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1 HALLINTO

1.1 Hallitus

Hallituksen koko on edellisvuoden tapaan 13 henkilöä, mutta sen
kokoonpanossa on joitain muutoksia. Hallituksessa on kaksi uutta virkaa,
hovineuvos ja teknologiamestari, joista teknologiamestari on kokonaan uusi titteli
vanhalle viestintämestarille.

Killan viikkotiedotteen kirjoittaminen siirtyy takaisin sihteerille, joka vastaa myös
killan sosiaalisen median ja viestinnän kehittämisestä. Hallituksen
varapuheenjohtajana toimii fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti.
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Hallitus käyttää sisäisessä viestinnässään Telegramia, Slackia ja sähköpostia.
Näiden lisäksi käytetään työkaluina Google Workspacea. Viime vuoden aikana
onnistuttiin siirtämään kaikki killan dokumentit Workspaceen, jonka käyttöä ja
kehitystä tämän vuoden hallitus ja toimihenkilöt jatkavat

Puheenjohtaja Johannes Ora
Sihteeri Salla Lyytikäinen
Rahastonhoitaja Santeri Huhtala
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen
ISOvastaava Heidi Mäkitalo
Hyvinvointimestari Sauli Norja
Hovimestari Eveliina Ahonen
Hovineuvosmestari Melisa Dönmez
Opintomestari Simo Hakanummi
Ulkomestari Oliver Hiekkamies
Teknologiamestari Oskari Ponkala
Yrityssuhdemestari Otto Julkunen
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1.2 Toimihenkilöt

Toimihenkilöitä on yhteensä huimat 92, eli 10 henkilöä enemmän kuin vuonna
2020.

Pajavastaava Karl Lipping
Pajakisälli  Tommi Sytelä
Pajakisälli  Samu Nyman
Pajakisälli  Johannes Viirimäki
Pajakisälli  Justus Ojala
Pajakisälli  Eerikki Eskola
Pajakisälli  Ville Tujunen
Pajakisälli  Antti Tarkka
Pajakisälli Pyry Vaara
Pajakisälli  Arkadii Kolchin
Pajakisälli  Konsta Langi

Urheiluvastaava Elmeri Pälikkö
Urheiluvastaava  Joel Wickström
Kulttuurivastaava  Juha Anttila
Kulttuurivastaava  Aino Suomi
Kulttuurivastaava  Nestori Yrjönkoski
Kiltahuonevastaava  Ilari Ojakorpi
Kiltapäiväkerhovastaava  Samuel Laine
Kiltapäiväkerhovastaava  Aleksanteri Vesala
Retkivastaava Jarno Mustonen
Retkivastaava Suvi Karanta
Retkivastaava Jesse Räisänen
Retkivastaava Mikko Suhonen

Emäntä Oona Karjalainen
Emäntä Emilia Kortelainen
Emäntä Venla Vastamäki
Isäntä Sakke Kangas
Isäntä Henry Jaakkola
Isäntä Otto Torkkeli
Isäntä Tommi Oinonen
Isäntä Eero Ketonen
Lukkari Tuomo Leino
Lukkari Toni Miilunpalo
Lukkari Tuomas Pajunpää
Lukkari Jami Hyytiäinen
Lukkari Samuel Laine
Lukkarikisälli Jesse Räisänen
Lukkarikisälli Eino Laakso
Lukkarikisälli Sakari Harjunpää
Lukkarikisälli Niilo Ojala
Lukkarikisälli Ville Kaakinen
Lukkarikisälli Sauli Norja
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Lukkarikisälli Iikka Huttu
Lukkarikisälli Akseli Järvinen
Lukkarikisälli Eero Torpo

Abimarkkinointivastaava  Iikka Huttu
Opintovastaava  Miina-Maija Simonen
Opintovastaava  Tomi Valkonen
Opintovastaava  Leo Lahti
Opintovastaava  Ville-Pekka Laakkonen
Opintovastaava Samu Nyman

SIK100-toimikunnan puheenjohtaja Erna Virtanen
SIK100-webvastaava Jaakko Koskela
SIK100-markkinointivastaava Sasu Saalasti
SIK100-yritysvastaava Juuli Leppänen
SIK100-seminaarivastaava Sini Huhtinen
Kevätkarnevaalimajuri Olli Komulainen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Emmaleena Ahonen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Jonna Tammikivi
PoTa100-jatkotirehtööri   Mikael Liimatainen
PoTa100-sillistirehtööri Tuomo Leino

Päätoimittaja Sasu Saalasti
Taittaja Olli Komulainen
Taittaja Aino Suomi
Taittaja Jonna Tammikivi
Taittaja Emilia Kortelainen
Toimittaja Tuukka Syrjänen
Toimittaja Elias Hirvonen
Toimittaja Miika Koskela
Toimittaja Taneli Myllykangas
Toimittaja Sofia Öhman
Toimittaja Ilmari Kasvi
Toimittaja Jami Hyytiäinen
Toimittaja Aleksanteri Vesala
Toimittaja Emmaleena Ahonen
Toimittaja Kiia Einola
Toimittaja Ville-Pekka Laakkonen
Toimittaja Nestori Yrjönkoski
Valokuvaaja Kiia Einola
Valokuvaaja Mikko Haapamäki
Valokuvaaja Suvi Karanta
Valokuvaaja Jonna Tammikivi
Valokuvaaja Johannes Viirimäki
Valokuvaaja/graafikko Kalle Petäjäaho
Valokuvaaja/graafikko Maria Pöllä
Videokuvaaja Aaro Rasilainen
Mediamestari Salla Lyytikäinen

Tekniikkavastaava  Antti Mäki
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Web-kisälli  Ilari Ojakorpi
Web-kisälli  Leo Lahti
Web-kisälli Jyri Korhonen
Web-kisälli Tuukka Syrjänen
Web-kisälli Emmaleena Ahonen
Web-kisälli Mikko Suhonen
Web-kisälli Jaakko Koskela
Web-kisälli + kääntäjä Justus Ojala

Kv-ISOvastaava  Elias Hirvonen
Ulkosuhdevastaava  Leo Müller
Ulkosuhdevastaava  Pekka Aho
Ulkosuhdevastaava  Eino Tyrvänen
International helper  Ville-Pekka Laakkonen

Excursiopäävastaaava Henry Gustafsson
Yrityssuhdevastaava  Iikka Huttu
Yrityssuhdevastaava  Arkadii Kolchin
Yrityssuhdevastaava  Oskari Luukkonen
Yrityssuhdevastaava Niilo Ojala
Yrityssuhdevastaava Melina Sundell
Yrityssuhdevastaava Emma Reinikainen
Yrityssuhdevastaava  Elma Tuohimetsä

Kiltapatruuna Erna Virtanen
Kiltapatruuna Emmaleena Ahonen
TEK-yhdyshenkilö Mikael Liimatainen
Sklubi-yhdyshenkilö Ella Eilola
Arkistonhoitaja Antti Mäki
Arkistonhoitaja Jonna Tammikivi

Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti
Fuksikapteeni  Emmaleena Ahonen
Fuksikapteeni  Jonna Tammikivi
ISOwanhus  Pekka Aho
UlkoWanhus  Jyri Korhonen
KVummisetä  Emil Lindström

Potentiaalin Tasaus 99,5 -juhlaan asti
PoTa99,5-tirehtööri  Tuukka Syrjänen
PoTa99,5-tirehtööri  Jami Hyytiäinen
PoTa99,5-tirehtööri  Mikael Liimatainen
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1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Killan toimikuntiin tulee joitakin muutoksia vuonna 2021. Erillistä
Sössö-toimikuntaa ei ole, vaan aiemmin olleet toimihenkilöt kuuluvat nyt
Mediatoimikuntaan. Uutena toimikuntana killassa aloittaa teknologiatoimikunta,
joka jatkaa viestintätoimikunnan jalan jäljissä hoitaen killan tekniikkaa. Vuonna
2019 perustettu SIK100-toimikunta jatkaa nyt pienemmällä kokoonpanolla.
Aiemmin historiajaoksena toiminut SIK100-historiatoimikunta jatkaa toimintaansa
viemällä hyvässä vauhdissa olevan SIK100-historiateosprojektin loppuun.

Elepajatoimikunta Karl Lipping
Fuksitoimikunta Toni Ojala
Hyvinvointitoimikunta Sauli Norja
Ohjelmatoimikunta Eveliina Ahonen
Opintotoimikunta Simo Hakanummi
SIK100-toimikunta Erna Virtanen
SIK100-historiatoimikunta Joni Kurvinen
Mediatoimikunta Sasu Saalasti
Ulkotoimikunta Oliver Hiekkamies
Yrityssuhdetoimikunta Otto Julkunen

1.4 Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastaja Miika Koskela
(henkilökohtainen varamies Tuukka Syrjänen)

Toiminnantarkastaja Leo Kivikunnas
(henkilökohtainen varamies Kiia Einola)

1.5 Oltermanni

Killan Oltermannina toimii Anu Lehtovuori kolmivuotiskautensa toista vuotta.

1.6 AYY:n hallituskummi

Killan hallituskummina toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen,
Samuli Vehkomäki, jonka vastuulla AYY:n hallituksessa on kiinteistöt, asuminen,
kampus ja kestävä kehitys.
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2 YLEISTÄ VUODESTA 2021

Vuosi 2021 alkaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Killan toimintaa värittää
alkuvuodesta koronavirus-tilanne, joka määrittää sen miten kilta pääsee
tapahtumia järjestämään. Monet tutut tapahtumat muuttavat muotoaan, kun
niitä muokataan vastaamaan valtakunnallisia rajoituksia. Myös uusia tapahtumia
joudutaan luomaan tyhjästä, jotta saamme pidettyä teekkarikulttuurin ja -hengen
voimissaan myös poikkeusoloissa.

Joudumme siirtämään Potentiaalin Tasaus 100-vuosijuhlan vuodelle 2022, jonka
myötä myös SIK100-juhlavuosi saa yhden lisävuoden. Tämän takia vuoden 2021
vuosijuhla on täysin poikkeava edellisistä vuosijuhlista ollen striimi. Tähän striimiin
voi jokainen kiltalainen osallistua vaikka kotisohvaltaan. Kevätkarnevaalit ja
SIK100-seminaari pidetään alkuperäisistä suunnitelmista poiketen vuoden 2021
loppukeväästä ja syksystä. SIK100-juhlavuotta pyritään kaikesta huolimatta
saamaan näkyväksi Aalto-yhteisölle ja kiltalaisille erinäisten tempausten ja pienten
tapahtumien muodossa.

Vuoden 2021 aikana kilta rupeaa ajamaan kiltalaisten etuja korkeakoululle edellisiä
vuosia tarmokkaammin. Koronavirus-tilanne on näyttänyt, että korkeakoulumme
opetuksen laatu on hyvin vaihtelevaa. Lähdemme parantamaan tätä tilannetta
avaamalla uuden keskusteluyhteyden korkeakoulun kanssa, jotta saamme
opiskelijoiden ja opettajien yhteiset kokemukset hyvistä etäopetusmetodeista
yleisesti tietoon. Kilta myös käy keskustelua siitä, että pääsisimme seuraamaan
opiskelijoiden opintomenestystä nykyistä paremmilla mittareilla, jolloin voisimme
lisätä resursseja mikäli näyttää siltä, että niitä tarvitaan. Tästä toivomme
pidemmän ajan kehityskohdetta, jonka pohjan rakentaisimme tänä vuonna

Vuonna 2021 killan organisaatio kokee muutoksen, kun killan valtuusto korvataan
kiltakokouksella. Pääsemme opettelemaan kiltakokouksen järjestämistä jo
yleisessä kokouksessa helmikuussa, jonka takia tämäkin toimintasuunnitelma
lähetetään kaikille killan jäsenille. Siirtyäksemme mahdollisimman jouhevasti
valtuustosta kiltakokoukseen, jatkaa viime vuonna perustettu jatkuvuustyöryhmä
toimintaansa ja yhdessä kiltapatruunoiden kanssa ohjaa hallitusta ja killan
toimijoita.

Tämän vuoden toimintasuunnitelma on luotu sillä perusidealla, että ennen kesää
jatkamme samaa rataa kuin tähänkin mennessä ja rajoitukset ovat voimassa.
Kesällä ja syksyllä voisimme palata normaaliin tai ainakin normaalimpaan
toimintaan. Tämä pieni optimismin häivähdys näyttää nykyisestä ajanhetkestä
katsottuna epävarmalta, mutta ilman toivoa ei ole mitään.

Vuonna 2021 on tarkoitus kehittää ja yhtenäistää killan viestintää yhä enemmän.
Tapahtumaviestintää suunnataan yhä enemmän Instagramiin ja Telegramiin.
Erityisesti mediamestari panostaa siihen, että viestintä tavoittaa kiltalaiset ja on
killan brändin mukaista. Sosiaalisen median lisäksi muutkin brändikuvaston
uudistukset viedään maaliin. Uudistettavana on muun muassa kiltahuoneen
seinälogo, killan lippu ja suurimpana urakkana killan internet-sivut.
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Hallitus järjestää vuoden aikana useita tapahtumia killan jäsenille ja
toimihenkilöille. Kesällä järjestetään perinteeksi muodostuneet killan kesäpäivät
sekä hallitussitsit killan vanhoille hallituksille. Lisäksi järjestetään syksyllä sitsit tai
virkistäytymispäivä yhteisesti kaikille toimihenkilöille.

Puheenjohtaja kuuluu lisäksi AYY:n Neuvostoon. Puheenjohtaja pitää yllä suhteita
korkeakouluun, johtaa hallituksen toimintaa ja huolehtii siitä, että killan strategiaa
pidetään yllä ja toteutetaan.

Puheenjohtaja Johannes Ora
Varapuheenjohtaja Toni Lyttinen
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2.1 Sihteeri/Mediamestari

Sihteeri pyrkii viimeistelemään hallituksen ja kiltakokouksen pöytäkirjat
allekirjoitettavaan kuntoon aina seuraavaan kokoukseen mennessä. Hallituksen
kuulumiset laitetaan killan nettisivuille normaalitilanteessa kokousten jälkeen
viikonloppuun mennessä. Näiden tehtävien lisäksi sihteerin toimenkuvaan kuuluu
kokouspöytäkirjojen lisääminen killan sivuille, vuosijuhlakutsujen käsitteleminen ja
kokoustilojen varaaminen. Lisäksi killan viikoittaisen jäsentiedotteen koostamis- ja
lähetysvastuu on vuonna 2021 sihteerillä. Jäsentiedote pyritään aina koostamaan,
sekä lähettämään killan jäsenpostituslistalle maanantaisin, paitsi kesätauon ja
seuraavan hallitussiirtymäkauden aikana.

Mediamestari toimii Sössön toimituksen ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä
kuulumalla Mediatoimikuntaan. Yhteydenpito hoidetaan Telegram-kanavien
kautta ja mediamestari osallistuu tarvittaessa toimikuntien kokouksiin sekä
toimikuntien vastuuhenkilöt voivat halutessaan tulla esittämään asiansa
hallituksen viikkokokouksiin. Mediamestari vastaa killan sosiaalisesta mediasta ja
sen kehittämisestä, jota on tarkoitus käyttää viestinnässä entistä enemmän.
Viikkotiedotteen ja sosiaalisen median avulla pyritään tavoittamaan
mahdollisimman suuri osa kiltalaisista, sekä muut killan toiminnasta
kiinnostuneet.

Sihteeri/Mediamestari Salla Lyytikäinen

2.2 Rahastonhoitaja

Vuonna 2021 talousarvio on laadittu 13 007,00 euroa ylijäämäiseksi. Tässä
suurimpana tekijänä on PoTa100 juhlat helmikuussa 2022 ja sinne kerääntyvä
sponsoritulo. Potentiaalin tasaus laskee hieman liikevaihtoa, sillä se on tänä vuonna
etänä. SIK100-historiateos tekee noin 8000 euroa voittoa, mikä johtuu siitä, että
suurin osa kirjoittajan palkkioista on jo maksettu, mutta myynti- ja
sponsorointitulot on vielä tulossa.

Vuoden aikana tehdään monia hankintoja, joihin on budjetoitu yhteensä 3750
euroa. Näitä ovat uudet pelipaidat, pinssit, kiltahuoneen seinällä olevan logon
uudistaminen sekä killan brändin mukaisen lipun hankkiminen.

Kilta saa ELECiltä kiltasopimuksen mukaista tukea, kuten aiempinakin vuosina.
Summaa vastaan killat auttavat korkeakoulua lukiolaisvierailuissa.

Vuoden 2021 päätavoitteita on MobilePay -palvelun käytön laajentaminen, sekä
uusi ja parempi pankkisopimus. Lisäksi jo pitkälle edennyttä käteisestä luopumista
jatketaan ja edistetään. Lisäksi kehityskohteena on edellen laskutusten
sähköistäminen, minkä avulla päästään eroon turhasta tulostamisesta ja paperien
säilyttämisestä. Kilta toistaiseksi kuitenkin pitää myös käteismyyntivaihtoehtoa
esillä kv-opiskelijoita varten, jos he eivät voi ulkomaisen pankin takia käyttää
MobilePayta Suomessa.
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Killan strategian mukaan killan tavoitteena on madaltaa kiltalaisten kynnystä
toteuttaa itseään ja järjestää kiltalaisia tukevaa toimintaa ja projekteja. Tämän takia
vuonna 2021 budjetissa on varattu tämän kaltaiselle toiminnalle 500 euroa. Toiset
500 on varattu erityisesti SIK100-projekteja varten. Dedikoitua projektibudjettia
hallinnoi killan istuva hallitus, ja sitä on mahdollista myöntää kiltalaisille
projektisuunnitelmaa vastaan.

Talousarvio on laadittu jälleen kvartaaleiksi:

Q1   1.1. – 31.3.
Q2   1.4. – 30.6.
Q3   1.7. – 30.9.
Q4  1.10. – 31.12.

Vuonna 2021 tehdään kolme välitilinpäätöstä ja vuoden lopuksi tilinpäätös.

Procountor-kirjanpito-ohjelman käyttämistä jatketaan ja myös killan laskutusta
jatketaan sovelluksen kautta, eikä Excel-pohjan avulla. Näin laskut saadaan
merkittyä automaattisesti kirjanpitoon, mikä edistää tavoitetta helpottaa
kirjanpitoa. Lisäksi laskut lisätään jatkossa procountorissa liitteisiin, joka helpottaa
vuoden päästä odottavaa tilinpäätöstä huomattavasti.

Rahastonhoitaja Santeri Huhtala

2.3 Teknologiamestari

Teknologiamestari on killassa ja hallituksessa uusi virka. Teknologiamestarin
vastuulle kuuluu killan tietojärjestelmien ylläpito ja kehitys, sekä viestintäkanavien
toimivuudesta huolehtiminen yhdessä teknologiatoimikunnan (TTMK) kanssa..
Tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan tiedonvälityksen ja takaavat killan
toiminnan taustalta. Teknologiamestaria ja TTMK:ta voidaan pitää
viestintämestarin ja viestintätoimikunnan henkisenä jatkeena.

Uudet nettisivut on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana. Teknologiamestarin
vastuulle jää niiden ylläpidon organisointi ja toteutus. Kuluvan vuoden aikana
kiltamme myös siirtyy käyttämään Googlen Workspace-palvelua tehokkaammin,
joka mahdollistaisi sähköpostilistojen helpomman ylläpidon ja tiedotuksen killan
sisällä.

Teknologiamestari ei hallinnoi pelkästään killan teknistä tukea, vaan muutakin
tekniikkaan liittyvää. Tämän takia teknologiamestari on myös elepajatoimikunnan
hallituksen edustus. Tämän tarkoituksena on tuoda elepaja paremmin esille killan
toiminnassa.

Teknologiamestari Oskari Ponkala
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2.4 Kiltapatruunat

Vuonna 2021 killalla on kaksi kiltapatruunaa. Patruunoiden tehtävä on
tarkastella killan toimintaa ja varmistaa, että toiminta kehittyy uusien
onnistumisten muodossa ja vanhojen virheiden uusimista vältetään.
Kiltapatruunat toimivat läheisessä kommunikaatioyhteydessä killan hallituksen
kanssa. Lisäksi vuoden aikana kiltapatruunat johtavat jatkuvuustyöryhmää ja
ylläpitävät killan historian ja perinteiden tuntemusta muun muassa
Sössö-kirjoitusten muodossa.

2.4.1 Jatkuvuustyöryhmä

Jatkuvuustyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja valvoa killan toimintaa
riippumatta hallituksen ja killan muiden toimivirkojen vaihtuvuudesta. Työryhmä
käsittelee itse oman kokoonpanonsa, eikä ole osana vuosittaista kähmykautta.
Toimikunta voi siis täydentää itseään oman tarpeensa mukaan pitkin vuotta, eikä
jäsenyys ole rajattu tiettyyn, ennalta määrättyyn kauteen. Tarkoitus on rakentaa
pidempiaikaista toimintaa killan taka-alalla. Alustavasti jatkuvuustyöryhmään voisi
kuulua ainakin nykyinen ja vanha puheenjohtaja, vanha rahastonhoitaja,
vanhempia tieteenharjoittajia, sekä killan brändiä uudistamassa olleita henkilöitä.

Jatkuvuustyöryhmä tukee aktiivisesti hallitusta ja pyrkii parantamaan killan
toimintaa tuomalla esiin uusia ideoita ja uusia perspektiivejä. Työryhmä käsittelee
ja seuraa killan lyhyt- ja pitkäaikaistavoitteiden toteutumista. Näihin kuuluu muun
muassa killan strategian ja brändin, kuten myös killan sijoitusten arvon
kehittämistä ja seuraamista.

Vuoden 2020 aikana jatkuvuustyöryhmä keskittyy tukemaan suunnitelmaa siirtyä
valtuustosta kiltakokoukseen. Työryhmän tarkoitus on tukea valtuuston toimintaa
esimerkiksi tarvittavien sääntömuutosten kanssa. Lisäksi työryhmä pyrkii
varmistamaan, että killan hallinnon taso pysyy mahdollisten muutosten jälkeen
hyvänä.

Kiltapatruuna Erna Virtanen
Kiltapatruuna Emmaleena Ahonen

2.5 Alumniyhteistyö
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Killan alumnisuhteita ylläpidetään Sähköklubi ry
-alumnijärjestössä. Sklubi-yhdyshenkilö ja killan hallituksen puheenjohtaja
kuuluvat Sklubin hallitukseen. Sklubi-yhdyshenkilön päätehtävä on välittää tietoa
killan ja Sklubin välillä.

Vuonna 2021 tavoitteena on saada enemmän vuorovaikutusta killan ja
alumniyhdistyksen välillä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kiltalaisten kutsumista
Sklubin tapahtumiin ja alumnien kutsumista killan tapahtumiin, kuten pikoJoule.

Sklubin näkyvintä tapahtumaa Alumni Student Weekendiä ei järjestetä tänä
vuonna, sillä kilta järjestää samoihin aikoihin SIK100-seminaarin, jonne kutsutaan
myös alumnit. Sklubin tietotaitoa ja kontakteja kuitenkin hyödynnetään
seminaaria järjestäessä.

Sklubi tekee myös muunlaista yhteistyötä killan kanssa erilaisten projektien
muodossa. Näitä ovat esimerkiksi SIK100-historiateos ja talkoot.

Sklubi-yhdyshenkilö Ella Eilola

2.6 Jaokset

Vuonna 2021 killan jaoksia ovat Juotosjaos, Krokettijaos, Päiväunijaos, Webijaos,
Mökämasiinajaos ja DC-jaos.
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3 TOIMIKUNNAT

3.1 Elepajatoimikunta

Elepaja on paikka, jossa kiltalaiset voivat harjoitella kursseilla opittuja asioita
käytännössä. Elepaja tarjoaa tähän tarkoitukseen kaikille kiltalaisille ja muille
Aalto-yliopiston opiskelijoille esimerkiksi mittalaitteita, työkaluja ja työasemia.
Elepajan tilat sijaitsevat osoitteessa Otakaari 1, huoneissa H022B ja H023B.

Vuonna 2021 Elepajalle on tarkoitus saada enemmän kävijöitä järjestämällä
pajailtoja, tapahtumia ja järjestämällä projekteja.

3.1.1 Pajaillat

Elepajalla on pidetty perinteisesti pajailtoja kerran viikossa. Näissä illoissa
paja-aktiivit ovat kokoontuneet tekemään omia ja Elepajan yhteisiä projekteja.
Tänä vuonna pyritään saamaan tiloihin enemmän uusia osallistujia, sillä viime
vuosina pajailtoja ei joko ole pidetty tai ne ovat olleet vain toimikunnan
kokoontumisia.

3.1.2 Tapahtumat

Vuonna 2021 Elepajalla on tarkoitus järjestää tapahtumia, joita voisivat olla
esimerkiksi erilaiset hackathonit ja opetustilaisuudet.

3.1.3 Projektit

Pajalla tullaan tekemään enemmän valmiita projekteja fukseille ja muille
opiskelijoille. Näitä voisi olla esimerkiksi fuksivilkku tai Bluetooth-vastaanotin.

Pajavastaava Karl Lipping
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3.2 Fuksitoimikunta

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksitoimikunta (SIK-FTMK) on killan
uusien jäsenten fuksikasvatuksesta vastuussa oleva toimikunta, jonka toiminta
pohjautuu TKY:n fuksikasvatusohjesäännön mukaisiin päätöksiin. Tarkoituksena on
perehdyttää uudet jäsenet teekkarikulttuuriin ja -perinteisiin, sekä pehmentää
siirtymistä yliopistoelämään. Toimikunta pyrkii yhdistämään saman alan
opiskelijoita ja luomaan sosiaalisia suhteita, unohtamatta kuitenkaan tiivistä
ryhmähenkeä. AYY:n, killan ja lukuisten muiden yhteisöjen, sekä järjestöjen
toiminnasta halutaan antaa helposti lähestyttävä kuva ja opiskelujen ulkopuolista
toimintaa pyritään tuomaan aktiivisesti esille. Opintoihin liittyvissä asioissa tehdään
tiivistä yhteistyötä korkeakoulun ja killan opintotoimikunnan kanssa.
Tapahtumasuunnittelussa pyritään tekemään yhteistyötä ulkotoimikunnan kanssa.
Tällä pyritään edistämään keskinäistä toimintaa ja tutustuttamaan kotimaisia
opiskelijoita vaihto-opiskelijoihin.

Päävastuu fuksikasvatuksesta on fuksikapteeneilla, jotka vaikuttavat niin killan
hallituksessa kuin ylioppilaskunnan alaisessa fuksitoimikunnassakin. ISOvastaava
pyörittää killan tutortoimintaa ja on vastuussa ISOjen sekä VastuuISOjen
toiminnasta. ISOvastaava vaikuttaa myös ylioppilaskunnan alaisessa
ISOtoimikunnassa. Kaikessa tekemisessä halutaan tuoda esille vahvaa
yhteishenkeä ja korostaa ammattiylpeyttä jäsenten keskuudessa.

Tapahtumien suunnittelussa otetaan tänä vuonna huomioon aina ajankohtaiset
kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusmääreet sekä muut mahdolliset haasteet,
jotka tämänhetkinen maailmantilanne aiheuttaa. Tästä johtuen joidenkin
tapahtumien toteutus saattaa muuttua huomattavasti aiemmasta tai
suunnitellusta, sekä joitain tapahtumia voidaan joutua korvaamaan kokonaan.
Tavoitteena on silti säilyttää kunkin tapahtuman idea ja henki mahdollisimman
hyvin, vaikka konsepti kokisi isojakin muutoksia.

Tänä vuonna on aiempaa suurempi painotus ISOtoiminnalla kahdesta syystä.
Ensinnäkin ISOtoiminta on osa-alue killan toiminnassa, jossa on paljon
kehitettävää - ISOille voisi antaa fuksitoiminnasta suurempaa vastuuta, mutta
toisaalta heitä voisi myös paremmin palkita panoksestaan. Erityisen suuren
tarpeen ISOtoiminnan kehittämiselle aiheuttaa vallitseva koronatilanne, koska sen
johdosta vuoden 2020 fukseilta on jäänyt välistä monia teekkarielämän keskeisiä
asioita. Mahdollisesti ISOiksi jatkavat fuksit voisivat siis ISOtoiminnan kautta päästä
nykyistä vahvemmin killan toimintaan mukaan. Vastaavasti vuoden 2021 fuksit
voivat tarvita tavallista suurempaa tukea ISOryhmiltään mikäli koronatilanne
vaikuttaa yhä syksyllä tapahtumien järjestämiseen. Niinpä ISOtoimintaa
priorisoidaan kuluvana vuonna uudella tapaa.
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Fuksitoiminta

Kevät
Keväällä uudet fuksikapteenit auttavat pääasiassa istuvia kippareita toteuttamaan
fuksitapahtumia, sekä valmistautuvat uusien fuksien saapumiseen. Kevään
tapahtumiin lukeutuvat ELECtrix, SIK-KIK Leijonanmetsästys, ELECyykkä, Fuksien
laulusauna, <piip>, Ratikka-ajelu, Fuksijäynä, Fuksien wappusitsit (jos wappu
julistetaan tulevaksi) ja ELECfuksisitsit-piknik.

Fuksiopas syksyn fukseille kirjoitetaan jo keväällä yhteistyössä ISOvastaavan kanssa
ja fuksielle luodaan fuksipistekortit valmiiksi.

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja sekä puheenjohtajan adjutantti sopivat kevään
aikana korkeakoulun kanssa uusien opiskelijoiden vastaanotosta. Syksyn
tapahtumia suunnitellaan yhteistyössä muiden kiltojen fuksikapteenien kanssa ja
valmistaudutaan parhaan mukaan orientaatioviikkoon. Killan haalareita pyritään
päivittämään. Syksyn uudet fuksioppaat ja -pistekortit tehdään tilausta vaille
valmiiksi.

Syksy
Syksy lähtee liikkeelle Varaslähdöllä vähän ennen orientaatioviikkoa. Siellä
toivotetaan fuksit tervetulleiksi Otaniemeen ja SIKille FTMK:n, ISOjen ja killan
hallituksen voimin. Varaslähtöä seuraa orientaatioviikko, joka on kiireistä aikaa
FTMK:lle. Tällöin uudet fuksit saapuvat kouluun ja heille järjestetään paljon erilaista
ohjelmaa. Fuksikapteenit vastaavat Haalarigaalan ja Varauksen purun
järjestämisestä yhdessä killan hallituksen ja YTMK:n kanssa ja ovat paljolti mukana
perinteisen Köydenvedon, sekä Köydenjatkeen järjestämisessä.

Syksyllä killan puolesta tullaan järjestämään myös Fuksisitsit, FXQ-jono / Kiltayö /
Oikosulkumoottori, FXQ, Oikosulku, Piparisauna sekä ELECin kiltojen kanssa
yhteistyössä ELECseikkailu tai vastaava tapahtuma. Myös jokin SIK-KIK tapahtuma
pyritään järjestämään syksyllä uusille fukseille. Syksyllä tavallisesti pidettäviin
Otatarhan ajoihin pyritään saamaan killan fukseilta joukkue ja ajokki. Lisäksi
tavoitteena on järjestää pari rentoa saunailtaa.

Oikosulku järjestetään lähtökohtaisesti Sähköpäivien yhteydessä fuksien toimesta
syksyllä. Fuksit saavat apua ja opastusta tehtävässään. Oikosulun työntekijöille
pyritään lisäksi järjestämään myöhemmin Oikosulun kaato.

Koko AYY:n alainen FTMK tulee syksyllä järjestämään Otasuunnistuksen,
Stadisuunnistuksen sekä Fuksien juhlasitsit.

Fuksikasvatuksen edistymistä tullaan seuraamaan perinteisillä fuksipistekorteilla,
joihin fuksit keräävät pisteitä käymällä tapahtumissa, tutustumalla
teekkarikulttuuriin museolla, tutustumalla kippareihin ja ISOvastaavaan, sekä
tutustumalla muuhun yliopiston ja Otaniemen toimintaan. Fuksien tiedotus
tapahtuu viikottaisten fuksimailien, sekä fukseille suunnattujen Telegram-kanavien
kautta.
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ISOtoiminta

Kevät
ISOrekry-tapahtuma järjestetään helmikuussa etänä ISOvastaavan toimesta
fuksikapteenien ja kv-ISOvastaavan avustuksella, ja tapahtumassa alkava ISOhaku
on auki kuun loppuun asti. Hakuajan jälkeen ISOvastaava haastattelee ainakin
uudet ja mahdollisesti myös vanhat hakijat, ja valitsee ryhmät ISOjen toiveiden ja
oman harkintansa perusteella. ISOjen lisäksi jokaiseen ryhmään valitaan
OpintoISO, joka on fuksien yhteyshenkilö opintoasioissa ja VastuuISO, jonka
tehtävä on etenkin orientaatioviikolla huolehtia ryhmän asioiden hoitumisesta.
AYY:n liikuntatutorihaku aukeaa ISOhaun kanssa samaan aikaan, ja myös se
esitellään ISOrekrytapahtumassa. ISOvastaava on yhdessä ITMK:n kanssa
järjestämässä Teekkari-ISOkoulutuksia ja niiden jatkoja. Lisäksi ISOt käyvät AYY:n ja
korkeakoulun koulutuksissa.

Toukokuussa järjestetään uusille ISOille ISOkaste, jossa ISOt pääsevät
ryhmäytymään ja tutustumaan ISOilun saloihin killan näkökulmasta. ISOkasteessa
vannotaan myös ISOvala, jossa sitoudutaan tärkeimpiin ISOiluun liittyviin asioihin.
ISOkasteen järjestämisessä auttavat fuksikapteenit, hallitus ja vanhoja killan
aktiiveja. ISOkaste onnistuu jossain muodossa koronatilanteesta riippumatta,
koska se on suurelta osin ulkotapahtuma.

Uutuutena kevään ISOtoimintaan on ISQ-niminen tapahtuma, joka on FXQ:sta
inspiroitunut pienemmän mittakaavan seikkailullinen tapahtuma. Tarkoituksena
olisi saada 2020-fukseille FXQ-fiilistä ja ryhmäyttää heitä tulevaa ISOvuotta varten.
Tapahtuman kuluja ajatellen tulee vielä tarkastella mahdollisuuksia ekskursion tai
sponsorien suhteen. Tapahtuma ideoidaan ja järjestetään hallituksen voimin.
Luonnollisesti tapahtuma ei voi järjestyä suunnitellusti mikäli koronatilanne on yhä
toukokuussa nykyisenlainen.

Kevään aikana kehitetään vuonna 2020 luotua ISOpistekortti-konseptia ja tilataan
kortit. Korttien avulla voidaan seurata aktiivisimpia ISOja ja palkita heitä mm.
SuperISO-titteleillä vuoden päätteeksi ISOgaalassa.

ISOrekryssä, ISOhaussa ja ISOkasteessa tehdään yhteistyötä myös UTMK:n ja
kv-ISOvastaavan kanssa, ja yhteistyötä jatketaan vuoden mittaan.

Syksy
ISOt pääsevät ensimmäistä kertaa tapaamaan fuksit elokuun varaslähdössä.
Tämän lisäksi ISOille järjestetään juuri ennen fuksien saapumista Wiimeinen
Woitelu, jossa käydään läpi orientaatioviikon tapahtumia, jaetaan materiaalit
orientaatioviikkoa varten ja muistutetaan ISOja vielä tärkeimmistä ISOiluun
liittyvistä asioista.
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Syksyn aikana ISOille on suunnitteilla ainakin kaksi saunailtaa, joissa ensin aina
kokoustetaan ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen näistä, Orientaation purku, on
mahdollisimman pian orientaatioviikon jälkeen, ja siellä puretaan orientaatioviikon
tapahtumat. Mikä toimi, mikä ei, miten ryhmissä menee? Purun lisäksi annetaan
ISOille tukea ryhmän budjetin käytön ideoinnissa. Aiempi 20 euron budjetti on
tänä vuonna 100 euroa, millä pystyy jo hyvin järjestämään jotain aktiviteettia
fukseille. Toinen sauna on myöhemmin syksyllä, ja siinä todennäköisesti
keskustellaan siitä miten syksy on edennyt sekä varmistetaan, että kaikki ryhmät
ovat joko käyttäneet budjettinsa tai suunnitelleet sen käytön. Kokoustamisen
jälkeen on aina luvassa rentoa hengailua, tarjoiluja ja saunomista. ISOvastaava on
muutenkin tiiviisti yhteydessä ISOihin syksyn ajan ja tukee heitä toiminnassa.

ISOvastaava huolehtii ISOjen virkistäytymisestä ja osallistuu ISOjen
virkistystapahtumien järjestämiseen AYY:n alaisessa ITMK:ssa. Lisäksi ISOvastaava
tekee yhteistyötä etenkin muiden ELEC-kiltojen ISOvastaavien kanssa esimerkiksi
edellisvuoden kaltaisen ELEC-fuksiseikkailun järjestämisen muodossa.

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen
ISOvastaava Heidi Mäkitalo

Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti:

Fuksikapteeni Emmaleena Ahonen
Fuksikapteeni Jonna Tammikivi
ISOwanhus Pekka Aho
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3.3 Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta edistää kiltalaisten hyvinvointia aktivoimalla kiltalaisia
tekemään opiskeluun liittymättömiä asioita. Näin rajoitettuna aikana tämä
tarkoittaa kulttuurin tuomista kotiin,  etäkiltapäiväkerhojen järjestämistä ja
erilaiseen ulkoiluun ja liikkumiseen rohkaisemista. Valmistaudumme myös
rajoitusten loppuessa järjestämään erilaisia alkoholittomia tapahtumia,  jotka
saavat kiltalaiset liikkumaan, ulkoilemaan, sosialisoitumaan toistensa kanssa ja
kuluttamaan kulttuuria.  Tämän lisäksi valmistaudumme  ylläpitämään
kiltahuonetta, jotta olemme valmiita normaaliin arkeen.

3.3.1 Kiltahuone

Kiltahuone on killan jäsenille tarkoitettu tila, jossa voi viettää aikaansa esimerkiksi
pelailemalla tai katselemalla elokuvia sekä nauttimalla samalla killan
myyntituotteista. Kiltahuonevastaava ylläpitää kiltahuoneen järjestystä ja siisteyttä
sekä huolehtii myyntituotteiden riittävyydestä. Kiltahuoneelle tehdään uusia
hankintoja ja myyntituotteiden valikoimaa laajennetaan toiveiden mukaan.
Kiltahuonetta pyritään myös kehittämään ja uudelleen järjestämään tarpeen
mukaan.

3.3.2 Kiltapäiväkerho

Etä-aikana kiltapäiväkerho tulee toimimaan killan discord serverillä, ja sen on
tarkoitus tuoda kiltalaisille lisää sosiaalisia yhteyksiä ja aktivoivaa yhteistekemistä
etäyhteyksillä. Kiltapäiväkerhovastaavat ovat myös hyvin innokkaita ottamaan
ideoita vastaan kiltalaisilta ja jos intoa löytyy, niin kiltalaiset saavat myös lähteä
järjestämään ohjelmaa kiltapäiväkerhoon vastaavien kanssa. Jos rajoitukset
helpottavat, niin kiltapäiväkerho tullaan järjestämään kiltahuoneella noin kaksi
kertaa kuukaudessa.

3.3.3 Kulttuuri

Kulttuurivastaavat järjestävät kiltalaisille vuoden aikana erilaisia
kulttuuritapahtumia. Näin etä-aikana kulttuurivastaavat järjestävät kiltalaisille
kulttuurillisesti aktivoivaa toimintaa, tästä esimerkkinä killan tuloillaan oleva
lukudiplomi. Normaaliin aikaan palatessa on tavoitteena järjestää joku isompi
kulttuuritapahtuma(teatteri, ooppera, konsertti) ja pienempiä urheilun lajikokeiluja
vastaavia workshoppeja ja vierailuja museoihin.

3.3.4 Urheilu

Urheiluvastaavan tehtäviin kuuluu killan lajikokeilujen ja urheilutapahtumien
järjestäminen. Vuoden 2021 tavoitteena on järjestää kiltalaisille mahdollisuuksia
liikkua myös rajoitusten aikana esimerkkinä tuleva squash turnaus.
Teekkarisarjoissa pelaamista jatketaan, kunhan se on mahdollista, mutta vastaavat
pitävät kiltalaiset tästä ajantasalla. Lisäksi tulevaisuudessa yritetään lisätä
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yhteistyötä Koneinsinöörikillan kanssa eri tapahtumien muodossa esim. SIK-KIK
megazonesta on ollut puhetta. Urheiluvastaavat ovat myös avoimia kaikille
ehdotuksille ja pyrkivät ajamaan kiltalaisten etua heidän toiveidensa mukaan.

3.3.5 Retket

Retkivastaavat järjestävät kiltalaisille erilaisia ulkoilumahdollisuuksia. Nämä
mahdollisuudet tulevat levittymään mahdollisesta pilkki-kilpailuista aina
suunnitelmissa olevaan SIK-100 vaellukseen. Retkivastaavien suurin tarkoitus on
tuoda yhteen ulkoilusta nauttivia kiltalaisia, tarjota heille mahdollisuuksia päästä
liikkumaan luonnossa lähellä ja kaukana, ehkä myös vähemmän luonnossa.

Hyvinvointimestari Sauli Norja

3.4 Mediatoimikunta

Mediatoimikunta koostuu vuonna 2021 24 henkilöstä, joihin lukeutuu
päätoimittajan lisäksi toimittajat, taittajat, graafikot, video- ja valokuvaajat sekä
mediamestari. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti yhteen ideoimaan ja
kirjoittamaan juttuja sekä ylläpitämään hyvää ryhmähenkeä.

Vuoden aikana julkaistaan kaksi ISSN-tunnuksella painettua lehteä aiempien
vuosien tapaan. Kevään lehti julkaistaan huhtikuussa ja syksyn lehti
loka-marraskuussa. Killan juhlavuoden kunniaksi lehtien toteutus ja osa
artikkeleista suunnitellaan SIK100-teemaan liittyen. Toimikunta tulee siis tekemään
yhteistyötä SIK100-toimikunnan kanssa.

Sössön verkkosivuilla julkaistaan viikoittain artikkeleita toimittajilta ja vierailevilta
kirjoittajilta. Toimikunnan ulkopuoliset henkilöt voivat kirjoittaa ja julkaista
artikkeleita liittymällä Sössö freelancers -ryhmään tai ilmoittamalla halukkuutensa
päätoimittajalle. Sössön muihin julkaisualustoihin kuuluu
Sossostream-Twitch-kanava, jossa julkaistaan livelähetyksiä tapahtumista.
Podcasteja pyritään toteuttamaan jälleen yhteistyössä Radiodiodin kanssa ja
julkaisemaan laajasti eri alustoilla. Vuoden aikana on myös tavoitteena kokeilla
tehdä pienimuotoisia huumorivideoita, joita voisi julkaista Sössön
YouTube-kanavalla. Lisäksi viime vuoden aikana perjantaisin ilmestynyttä
Sammakkopalstaa jatketaan ja Sössön Telegram-bottia kehitetään.

Tämän lisäksi Sössö-toimikunta valmistaa toimariläystäkkeet, toimaritaulun,
joulukalenterin ja puuhalehtiä joidenkin isompien tapahtumien oheen.

Päätoimittaja Sasu Saalasti

3.5 Ohjelmatoimikunta
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Ohjelmatoimikunta on vastuussa Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n jäsenten
viihdyttämisestä ja verkostoitumisesta näkyvimmin erilaisten tapahtumien avulla,
kuten sitsien ja saunailtojen muodossa. Ohjelmatoimikunnan johdossa ovat
hovimestari Eveliina Ahonen, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, ja
hovineuvos Melisa Dönmez. Toimikuntaan kuuluu viisi lukkaria, yhdeksän
lukkarikisälliä, kolme emäntää ja viisi isäntää. Hupitoimikuntaan kuuluvat isännät
ja emännät.

Lukkarit ovat pääaasiassa vastuussa sitsien suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä
sitsilaulujen johtamisesta ja yleisen järjestyksen valvomisesta. Hupitoimikunta
puolestaan hoitaa tapahtumien käytännönjärjestelyt, kuten koristelun, kestityksen
ja tilojen siistimisen.

3.5.1 Tapahtumat

Kevään tapahtumia ovat PoTa-viikon Heevisauna ja Øhlhäfv, jotka tullaan
järjestämään uudessa muodossa nykytilanteen huomioon ottaen. Muita
tapahtumia ovat Sitsit Kotiovellesi, eri vuosikursseille omat sitsit (Vuosikurssisitsit),
Teemasitsit, Wanhojen Wappusitsit (AS:n kanssa), Afterski Appro (TiK:n kanssa),
Valkohaalarisitsit (FK:n, AK:n ja Prodekon kanssa), pikniksitsit, kesäsitsit ja
saunaillat. Syksylle on suunniteltu tapahtumiksi Kaukkarit, SIK-KIK sitsit ja sillis,
Kaveri- ja Vanhempainsitsit, teemasitsit ja PikoJoule. Lisäksi ohjelmatoimikunta
tekee oman videosarjan, jonka jaksoja julkaistaan läpi vuoden. Tapahtumien
toteutukset tulevat muokkautumaan korona tilanteen mukaan. Sekä tapahtumista
että niihin tulevista muutoksista tiedotetaan Telegramissa, Facebookissa sekä
killan webissä. Joitakin tapahtumia mainostetaan myös muille killoille. Tiedotus
tapahtuu suomeksi, sekä englanniksi.

3.5.2 Muuta

Killalla ei ole vieläkään sitsivarastoa, mutta pyritään edelleen aktiivisesti saamaan
yksi. Tuomo Leino valittiin lukkaritoimikuntaan. Lukkareille ja lukkarikisälleille
tullaan järjestämään lukkarivaihto, jossa pyritään takaamaan jatkuvuutta
lukkaritoiminnalle. Ohjelmatoimikunnalle pyritään järjestämään yhteisiä
tapahtumia sekä virkistäytymisiä vuoden mittaan.

Hovimestari ja hovineuvos kuuluvat myös AYY:n kokoavaan toimikuntaan
(Isännistä & Emännistö, IE), jossa he ovat mukana järjestämässä koko Aallolle
suunnattuja tapahtumia.

Hovimestari Eveliina Ahonen
Hovineuvos Melisa Dönmez

3.6 Opintotoimikunta

Opintotoimikunnan tavoite tulevan vuoden aikana on killan ja koulun välisen
tiedonvaihdon lisääminen sekä yhteydenpidossa että tiedon jakamisessa. Tavoite
on myös rakentaa toimikunnan materiaaleja killan Driveen.
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Koronan vaikutukset tulevat näkymään toimikunnan tehtävissä ylimääräisenä
haasteena ajoittaa ja järjestää fyysisiä tapahtumia, eritoten kevään puolella.
Opintotoimikunnan roolia killan opinto motivaation ylläpitäjänä asenteiden ja
tapojen kautta, on tarkoitus pohtia tulevaisuuteen liikkuessa. Jälkimmäiseksi
pohdinnassa jää, voiko Sähköinsinöörikilta tai opintotoimikunta todella vaikuttaa
kyseisiin asioihin.

Toimikunnan koko on tänä vuonna 7. Tähän sisältyy opintomestari, viisi
opintovastaavaa ja yksi abimarkkinointivastaava.

3.6.1 Opinto

Opintotoimikunnalla on edustajia melkein kaikissa keskeisissä Sähkötekniikan
korkeakoulun komiteoissa. Komiteoissa joissa ei ole opintotoimikunnan edustajaa,
on kuitenkin vähintään yksi Sähköinsinöörikillan jäsen.
Edustajia kehotetaan aktiivisesti osallistumaan komiteoiden ja toimikuntien
toimintaan, sekä tiedottamaan merkittävistä julkisista päätöksistä.
Toimikunnan mahdollisuudet järjestää asioita ovat rajalliset koronan takia.
Toimikunta pyrkii tästä syystä keskittymään etä-tapahtumiin ja ylimääräisiin
kyselyihin. Toimikunta järjestää keväällä oman sivuainetapahtuman etänä ja
mahdollisuuksien mukaan syksyn puuttuvan opintosaunan tilalle kevät-version
opintosaunasta. Opintotoimikunta pyrkii myös  ottamaan osaa mahdollisiin
korkeakoulun järjestämiin opinto tapahtumiin.

3.6.2 Abimarkkinointi

Koronan takia abimarkkinointi on varsin vaikeassa paikassa. Etä-tapahtumien
luomista tullaan harkitsemaan aikataulun sallimissa rajoissa. Kaikki fyysinen
abimarkkinointi on alustavasti jäissä. Abimarkkinointi-materiaaleja työstettiin jo
viime vuoden opintotoimikunnassa. Materiaalit on nyt lisätty killan Driveen,
tarkoituksena on läpikäydä materiaaleja vuoden aikana, lisätä puuttuvia kohtia,
parantaa heikkolaatuisia osia ja yleisesti varmistaa että materiaalit ovat valmiita
koronan jälkeisiin vuosiin.

Opintomestari Simo Hakanummi

3.7 SIK100-toimikunta

Vallitsevan pandemian takia SIK100-tapahtumia jouduttiin siirtämään vuodella
eteenpäin. 2021 keväällä on luvassa Kevätkarnevaalit ja syksyllä SIK100-seminaari.
SIK100-juhlavuoden on tarkoitus huipentua Potentiaalin Tasaus 100:an
helmikuussa 2022.

SIK100-toimikunnan kokoonpano ja vastuualueet ovat hieman muuttuneet
vuodesta 2020. Toimikunta koostuu puheenjohtajasta sekä yhdeksästä
toimikunnan jäsenestä, joilla jokaisella on omat vastuualueensa.
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Toimikunnan jäsenet voivat tarvittaessa rekrytä itselleen tiimin, joka auttaa
vastuualueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Tiimien rekrystä keskustellaan
SIK100-toimikunnan sekä hallituksen kanssa. Tapahtumien järjestämisen avuksi
hankitaan vapaaehtoisia. Kiltalaisia kannustetaan osallistumaan juhlavuoden
järjestelyihin. Vapaaehtoisuudesta pyritään tekemään joustavaa, mielekästä ja
palkitsevaa.

Hallinto ja talous

SIK100-toimikunta kokoustaa tarpeen mukaan viikoittain tai vähintään
kerran kuukaudessa. Kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, käydään
läpi vastuualueiden kuulumiset ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Kokouspöytäkirjat lähetetään heti kokouksen jälkeen hallitukselle, jotta
hallitus olisi tietoinen toimikunnan toiminnasta. Kokousten lisäksi
toimikunta pitää workshoppeja, joissa ideoidaan ja suunnitellaan
tapahtumia yhdessä.

Toimikunnan viestintään käytetään pääasiassa Slackia, Telegramia sekä
sik100.fi-sähköpostia. Projektinhallintaan käytetään Google Suitea sekä
Trelloa.

Toimikunta pyrkii virkistäytymään vähintään kerran lukukaudessa. Myös
muiden mahdollisten SIK100-vapaaehtoisten ja -talkoilijoiden
palkitsemisesta huolehditaan.

SIK100:n talousarvio tehdään hyödyntäen muiden Otaniemessä lähivuosina
järjestettyjen pyöreiden vuosijuhlien talousarvioita ja -toteumia.
Rahaliikenteestä pidetään toimikunnan sisällä kirjaa samassa paikassa,
jotta kokonaiskuva pysyy selkeänä. Jokainen tulo ja meno kirjataan
toimikunnan omaan kirjanpitoon ja esitellään kokouksessa. Toteumaa
verrataan jatkuvasti budjettiin, jotta rahankäytöstä ollaan perillä ja pysytään
budjetissa.

Tekniikka ja webi

SIK100-juhlavuodella on omat nettisivut osoitteessa sik100.fi. Nettisivuilta
löytyy tietoa yleisesti SIK100-juhlavuodesta, -tapahtumista sekä
yritysyhteistyöstä. Nettisivuilla on myös kootusti viestintää muista lähteistä
kuten killan Instagram-syötteestä sekä Sössöstä. Tapahtumiin
ilmoittautuminen tulee tapahtumaan näiden nettisivujen kautta.

SIK100-webvastaavan tehtävänä on ylläpitää SIK100-nettisivuja sekä
kehittää niitä tarpeen mukaan.

Media ja markkinointi

SIK100:n media ja markkinointi pitävät sisällään juhlavuoden näkyvyyden ja
mainostuksen koordinoinnin sekä yhteistyön hallituksen viestinnästä
vastaavan jäsenen kanssa. Koko juhlavuotta tullaan dokumentoimaan
valokuvin, videoin sekä tekstein. PoTa100:ssa tai sen jälkeen on tarkoitus
julkaista isompi video koko vuotta sekä killan historiaa muistellen. Sössöä
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hyödynnetään SIK100-aiheisten tekstien julkaisemiseen. SIK100:n
graafisesta ilmeestä vastaa Jutta Kalli ja tätä aineistoa koordinoidaan
yhdessä webivastaavan kanssa. SIK100 tulee näkymään myös
logomerkatuissa vaatteissa, joita kiltalaiset voivat ostaa.

Yrityssuhteet ja varainhankinta

SIK100-yritysvastaava toimii yhteistyössä hallituksen yrityssuhdevastaavan
sekä yrityssuhdetoimikunnan kanssa. Kevään aikana on tarkoitus jatkaa
sponsoreiden hankkimista SIK100-tapahtumia varten, sekä ylläpitää
yrityssuhteita. Syksyllä keskitytään pienempien sponsorisopimusten
hankkimiseen.

Yhteistyötä tullaan tekemään vanhojen yhteistyökumppanien kanssa ja
tulemme myös luomaan uusia yrityssuhteita. Sponsoreita hankitaan
Kevätkarnevaaleihin, historiateokseen, seminaariin ja PoTa100:an.
Seminaariin hankitaan myös yrityksiä pitämään ständiä. Muiden
osa-alueiden vastaavat auttavat yritysvastaavaa keksimällä myytäviä
kohteita ja kokonaisuuksia.

Alumnit ja seminaari

SIK100-seminaari järjestetään lokakuussa Dipolissa. 500 henkinen
seminaari tuo yhteen opiskelijoita, alumneja, lukiolaisia sekä alan yrityksiä.
Suurin osa seminaarin valmisteluista on jo hoidettu 2020. Kevään aikana on
tarkoitus varmistaa jo 2020 sovittujen järjestelyiden, puhujien ja
avustuksien siirtäminen vuodelle 2021. Seminaarin ilmoittautuminen on
tarkoitus avata viimeistään alkusyksystä.

Kevätkarnevaalit

Pandemiatilanteen vuoksi Kevätkarnevaalit on tarkoitus järjestää etänä
loppu keväästä. Kevätkarnevaalistriimi koostuu huikeista
ohjelmanumeroista, jotka striimataan jokaisen osallistujan katsottavaksi
kotisohvallaan. Striimin ohelle on suunnitteilla yllätyksiä ilahduttamaan
yleisöä. Tapahtumaa varten luodaan visuaalinen ilme ja sitä mainostetaan
erilaisia kanavia käyttäen aktiivisesti läpi kevään.

PoTa100-pääjuhla

Potentiaalin Tasaus 100 järjestetään helmikuussa 2022 Dipolissa. Pääjuhla
koostuu lahjananto-tilaisuudesta, cocktail-tilaisuudesta sekä pääjuhlasta.

Kevään aikana suunnitellaan juhlan sisältöä, varataan tila
cocktail-tilaisuudelle, jatketaan mainostusta alumneille sekä kiltalaisille ja
luodaan ennakkoilmottautuminen. Syksyllä juhlien suunnittelua jatketaan
yksityskohtaisemmin, kontaktoidaan esiintyjiä sekä puhujia ja avataan
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sitova ilmoittautuminen. Tavoitteena on saada suunnittelutyö, esiintyjät,
puhujat ja suuret hankinnat sovittua tai tehtyä tämän vuoden loppuun
mennessä.

PoTa100-jatkot

Kevään aikana vahvistetaan jatkotila, suunnitellaan jatkojen ohjelmaa sekä
esiintyjiä. Tilan koristelu ja vaadittava tekniikka suunnitellaan.  Syksyllä
kilpailutetaan ja tilataan kuljetukset pääjuhlasta jatkoille sekä jatkoilta
Teekkarikylään. Vuoden aikana jatkojen suunnittelu saadaan toteutusta
vaille valmiiksi.

PoTa100-sillis

Silliaamiaisen tila vahvistetaan mahdollisimman pian. Keväällä selvitetään
ruoka- ja juomatarjoilun järjestäminen valitussa juhlatilassa. Silliksen
ohjelma ja esiintyjät suunnitellaan, vahvistetaan ja selvitetään niihin
vaadittava tekniikka.

Sillis on tarkoitettu ensisijaisesti pääjuhlaan osallistuville sekä kiltalaisille,
mutta tarpeen tullen voidaan myydä lippuja myös muillekin opiskelijoille.
Tapahtuman mainostus hoituu pääjuhlan ja jatkojen yhteydessä.
Mahdollista erillistä lipunmyyntiä mainostetaan näkyvästi kiltalaisille sekä
muille aaltolaisille.

Projektit

Kiltalaiset voivat järjestää vuoden aikana omia SIK100-tapahtumia ja
-projekteja. Projektit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja SIK100-tmk ei
osallistu niiden järjestämiseen, mutta voi tarvittaessa auttaa järjestelyissä
tai markkinoinnissa. Projektien hallinnointi ja yhteydenpito on
SIK100-tmk:n puheenjohtajan vastuulla. Toimikunta käy läpi
projektihakemukset ja -suunnitelmat, sekä tarkistaa sopiiko idea
SIK100-teemaan. Pienempiä tapahtumia ja projekteja varten on budjetoitu
projektirahaa, jota voi hyödyntää tarvittaessa.

Historia

Killan historiaa pyritään tuomaan esiin kaikissa tapahtumissa sekä
järjestämällä erillinen historianäyttely Polyteekkarimuseolle.
SIK100-toimikunta pitää yhteyttä historiatoimikuntaan, jonka vastuulla on
tuottaa SIK100-historiateos. SIK100-toimikunta huolehtii historian
näkymisestä juhlavuoden tapahtumissa.

SIK100-toimikunnan puheenjohtaja Erna Virtanen
SIK100-webvastaava Jaakko Koskela
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SIK100-markkinointivastaava Sasu Saalasti
SIK100-yritysvastaava Juuli Leppänen
SIK100-seminaarivastaava Sini Huhtinen
Kevätkarnevaalimajuri Olli Komulainen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Emmaleena Ahonen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Jonna Tammikivi
PoTa100-jatkotirehtööri  Mikael Liimatainen
PoTa100-sillistirehtööri Tuomo Leino

3.8 SIK100-historiatoimikunta

Killan 100-vuotishistoriateosta varten perustettu historiajaos jatkaa
toimintaansa. Vuoden 2020 aikana teos on tarkoitus saada valmiiksi. Teoksen
kirjoittaja VTT:n Anu Heiskanen saa tekstin käsikirjoituksen valmiiksi kevään aikana,
minkä jälkeen edessä on taitto ja oikoluku ennen painoon lähettämistä.

Suurin työ on tarvittavien kuvien löytämisessä ja valitsemisessa. Vanhoilta
kiltalaisilta pyydetään tänä vuonna vieraskynäkirjoituksia täydentämään teosta.
Kevään aikana järjestetään myös vanhojen killan puheenjohtajien tapaamisia
lisämateriaalin keräämistä varten. Muita tänä vuonna tehtäviä asioita on
painotalojen kilpailutus ja taiton sekä ulkoasun suunnittelu.

Rahoitus hankitaan suurimmaksi osaksi yhteistyössä SIK100-toimikunnan kanssa.
Lisäksi viime vuonna tekemättä jäänyt TTER-hakemus tehdään kevään
hakukierroksella. Lisäksi tukea on tarkoitus pyytää mm. koululta, Julkulta, Äpyltä
sekä alan ammattiyhdistyksiltä.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu parin kuukauden välein. Ohjausryhmään
kuuluvat historiatoimikunnan lisäksi VTT:n Anu Heiskanen (kirjoittaja) sekä killan
alumnit Jari Wickström, Niko Kettunen ja Ina Lehto. Historiatoimikunta ja -jaos
kokoontuvat ainakin kerran kuukaudessa.

SIK100-historiatoimikunnan puheenjohtaja Joni Kurvinen
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3.9 Ulkotoimikunta

Ulkotoimikunnan tehtävä on killan suhteiden ylläpito ystävyysjärjestöihin
Suomessa ja ulkomailla sekä kansainvälinen toiminta. Ulkosuhteita ylläpidetään
järjestämällä yhteisiä tapahtumia ystävyysjärjestöjen kanssa. Kansainvälinen
toiminta sisältää vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden fuksikasvatuksen ja
integroimisen killan toimintaan.

3.9.1 Ulkosuhteet

Suomalaisiin ystävyysjärjestöihin kuuluvat Eteläsuomalainen Osakunta,
Aikuiskasvatuksen kilta ja Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. Ulkomaisia
ystävyysjärjestöjä ovat Chalmers Tekniska Högskolanin EKAK, Kungliga Tekniska
Högskolanin Elektro, Lunds Tekniska Högskolanin E-sektionen ja Trondheimin Sct.
Omega Broderskab. Lisäksi tarkoituksena on järjestää vuoden aikana tapahtuma
Pykälä ry:n kanssa ja selvittää mahdollisuutta laajempiin suhteisiin Chalmersin
E-sektionin kanssa.

Vuosijuhlaviikolla ulkotoimikunta viihdyttää EKAKeja ja muita
ulkopaikkakuntalaisia vieraita, huolehtii heidän majoittamisesta ja osallistuu
Øhlhäfvin järjestämiseen. Syksyllä järjestetään perinteinen SIK-AK-beerpong.
SIK-ESO-sitsit järjestetään tänä vuonna todennäköisesti ESO:n tiloissa. Tarkoitus on
myös suunnitella yhteinen tapahtuma Kopedan kanssa.

3.9.2 Kv-toiminta

Killan kansainvälinen toiminta pyrkii auttamaan ulkomaalaisia opiskelijoita
asettumaan Suomeen ja tutustumaan teekkarikulttuuriin. Tavoitteena on
kannustaa kv-opiskelijoita tutustumaan killan toimintaan ja keräämään
fuksipisteitä teekkarilakkia varten. Vuoden aikana on myös tarkoitus kasvattaa
kv-toiminnan näkyvyyttä ja saada myös suomalaisia kv-tapahtumiin. Näin pyritään
kaventamaan suomenkielisten ja ei-suomenkielisten opiskelijoiden välistä kuilua.

Kv-tapahtumien järjestämisessä jatketaan yhteistyötä Automaatio- ja
systeemitekniikan killan kanssa. Keväällä SIK järjestää International sitsit ja AS
Welcome saunan. Syksyllä roolit vaihtuvat. Lisäksi on tarkoitus järjestää
jäähyväistilaisuudet lukukausien lopussa ja muutamia alkoholittomia tapahtumia.
Tällainen voisi olla esimerkiksi retki Nuuksioon. Tavoitteena on luoda tapahtumista
helposti lähestyttäviä ja saada myös suomenkielisiä kiltalaisia osallistumaan. Kesän
lopuksi järjestetään syksyn kv-ISOille ryhmäytymissaunailta.

Ulkomestari Oliver Hiekkamies

3.10 Yrityssuhdetoimikunta

Yrityssuhdetoimikunta (YTMK) pitää yllä killan yrityssuhteita ja hankkii
pääomaa toimintaan. Toimikunnan tavoitteena on tuoda yrityksiä lähemmäksi
opiskelijoita ja esitellä erilaisia työelämän mahdollisuuksia. Yhteistyötä tehdään
vakiintuneiden yritysten kanssa ja myös pyritään luomaan uusia yrityskontakteja.
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Tavoite aiotaan saavuttaa järjestämällä yritysvierailuja ja -tapahtumia sekä
hankkimalla sponsoreita killan järjestämiin tapahtumiin ja haalareihin. Tapahtumia
mainostetaan ainakin killan viikoittaisessa sähköpostissa jäsenille, kiltahuoneella
sen avauduttua, Telegramissa sekä killan sosiaalisessa mediassa.. Lisäksi avoimista
työpaikkoista ilmoitetaan killan tiedotuskanavilla. YTMK tekee yhteistyötä
SIK100-toimikunnan kanssa yrityssuhteiden osalta.

3.10.1 Excursiot ja yrityssaunaillat

Paikallisexcursioita ja yrityssaunailtoja tullaan järjestämään syksyllä. Keväällä niiden
pitäminen ei todennäköisesti ole mahdollista vallitsevan tilanteen takia.
Suunnitteilla on  tehdä alkusyksystä kysely kiltalaisille kiinnostavista yrityksistä,
minkä mukaan paikallisexcursioita järjestetään. Syksyllä pidetään yrityssaunailta,
johon kerätään osallistujiksi useampia yrityksiä. Maaliskuun 30. päivä olisi tarkoitus
järjestää yrityssaunailta Rantasaunassa, mihin hankittaisiin 1-2 yritystä. Tapahtuma
olisi HTMK:n kanssa yhteistyössä ja fuksit voivat suorittaa saunailtana työpisteen
illan järjestämisestä, mutta tapahtuma tullee siirtymään myöhempään
ajankohtaan.
Lisäksi tavoitteena on avata vuoden edetessä keskustelu ulkomaille kohdistuvasta
excursiosta riippuen maailman tilanteenteesta.

3.10.2 Potentiaalin Tasaus 100

YTMK avustaa SIK100-toimintaa solmimalla normaaleiden vuosisopimusten osana
SIK100-sopimuksia. PoTa100:n sponsoritulojen hankinta suoritetaan osaltaan
vuoden 2021 YTMK:n voimin SIK100-yrityssuhdevastaavan lisäksi.

3.10.3 Haalarit

Haalarimainosten hankinta aloitetaan alkuvuodesta. Vakiintuneiden sponsorien
kanssa pyritään sopimaan haalarimainokset SIK100-sopimusten yhteydessä.
Sponsoreista vastaa yrityssuhdemestari. Sponsoreita hankkii koko toimikunta.

3.10.4 Yritysbrunssi

Yritysbrunssi on ELEC:n kiltojen järjestämä rekrytapahtuma, jossa opiskelijat ja
yritykset pääsevät tutustumaan toisiinsa rennon brunssin merkeissä. Tavoitteena
on saada mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä. Tapahtuma sijoittuu
loppusyksyyn eli marraskuun tienoille. Tapahtuma järjestetään todennäköisesti
TUAS-talolla. Tarjoilut ulkoistetaan cateringyritykselle.

3.10.5 Kotimaan Pitkä

Kotimaan pitkä on excursiomatka, joka koostuu useista yritys- ja
korkeakouluvierailuista. Kotimaan pitkä siirretään keväästä syksyyn
koronatilanteen vuoksi. Suunniteltu ajankohta on alustavasti 4.-7.11.2021. Kotimaan
pitkästä vastaa excursiopäävastaava YTMK:n toimihenkilöiden kanssa.

3.10.6 Sössö

Mainoksia Sössöön sisällytetään automaattisesti suurimpiin sopimuksiin, mikäli
mainos kiinnostaa yritystä. Mainoksia myydään myös erikseen ja se on hyvä tapa
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lähteä mukaan pienimuotoisempaan yhteistyöhön. Tavoitteena on toimittaa Sössö
jokaiseen yritykseen, jossa vieraillaan.

3.10.7 Sähköpäivät 2021

Vuoden 2021 Sähköpäivät järjestetään Otaniemessä. Excursiopäävastaava
koordinoi toimintaa yhdessä erikseen nimettyjen toimihenkilöiden kanssa.
Yrityssuhdemestari ja YTMK:n toimihenkilöt auttavat tapahtuman järjestelyissä
tarvittaessa.

3.10.8 FXQ

Fuksiexcursio järjestetään perinteiseen tapaan syksyllä.

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen

3.11 Teknologiatoimikunta

Teknologiatoimikunta (TTMK) huolehtii killan tekniikan toiminnasta.
Toimikunnan yksi päätehtävistä on killan palvelimien ja nettisivujen ylläpito ja
kehitys. Tämä kehitys on myös tulevana vuonna päätehtävänä, kun uudet
nettisivut julkaistaan. Tämä kehitys tehdään yhteistyössä webijaoksen kanssa.
Toimikunta myös opettaa jäsenilleen nettisivujen toimintaa, jolloin nettisivujen
ylläpidon jatkuvuus voidaan taata tulevillekin vuosille.

3.11.1 Nettisivut

Killan uudet nettisivut, tai niin kutsuttu webi2.0, on ollut kehityksessä pitkään. Sen
kehityksessä on suuressa roolissa ollut entinen viestintätoimikunta, webijaos,
hyvinvointitoimikunta ja nyt teknologiatoimikunta. Uusien nettisivujen
julkaiseminen toteuttaa killan brändiä ja parantaa killan viestintää sisäisesti mutta
myös Otaniemen ulkopuolelle. Nettisivujen kehitystä varten on tarkoitus järjestää
koulutusiltoja, missä vanhat tekijät opettavat uusia toimikuntalaisia, miten uudet
sivut toimivat ja miten niitä kehitetään. Frontend kehitys tuleekin olemaan suuri
osa tulevan vuoden toimintaa, sillä nettisivut tarvitsevat jatkuvaa päivittämistä ja
ylläpitoa, jotta sisältö pysyisi ajankohtaisena.

3.11.2 SIK-W/LAN

TTMK on perinteisesti järjestänyt SIK-LANit vuosittain, mutta viime vuoden tapaan
tapahtuma aiotaan järjestää SIK-WANeina pandemiarajoitteista johtuen.

3.11.3 Maililistat

TTMK huolehtii tulevana vuonna killan maililistoista, jotka siirrettiin edellisenä
vuonna Google Workspace -palveluun. Maililistojen ylläpito takaa viestintäkanavien
toimivuuden ja on kriittinen osa TTMK:n toimintaa.
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3.11.4 Google Workspace

Kiltamme tulee käyttämään Googlen Workspace -alustaa organisaatiohallinnan
päätyökaluna. Alusta mahdollista helpon toimikuntien jäsenten hallinnan,
sähköpostilitojen moderoinnin ja esteettömän tiedon välityksen esimerkiksi Driveä
hyödyntämällä. Google Workspace on killan käytössä verrattain uusi alusta, joten
sen järkevä organisointi ja integrointi osaksi killan hallinnon työskentelyä on
erittäin tärkeää tehdä heti alussa. TTMK toimii Workspacessa moderointitiiminä ja
ylläpitona.
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