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 HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA  
 
Aika: Päivä 27.3.2020 klo 12.00 
Paikka:        Skype 
Läsnä: Ella Toimela  puheenjohtaja 

Liisa Juopperi    hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri 
Eeva Saranpää hallituksen jäsen  
Ilmari Pekonen hallituksen jäsen  
Saara Mäenpää  hallituksen jäsen 
Simo Määränen hallituksen jäsen 
Simo Suurkuukka hallituksen jäsen 
Markus Latvakoski  hallituksen jäsen 
Anselmi Niukko toimihenkilö  
Elias Tiilikainen toimihenkilö 
Hannes Tukeva toimihenkilö 
Juha Lähteinen toimihenkilö  
Juuli Semi  toimihenkilö 
Oona Sulkunen toimihenkilö 
Reetta Malmivaara  toimihenkilö 

 Noora Rautio  jäsen 
 Tomi Ruohonen jäsen 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.03. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

4. EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJAT 
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Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sekä s itä  edeltävä pöytäkirja 

sellaisenaan.  

5. ILMOITUSASIAT 

Enklaavilta on saapunut kutsu syksyllä järjes tettäville vuos ijuhlille. Kiltahuone ja 

yliopis to on suljettuna tois taiseks i. Wappu on s iirretty syksylle. Kaks iportaisuutta 

on s iirretty vuodella eteen päin.  

6. MAISTERI- J A LAHTITOIMIHENKILÖN VALINTA VUODELLE 2020 

Päätettiin valita mais teri- ja Lahtitoimihenkilöks i Noora Rautio. 

7. TALOUSASIAT 

Hyväksyttiin laskuja.  

8. KILLAN POSTI 

Päätetään, että LTKY:n henkilökunta saa avata ja skannata killan pos tit 

poikkeus tilanteen vallitessa.   

9. FUKSLAAKI J A MAISTERIFUKSLAAKI 

Noora huolehtii mais terifuks laakin tekemises tä ja Tomi puoles taan tavallises ta 

Fuks laakis ta. Kaikki hallitus laiset kirjoittavat itses tään pienet es ittelyt fuks laakeja 

varten. Tavoitteena on saada kaikki valmiiks i kesähalkoon mennessä.  

10. TEKEMISTÄ KORONAKARANTEENIIN 

Keskus teltiin as ias ta ja  heiteltiin ideoita. 
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11. EXCURSIOT 

Kaikki kevään excurs iot on peruttu. Syksylle on suunnitteilla rankkaa vas taava 

kurs io. Kyseiselle excurs iolle otettais iin ens is ijaises ti osallis tujiks i muita kuin 

fukseja. Mikäli tilaa kuitenkin jää, voidaan fuksejakin ottaa mukaan.  

12. KV- J A ESTIEM 

KV-laaki tullaan tekemään ens i syksyks i.  

13. OPINTOASIAT 

Tulevassa tietotekniikan s ivuainepaketissa on tällä hetkellä erittäin heikos ti 

valinnanvapautta. Valinnanvapautta yritetään saada lisättyä. Toivotaan yliopis ton 

järjes tävän tulevalle kesälle tavallis ta enemmän kesäkursseja. Tämä olis i hyvä 

etenkin niille opiskelijoille, jotka eivät koronatilanteen vuoks i pääse kesätöihin tai 

joiden opinnot ovat vaarassa venyä. Suunniteltiin etänä pidettäviä kiltiskahveja. 

14. YRITYSSUHDEASIAT 

Yrityssuhdetiimin toimet painottuvat jatkossa haalareiden mainoks iin sekä 

seuraaviin Kaplaakin vuos ijuhliin. 

15. TIEDOTUSASIAT 

Englannin kielis ten nettis ivujen valmiita teks tejä ei löytynyt. Viikkotiedotteen 

lähettämis tä jatketaan entiseen malliin. Suunnitellaan tuleviin viikkotiedotteis iin 

s isällöks i es imerkiks i vinkkejä etäopiskeluun, taukojumppia yms. 

16. KILTISASIAT   
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Kiltis  on kiinni.  

       23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Koronatilannetta seurataan ja tarvittaessa kesäpäivät perutaan. Kesäpäivien 

ohjelma suunnitellaan joka tapauksessa. Ohjelmaa voidaan hyödyntää tulevina 

vuos ina, vaikka tänä vuonna kesäpäivät eivät toteutuis i. J äsenis töltä on tullut 

ideoita ohjelmaa varten. Brains torming-tilaisuus  järjes tetään ens i perjantaina 3.4 

klo 10. J aos tojen kiitos tilaisuus  on s iirretty syksylle.  

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.07. 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja 

______________________ 
Liisa J uopperi 
Kokouksen s ihteeri 
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