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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

4.10.2018, klo 9.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Pia Etelävuori, poistui kohdan 9. jälkeen
Hanna Kataja
Miika Laurikainen
Joonas Suikula
Otto Salminen
Arttu Kaukinen, poistui kohdan 9. jälkeen
Olli Kousa, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, poistui kohdan 9. jälkeen
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan tekemisen jälkeen oli saapunut kutsu Clusterin
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 16/2018 pöytäkirja.
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Ilmoitusasiat
Etelävuori: Yksi halloped-paikka on ollut auki syksyn ajan, pitää laittaa seuraavaan
kokoukseen hakuun. Olisi mukavaa, jos keskusteltaisiin enemmän hallituksen
kanssa ja tiedot läsnäoloa vaativista tapahtumista saataisiin aiemmin.
Kaukinen: Finnsight Visiofest ei ollut kovin hyödyllinen, jatkoimme Laurikaisen
kanssa siitä Turkuun tapaan FITechin yhteistökoordinaattoria. Tällä oli paljon hyviä
visioita Turun yhteisön kehittämiseen! Siitä saadaan mallia myös Lahteen.
Lahdessa on 16.11. sitsit!
Suikula: OLL:n sektoritapaaminen oli oikein hyödyllinen. Tehtiin töitä mm.
liittokokousmateriaalien suhteen. Sektoritapaamisten määrä ehkä vähenee
kolmesta kahteen.
Kataja: Tänään on IsoKristiinan opiskelijapäivät!
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6.

Kutsut
6.1.

SYL:n johdon seminaari 18.-19.10.
SYL:n perinteinen johdon seminaari Helsingissä to-pe 18.-19.10.
Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja Ilmavirta.

6.2.

ActIn vuosijuhla & lyhytelokuvakatselmus 20.10.
Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI toivottaa kaksi LTKY:n edustajaa
tervetulleeksi juhlistamaan ActIn 20-vuotista taivalta lauantaina 20.10.2018
ylioppilastalolle. Juhlallisuudet alkavat klo 17 lyhytelokuvakatselmuksen
muodossa ylioppilastalon auditoriossa. Luvassa on ActIn kesällä kuvaamia
lyhytelokuvia sekä parhaita paloja vuosien varrelta. Katselmuksen jälkeen
noin klo 19 siirrytään Ylioppilastalon kellariin jatkamaan itbse juhlallisuuksien
pariin. Juhlissa luvassa muun muassa live-esiintymisiä ja -musiikkia, sekä
ruokatarjoilu. Ilmoittautumisen takaraja on 15.10.
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Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja avec.
6.3.

Clusterin vuosijuhlat 26.10.
Cluster juhlii perjantaina 26.10. Ylioppilastalon kellarissa. Ilmoittautumisen
takaraja on 15.10.
Päätös: Päätettiin lähettää Kataja ja avec.

6.4.

SAIKO:n vuosijuhla 27.10.
Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta kutsuu kaksi LTKY:n
edustajaa
juhlimaan
20-vuotiasta
SAIKO:a
lauantaina
27.10.
Cocktail-tilaisuus ja pääjuhla järjestetään Kehruuhuoneella ja jatkot Club
Rakuunassa. Ilmoittautumisen takaraja on 15.10.
Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja Suikula.

6.5.

Periferiaylioppilaskuntien paneeli SYL:n hallitusehdokkaille 1.11.
Periferiaylioppilaskunnat kutsuvat LTKY:n SYL-liittohallitusehdokkaan
periferiapaneeliin Itä-Suomen yliopistolle Joensuuhun 1.11. kello 15-17.
Paneeli pidetään osoitteessa Yliopistokatu 7 Futura-rakennuksen salissa
F100. Paneeli on avoin kaikille ehdokkaille.
Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen.

6.6.

Tamyn vuosijuhla 3.11.
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta juhlii 93. ja samalla viimeistä
vuosijuhlaansa Paja Kongressikeskuksessa lauantaina 3.11. Mukaan
mahtuu kaksi LTKY:n edustajaa. Ilmoittautumisen takaraja on 14.10.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Laurikainen.

6.7.

TYY:n vuosijuhla 10.11.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan 96. vuosijuhlat juhlitaan Turun linnan
Kuningattarensalissa
lauantaina
10.11.
alkaen
klo
16.30
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cocktail-tilaisuudella. Kutsuvieraiden erillisilmoittautuminen sulkeutuu 5.10. ja
yleinen ilmoittautuminen 31.10.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Kaukinen.
6.8.

Tutti ry:n vuosijuhla 17.11.
Vaasan yliopiston tekniikan alan opiskelijoiden ainejärjestö Tutti ry kutsuu
LTKY:n edustajat Vaasaan ravintola Silveriaan lauantaina 17.11. juhlimaan
yhdistyksen 28. vuosijuhlaa.
Päätös: Pöydättiin.

6.9.

HYY:n vuosijuhla 24.11.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viettää 150-vuotisjuhliaan Vanhalla
ylioppilastalolla Helsingissä lauantaina 24.11. Jatkot ovat the Circuksessa.
Kaikki
halukkaat
mahtuvat
mukaan,
tosin
kutsuvieraiden
erillisilmoittautuminen on jo sulkeutunut.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori, Kataja, Kaukinen, Laurikainen,
Sikanen, Suikula ja Ilmavirta.

7.

Matkalaskut
Sikanen: 321,50 €
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8.

Toimiston teippaukset
Hallitus käsitteli toimiston teippauksia kokouksessaan 15/2018 ja päätti silloin
palauttaa teippaukset valmisteluun ja pyytää toista tarjousta. Puheenjohtaja
Sikanen on sittemmin pyytänyt toisen tarjouksen Granolta. Pitkällisen keskustelun
jälkeen Granolta saatiin CDM:n tarjousta vastaava tarjous. Nyt vaihtoehtoja on
käytännössä neljä:
1) CDM tekee kaiken (suunnittelu + toteutus) n. 2100 €
2) CDM suunnittelee, Grano toteuttaa n. 900 € + 1 300 €
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3) Grano tekee kaiken (suunnittelu + toteutus) n. 1 600 €
4) Grano tekee laatikkoteippaukset 850 €
Hallitus keskusteli asiasta ja keskustelun perusteella todettiin, että kannatusta
saivat vaihtoehdot 1) ja 4). Puheenjohtaja kutsui suoritettavaksi vaalisäännön
mukaisen äänestyksen, jossa vaihtoehto “1) CDM tekee kaiken (suunnittelu +
toteutus) n. 2100 €” oli puolesta ja vaihtoehto “4) Grano tekee laatikkoteippaukset
850 €” vastaan.
Äänestyksen tulos:
Puolesta: 4
Vastaan: 3
Tyhjiä: 0
Todettiin, että vaihtoehto “1) CDM tekee kaiken (suunnittelu + toteutus) n. 2100 €”
voitti.
Päätös: Päätettiin tilata CDM:ltä teippausten suunnittelu ja toteutus. Päätettiin
valtuuttaa pääsihteeri hoitamaan neuvottelut CDM:n kanssa.
9.

Toimiston kalusteet
Toimistosta puuttuu vielä merkittävä osa kalusteista, kuten nojatuoleja, pöytiä ja
pieni sohva palvelutoimistosta. Kaluste Kaakolta on saatu 1 350 € tarjous, joka
sisältää keittiön baaripöytää ja baarituoleja lukuunottamatta kaiken tarpeellisen.
Pääsihteeri esittelee tarjouksen sisällön kokouksessa. Kaluste Kaakon tarjous on
EeKoo-yhteistyön ansiota ja heidän 1 000 € tukensa remontille käytetään tähän
hankintaan. Pääsihteeri ja puheenjohtaja yrittävät vielä neuvotella EeKoon
tukiosuutta suuremmaksi.
Toimiston keittiöön on suunniteltu suuri 120x120 cm baaripöytä näin suurta ei
kuitenkaan tunnu järkevään hintaan saavan kaupasta. Hintahaitari tarjouksissa on
ollut 1 500 € ja 2 000 € välillä. Prosessin edetessä pääsihteeri sopi Kaluste
Poutasen, eli kaapit toimittavan yrityksen kanssa, että he tekevät tarvittavan
pöytälevyn ja tästä saadaan kalustelistoilla ja irtojaloilla täysin toimiva ratkaisu.
Yhteishinta on luokkaa 300 €. Tämän jälkeen tarpeellisista hankinnoista puuttuvat
enää oikeastaan baarituolit.
Lisäksi toimiston kalusteisiin liittyen on tarpeen puhua toimiston televisiosta, jonka
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hankintaan TEK on luvannut osallistua. Pääsihteeri esittelee asiaa.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Kaluste Kaakon 1 350 € tarjous puuttuvista kalusteista.
*Etelävuori, Kaukinen ja Kousa poistuivat klo 9.53*
10.

Toimiston uusi siivoussopimus
ISS on irtisanonut siivoussopimuksensa yliopiston kanssa ja sitä myöten myös
sopimuksensa Ylioppilastalon kanssa. Kampuksen uusi siivousyrittäjä on Coor
Service Management Oy. Ylioppilastalon toimitusjohtaja Jorma Vilkko ehdotti, että
olisi helpointa jos LTKY kirjoittaisi uuden siivoussopimuksen suoraan Coorin
kanssa. Pääsihteeri ja Vilkko kävivät Coorin kanssa neuvotteluja ja päätyivät lopulta
sopimukseen, jonka kuukausihinta on 73,35 € / kk + alv. Tämä on noin
kolmanneksen halvempi kuin hinta, joka LTKY:n toimiston siivouksesta on aiemmin
vastikkeen kautta laskutettu. Jotta siivous pääsi alkamaan 1.10., kun vanha
sopimus oli loppunut, päättivät pääsihteeri ja puheenjohtaja hyväksyä ja
allekirjoittaa sopimuksen.
Päätös: Päätettiin vahvistaa allekirjoitettu LTKY:n toimiston siivoussopimus Coor
Service Management Oy:n kanssa.
Liitteet: LTKY:n toimiston siivoussopimus Coor Service Management Oy

11.

Kerhojen tilanne ja kerhosääntö
Useat kerhot ovat jo perustaneet yhdistyksen jatkamaan kerhon toimintaa tai
prosessi on juuri kesken. Kuitenkin osa ei ole vielä aloittanut prosessia, eikä
todennäköisesti tule myöskään aloittamaan. Edustajisto päätti kokouksessaan
syksyllä 2017, että kerhosääntö lakkautetaan, mutta että sitä sovelletaan “kevään
ajan”. Tätä päätöstä on kuitenkin tulkittu niin, että kerhojen toiminta voi jatkua,
kunnes edustajisto päättää kerhojen lakkauttamisesta virallisesti. Pääsihteeri
katsoo, että edustajiston olisi hyvä asettaa takaraja sille, milloin kerhosäännön
soveltaminen lopullisesti lopetetaan ja samalla edustajisto voisi päättää kaikkien
kerhojen ja niiden tilien lopettamisesta kerralla.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että kerhosäännön soveltamisen
lopettamisesta ja kaikkien jäljellä olevien kerhojen lakkauttamisesta päätetään
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edustajiston kokouksessa 27.11.
12.

Yhdistysluetteloon hyväksyttäviltä yhdistyksiltä vaadittavat tiedot
LTKY:n yhdistysohjesääntö määrittelee, että hallitus hyväksyy uudet
jäsenyhdistykset yhdistysluetteloon. Ohjesääntö ei kuitenkaan määrittele mitä
dokumentteja yhdistysluetteloon hakevan yhdistyksen tulee toimittaa. Hallitus voi
päättää siitä prosessista, jota jäsenyhdistyksen asemaa hakevan yhdistyksen
kohdalla sovelletaan.
Päätös: Päätettiin, että jäsenyhdistyksen asemaa hakevan yhdistyksen tulee
toimittaa pääsihteerille yhdistyksen säännöt, uusin toimintasuunnitelma ja
talousarvio, sekä tiedot siitä kuinka monta äänivaltaista jäsentä yhdistyksellä on,
kuinka monta näistä on LUT-korkeakoulujen opiskelijoita ja kuinka monta LTKY:n
jäseniä.

13.

Heimo-kortin tilausmahdollisuus LTKY:n jäsenille
SAIKO on myynyt Heimo-kortteja, eli opiskelijan paikallisia etukortteja,
onnistuneesti elokuusta lähtien osana omaa opiskelijakorttiaan. Aiemmissa
keskusteluissa on puhuttu, että kortti tulisi tilattavaksi myös LTKY:n jäsenille
puhtaasti etukorttina, eli se ei olisi virallinen opiskelijatodistus. Pääsihteeri selvittää
tilausputken järjestämistä korttituottajan kanssa, mutta tämän hetken paras tieto on,
että jos kortti maksaisi noin 10 € ostaa, se kantaisi omat kustannuksensa.
Heimo-kortilla saataviin etuihin voi tutustua osoitteessa w
 ww.heimokortti.fi.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että pääsihteeri ja hallitus voivat tehdä
sopimuksen Heimo-korttien valmistamisesta ja että LTKY voi alkaa myydä
Heimo-kortteja jäsenilleen.

14.

LTKY:n tiedotuksesta
Keskustellaan LTKY:n tiedotuksesta.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

15.

Hallituksen seuraava kokous
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Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.
16.

Muut esille tulevat asiat
Ilmavirta: LOAS päivittää tietojärjestelmiään, jonka johdosta väliaikaisesti LOAS:n
kohteissa siirrytään paperisiin varauskalentereihin. Oodi-konsortioon olisi tärkeää
olla yhteydessä, jotta opiskelijoiden kanta Oodin ja SISUn kehittämisessä
kuultaisiin.
Suikula: OLL:n puolella puhetta tietopankista. Kierrätyspöytä-asiaa voisi lobata.
Sikanen: Viralliset iltakoulut eivät ehkä ole hyvä tapa, mutta epäviralliset
kokoontumiset voisivat toimia paremmin.
Laurikainen: Halloped-kahvitukset
osallistujamäärä oli pienehkö.

17.

launchattu,

reaktiot

positiivisia,

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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vaikka

