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Yleistä vuodesta 2006
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden vuosi lähti käyntiin vauhdikkaasti, kun presidentinvaalien ensimmäinen kierros käytiin jo 15.1. Valitettavasti Matti Vanhasen äänimäärä
ei aivan riittänyt toiselle kierrokselle. Kokoomusteekkarien kanssa tehtiin kuitenkin
yhteistyötä toisella kierroksella jo vuonna 2005 sovitun mukaisesti, Sauli Niinistön
hyväksi, jakamalla mainoksia postiluukkuihin ja pitämällä Alvarin aukiolla vaalitelttaa
kovalla pakkasella.
Muutoin toiminta vuoden aikana noudatteli vakiintuneita latuja. Järjestimme kaksi saunailtaa, kesäpiknikin sekä kaksi eduskuntavierailua.
Kesäkuun alusta alkaen yhdistys vuokrasi ylioppilaskunnalta käyttöönsä puolen neliömetrin varaston Jämeräntaival 1:n kellarista. Varastoon saatiin hylly lahjoituksena ja
koko yhdistyksen irtain omaisuus on nyt varastoituna siellä, joten enää varastoitavan
tavaran määrä ei pelottane puheenjohtajaehdokkaita.
Historiikki-projekti on edistynyt vähitellen. Uutta potkua projekti sai elokuussa, kun
kunnallisjärjestön syystapahtumasta löytyi sattumalta innokas alumni Eero Koivula.
Syksyllä kokeilimme uutta markkinointikikkaa ja liimasimme luukutettuihin Keskustelijoihin “osoitetarroilla” tiedot tulevasta saunaillasta ja liiton uusien opiskelijoiden
tapahtumasta. Kokemukset olivat lupaavia. Saunailtaan saatiinkin ulkopuolista kiinnostunutta verta.
Vuoden huipennuksena joulukuussa järjestettiin yhdistyksen 35-vuotisjuhlat Polyteekkarimuseolla. Tilaisuus oli menestys. Pyydetyt puheenvuorot pitivät Matti Saarinen
historiallisissa ja Markus Ojakoski aattellis-filosofisissa tunnelmissa. Kakut ja muut
tarjoilut ostettiin valmiina liiton avustuksen turvin, joten omakin väki pääsi juhlissa
rentoutumaan.
Vuoden aikana lausuttiin puolueen periaateohjelmaluonnoksesta, otettiin kantaa kolme
kertaa sekä tehtiin kolme puolue- ja viisi liittokokousaloitetta.
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden järjestämät tapahtumat
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.3. ja syyskokous 1.11. Syyskokous vaati kannanotossaan päättäjiltä kustannustietoisuutta julkisissa hankinnoissa.
Aikataulu- ja tilansaantiongelmien takia yhteiset pikkujoulut Helsingin keskustaopiskelijoiden kanssa jäivät tänä vuonna järjestämättä. Järjestämisvastuu olisi ollut tänä
vuonna HEKO:n harteilla.
– Yhteistyössä HEKO:n kanssa eduskuntavierailu Pertti Salovaaran luo sekä keskustelutilaisuus Antti Kaikkosen kanssa Uudella ylioppilastalolla 1.3.
– Saunailta ja keskustelutilaisuus Heinävaarassa 27.4.
– Kesäretki Urho Kekkosen museoon Tamminiemeen ja piknikille Seurasaareen
15.6.
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– Saunailta ja keskustelutilaisuus Heinävaarassa 4.10. Vieraina kansanedustaja Eero Lankia sekä puheenjohtaja Anu Tuovinen ja pääsihteeri Panu Litmanen Keskustan Opiskelijaliitosta.
– Vierailu eduskunnassa Antti Kaikkosen luona 9.11.
– 35-vuotisjuhlat Polyteekkarimuseolla 12.12.
Hallitus
Yhdistyksen hallituksen vuonna 2006 muodostivat
– puheenjohtaja Johanna Tikanmäki,
– pääsihteeri Satu Karling,
– varapuheenjohtaja Juha Jäämaa,
– rahastonhoitaja Maria Tikanmäki,
– kuntavastaava Timo Oksanen,
– liikuntavastaava Tiia Nousiainen,
– TKY-suhdevastaava Matti Saarinen sekä
– tapahtumavastaava Liisa Tapionmäki.
Hallitus on pitänyt vuoden aikana kymmenen kokousta. Näistä kaksi oli moitteenvaraisia, koska paikalla ei ollut tarpeeksi väkeä.
Hallitus antoi helmikuussa lausunnon puolueen periaateohjelmaluonnoksesta sekä otti
kantaa kahdesti: maaliskuussa opintotuen tulorajojen korottamisen puolesta ja lokakuussa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaosta. Opintotuen tulorajojen korottamista ajettiin myös kulttuuriministeri Karpelalle henkilökohtaisesti toimitetulla
kirjeellä helmikuussa.
Osallistuminen Keskustan Opiskelijaliiton toimintaan
Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsenenä oli Juha Jäämaa. Liiton edustajana
Maaseudun sivistysliiton edustajistossa toimi Timo Oksanen. Johanna Tikanmäki oli
varaedustaja.
Joulukuiselle liittokokoukselle tehtiin kolme poliittista ja kaksi järjestöllistä aloitetta.
Poliittiset aloitteet käsittelivät opintotuen tulorajojen korotusta, tv-maksun poistamista ja biokaasun energiakäytön edistämistä. Järjestöllisissä aloitteissa vaadittiin liiton
nettikeskustelufoorumin aktivoimista ja osastoavustusten korottamista. Aloitteet saivat
pääsääntöisesti hyvän vastaanoton. Tv-maksun poistaminen pääsi jopa kokouksen kannanotoksi asti.
Liittokokousedustajamme pärjäsivät myös erinomaisesti liittokokouksen poliittisten puheenvuorojen lukumäärissä.
– Edustajistokoulutus Joensuussa 4.-5.2. (Jäämaa).
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– Osastotoiminnan kehittämiskoulutus Helsingissä 4.3. (J. Tikanmäki).
– Verkostopäivä Helsingissä 19.5. (J. Tikanmäki).
– Yhteispoliittinen seminaari Helsingissä 20.5. (Jäämaa).
– Syysstartti Riihimäellä 1.-3.9. (Jäämaa).
– Liittokokous Tampereella 2.-3.12. (Jäämaa ja J. Tikanmäki).
– Glögit 13.12. (Jäämaa ja Oksanen).
Toiminta Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnassa
Edustajiston jäsenenä toimi alkuvuonna Matti Saarinen. Saarisen valmistuttua varajäsen Satu Karling siirtyi varsinaiseksi jäseneksi. Karlingin varajäsen oli Johanna Tikanmäki. Saarinen käytti alkuvuoden tehokkaasti hyväkseen lobbaamalla vaaliteemanaan ollut Otaniemen uimarantaa.
Juha Jäämaa on ollut nimettynä edustajana ylioppilaskunnan kaupunkityöryhmään,
mutta valitettavasti työryhmä ei ole tehnyt vuoden aikana yhtään mitään.
Otasuunnistus-rastin tehtävänä oli tänä vuonna PoliSeli-henkinen poliittisten sanojen
selitystehtävä. Vaihto-opiskelijaryhmiä varten tehtävästä oli olemassa myös englanninkielinen versio. Kahden suunnistuspäivän aikana rastilla vieraili yhteensä noin 25
fuksiryhmää ratkomassa sanoja sekä noutamassa kyniä ja ilmapalloja.
Kampusriehassa hyödynnettiin viimevuotista makaronimittari-ideaa. Tehtävänä oli tällä kertaa painottaa eräitä momentteja valtion budjetista. Opintotukimomentti oli yllättäen erittäin suosittu. Kiinnostuneita löytyi neljä, mutta valitettavasti kukaan heistä ei
suoraan ollut kiinnostunut liittymään jäseneksi. Päivystyspisteen ylläpidossa auttoivat
liitosta puheenjohtaja Tuovinen ja väistyvä pääsihteeri Väkeväinen.
– Yhteispoliittinen wappusauna Koktin ja Oodin kanssa 19.4. (Jäämaa, J. Tikanmäki ja M. Tikanmäki).
– Otasuunnistus 5.-6.9.
– Kampusrieha 27.-28.9.
Toiminta kunnallisjärjestössä ja puolueessa
Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana toimi Timo Oksanen. Juha Jäämaa oli johtokunnan jäsen ja kunnallisjärjestön verkkovastaava. Johanna Tikanmäki on aktiivisesti
hyödyntänyt läsnäolo- ja puheoikeuttaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Kunnallisjärjestössä okelaiset jäsenet ovat olleet merkittävällä tavalla vaikuttamassa erityisesti myönteisen jätteenpolttokannan syntymiseen.
Vesa Riihimäki on ollut jäsenenä puolueen liikenne- ja viestintätyöryhmässä.
Puoluekokoukselle tehtiin kolme aloitetta: opintotuen tulorajojen korottamisesta, tvmaksun poistamisesta ja kuudennen ydinvoimalan rakentamisen puolesta. Vastaukset
radikaalihkoihin ideoihimme olivat yllättävänkin positiivisia. Kuudenteen ydinvoimalaan tosin ei haluttu ottaa kantaa ennen kuin teollisuus jättää lupahakemuksen.
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– Periaateohjelman välitarkasteluseminaari eduskunnassa 10.3. (J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön kevätkokous 21.3. valtuustotalolla (Jäämaa, Oksanen ja J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön joukkoliikenneseminaari 5.4. valtuustotalolla (Jäämaa, Oksanen ja J. Tikanmäki).
– Uudenmaan piirin vuosikokous Tapiolassa 8.4. WG-talolla (Jäämaa, Oksanen ja
J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön aate- ja järjestökoulutus 2.5. Tapiolassa Melassa (Jäämaa, Oksanen ja J. Tikanmäki).
– HEKO:n teatterivierailu Kansallisteatteriin, kappale “Demokratia”, 5.5. (Jäämaa).
– Kunnallisjärjestön jätteenpolttoalustus 8.5. valtuustotalolla (Jäämaa, Oksanen ja
J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön kokoustekniikkakoulutus 29.5. Matinkylän koululla (Oksanen
ja J. Tikanmäki).
– Puoluesihteeripaneeli 30.5. puoluetoimistolla (Jäämaa, Oksanen ja J. Tikanmäki).
– Puoluekokous Oulussa 8.-11.6. (Jäämaa ja J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön syyskauden avaus Oittalla 17.8. (Oksanen ja J. Tikanmäki).
– Keskustan 100-vuotisjuhlaseminaari Espoossa 2.9. (Jäämaa ja J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön koulutus “Keskustan juuret ja keskustalaisuus” 25.10. (Oksanen).
– Kunnallisjärjestön seminaari Etelä-Espoon yleiskaavasta (Jäämaa ja Oksanen).
– Piirin syyskokous Lohjalla 11.11. (J. Tikanmäki).
– Kunnallisjärjestön syyskokous 14.11. valtuustotalolla (Jäämaa, Oksanen ja J. Tikanmäki).
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