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Yleistä vuodesta 2007

Vuotta 2007 ovat sävyttäneet keväällä käydyt eduskuntavaalit sekä syksyn edustajisto-
vaalit.

Eduskuntavaalikampanjaan yhdistys osallistui pitämällä esittelypistettä TKY:n edus-
kuntavaalipaneelin aikana 27.2., jakamalla yhdessä tukiryhmien kanssa Alkion ja Kaik-
kosen mainoksia Teekkarikylään 10.3. sekä järjestämällä vaalisaunan 12.3. Ossin Lin-
nan saunalla. Paneelissa puoluetta edusti kansanedustaja Antti Kaikkonen. Vaalisau-
nassa jututettavina olivat kansanedustajaehdokkaat Mikko Alkio Uudeltamaalta sekä
Riina Nevamäki Helsingistä.

Edustajistovaaleihin lähdettiin yhteistyössä Keskeisten teekkarien kanssa tavoitteena
12 erinomaista ehdokasta sekä vähintään kaksi paikkaa uudessa edustajistossa. Vaa-
lityötä tehtiin intensiivisesti lopulta yhdeksän ehdokkaan voimin. Kampanjaan kuului
lehti-ilmoituksia, julisteita, kahvitusta, karkkien jakoa sekä henkilökohtaista kampan-
jointia. Rintanapit ja karkkiaskien tarroittaminen nimin ja numeroin osoittautuivat toi-
miviksi. Polyteekkarin kyselyyn vastattiin, mutta he eivät käyttäneet vastauksiamme.
OUBS:n vaalipaneelissa nähtiin Tuomas Paasonen. Kahvittamassa TKK:n pääraken-
nuksen aulassa 5.11. nähtiin myös hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi.

Listan saama äänimäärä valitettavasti laski edelliskerrasta. Yksi paikka kuitenkin säi-
lytettiin ja vaikuttaminen jatkuu vahvana. Edustajistoon tuli valituksi Lauri Mäkelä.
Ensimmäiset varaedustajat kaudella 2008-09 ovat Tuomas Paasonen ja Johanna Ti-
kanmäki. Vaalipäällikkönä toimi Tuomas Paasonen. Vaalityöstä on laadittu myös eril-
linen raportti.

Ennen edustajistovaaleja Otaniemen poliittinen syksy lähti vauhdikkaasti käyntiin ym-
päristöministeri Paula Lehtomäen kyselytunnilla E-salissa. Tilaisuus oli menestys ja
Polyteekkari kirjoitti siitä jutun. Paulalle annettiin kiitoslahjaksi ilmeisen tarpeellisek-
si osoittautunut Duplo-traktori. Lahja jatkoi samaa linjaa kuin KOL:n keväällä 70-
vuotislahjaksi saama hiukan teknisempi Lego-traktori.

Muutoin toiminta vuoden aikana noudatteli vakiintuneita latuja. Järjestimme yhteensä
kolme saunailtaa, yhden vierailun, kesäretken sekä yhden kyselytunnin.

Historiikki-projekti on ollut vuoden aikana aika lailla jäissä. Erilaisia vaihtoehtoisia
toteutusmalleja on selvitelty, esimerkiksi mahdollisuutta saada historiikkia tekemään
historian laitoksen graduntekijä.

Vuoden aikana otettiin kantaa kaksi kertaa, tehtiin kymmenen liittokokousaloitetta sekä
yksi aloite Espoon kunnallisjärjestön yleiselle kokoukselle. Näkemykset ovat saaneet
hyvin julkisuutta mediassa. Aloitteet saivat myös varsin positiivisen vastaanoton.

Vuoden lopulla hankittiin leikekirja, johon kerättiin vuosien varrella kertyneitä lehti-
leikkeitä. Arkiston kokoaminen jatkuu tulevaisuudessa. Alumneille lähetettiin syksyllä
pitkästä aikaa pitkähkö sähköpostikirje. Alumni Hannu Palmulle laadittiin pyynnöstä
todistus toiminnasta yhdistyksessä Keskustan ansiomerkin hakemista varten.
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Otaniemen Keskustaopiskelijoiden järjestämät tapahtumat

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 12.4. ja syyskokous 15.11. Kevätkokous otti kantaa
koulujen paremman ja hauskemman matematiikan opetuksen puolesta.

Aikataulu- ja tilansaantiongelmien takia yhteiset pikkujoulut Helsingin keskustaopis-
kelijoiden kanssa jäivät tänäkin vuonna järjestämättä, vaikka HeKOa kovasti hätistel-
tiinkin.

– Eduskuntavaalisauna 12.3. Ossin Linnan saunalla. Vieraina kansanedustajaeh-
dokkaat Mikko Alkio Uudeltamaalta ja Riina Nevamäki Helsingistä.

– Vierailu Ämmässuon kaatopaikalle 24.5.

– Kesäretki Taidemuseo Tennispalatsin Oi Maamme! -näyttelyyn ja kesäinen pik-
nik 8.6.

– Ympäristöministeri Paula Lehtomäen kyselytunti 18.9. E-salissa.

– Vaaliteemasauna yhteistyössä Keskeisten teekkarien kanssa 3.10. Heinävaarassa.

– Edustajistovaalien jälkipuinti yhteistyössä Keskeisten teekkarien kanssa 12.11.
Kattosaunalla.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2006 muodostivat

– puheenjohtaja Johanna Tikanmäki,

– pääsihteeri Tuomas Paasonen,

– varapuheenjohtaja Juha Jäämaa ja

– TKY-suhdevastaava Satu Karling.

Hallitus on pitänyt vuoden aikana 12 kokousta. Näistä kaksi oli moitteenvaraisia vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi.

Hallitus on edustajistovaalikiireiltään ehtinyt ottaa kantaa vain kerran. Toukokuussa
vaadittiin, että päättäjien on ymmärrettävä Internetin toimintaa ennen lakien laatimista.

Osallistuminen Keskustan Opiskelijaliiton toimintaan

Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen varajäsenenä oli Juha Jäämaa vastuualuee-
naan ympäristöasiat. Johanna Tikanmäki on ollut liiton varaedustajana puoluevaltuus-
kunnassa. Tuomas Paasonen valittiin syksystä alkaen liiton edustajaksi Pohjoismaiden
keskustanuorten NCF:n hallitukseen.

Yhdistyksen jäsenet ovat muodostaneet merkittävän joukon aktiiveista liiton uudella
keskustelukanavalla IRCnetissä. Kanavan nimi on #kol-kanava.
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Joulukuiselle liittokokoukselle tehtiin kaksi poliittista ja kahdeksan järjestöllistä aloi-
tetta. Poliittiset aloitteet käsittelivät perustulon käyttöönottamista ja peruskoulujen ma-
tematiikan opetuksen parantamista. Järjestöllisissä aloitteissa vaadittiin tukea kunnal-
lisvaaliehdokkaille, kummilapsen vaihtamista muuhun kehitysyhteistyöhön sekä kan-
salaisjärjestöjäsenyyksien selvittämistä. Perustulosta tuli yksi kokouksen kuumista pu-
heenaiheista ja asiaa selvittää vuonna 2008 työryhmä. Yksittäisistä järjestöistä ei halut-
tu erota, jo hallituksenkin esittämää IFLRY:tä lukuunottamatta, mutta muutoin aloitteet
menivät läpi.

KOL:n ja muiden keskustajärjestöjen yhdessä organisoimaan Vaikuta.NYT -koulutuk-
seen 2007-08 osallistuvat jäsenistä Satu Karling ja Tuomas Paasonen.

– Seminaari opiskelun ja työn yhteensovittamisesta Joensuussa 17.2. (Jäämaa).

– Vaalipäällikkökoulutus 31.3. Helsingissä (Jäämaa ja Paasonen).

– 70-vuotisjuhlat 28.4. Ostrobotnialla Helsingissä (Jäämaa, Paasonen ja J. Tikan-
mäki).

– NCF:n Repskapet 9.-12.8. Tukholmassa (Paasonen).

– Syysstartti Alkio-opistolla Korpilahdella 18.-19.8. (Jäämaa ja Paasonen).

– Ympäristöpoliittinen seminaari 22.9. Oulussa (Jäämaa ja Paasonen).

– Yhteispoliittinen seminaari 29.9. Tampereella koulutuksen sisäisestä tasa-arvosta
(Paasonen).

– Teemaseminaari kunta-asioista ja PARAS-hankkeesta 13.10. Vaasassa (Jäämaa).

– Uusien keskustaopiskelijoiden tapaaminen 20.10. Helsingissä (Jäämaa ja Paaso-
nen).

– Kekrit 15.11. (Jäämaa ja Paasonen).

– Liittokokous Helsingissä 1.-2.12. (Jäämaa, Mäkelä, Paasonen ja J. Tikanmäki).

– LYMEC:n executive committee 4.-9.12. Tukholmassa (Paasonen).

Toiminta Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnassa

Edustajiston jäsenenä toimi Satu Karling. Varajäsen Johanna Tikanmäki oli myös mu-
kana toiminnassa, mm. edustajiston strategiatyöryhmän jäsenenä.

Johanna Tikanmäki on TKY:n edustajana kaudella 2007-08 HOAS:n valtuuskunnassa.

Keväällä osallistuttiin eduskuntavaalipaneelin 27.2. järjestelyihin tuomalla Keskustaa
esille. Paneelissa edusti kansanedustaja Antti Kaikkonen.

Otasuunnistus-rastin tehtävänä oli tänäkin vuonna PoliSeli-henkinen poliittisten sano-
jen selitystehtävä. Kahden suunnistuspäivän aikana rastilla vieraili yhteensä noin 30
fuksiryhmää ratkomassa sanoja sekä noutamassa karkkirasioita ja ilmapalloja.

Kampusriehassa hyödynnettiin jo perinteiseksi käyvää makaronimittari-ideaa. Tehtä-
vänä oli tällä kertaa ilmaista näkemyksensä siitä, mihin energiamuotoihin jatkossa
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pitäisi panostaa. Tuulivoima ja ydinenergia kilpailivat kärjessä varsin tasapainoises-
ti. Kiinnostuneita löytyi jälleen viisi, mutta valitettavasti kukaan heistä ei suoraan ol-
lut kiinnostunut liittymään jäseneksi. Päivystämässä oli yhdistyksen aktiivien lisäksi
KOL:n pääsihteeri Panu Litmanen.

Vuoden aikana on jätetty hakemus kerhohuoneesta ja liitytty huonejonoon. Eduskun-
tavaalisaunassa 12.3. ei ollutkaan sauna lämpimänä. TKY:n järjestösihteerin kanssa
sovittiin tällöin heti maaliskuussa 40 euron kompensaatiosta, mutta summaa ei koko
vuoden aikana maksettu yhdistyksen tilille, vaikka puheenjohtaja palasi asiaan vielä
toukokuussa, syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussakin.

– Eduskuntavaalipaneeli 27.2.

– Yhteispoliittinen wappusauna 23.4. (Jäämaa, Niemi, Oksanen, Paasonen ja J. Ti-
kanmäki).

– Otasuunnistus 4.-5.9.

– Kampusrieha 26.-27.9.

– Vaalivalvojaiset 7.11. Keltsussa (Jäämaa, Niemi, Paasonen ja J. Tikanmäki).

Toiminta kunnallisjärjestössä ja puolueessa

Kunnallisjärjestön sihteerinä, verkkovastaavana ja tiedottajana toimi Juha Jäämaa. Jo-
hanna Tikanmäki oli johtokunnan jäsen ja syksystä alkaen myös vaalipäällikkö. Jäämaa,
Paasonen ja Tikanmäki ovat auttaneet pitkin vuotta kunnallisjärjestön telttatapahtumis-
sa.

Vesa Riihimäki on ollut jäsenenä puolueen liikenne- ja viestintätyöryhmässä alkuvuon-
na 2007. Syksyllä valittiin ja toimintansa aloittivat uudet työryhmät. Juha Jäämaa ni-
mettiin ympäristö- ja energiatyöryhmään, Tuomas Paasonen liikenne- ja viestintätyö-
ryhmään sekä Johanna Tikanmäki tulevaisuustyöryhmään. Johanna Tikanmäki on ollut
KOL:n mandaatilla varaedustajana puoluevaltuuskunnassa.

Uudenmaan Keskustanuorten retkelle Loviisan ydinvoimalaan oli lähdössä innokas
joukko yhdistyksen jäseniä, mutta vierailu peruuntui viime tingassa yhdistyksestä riip-
pumattoman aikataulusekaannuksen vuoksi.

Kunnallisjärjestön syyskokoukselle jätettiin aloite elinkaarimalleista luopumiseksi Es-
poon kaupungin rakennushankkeiden rahoituksessa. Kunnallisjärjestön piirissä nousi
aiheesta monipuolinen keskustelu, jonka puitteissa osoittautui, että läsnäolleet olivat
oleellisesti yhdistyksen linjoilla. Aloitteen kirjauksia kyllä pidettiin liian tiukkoina ja
sitovina poliittisen yhteistyön näkökulmasta.

– Pohjoismaiden Neuvoston keskiryhmien Itämeri-seminaari 29.1. (Jäämaa).

– Piirin kevätkokous 3.4. Nummi-Pusulassa (Jäämaa ja Oksanen).

– Kunnallisjärjestön kevätkokous 17.4. valtuustotalolla (Jäämaa, Oksanen, Paaso-
nen ja J. Tikanmäki).

– Kunnallisjärjestön syyskauden avaus Oittaalla 15.8. (J. Tikanmäki).
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– Eduskuntaryhmän kesäkokouksen jalkautuminen Tapiolassa 27.8. (Jäämaa, Ok-
sanen, Paasonen ja J. Tikanmäki).

– Monikulttuurisen voittamisen ilta 18.9. puoluetoimistolla (Paasonen).

– HeKO:n järjestämä pääministerin kyselytunti 9.10. Uudella ylioppilastalolla (Jää-
maa, Paasonen ja J. Tikanmäki).

– Piirin 90-vuotisjuhla ja syyskokous Nurmijärvellä 10.11. (J. Tikanmäki).

– Kunnallisjärjestön asuntopoliittinen seminaari 4.12. valtuustotalolla (Jäämaa ja
J. Tikanmäki).

– Keskusta-risteily Viking Isabellalla 8.-9.12. (Jäämaa ja J. Tikanmäki).

– Kunnallisjärjestön syyskokous 14.12. Ruusutorpan koululla (Jäämaa, Mäkelä ja
J. Tikanmäki).

Muu toiminta

Yhdistyksen jäseniä on ollut useita puolueen edustajina Espoon kaupungin vaalilauta-
kunnissa eduskuntavaalien yhteydessä.

Vuoden mittaan Etelä-Espoon yleiskaavaluonnos herätti myös keskustelua. Otarantaan
kaavoitettu lisäsatama epäilytti ja puheenjohtaja laati asiasta yksityishenkilönä muistu-
tuksen.

– Otaniemen liikenneverkkosuunnitelman yleisötilaisuus Dipolissa 31.1. (J. Ti-
kanmäki).

– Edistyksellisen tiedeliiton sekä Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas)
seminaari “Mihin huippuyliopistoja tarvitaan?” eduskunnassa 30.5. (Oksanen,
Paasonen ja J. Tikanmäki).

– MEPit TKK:lla: Halpaa energiaa vai uhka ympäristölle? TKK:lla 7.12. (Jäämaa).
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