PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 5/2003
Aika:
Paikka:
Läsnä:

9.9.3 klo 09.32 – 10.37
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti
Eetu Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Teemu Karhumaa
Virpi Leinonen
Ilkka Rainto
Esa Virtanen (siht)

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32
- Timo Paanasen poissaollessa sihteeriksi valittiin Esa Virtanen
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- Lisättiin kohtaan Muut esille tulevat asiat:
o TKK:ssa aloittaville opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset (JHä)
o Prosessimetallurgian laboratoriossa suoritettavan tutkimuksen esittelypäivien
”kurssittaminen” (JHä)
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Lyhyt tilannekatsaus
- Metallurgiset prosessit-, Pyrometallurgisten prosessien teoria- sekä Prosessimetallurgian harjoitustyöt -kurssit alkavat 1. periodilla. Näihin kursseihin liittyvät järjestelyt ovat kunnossa.
5. POK-tietoisku (JHä)
- POKin syksyn ensimmäinen kokous pidetään ensi viikolla. Käsiteltäviä aiheita ovat
mm.
o Uuden kaksivaiheisen tutkinnon suunnittelu prosessi- ja ympäristötekniikan
osastolla.
o Opintosuuntakohtaiset informaatiotilaisuudet 3. vsk:n opiskelijoille.
6. Materiaalitekniikan opinnot prosessimetallurgeille (JHä)
- Päätettiin, että keskiviikkona 24.9.3 kokoonnutaan prosessimetallurgian laboratorion
kahvihuoneeseen keskustelemaan mahdollisuuksista kehittää materiaalitekniikan ja
prosessimetallurgian laboratorioiden yhteistyötä opetuksen saralla. Laboratorion

henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi paikalle saapuu myös prof. Pentti Karjalainen
materiaalitekniikan laboratoriosta.
7. Suuntautumisinfo 3. vuosikurssin opiskelijoille (JHä/EPHe)
- Päätettiin, että prosessimetallurgian opintosuunnan esittelytilaisuus järjestetään tiistaina 30.9.3 klo 11.15-14.00 salissa PR102. Metallurgiset prosessit-kurssin laskuharjoitukset ko. ajalta perutaan.
- Päätettiin, että Outokumpu Oyj:n esittelytilaisuus järjestetään joko keskiviikkona
1.10.3 tai keskiviikkona 8.10.3. Jouko Härkki sopii asiasta Outokummun edustajien
kanssa.
8. Muut esille tulevat asiat
- Jouko Härkki esitteli TKK:ssa tänä syksynä aloittaneille opiskelijoille suunnatun kyselyn tuloksia.
- Keskusteltiin virtausmallinnukseen ja masuunitutkimukseen liittyvien teemapäivien
järjestämisestä. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta saada opintoviikkoja ko. tilaisuuksiin osallistumisesta sekä niissä käsiteltyjen asioiden tenttimisestä.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
- Seuraava kokous pidetään torstaina 9.10.3 klo 09.30 - 11.00 salissa PR135 eli osaston saunakabinetissa.
10. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37.
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