin käynnistää sanoituskilpailu Teekkarihymnin ensimmäisen rivin
sanojen muuttamisesta. Päätettiin, että kulttuurivaliokunta vastaa sanoituskilpailusta
ja tuomariston valinnasta. Päätettiin, että uusia sanoja odotellessa suositellaan
vahvasti kaikille ylioppilaskunnan yhdistysluettelon yhdistyksille, että kaikessa
painetussa
materiaalissa,
sekä
laulaessa
käytetään
aina
TEK:n
Teekkarivaliokunnan suosituksen mukaista sanaa “teekkarin”.
*Siirryttiin klo 17.28 kohtaan 6.*
8.

Edunvalvontasihteerin tehtävän jatko
LTKY:n edunvalvontasihteeri Anni Pohjala irtisanoutui heinäkuun lopussa.
Tehtävään liittyen edustajistossa on jo pitkään puhuttu mahdollisuudesta
täysipäiväistää edunvalvontasihteerin tehtävä ja muuttaa tehtävän fokusta
hallinnollisista tehtävistä enemmän kohti aktiivista ja ennakoivaa edunvalvontaa.
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Täsmennyksenä nyt päätetään tahtotilasta tehtävän jatkon suhteen. Mikäli
edustajisto katsoo, että täysipäiväistäminen on perusteltua tulee myöhemmin
budjetin yhteydessä keskusteluun ne taloudelliset toimet, joilla taataan talouden
kestävyys tulevaisuudessa. Kuitenkin tässä yhteydessä on hyvä käydä ohjaavaa
keskustelua tästäkin aiheesta ohjeena tulevaan budjetin laadintaan. Päätökset
työntekijän rekrytoinnin yksityiskohdista tekee aikanaan hallitus pääsihteerin
esityksestä.
Hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 13/2018 ja esittää, että tehtävä
täysipäiväistettäisiin ja sen fokusta muutettaisiin enemmän kohti asiantuntijaroolia.
Edustajisto evästi hallitusta niin, että pyritään siihen, että hallituksen jäsenten
määrää eri leikattaisi asiantuntijan mahdollistamiseksi.
Päätös:
Päätettiin
valtuuttaa
hallitus
ja
pääsihteeri
valmistelemaan
edunvalvontasihteerin
tehtävän
täysipäiväistämistä
ja
muuttamista
edunvalvonta-asiantuntijan tehtäväksi.
Liitteet: Lyhyesti taloudesta, case edunvalvontahenkilö
9.

LTKY:n toimiston remontti ja kalusteet
LTKY:n toimiston remontti on pääosin valmistunut ja lopputarkastus rakennuttajan
kanssa tehdään torstaina 30.8. Tämän jälkeen on vielä hieman pientä korjattavaa ja
palvelutoimiston liukuoven asennus jäljellä. Näiden jälkeen päästään tekemään
taloudellista loppuselvitystä. Tämän hetken tiedon mukaan itse remontti meni hyvin
tarkkaan urakkasopimuksen (n. 55 000 €) mukaan. Lisätöitä on toistaiseksi
hyväksytty rullaoven purkamisen osalta 2 500 € ja lisäksi noin 2 500 € muita
lisätöitä, kuten ylimääräisten listojen asennusta jne.
Sähkötyöt ovat kuitenkin maksaneet huomattavasti odotettua enemmän, sillä niitä
piti myös tehdä huomattavasti odotettua enemmän. Sähkötyöt jätettiin alunperin
urakkasopimuksesta pois vajavaisten sähkökuvien ja sähkösuunnitelmien
puuttumisen takia sillä oletuksella, että budjettiin mahtuva muutaman tuhannen
euron summa riittäisi. Todellisuudessa työtä oli kuitenkin huomattavasti enemmän
kun huoneisiin piti vetää uusia sähkörasioita, dataliitäntöjä, sekä valokatkaisimia.
Myös valo-ohjauksia piti muuttaa, että oikea kytkin sytyttäisi oikeat valot.
Sähkötöiden loppulasku tulee olemaan noin 11 000 €.
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Keittiön suunnittelu, toteutus ja asennus menivät hyvin budjetoituun noin 6 000 €.
Keittiö tilattiin Gigantilta ja tilauksen yhteydessä laitettiin myös yhteistyökuviot
liikkeelle. Yhteistyökuvio koki kuitenkin pahan kolauksen, kun asiaa pääsihteerin
kanssa hoitanut Gigantin myymäläpäällikko vaihtoi työpaikkaa ja asia ei selvästi
välittynyt uudelle myymäläpäälikölle. Uudet neuvottelut Gigantin kanssa on avattu ja
yhteistyö on edelleen vahvasti pöydällä.
Puuttuvista töistä jäljellä on vielä toimistoa ympäröivien lasipintojen teippaukset
toimiston työrauhan takaamiseksi, sekä riittävän suurien varastotilojen
rakentaminen toimistolle, että esim. lämpölaatikot, termarit ja muut suuret
lainattavat esineet saadaan järkevästi varastoitua.
Kalusteiden ja toimistotarvikkeiden suhteen remontista teki haasteellisen se, että
tiloista ennen remonttia löytynyt mikrobikasvusto on levinnyt kaikkeen toimistossa
olleeseen tavaraan ja siksi erittäin suuri osa toimiston tavaroista jouduttiin
heittämään remontin yhteydessä pois. Jäljelle jääneet tavarat on puhdistettu THL:n
suosituksen mukaisesti. Tavaroiden hävittäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että jotta
uusi toimisto saadaan täysimääräisesti käyttöön on tarpeen hankkia vielä useita
uusia kalusteita ja pienempää toimistotarviketta.
Kalusteiden osalta sponsoreiden hankinta on edelleen kesken. Tällä hetkellä
remonttia varmasti tukevat tahot ovat LUT, EeKoo ja TEK. Summa on tällä hetkellä
3 000 € ja kalusteita LUT:lta. Keskusteluja muiden toimijoiden kanssa käydään ja
hallitus uskoo summan nousevan. Uusista kalusteista on toistaiseksi tilattu vain
kaksi sohvaa, yhteensä noin 5 500 €, pitkien toimitusaikojen takia.
Kaiken kaikkiaan kun otetaan huomioon toteutuneet kulut, ennakoidut kulut ja
saadut avustukset on toimiston remonttiprojekti perässä budjettia noin 17 000 €.
Hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 13/2018 ja päätyi esittämään remontille
27 000 € lisäbudjettia, jolla katettaisiin nyt tiedossa olevat lisätyöt ja puuttuvien
kalusteiden hankinta. Summa on suuri, mutta samalla kuitenkin sellainen, että
kertaluontoisena eränä se ei vielä millään tavalla vaaranna ylioppilaskunnan
kokonaistaloutta.
Pääsihteeri kertoi toimiston sisäilmaongelmista ja asian käsittelystä remontin
aikana. Liitteenä on pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta, jossa asiaa käsiteltiin
enemmän.
Kokouksessa tehtiin kaksi kannatettua muutosesitystä:
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[Pirtilä, kannatus Haikonen] Merkittiin tiedoksi hallituksen väliraportti remontin
edistymisestä. Päätettiin myöntää remontille 17 000 € lisäbudjetti toteutuneiden
lisätöiden kattamiseksi. Päätettiin siirtää lisäbudjetti kalusteiden hankinnasta
seuraavaan kokoukseen. Edustajisto velvoitti hallituksen laatimaan tarkan raportin
siitä, mitä sponsorihankinnan eteen on tehty ja tekemään tarkan suunnitelman siitä,
mitä toimistoon vielä tarvitaan.
[Laineenoja, kannatus Tuunainen] Merkittiin tiedoksi hallituksen väliraportti remontin
edistymisestä. Päätettiin myöntää remontille 22 000 € lisäbudjetti toteutuneiden
lisätöiden kattamiseksi ja puuttuvien kalusteiden hankintaan. Edustajisto velvoitti
hallituksen laatimaan tarkan raportin siitä, mitä sponsorihankinnan eteen on tehty.
Lisäksi edustajisto kehotti hallitusta käyttämään sponsorituloja remontin alijäämän
pienentämiseen.
Puheenjohtaja järjesti koeäänestyksen muutosesitysten välillä. Koeäänestyksen
perusteella todettiin, että Laineenojan muutosesitys voitti.
Puheenjohtaja järjesti koeäänestyksen Laineenojan muutosesityksen ja
pohjaesityksen välillä. Koeäänestyksen perusteella todettiin, että Laineenojan
muutosesitys voitti.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen väliraportti remontin edistymisestä. Päätettiin
myöntää remontille 22 000 € lisäbudjetti toteutuneiden lisätöiden kattamiseksi ja
puuttuvien kalusteiden hankintaan. Edustajisto velvoitti hallituksen laatimaan tarkan
raportin siitä, mitä sponsorihankinnan eteen on tehty. Lisäksi edustajisto kehotti
hallitusta käyttämään sponsorituloja remontin alijäämän pienentämiseen.
Liitteet: Pöytäkirjaote hallituksen kokous 14/2018
10.

LUT Highway -opiskelijoiden asema yhteisössä ja jäsenyysnäkökulma
LUT:ssa on aloittanut lähes sata Highway-opiskelijaa. Highway-opiskelijat ovat
teknisesti avoimen yliopiston opiskelijoita, jotka valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
He saavat avoimen väylän kautta tutkinto-oikeuden LUT:lle, jos suorittavat vuoden
aikana riittävän määrän opintopisteitä riittävällä keskiarvolla. Rajat ovat vanhojen
avoimen yliopiston rajojen mukaisesti 30op / 2,0 tekniikan ja 60op / 3,2
kauppatieteiden puolella.
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Highway-opiskelijat ovat tosiaan avoimen yliopiston opiskelijoita, eivätkä siten ole
oikeutettuja tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin etuihin, kuten KELA:n ateriatukeen,
opintotukeen, opiskelija-alennuksiin, kuten VR:n alennuksiin tai LOAS:n asuntoihin.
Tarkalleen Highway-opiskelijat voivat hakea kyllä LOAS:n asuntoa, mutta eivät voi
saada sellaista ennen kuin kaikki jonossa olevat tutkinto-opiskelijat ovat saaneet
asunnon.
SYL:n jäsenyyssuositusten mukaan ylioppilaskunta ei voi ottaa avoimen yliopiston
opiskelijoita jäsenikseen. Näin ollen tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista
mekanismia, jolla ylioppilaskunta voisi tarjota palveluitaan Highway-opiskelijoille.
Kulttuuri ja yhteisöön osallistuminen on kolikon toinen puoli. LTKY:n on tarpeen
linjata virallisesti, että miten Highway-opiskelijoihin suhtaudutaan opiskelijakulttuurin
ja esim. lakkien ja fuksipisteiden näkökulmasta.
Hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 13/2018 ja päätyi linjaamaan asiasta
esitystekstin mukaisesti. Hallitus myös katsoi, että asia on siinä määrin
merkityksellinen, että se on syytä tuoda edustajiston vahvistettavaksi, vaikka
suuruusluokaltaan asia olisi muuten hallituksen toimivallan alla.
Päätös: Päätettiin, että LUT Highway -opiskelijat voivat kerätä fuksipisteitä
tutkinto-opiskelijoiden tavoin. He voivat saada lakin näiden kerättyjen pisteiden ja
kasteen perusteella jos he saavat tutkinto-oikeuden LUT:n. Todettiin, että LUT
Highway -opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Näin
ollen LUT Highway -opiskelijoilla ei ole oikeutta ylioppilaskunnan jäsenpalveluihin.
11.

Kaksiportaattomuus vs. akkreditointi
LUT:n kauppakorkeakoulu on päättänyt hakea AACSB-akkreditointia. Kyseinen
akkreditointi vaatii kauppakorkeakoulun kaksiportaisuuden vahvistamista siten, että
henkilö, joka ei ole suorittanut kanditutkintoa ei pääsisi osallistumaan maisteritason
kursseille. LTKY:n linjapaperi on vahvasti kaksiportaisuutta vastaan, mutta
koulutuksen arvon kohentuminen voidaan nähdä syynä lieventämään linjaa.
Vastaisuudessa olisi myös hyvä olla linja, jos tekniikan aloilla tulee vastaavia
tilanteita, jolloin voidaan reagoida asiaan nopeasti.
Hallitus keskustelu asiasta kokouksessaan 13/2018 ja totesi, että erityisesti tässä
on syytä olla huolissaan tapauksista, joissa esim. yhden kurssin tentin
epäonnistuminen saattaisi teoriassa estää kaiken opiskelun seuraavalta
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lukukaudelta ennen ko. tentin suorittamista ja kandi-byrokratian läpikäyntiä. Asia on
vahvasti arvopoliittinen ja siten hallitus päätti kysyä asiassa edustajiston
näkemystä.
Kokouksessa ja kokousta edeltävässä iltakoulussa puhuttiin asiasta runsaasti.
Edustajisto esitti huolensa opintojen hankaloitumisesta ja joustavuuden
häviämisestä. Opintojen keskeytyminen esimerkiksi yhden puuttuvan kandikurssin
takia on todellinen ongelma. LUT on nyt myös tunnettu siitä, että liikkuminen
tekniikan ja kauppatieteiden kurssien välillä on vaivatonta, tämän pelätään
vaikeutuvan. Akkreditoinnista ei löydetty juurikaan hyötyjä riviopiskelijoille.
Kokouksessa esitettiin useita muutosesityksiä, joista hallitus otti lopulta nimiinsä
version, joka sisälsi oleelliset osat kaikista muutosesityksistä.
Päätös: Päätettiin vahvistaa LTKY:n linjapaperin linja siitä, että ylioppilaskunta
vastustaa kaksiportaisuutta. Todettiin, että LTKY kannattaa joustavuutta eri alojen
ja kandi-maisterikurssien välillä, mutta edellyttää, että kursseille on määritelty
kohtuulliset esitietovaatimukset. Lisäksi todettiin, että on tärkeää, että opiskelijoiden
edunvalvonta toteutuu kaikissa tilanteissa.
*Pirtilä poistui klo 20.11.*
12.

LTKY:n SYL-hallitusehdokkaan nimeäminen
LTKY:n edustajisto valitsee hallituksen esityksestä LTKY:n ehdokkaan tai
ehdokkaat SYL:n hallitukseen tulevalle vuodelle. Hallitus on kokouksessaan
11/2018 päättänyt esittää edustajistolle, että LTKY asettaisi Arttu Kaukisen omaksi
ehdokkaakseen SYL:n hallitukseen vuodelle 2019.
Päätös: Päätettiin nimetä Arttu Kaukinen LTKY:n ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen
vuodelle 2019.

13.

Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen
13.1.

Ratsastuskerho Laukka
Ratsastuskerho Laukka on päättänyt
perättäisessä kerhon kokouksessa.

lakkauttaa

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

itsensä

kahdessa

8.9.2018

10/11

Päätös: Todettiin Ratsastuskerho Laukka lakkautetuksi. Päätettiin siirtää
Ratsastuskerho Laukan varat Ratsastuskerho Laukka ry:lle, kun yhdistys saa
pankkitilin.
Liitteet: Laukka1, Laukka2
14.

Opetuspalkinnot
Kokouksessa tehtiin yksi kannatettu muutosesitys.
[Laineenoja, kannatus Martikainen] Päätettiin myöntää Vuoden opintojakso
-palkinto Tilinpäätösanalyysi-kurssille, jonka vastuuopettaja on Antero Tervonen.
Puheenjohtaja
järjesti
koeäänestyksen
pohjaesityksen
ja
Laineenojan
muutosesityksen välillä. Koeäänestyksen perusteella todettiin, että Laineenojan
muutosesitys voitti.
Päätös:
Päätettiin
myöntää
Vuoden
opintojakso
-palkinto
Tilinpäätösanalyysi-kurssille, jonka vastuuopettaja on Antero Tervonen. Päätettiin
myöntää Vuoden opettaja -palkinto edunvalvontatoimikunnan esityksen mukaisesti
Mikko Kuismalle. Päätös on salainen LTKY:n vuosijuhlaan 13.10.2018 saakka.
Liitteet: Esitys opetuspalkinnoilla palkittavista (toimitetaan kokoukseen)

15.

LTKY:n ansiomerkit
LTKY:n merkkiohjesäännön 48 § mukaan ansiomerkit myöntää ylioppilaskunnan
edustajisto hallituksen esityksestä.
Päätös: Päätettiin myöntää ansiomerkit kunniajaoston esityksen mukaisesti. Päätös
on salainen LTKY:n vuosijuhlaan 13.10.2018 saakka.
Liitteet: Esitys ansiomerkeillä palkittavista (toimitetaan kokoukseen)

16.

Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: Aalef Oy:n saneeraus käynnistyi kesäkuussa ja on edennyt kesän aikana.
Ravintola Centren avaimet on luovutettu pois. Saneerausohjelman valmistumista
odotellaan lähiaikoina. Seuraavassa kokouksessa pitäisi olla jo paljon lisätietoa
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aiheesta.
Översti: LTKY:n
päivitettävää.

nettisivuilla,

esimerkiksi

edustajiston

osiossa,

on

paljon

Laineenoja: Èl Classico on päättynyt Enklaavin voittoon.
Kuusela: Pelletiltä pyydettiin lähettämään terveisiä, että ala-aste häiritsee opetusta
nelosvaiheessa edelleen huomattavasti.
Hujanen: Hallituksen ja edustajiston pöytäkirjoja puuttuu LTKY:n nettisivuilta.
17.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

Maija Luukka
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Juntunen
Pöytäkirjantarkastaja

Kimi Översti
Varapöytäkirjantarkastaja

Olli Kousa
Varapöytäkirjantarkastaja
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