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LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 21/2018
AIKA:
PAIKKA:
LÄNSÄ:

21.11.2018, klo 13.00
LTKY:n toimiston kokoushuone
Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Arttu Kaukinen
Pia Etelävuori
Hanna Kataja
Joonas Suikula
Olli Kousa, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, kohdan 11. ajan
Antti Ilmavirta, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.

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 20/2018 pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Kaukinen: Skinnarila palaa. Kaksiportaisuus tuli. Julkista keskustelua käydään
yliopiston kanssa ensimmäistä kertaa LTKY:n omalla alustalla, eli Alivessa. Jaana
Sandström teki vastineen LTKY:n kannanottoon.
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Sikanen: Kiltaneuvoston edustajia osallistui huomattavan hyvin pikaisesti
järjestettyyn kokoukseen, joka liittyy kaksiportaisuustempaukseen. JS-Suomi kävi
eilen tekemässä kuvauksia liittyen JS-Suomen tekemään mainoslehtiseen.
Yllättävän hyviä kuvia saatiin.
Etelävuori: SYL:n liittokokous oli edellisenä viikonloppuna. SYL:n hallitukseen
valittiin puheenjohtajaksi Sanni Lehtinen ja jäseniksi Suvi Vendelin, Kim Kujala,
Heidi Rättyä, Helmi Andersson, Roope Tukia ja Titta Hiltunen. LTKY:n
hallitusvalinnat jännittävät.
Ilmavirta: Juhlavuositoimikuntaan saatiin kahdeksan tekijää kulttuurivastaavan ja
työntekijöiden lisäksi. Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran ensi
maanantaina.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6.

Kutsut
6.1.

Etelä-Karjalan kauppakamarin syyskokous 29.11.
Etelä-Karjalan kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous järjestetään
torstaina 29.11. klo 12-13.30 Sokos Hotel Lappeen Rakuuna Banquetissa.
Kokousalustajana toimii Aura Salla EU-komissiosta. Ilmoittautumisen
takaraja on 23.11.
Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori ja Sikanen.

6.2.

Demarinuorten ja SONKin glögit 4.12.
Illan
aikana
on
luvassa
piparinkoristelua,
ekoglitterbaari,
eduskuntavaalitavoitteiden julkistus ja toimijoiden palkitseminen. Mukaan
kannattaa varata tonttulakki ja tanssikengät. Paikka Helsingissä SDP:n
puoluetoimistolla torstaina 4.12. klo 18-20.
Päätös: Päätettiin lähettää Suikula.

7.

Matkalaskut
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Ilmavirta: 80,50 €
Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.
8.

SYL:n koulutusta
Hei!
Syksyn
aikana
on
valmisteltu
rahoitushakemusta
viestintäja
globaalikasvatushankkeeseen, joka pyrkii saamaan yliopistoja lisäämään kaikkien
yliopistotutkintojen osaamistavoitteisiin kestävän kehityksen globaalia näkökulmaa
kuhunkin aineeseen sopivalla tavalla. Tarjoamme ylioppilaskunnallenne
mahdollisuutta osallistua hankkeeseen kevyesti – hankkimalla vuonna 2019 ja/tai
2020 kestävän kehityksen koulutuksen ylioppilaskuntatoimijoille (esim. hallitukselle,
henkilökunnalle, hallopedeille tai ainejärjestöjenne edustajille).
Koulutuksen omavastuuosuus ylioppilaskunnalle on 35 € ja hankkeesta maksetaan
muut kulut (itse koulutus, sen materiaalit, kouluttajan matkakulut jne). Halutessanne
hankebudjettiin voidaan sisällyttää myös koulutukseen tarvittavan tilan vuokrakulut
(Pyydä
tarkemmat
ohjeet
SYL:n
kehityspolitiikan
asiantuntijalta
(salla.makela@syl.fi puh. 044 7800 220). Ylioppilaskunta puolestaan sitoutuu
varaamaan koulutukselle tilat ja lähettämällä potentiaalisille osallistujille tiedon
koulutuksesta.
Koulutus voidaan räätälöidä joko 1. vaikuttamistyöhön siten, että osallistujat löytävät
keinoja suostutella yliopistoaan lisäämään opiskelemansa alan osaamistavoitteisiin
alalle relevantteja globaalin kestävän kehityksen sisältöjä. Vaihtoehto 2. on
räätälöidä koulutus ainejärjestöille siten, että ne voivat paremmin toteuttaa kestävän
kehityksen periaatteita omassa olemassa olevassa toiminnassaan.
Mikäli kiinnostuitte koulutuksen järjestämisestä, ilmoittakaa siitä 3.12. mennessä
SYL:n kehityspolitiikan asiantuntijalle. Lisätietopyynnöt voi toimittaa samaan
osoitteeseen.
Ystävällisin terveisin
Salla Mäkelä
Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri sopimaan SYL:n kanssa vaihtoehto 2.
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mukaista koulutusta ainakin vuodelle 2019.
9.

Saimian toimintoja Ylioppilastalolle
Saimaan ammattikorkeakoulu on halukas siirtämään opetusta Imatran
lakkautettavalta kampukselta Ylioppilastalon toiseen kerrokseen. Ylioppilastalon
hallitus on kokouksessaan 19.11.2018 päättänyt antaa luvan arkkitehtisuunnittelun
aloittamisesta. Suunnitelun laajuus on koko Ylioppilastalon toinen kerros.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

10.

Kauppa Skinnarilaan
EeKoo on tehnyt Ylioppilastalolle tarjouksen Salen avaamisesta LTKY:n
omistamaan Ylioppilastalon ensimmäisen kerroksen tilaan, jossa nyt toimivat
Enklaavin ja Kaplaakin kiltahuoneet. EeKoon sopimus olisi pituudeltaan 1+5 vuotta
ja maksettu vuokrataso 12 € per neliömetri. Vertailun vuoksi Yliopiston tukisäätiö
maksaa tällä hetkellä noin 17 € per neliömetri vuokraa. Ylioppilastalo Oy hyväksyi
osaltaan kaupan toteutumisen kokouksessaan 19.11.2018 sillä lisäyksellä, että
uudet kiltatilat tulisi osoittaa pikaisesti. Yliopiston tukisäätiö on ilmaissut valmiutensa
vetäytyä nykyisestä vuokrasopimuksesta kyseisten neliöiden osalta.
Kauppa Skinnarilaan on ainakin kaksikymmentä vuotta ollut opiskelijoiden toiveena
ja se on edelleen yksi LTKY:n kuntavaikuttamisohjelman kärkiä. Kuitenkin kaupasta
aiheutuu LTKY:lle menetettyä vuokratuloa suhteessa vuoteen 2021 asti solmittuun
nykyiseen vuokrasopimukseen Yliopiston tukisäätiön kanssa. LTKY:n omistus
vuokrattavasta tilasta on 88 neliömetriä ja menetetty tulo on tarkalleen 4,87 € per
neliömetri per kuukausi. Näin ollen vuositasolla vaikutus on 5 143 €. Laskelmat
perustuvat Ylioppilastalon toimitusjohtaja Jorma Vilkon laskelmiin.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että LTKY:n omistamista Ylioppilastalon
tiloista vuokrataan 88 neliömetriä EeKoolle pienen kaupan rakentamista varten.
Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Ilmavirta neuvottelemaan vuokrasopimus EeKoon
kanssa.
Liitteet: Ylioppilastalon toimitusjohtajan laskelmia

11.

Toimintasuunnitelma 2019, talousarvio 2019 ja KTS 2019-2021
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*Kousa saapui klo 14.06*
Hallitus esittää edustajistolle toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019, talousarviota
vuodelle 2019 ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021
edustajiston istuntokauden viimeisessä kokouksessa tiistaina 27.11.
Päätös: Päätettiin hyväksyä talousarvio 2019 ja KTS 2019-2021 esitettäväksi
edustajistolle.
Päätettiin
valtuuttaa
puheenjohtaja
viimeistelemään
toimintasuunnitelma 2019 ja päätettiin esittää viimeistely toimintasuunnitelma 2019
edustajistolle.
Liitteet: Toimintasuunnitelma 2019, talousarvio 2019, KTS 2019-2021
*Kousa poistui klo 14.50*
12.

Ehdotus jäsenmaksusta lukuvuodelle 2018-2019
Sääntöjen mukaan hallitus tekee edustajistolle talousarvioon sidotun ehdotuksen
jäsenmaksusta seuraavalle lukuvuodelle. YTHS on korottamassa omaa
jäsenmaksuaan tasosta 54 € tasoon 57 € ja LTKY:n täytyy päättää miten tähän
reagoidaan. Talousarvio lähtee siitä lähtökohdasta, että jäsenmaksu pyöristetään
seuraavaan tasavitoseen, sillä jäsenmaksua ei ole muiltakaan osin korotettu
useaan vuoteen, vaikka yleinen kustannustaso on samaan aikaan kohonnut.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle koko lukuvuoden jäsenmaksuksi 130 € ja
jatko-opiskelijoille 20 €. Päätettiin esittää edustajistolle yhden lukukauden
jäsenmaksuksi 70 € ja jatko-opiskelijoille 10 €.

13.

LTKY:n kerhojen lakkauttaminen
Edustajisto päätti kokouksessaan 10/2017 lakkauttaa kerhosäännön ja päätti, että
uusia kerhoja ei voi enää perustaa. Edustajisto asetti tuolloin puolen vuoden
määräajan, jonka aikana kerhotoimintaa saattoi vanhan säännön puitteissa vielä
jatkaa. Määräaika venyi kuitenkin lopulta vuoden mittaiseksi. Edustajisto päätti
kokouksessaan 9/2018, että vielä LTKY:n kerhojen alaisuudessa toimivat kerhot
lakkautetaan edustajiston kokouksessa 11/2018 ja kerhosäännön soveltaminen
lopetetaan.
LTKY:n jäljellä olevat kerhot ovat: ELKO, ESN, Grilliseura, Init, Kamerakerho,
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Laskin, Louhi, Mäti ja maiti, Pikametallimiehet, Resonanssi, Ruut, Teknillinen
maamiesseura, Temu, Tippa-Team, Ulvova Susi ja WMCC.
Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto lakkauttaa kaikki LTKY:n
jäljellä olevat kerhot, sekä lopettaa kerhosäännön soveltamisen. Päätettiin esittää
edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa jäsenpalvelusihteeri Aaltosen ja hallituksen
hoitamaan jäljellä olevien kerhojen, sekä niiden pankkitilien lakkautus hallitusti.
Päätettiin esittää edustajistolle, että lakkautettavien kerhojen varat siirretään kerhon
toimintaa jatkavalle yhdistykselle ja silloin kun tämä on mahdotonta, valtuuttaa
hallituksen päättämään lakkautettavien kerhojen varojen käytöstä.
14.

Jäsenyhdistysten hyväksyminen yhdistysluetteloon.
LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan hallitus hyväksyy yhdistykset LTKY:n
yhdistysluettelon jäsenyhdistyksiksi.
14.1.

Pikametallimiehet ry
Pikametallimiehet ry on ilmoittanut pääsihteerille kirjallisesti hakevansa
jäsenyhdistyksen asemaa LTKY:n yhdistysluettelosta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Pikametallimiehet ry LTKY:n yhdistysluettelon
jäsenyhdistykseksi.

15.

Hallituksen seuraava kokous
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous torstaina 29.11. klo 14.00.

16.

Muut esille tulevat asiat
Kaukinen: LTKY suunnittelee tempausta 27.11. OKM:n seminaarin yhteyteen. Aihe
on kaksiportaisuus ja tarkoituksena osoittaa opiskelijoiden näkemystä siihen. LTKY
fasilitoi kiltoja paikalle. Drivessa on vaikuttamissuunnitelma.
Kataja: TEK:n teekkarikulttuuritutkimuksen tulokset on julkaistu. Keskimäärin LUT:n
luvut ovat kärkipäätä, mutta maisteri- ja kv-opiskelijoiden integroimisessa yhteisöön
on vielä selvästi parannettavaa. Näissä luvuissa LUT oli häntäpäässä.
Sikanen: LUT:n infonäyttöjen sisältöä suunnitellaan ja yo-kunnan mielipidettä näihin
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on kysytty. Olisi hyvä saada sinne materiaalia, joka ohjaa opiskelijoita
ylioppilaskunnan palveluiden luokse.
17.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri
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