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Ylioppilastalo 

Laserkatu 10 

53850 Lappeenranta 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: Torstai 26.8.2021 klo 18.00 

Paikka: Etäkokous (Zoom)

Läsnä: Jaakko Marttila, puheenjohtaja 

Sara Simell, sihteeri 

Benjam Tulensalo 

Senni Auvinen 

Aapo Länsimies (poistui kohdassa 9) 

Riikka Rautio 

Tommi Murtola 

Eemil Juntunen 

Jussi Lähteenmäki 

Veera Haanpää (liittyi kokoukseen kohdassa 12) 

Eetu Vilenius 

Viivi Westman 

Suvi-Tuuli Poikonen 

Kirsi Nieminen (poistui kohdassa 9) 

Olivia Kuronen 
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1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 9/11. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Käsitellään asiat eri järjestyksessä kuin esityslistalla, koska kaikki oleelliset henkilöt eivät ole 

paikalla alussa. Kohdat 10, 12 ja 13 käsitellään kohdan 7 jälkeen. Tämän jälkeen käsitellään 

kohdat 8, 9, 11, 14 ja 15. 

Päätös: Hyväksytään esityslista sellaisenaan, käsitellään kohdat järjestyksessä, 1–7, 10,12,13, 

8, 9, 11, 14 ja 15. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

5. Ilmoitusasiat 
− Kaste tänä sunnuntaina, tulkaahan kantamaan liukumäkiä kuorma autoon! 

− Fuksiviikot tulee 

− Fuksit tulee 

− Killan viinat tuli, 30 L kossua ja 100 pulloa skumppaa Jaskan partsil. 

− Jaska kävi Lahdessa Larin kaa, oli kivaa, siellä oli n. 25 energiatekniikan kandifuksia, 

puolet kiinalaisia ja loput ympäri maailmaa, muutama suomalainen. 

− Kiltis pistetty kesän jäljiltä kuntoon, jonkun verran uutta kamaa tullut keväällä. Nyt löytyy 

muun muassa korona (se peli), toimiva pöytäfutispöytä palloineen ja vielä säkkituolikin! 

Lisäksi saatiin uus kirjahylly, johon sit saadaan pöytäkirjat yms. 
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− Pelletiltä tullut vujukutsu, tähän arvonta piakkoin teegeeseen! Lisäks tarvittais viel Oulun 

sähkökillan vujuille edustajat. 

− Kiltamerkit ja nauhat on tilattu. 

6. Posti 
Tekniikka & talous ja sähkömaailma tullut. 

7. Laskut ja talous 
 Lasku tullut K-supermarketilta. Jäsenmaksuja tullut muutama uusilta jäsenilta. 

 

 Tilitapahtumat 30.6–26.8. liitteessä 1. 

8. Vuosijuhlien järjestäminen nykyisessä koronatilanteessa 
Vuosijuhlat täytyisi siirtää vallitsevan koronatilanteen takia. Vujut jäisivät näillä rajoituksilla 

todella lyhyeksi, n. 3 tunnin mittaiseksi. Lisäksi jatkoja ei voida näillä rajoituksilla järkevästi 

järjestää. Siirron myötä lipun voi palauttaa ja saada rahat takaisin. Siirrosta ei tule lisäkuluja. 

 

Ehdotus: Siirretään huonontuneen koronavirustilanteen johdosta Armatuurin 47. vuosijuhlat 

marraskuulle, 20–21.11.2021. 

 

Päätös: Siirretään huonontuneen koronavirustilanteen johdosta Armatuurin 47. vuosijuhlat 

marraskuulle, 20–21.11.2021. 

9. Fuksiviikot 
Kaikki isommat tapahtumat eli bileet yms. on nyt peruttu ja valtaosa ohjelmasta tullaan jär-

jestämään ulkona kiltakohtaisesti, eli ollaan aika lailla omalla porukalla koko ajan. 

Järjestetään melkein kaikki ohjelma yhteisesti kandifukseille ja maisterifukseille. Tässä pitää 

sitten huomioida, että maisterifukseista moni puhuu vain englantia. Omia kandifukseja on n. 

65 ja maisterifukseja se n. 15 kpl.  
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Muutama KV-kandilinjalla aloittanut on nyt vuoden opiskellut, ja valinneet energiatekniikan 

alakseen. Heillä olisi myös kiinnostusta osallistua meidän orientaatioomme! 

9.1. Maanantai 30.8. 

Ensimmäisen maanantain kiltainfo toteutetaan luentosalissa 2310. Tämän jälkeinen 

vapaa hengailu SK28 biitsikentällä, voitais vähän biitsiä pelata, vaikka bp pöydät 

mukaan ja samalla Sami Arho tulee pitää labraesittelyä fukseille. Toteutetaan pie-

nissä ryhmissä labraesittely. 

9.2. Tiistai 31.8. 

Tiistaina fuksiolympialaiset, tuutorit pitävät rastia SK28 lentopallokentällä. Viime 

vuonna tässä oli ”juoksu ristinolla”, todettiin hyväksi. 

9.3. Keskiviikko 1.9. 

Keskiviikkona päästään oikeasti Karhusjärven erämajalle! Eli siirrytään kahdella 

bussilla paikalle, Aalefilta ruuat mukaan ja kaupasta muutama kontti kaljaa/lonke-

roa/kokista fukseille. EI hoitaa aterimet, juomat ja ruokatarjoilun. Majalla fukseille 

pidetään rasteja tuutoreiden ja koulutusohjelman johdolla. Virallisten rastien jäl-

keen vapaata hengailua, tutustumista, saunomista, uimista ja grillailua notskin ää-

rellä. Illalla sitten opetetaan Armatuurilaulu kaikille! Ja noin kymmenen aikaan pa-

lataan Skinnarilaan busseilla. 

Aapo Länsimies poistui kokouksesta klo: 19.00. 

9.4. Torstai 2.9. 

Torstaina koululla päivällä walk-in rokotus, mainostakaa fukseille!! 

Torstain iltaohjelmaa varten meille varattu Skinnarila garden, eli täällä sitten ope-

tetaan fukseille kyykkää! Voitaisiin tännekin ottaa bp-pöydät mukaa ja jotain 

oheisaktiviteettiakin järkätä. 
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9.5. Perjantai 3.9. 

Perjantaina meille on varattu notskit illaksi, tänne voitaisiin killan piikkiin hankkia 

fukseille makkaraa, ja jotain ohjelmaa keksiä. Esimerkiksi pihapelejä. 

 

9.6. Maanantai 6.9. 

Maanantaina pitäisi olla Beach Party ja siinä ohessa myös kiltabiitsi! Eli Beach 

Party Enklaavin järkkäämänä Sammonlahden uimarannalla, tämä todennäköisesti 

rajattu siten, että vaan fuksit, tuutorit ja muutama vanha pääsee paikalle. 

9.7. Tiistai 7.9. 

Toisena tiistaina olisi perinteinen lakkien teko AMK:in portailla. Pääsee fuksit ot-

tamaan mittaa ompelutaidoistaan. Otetaan taas bp-pöydät mukaan! 

9.8. Keskiviikko 8.9. 

Tässä toinen mahdollisuus walk-in rokotteelle! 

Keskiviikon iltaohjelmaan kuuluu fuksisuunnistus! Tätä varten pitäisi saada ainakin 

yks rasti meidän killalta. 

9.9.  Torstai 9.9. 

Torstaina on teekkarit vastaan kylterit futisottelu ”El Classico”, näillä näkymin ei 

yleisöä paikan päälle, striimataan etänä. Illalla sitten vielä perinteinen Fuksipro-

mootio yhdeksän aikoihin, menee samalla tavalla kuin viime vuonna, eli lähetään 

siitä ylioppilastalon takaa possujunassa soihdut kädessä kohti Saimaata. 

9.10. Perjantai 10.9. 

Tälle viimeiselle perjantaille ei ole vielä ollenkaan ohjelmaa, katsotaan mitä keksi-

tään. Muilla killoilla on tulossa baari-iltoja missä ovat keskenään varanneet jonkun 

klubin keskustasta. Perjantai vähän huono päivä tähän, mutta mietin et onnistuisku 

esimerkiksi Vallassa tällainen, nehän on nyt normaalisti kiinni perjantaisin. 
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Kirsiltä ehdotus: Tuodaan vanha perinne takaisin, TuutorApprot: fuksit kiertävät 

tuutorien kämppiä ryhmissä approjen muodossa. 

Senniltä ehdotus: Pidetään kummatkin, TuutorApprojen jatkot Vallassa. 

Riikka selvittää onko Valta mahdollista saada samaan tapaan kuin kesäpäivät. Ta-

pahtuma olisi avoin kaikille killan jäsenille, vanhat tulevat aikaisemmin paikalle ja 

uudet fuksit approjen jälkeen, jos vain selviävät. Ehdotus tapahtuman nimeksi: 

”Cock bärs pre-remembering event”. 

Kirsi Nieminen poistui kokouksesta klo: 19.33. 

10. Killan Beer pong pöytien uusiminen 
Killan nykyiset bp-pöydät ovat kulahtaneita. Kahvat ovat irronneet, eivätkä saranatkaan pysy 

enää paikoillaan. 

Ehdotus: Myydään killan nykyiset pöydät jäsenille 40 € kpl hintaan ja ostetaan uudet bp-

pöydät (100 € kpl). 

Päätös: Myydään killan nykyiset pöydät jäsenille 40 € kpl hintaan ja ostetaan uudet bp-pöydät 

(100 € kpl). 

11. Fuksisitsit 
Varataan nyt alustavasti päivä fuksisitseille, kellari olisi näillä näkymin sitsikäytössä loka-

kuun jälkeen. 

Ehdotus: Varataan SVV-kalenterista 2.11 fuksisitsejä varten, ja tehdään myös kellarivaraus. 

Päätös: Varataan SVV-kalenterista 2.11 fuksisitsejä varten, ja tehdään myös kellarivaraus. 

12. Fuksikursio 
Käsitellään 28.9 järjestettävää fuksikursiota, ehdotetaan nimen muutosta ”Tupsufuksikursi-

oksi”. Carunalta ja Jaakko Hyypiältä odotetaan vastausta yritysvierailuhin liittyen. Jos ei 
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päästä paikanpäälle minnekään, niin mahdollisesti aamupäivällä ollaan etävierailulla ja sen 

jälkeen lähdetään bussilla ajamaan. 

Veera Haanpää liittyi kokoukseen 18.26. 

13. Killan uudet jäsenet 
13.1. Varsinaiset jäsenet 

Kesän ja alkuvuoden aikana kiltaan on tullut uusia jäseniä, osa alanvaihtajia, muu-

tama KV-kandilinjalta on nyt ensimmäisen vuotensa jälkeen valinnut energiatek-

niikan, ja tätä kautta päättänyt liittyä kiltaan. Myös muutama fuksi on jo liittynyt 

jäseneksi. Lisäksi viime vuonna meillä aloittaneista Highway opiskelijoista kaksi 

jatkaa opintojaan meillä, eli heidät hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi. 

 

13.2. Kannatusjäsenet 

Meille on tullut yksi kannatusjäsenhakemus, kyseinen henkilö aloittaa opintonsa 

edellä mainitulla KV-kandilinjalla ja on jo tässä vaiheessa varma, että tulee valitse-

maan energiatekniikan ensimmäisen vuoden jälkeen. 

 

Ehdotus: Hyväksytään kaikki jäsenhakemuksen laittaneet jäseniksi, lisäksi kannatusjäsenet-

Krista Kytöaho ja Jussi Lankinen siirretään killan varsinaisiksi jäseniksi ja Samuel Killby hy-

väksytään kannatusjäseneksi. 

 

 Päätös: Hyväksytään kaikki jäsenhakemuksen laittaneet jäseniksi, lisäksi kannatusjäsenet-

Krista Kytöaho ja Jussi Lankinen siirretään killan varsinaisiksi jäseniksi ja Samuel Killby hy-

väksytään kannatusjäseneksi. 

 

Liitteessä 2. jäsenmaksut maksaneet, liitteessä 3. kannatusjäsenhakemus. 
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14. Muut esille tulevat asiat 
14.1. Kiltakummin kuulumiset 

Lahdessa on ollut tällä viikolla fuksiviikot. Lappeenrannassa alkaa ensi viikolla. 

Ilmoittautukaa läsnäoleviksi ja kursseille sekä maksakaa YTHS maksu kelalle. 

14.2. Platom luentoyhteistyö 

Platom olisi kiinnostunut järjestämään luentotilaisuuden syksylle. Haluaisivat sy-

ventää yhteistyötään meidän kanssamme. Heillä tarkoitus uudistaa loppu- ja kesä-

työ politiikkaansa, ja haluavat keskustella aiheesta Armatuurin kanssa. 

Kokoustetaan heidän kanssaan aiheeseen liittyen. 

Platomin viesti liitteessä 4. 

 

Veera Haanpää poistui kokouksesta klo: 19.46. 

 

14.3. Valta ehdotti yhteistyötä Armatuurin kanssa 

Meillä ei ole tulossa tänä vuonna baaritapahtumia, mutta jos heille käy jonkinlainen 

yhteistyö liittyen fuksiviikkojen päätökseen niin keskustellaan heidän kanssaan ai-

heesta. 

 

14.4. Kevään kahvimaksut 

Kevään kahvimaksun maksaneet saavat syksyn myös kahvit, koska koronan takia 

kiltis ei ollut keväällä käytössä. 

15. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_________________________  _________________________ 

Jaakko Marttila    Sara Simell 

puheenjohtaja     sihteeri 

 

Liitteet: 

1) Tilitapahtumat 

2) Liittymismaksut / uudet jäsenet 

3) Kannatusjäsenhakemus 

4) Platomin yhteistyöviesti
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Moi, 

Miltä teillä syksy näyttää? Haluaisin mielelläni edistää tätä asiaa siten, että saataisi järjestettyä luen-

totilaisuus nyt syksylle. Olemme pitäneet erinäisiä koulutuksia nyt eri asiakkaille usealla teemalla, ja 

näistä voimme varmasti valikoida yhden tai useamman teillekin mielenkiintoisen ja työelämälähtöi-

sen aiheen. 

Platomille on strategisesti tärkeää rakentaa jatkoa ajatellen vahvat suhteet oppilaitoksiin ja erityisesti 

LUT Energiatekniikkaan. Haluaisimme päästä sellaiseen pisteeseen, että olemme varteenotettava kil-

pailija suurten voimayhtiöiden rinnalla uusien osaajien työllistäjinä. Tätä varten meidän pitää myös 

uudistaa lopputyö- ja kesätyöpolitiikkaamme ja mielestäni tätä varten olisi hyvä käydä keskusteluja 

myös Armatuurin kanssa. 

Onnistuisiko tästä ideointi- ja suunnittelupalaveri sinulle jollekin seuraavista ajankohdista? 

Pe 27.8. klo 14-> 

To 2.9. klo 14-> 

Ke 15.9. klo 10-11 

Voit myös kutsua mukaan muita kilta-aktiiveja tarpeen mukaan. 

YT, 

Joel 

 

 

 

 

 


