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ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA 4/2021

ARMATUURI ry 22.2.2021

Ylioppilastalo

Laserkatu 10

53850 Lappeenranta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Maanantai 22.2.2021 klo 18.00

Paikka: Etäkokous (Zoom)

Läsnä:

Jaakko Marttila, puheenjohtaja

Sara Simell, sihteeri

Jussi Lähteenmäki

Aapo Länsimies

Benjam Tulensalo

Eemil Juntunen

Riikka Rautio

Satu Lehto

Senni Auvinen

Tommi Murtola

Veera Haanpää

Lari Vanhala

Juha Jäkärä

Marika Bister

Olivia Kuronen

Suvi-Tuuli Poikonen

Topias Suikula
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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 11/11.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Yliopisto meni tänään kiinni ja aukeaa kahden viikon päästä.

6. Posti

Kukaan ei ole käynyt katsomassa postia. Vielä ei tiedetä miten posti kulkee, kun yliopisto on

suljettu.

7. Laskut ja talous

Killalla on hyvä rahatilanne. Tilillä on 16 000€. Haalarit oli iso kulu Helmikuun alussa. Ei tiedossa

laskuja lähitulevaisuudelle, joten yliopiston sulkeminen ei luultavasti vaikuta niiden maksamiseen.

Liitteenä tilitapahtumat.
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8. Kiltakummin kuulumiset

Olivia Kuronen kertoi kuulumiset:

Kuntavaalimessut on ylihuomenna 24.2.

LTKY:n vujusihteerihaku on käynnissä.

Hyvinvointiviikko on tulossa.

YO-kuntakierrokset jatkuu maaliskuussa.

Laserilta saa ruokaa, vaikka kampus on kiinni.

9. Armatuurin historiikki 50 v

Senni Auvinen ehdottaa, että Armatuurille tehtäisiin 50v historiikki, eli kirja tai teos, jossa

kerrotaan Armatuurin historiasta. Armatuurista ei ole aikaisemmin tehty historiikkia. Senni haluaisi

aloittaa projektin, koska Armatuurin 50v vuosijuhlat lähestyvät ja ideana olisi myydä historiikkiä

50v vuosijuhlilla. Tänä vuonna juhlitaan jo Armatuurin 47v vuosijuhlaa. Ajatuksena olisi aloittaa

materiaalin keräys tänä vuonna ottamalla yhteyttä alumneihin.

Topias Suikula pyysi puheenvuoroa. Hän muistuttaa, että LTKY:n arkistoista löytyy materiaalia

esimerkiksi vanhoista Armatuurin tapahtumista.

Ehdotus sai kannatusta hallituksen jäseniltä.

Senni ehdotti, että voisi itse sitoutua hoitamaan historiikkiä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja voisi

aloittaa sen työstämisen tänä vuonna. Sennillä olisi hyvät mahdollisuudet päästä tutkimaan LTKY:n

arkistoja, koska kuuluu sen hallitukseen.

Päätös:

Senni Auvinen alkaa työstämään Armatuurin historiikkia. Historiikin on tarkoitus valmistua vuonna

2024 ennen Armatuurin 50v vuosijuhlia.

10. Syksyn excursiot

Senni esitti alustavan suunnitelmansa vuoden 2021 excursioille. Alustava suunnitelma löytyy

Armatuurin Drivestä, Excursiomestarin kansiosta.

Ajatuksena olisi järjestää ensi syksynä kolme excursiota, mikäli korona sen sallii.
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Syyskuussa järjestettäisiin fuksikursio vuoden 2020 fukseille, koska sitä ei voitu järjestää viime

syksynä.  Kursio järjestettäisiin nopeasti fuksiviikkojen jälkeen ja ilmoittautuminen hoidettaisiin

kesällä. Matka kestäisi yhden päivän ja matkaan lähtisi kaksi bussia.

Lokakuussa järjestettäisiin rankka. Matkaan lähdettäisiin kahdella bussilla ja matkan kesto olisi 3

yötä. Rankalle olisi siis mahdollisesti tarjolla 100 paikkaa. Viimevuoden excursiomestarin

Darkkiksen arvio bussien hinnaksi olisi 5000€ -7000€. Bussit olisivat suurimmat kulut rankalla ja

niitä varten voisi kysyä sponsorointia yrityksiltä. Ajatuksena on kuitenkin pitää excursion hinta

mahdollisimman alhaisena, ettei sen hinta olisi kenellekään kynnys lähteä mukaan. Alustavasti

vuoden 2021 fuksit eivät pääsisi mukaan rankalle.

Marraskuussa järjestettäisiin vielä fuksikursio vuoden 2021 fukseille normaaliin tapaan.

Vielä ei tehty mitään päätöksiä asiasta, vaan nämä olivat Sennin alustavat suunnitelmat vuoden

2021 excursioiksi.

11. Armatuurin talousohjesäännön muutos

Armatuurin talousohjesääntöjä on viimeksi päivitetty vuonna 2013. Sieltä löytyy kohtia joita olisi

hyvä selventää ja/tai lisätä.

Ensimmäiseksi esille otetiin talousohjesääntöjen kohta 5.3, joka käsittelee kiltahuonevastaavaa.

Kokouksessa keskusteltiin kiltahuonekuluista ja siitä, pitäisikö talousohjesääntöön laatia tarkemmat

ohjeistukset kiltahuonevastaavan rahan käytöstä. Tällä hetkellä ohjeistus on hieman epäselvä ja se

kaipaisi täsmennystä.

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö talousohjesääntöihin lisätä kohta, jossa mainitaan

kuinka suuria laskuja rahastonhoitaja saa maksimissaan maksaa itsenäisesti, ilman hallituksen

hyväksyntää. Tällä hetkellä rahastonhoitajan maksimi raja on päätetty erikseen hallituksen

kokouksissa.

Talousohjesääntöjen kohta 9. Muutosten teko vaatii korjausta. Tällä hetkellä talousohjesääntö on

ristiriidassa Armatuurin oikeiden sääntöjen kanssa. Talousohjesääntöihin on kirjattu virheellisesti

miten sääntöjä voidaan muuttaa. Siellä sanotaan, että muutoksia voidaan tehdä killan hallituksen

kokouksissa, mutta säännöissä lukee, että ohjesääntöjä voidaan muuttaa vain killan kokouksissa

kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Esille otettiin myös merkkiohjesäännöistä 6§ Kiltanauhan käyttö, joka kaipaa muutosta. Tällä

hetkellä merkkiohjesäännöissä lukee, että “Naiset voivat tehdä kiltanauhasta itselleen ruusukkeen,

jota kannetaan oikeassa rinnuksessa.” Kokouksessa puhuttiin, että ohjetta pitäisi muokata niin, että
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“iltapukua pitävät henkilöt voisivat tehdä kiltanauhasta itselleen ruusukkeen.” Eikä niin, että

kohdassa eriteltäisiin sukupuolia. Ideana kuitenkin on vain se, ettei kiltanauha saa koskettaa

paljasta ihoa.

12. Kevätkokous ja FV-haku

Kevätkokous olisi tarkoitus järjestetään kuukauden päästä. Esimerkiksi 23.3. kello 18.00. Jaakko oli

kysynyt kokouksen puheenjohtajaksi Anniina Pokkia. Kevätkokousta ei voi vetää kukaan

edellisvuoden hallituksen jäsenistä, koska kokouksessa vanha hallitus päästetään irti vastuusta.

Kokouksessa esitellään sääntömuutokset ja äänestetään niistä. Kokouksessa valitaan myös uusi

fuksivastaava. FV hausta tiedotetaan kiltalaisille ja hakemukset lähetetään nykyiselle

fuksivastaavalle Tommi Murtolalle. Haku on auki kevätkokoukseen asti. Tommi lupasi mainostaa

pestiä Armatuurilaisille.

13. Muut esille tulevat asiat

13.1 Merkkejä ja kiltanauhoja voisi tilata ajoissa ennen vujurumbaa.

13.2 Koulun puolesta toivotaan, että opiskelijat osallistuisivat keskusteluun siitä,

miten korona on vaikuttanut heidän opintoihinsa

13.3 Tommin välikyselyyn opintoihin liittyen on vastattu. Kyselyyn oli vastannut 6

henkilöä.

13.4 Armatuuri voisi tehdä infoläystäkkeen kv-opiskelijoille killasta, jotta he saisivat

paremmin informaatiota ja pääsisivät helpommin mukaan toimintaan.

13.5 Veera oli keskustellut Pelletin projektisihteerin kanssa ja Armatuuri ja Pelletti

voisivat yhdessä järjestää etätapahtuman.

Energiatekniikan kilta Laserkatu 10
Armatuuri ry 53850 Lappeenranta www.armatuuri.fi



LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 6 / 6
ARMATUURI RY

4/2021
22.2.2021

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________ _________________________

Jaakko Marttila Sara Simell

puheenjohtaja sihteeri

Liitteet:

1)Tilitapahtumat
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