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Hallinto

1.1 Hallitus
Hallituksen koko on edellisvuoden tapaan 13 henkilöä ja sen kokoonpanoon on
tullut muutoksia edelliseen vuoteen nähden. ISOvastaava ja teknologiamestari
eivät jatkaneet hallitukseessa vuonna 2023. Uusina virkoina on excursiomestari ja
pajamestari.

Killan viikkotiedotteen kirjoittaminen pysyy sihteerillä kuten edellisenäkin vuonna,
mutta killan sosiaalisesta mediasta ja viestinnän kehittämisestä vastaa sihteerin
ohella sössötoimikunnan somevastaava. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii
ulkotoimikunnan puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan
tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Hallitus käyttää sisäisessä viestinnässään pääasiassa Telegramia ja sähköpostia.
Näiden lisäksi käytetään työkaluina Google Workspacea, jonka käyttöä ja kehitystä
tämän vuoden hallitus ja toimihenkilöt jatkavat.

Puheenjohtaja Otto Julkunen
Sihteeri Karoliina Talvikangas
Rahastonhoitaja Ville Lairila
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aaron Löfgren
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Kasper Skog
Hyvinvointimestari Julia Pykälä-aho
Hovimestari Roni Vallius
Hovineuvos Elina Huttunen
Opintomestari Juulia Härkönen
Ulkomestari Pyry Vaara
Pajamestari Tommi Sytelä
Yrityssuhdemestari Nette Levijoki
Excursiomestari Visa Kurvi
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1.2 Toimihenkilöt
Toimihenkilöitä on hallituksen lisäksi yhteensä 97, eli 5 henkilöä vähemmän
kuin vuonna 2022.

1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
Killan toimikuntiin tulee joitakin muutoksia vuonna 2023. Isoimpana
muutoksena on kaksi uutta toimikuntaa: Lukkaritoimikunta (LTMK) sekä SIKin
Wapaa-aika (SiWa). Lisäksi teknologiatoimikunta ja elepajatoimikunta yhdistettiin
hallinnollisista syistä teknologia- ja pajatoimikunnaksi.
Ohjelmatoimikunnan jakamista hupitoimikuntaan ja lukkaritoimikuntaan oli
toivottu ja pohdittu aiemmin, joten se todettiin järkeväksi ratkaisuksi tehostaa ja
selkeyttää toimintaa. LTMK tehtävänä on keskittyä killan laulukulttuurin
ylläpitämiseen.
SiWa perustettiin uutena toimikuntana tarjoamaan matalamman kynnyksen
erityisesti hyvinvointiin painottuvaa toimintaa kiltalaisille. Hyvinvointitoimikunnalle
ennen kuulunut kiltapäiväkerho-konsepti siirrettiin SiWan vastuulle.

Teknologia- ja pajatoimikunta Tommi Sytelä
Fuksitoimikunta Aaron Löfgren
Hyvinvointitoimikunta Julia Pykälä-aho
Hupitoimikunta Roni Vallius
Opintotoimikunta Juulia Härkönen
Sössö Sauli Norja
Ulkotoimikunta Pyry Vaara
Yrityssuhdetoimikunta Nette Levijoki
N-Toimikunta Ville Kaakinen
N-Toimikunta Emmaleena Ahonen
Lukkaritoimikunta Samuel Laine
SIKin Wapaa-aika -toimikunta Iikka Huttu
Potentiaalin tasaus 102 Ilari Ojakorpi
Potentiaalin tasaus 102 Mikko Suhonen

1.4 Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastaja Emmaleena Ahonen

(henkilökohtainen varamies Tuukka Syrjänen)

Toiminnantarkastaja Mikko Suhonen
(henkilökohtainen varamies Leo Kivikunnas)
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1.5 Oltermanni
Killan Oltermannina toimii Anu Lehtovuori toisen kolmivuotiskautensa
ensimmäistä vuotta.

1.6 AYY:n hallituskummi
Killan hallituskummina toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen
Ene Rönkkö, jonka vastuulla AYY:n hallituksessa on sosiaalipolitiikka, kestävä
kehitys ja viestintä.

Yleistä vuodesta 2023

Vuonna 2023 on palattu taas normaalimpaan kiltatoimintaan. Edellisenä
vuonna päätökseen saatu merkittävä 100-vuotisjuhla on antanut tilaa killan
tulevaisuuden näkymien pohdintaan. Tavoitteena on uudistaa maltillisesti killan
toimintaa vastaamaan yhä useamman kiltalaisen toiveita. Kiltatoiminnan
avoimuus ja turvallisuus jokaiselle toimintaan osallistuvalle riippumatta mistään
henkilöön liittyvästä syystä, on pidettävä kaiken keskiössä.

Tammikuussa avatun kiltakyselyn alustavia tuloksia on jo voitu hyödyntää
toimintasuunnitelmassa. Kyselyllä kartoitetaan kiltalaisten toiveita, näkemyksiä
sekä miten kilta näyttäytyy tai tulisi näyttäytyä. Sen pohjalta on myös tarkoitus
päivittää killan arvoja tuoden ne myös kattavammin esiin killan toiminnassa.

Kuluvan vuoden aikana tullaan keskittymään killan toiminnan ja toimikuntien
imagon kohottamiseen, jotta yhä useammat kiltalaiset kiinnostuisivat
laaja-alaisemmin killan toiminnasta ja siihen osallistumisesta. Käytännössä tämä
näkyy muun muassa jokaisen toimikunnan oman tunnuksen suunnitteluna sekä
ryhmäyttävän toiminnan lisäämisellä.

Vuonna 2023 kilta jatkaa jäseniensä etujen ajamista korkeakoulun suuntaan viime
vuoden tavoin. Merkittävimpänä tavoitteena on maisterivaiheen pääaineiden
tietoisuuden lisääminen kiltalaisten keskuudessa tammikuussa tehdyn
laitossopimuksen tukemana. Sen myötä muun muassa järjestetään ELECin kiltojen
kanssa yhteistyössä Laitosrieha-tapahtuma.

Tänä vuonna tullaan panostamaan erityisesti killan tarjoamiin ammatillisiin
palveluihin. Yrityssuhteiden tasoa on nostettu viime vuosien aikana, mutta muun
muassa laajemmalle hintatarkastelulle on  tarvetta. Killan yhteistyökumppaneiden
määrää ja toimialaa on myös tarkoitus laajentaa harkitusti. Yrityssuhteiden lisäksi
edellisen vuoden tavoin killan viestintää kehitetään entisestään. Tiedotusta
tarjotaan lähtökohtaisesti suomeksi ja englanniksi, jotta se tavoittaisi yhä
useamman kiltalaisen . Tapahtumaviestintää suunnataan yhä enemmän
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Instagramiin, Telegramiin sekä killan nettisivuille. Erityisesti sihteeri ja
somevastaava panostavat siihen, että viestintä tavoittaa kiltalaiset ja on killan
brändin mukaista. Sosiaalisen median lisäksi muidenkin brändikuvaston
uudistuksien loppuun saattamista on tarkoitus jatkaa. Uudistettavana on muun
muassa kiltahuoneen seinälogo.

Hallitus järjestää vuoden aikana useita tapahtumia killan jäsenille ja
toimihenkilöille. Kesällä järjestetään perinteeksi muodostuneet killan kesäpäivät.
Lisäksi syksyllä järjestetään sitsit tai virkistäytymispäivä yhteisesti kaikille
toimihenkilöille.

Puheenjohtaja kuuluu lisäksi AYY:n Neuvostoon. Puheenjohtaja johtaa hallituksen
toimintaa, huolehtii killan strategian ylläpidosta ja toteuttamisesta sekä yhdessä
opintomestarin kanssa pitää yllä suhteita korkeakouluun.

Puheenjohtaja Otto Julkunen
Varapuheenjohtaja Pyry Vaara

2.1 Sihteeri
Sihteeri pyrkii viimeistelemään hallituksen ja kiltakokouksen pöytäkirjat
allekirjoitettavaan kuntoon aina seuraavaan kokoukseen mennessä. Hallituksen
kuulumiset laitetaan killan nettisivuille kokousten jälkeen viikonloppuun
mennessä. Sihteerin toimenkuvaan kuuluu myös kokouspöytäkirjojen lisääminen
killan sivuille, vuosijuhlakutsujen käsitteleminen ja kokoustilojen varaaminen.
Lisäksi killan viikoittaisen jäsentiedotteen koostamis- ja lähetysvastuu on vuonna
2023 sihteerillä. Jäsentiedote pyritään aina lähettämään killan jäsenpostituslistalle
maanantaisin, paitsi kesätauon ja seuraavan hallitussiirtymäkauden aikana.

Näiden lisäksi sihteeri vastaa vuonna 2023 somevastaavan kanssa killan
sosiaalisesta mediasta. Tarkoituksena on lisätä sosiaalisen median käyttöä killan
viestinnässä ja tavoittaa myös killan ulkopuolisia henkilöitä. Lyhyt miniviikkotiedote
pyritään lisäämään sekä Instagramiin, että killan Telegram-ryhmään joka
maanantai. Myös Facebookia aiotaan käyttää tiedotukseen suurimmista
tapahtumista, kuten esimerkiksi vuosijuhlista. Näin tiedotus saavuttaa kiltalaisten
lisäksi esimerkiksi alumneja. Sihteeri on myös vuonna 2023 Sössön toimituksen ja
hallituksen välinen yhteyshenkilö.

Sihteeri Karoliina Talvikangas

2.2 Rahastonhoitaja
Vuonna 2023 talousarvio on laadittu 4 279,4 euroa alijäämäiseksi. Alijäämää
selittää muutamat kertaluontoiset ostokset, kuten piip-tapahtumaan hankittavat
pressut, kiltahuoneen uusi seinälogo ja tapahtumiin tarkoitettu oma
valaistustekniikka. Lisäksi viime vuodelta jääneet fuksiryhmien budjetit on siirretty
tämän vuoden budjettiin eli 560 euroa.
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Kuluvan vuoden hankintoihin kuuluu edellä mainitut valonheittimet, joihin on
budjetoitu 700 euroa. Näitä valoja voi myös tulevaisuudessa vuokrata eteenpäin,
jolloin niistä saataisiin myös tuloja. Lisäksi on myös suunniteltu killan
kauppatavaran hankkimista, mikä näkyy hankinnoissa.

Kilta saa ELECiltä kiltasopimuksen mukaista tukea, kuten aiempinakin vuosina.
Lisäksi kilta saa uutena laitoksilta tukea laitossopimuksen mukaisesti.

Kiltaan on perustettu kaksi uutta toimikuntaa. Toinen on lukkaritoimikunta, joka
on eriytynyt ohjelmatoimikunnasta. Toinen puolestaan on SIKin Wapaa-aika
-toiminkunta, jonka tarkoituksena on järjestää kiltalaisille pienen budjetin
tapahtumia, jotka eivät suoraan mene minkään olemassa olevan toimikunnan alle.
Toimikunta odottaa saavansa 2164 euroa osallistumismaksuista ja menoja
arvioidaan olevan 2950 euroa. Toimikunnan budjettia osittain selittää
kiltapäiväkerhon lakkauttaminen, jolle aikaisempina vuosina ollaan budjetoitu
menoja 250 euroa.

Vuoden 2023 päätavoite on Nordean kilpailuttaminen killan pankkina, johtuen
kasvaneista pankkikustannuksista. Tavoitteisiin kuuluu myös MobilePay-palvelun
käytön laajentaminen ja procountorin APIn hyödyntäminen, jotta tapahtumat olisi
helpompi eritellä kirjanpidossa. Vaikka yleisenä pyrkimyksenä on vähentää
käteisen hyödyntämistä killan myynnissä, pitää kilta myös käteismyynti
vaihtoehtoa esillä kv-opiskelijoita varten, jos he eivät voi ulkomaisen pankin takia
käyttää MobilePay-sovellusta Suomessa.

Kilta pyrkii rakentamaan terassin kiltahuoneen ulkopuolelle, jolle on budjetoitu
4000 euroa. Tähän haetaan TTER:n avustusta rakennuskustannuksien verran.

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 2023 tehdään kaksi välitilinpäätöstä ja vuoden lopuksi tilinpäätös.

Procountor-kirjanpito-ohjelman käyttämistä jatketaan ja myös killan laskutusta
jatketaan sovelluksen kautta. Kuluneena vuonna onnistuttiin hyvin pitkälle
kirjanpidon taustamateriaalien digitoinnissa ja tätä työtä jatketaan edelleen.

Rahastonhoitaja Ville Lairila

2.3 Kiltapatruunat
Vuonna 2023 killalla on kaksi kiltapatruunaa. Patruunoiden tehtävä on
tarkastella killan toimintaa ja varmistaa, että toiminta kehittyy uusien
onnistumisten muodossa ja vanhojen virheiden uusimista vältetään.
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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.

Kiltapatruunat tukee aktiivisesti hallitusta ja pyrkii parantamaan killan toimintaa
tuomalla esiin uusia ideoita ja uusia perspektiivejä. He käsittelevät ja seuraavat
killan lyhyt- ja pitkäaikaistavoitteiden toteutumista. Näihin kuuluu muun muassa
killan strategian ja brändin, kuten myös killan sijoitusten arvon kehittämistä ja
seuraamista.

Kiltapatruuna Eveliina Ahonen
Kiltapatruuna Mikko Suhonen

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

Vuonna 2023 tavoitteena on saada enemmän vuorovaikutusta killan ja
alumniyhdistyksen välillä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kiltalaisten kutsumista
Sklubin tapahtumiin ja alumnien kutsumista killan tapahtumiin, kuten
pikoJouleen.

Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää ainakin yksi afterwork/saunailta alumneille
killan puolesta. Lisäksi on ollut puhetta tehdä Sklubin kanssa yhteistyötä
järjestämällä alumni-opiskelija-keskustelutilaisuuksia.

Sklubi-yhdyshenkilö kuuluu edellisen vuoden mukaisesti N-toimikuntaan.

Sklubi-yhdyshenkilö Elias Hirvonen

2.5 Jaokset
Vuonna 2023 killan jaoksia ovat Mökämasiinajaos, Yatzyjaos, Kelajaos,
Krokettijaos, Hovinarrijaos, Ulkoexcujaos, Brändintappotyöryhmäjaos,
Sääntötyöryhmäjaos, Hassunhauskojen haalarimerkkien hahmottelujaos,
Tikkajaos, Jukolajaos, Kasvijaos, Ristikkojaos, Maapallojaos, Änärijaos, Elokuvajaos,
Terassikjaos, Lauta-, video-, ulko- ja juomapelijaos, Teekkarikylän talvipyöräilyjaos ja
Päiväunijaos



AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Toimikunnat

3.1 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 ja
ohjelmatoimikunnan kanssa. Ulkotoimikunnan kanssa työskentelyllä 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, OpintoISOjen sekä
VastuuISOjen toiminnasta. ISOvastaava vaikuttaa myös ylioppilaskunnan alaisessa
ISOtoimikunnassa. Kaikessa tekemisessä halutaan tuoda esille vahvaa
yhteishenkeä ja korostaa ammattiylpeyttä jäsenten keskuudessa.

Tapahtumien suunnittelussa on tänä vuonna tarkoitus panostaa siihen, että ennen
koronapandemiaa perinteisiä olleet tapahtumat herätetään takaisin entiseen
loistoonsa. Toinen tavoite tapahtumien suunnittelussa on luoda pienemmistäkin
tapahtumista mieleenpainuvia ja sellaisia, että ne ylläpitävät fuksien intoa ja halua
jatkaa tapahtumissa käymistä.

ISOtoimintaa on kehitetty paljon vuosien varrella, mutta siinä on vielä paljon
kasvupotentiaalia. ISOtoiminta on osa-alue killan toiminnassa, joka tiedetään ja on
näkyvillä, mutta ei tarpeeksi. ISOille voisi antaa vielä entistä enemmän vastuuta
fuksitoiminnasta ja palkita heitä paremmin jatkuvasta panoksestaan. ISOtoiminta
on monen ensimmäinen kosketus kiltatoimintaan. Onnistunut ISOvuosi kannustaa
useamman hakemaan aktiivisempaa roolia killassa niin fuksin kuin ISOn, tämän
vuoksi haluan keskittyä entistä enemmän yhtenäisyyteen, jolla saadaan kaikki
vahvemmin killan toimintaan mukaan. Toinen tärkeä kehityskohde on
ISOtoiminnan aktiivisuus, sillä etäaikoina ISOjen innostus fuksitoiminnassa on
selvästi laskenut ja tavoitteena olisi nostaa ISOjen aktiivisuus koronaa edeltävään
tasoon. Kaikki ISOtapahtumat pyritään pitämään yhdessä kv-ISOjen kanssa.
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3.1.1 Fuksitoiminta

Kevät
Kevään aikana uusien fuksikapteenien osana on avustaa istuvia kippareita
järjestämään tapahtumia sekä osallistua myös halutessaan niiden suunnitteluun.
Kevään tapahtumia ovat ELECyykkä, SIK-KIK Temppelijuoksu, ELEC-fuksisitsit,
Talvitemmellys, Ratikka-ajelu, Fuksijäynä, Kevätluento, Rästisauna, <piip> ja
Fuksien Wappusitsit (jos wappu tulee tapahtuvan).

Keväällä valmistellaan myös syksyä niin pitkälle, kun vain mahdollista. Fuksiopasta
kirjotetaan yhdessä ISOvastaavan kanssa ja tavoitteena on saada se valmiiksi
viimeistään toukokuussa. Fuksipistekortit on tarkoitus tilata samaan aikaan
fuksioppaiden kanssa. Haalarit tilataan todennäköisesti samasta paikasta kuin
viime vuonna, sillä laatu oli aiempia vuosia paljon parempi. Haalareita tilatessa
varmistetaan, että ne saapuvat jo elokuun alkuun.

Kevään aikana työstetään näiden lisäksi myös syksyn 2023 FXQ:ta yhdessä istuvien
fuksikapteenien kanssa. Pyrkimyksenä on myös käydä läpi mahdollisuuksia KTH:n
fuksien vierailulle Suomeen. Vierailu tapahtuisi todennäköisesti joko keväällä tai
syksyllä 2024.

Kevään aikana fuksitoimikunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajan adjutantti
käyvät korkeakoulun kanssa läpi uusien opiskelijoiden vastaanottamista. Keväällä
myös suunnitellaan syksyn tapahtumia oman ja muiden kiltojen fuksikapteenien
kanssa. Orientaatioviikkoa on tarkoitus suunnitella ja valmistella kevään sekä kesän
aikana mahdollisimman paljon.

Syksy

Syksyn toiminnan aloittaa elokuussa Varaslähtö. Siellä fuksit pääsevät tapaamaan
tapaamaan ISOja, toisia fukseja sekä fuksikapteenit ennen koulun alkua. Pian
Varaslähdön jälkeen alkaa hyvin nopeasti orientaatioviikko. Sen aikana uudet fuksit
pääsevät tutustumaan yliopistoelämään ja heille on järjestetty paljon ohjelmaa.
Viikon aikana järjestetään Haalarigaala, Varauksen purku, SIKnik, Köydenveto sekä
Köydenvedon jatke. Näissä ovat mukana auttamassa myös suurena osana killan
hallitus, ISOvastaava ja ISOt. Aiempiin vuosiin verrattuna tänä vuonna on
tavoitteena pyrkiä hyödyntämään myös enemmän eri toimikuntien apua
orientaatioviikon ohjelman järjestämisessä.

Orientaatioviikon jälkeen ensimmäinen tapahtuma on Kiltayö, jonka yhteydessä
järjestetään Oikosulkumoottori sekä FXQ:n jonotus. Syksyn aikana fuksikapteenit ja
muut killan toimijat järjestävät yhdessä lisäksi Fuksisitsit, FXQ:n ja Piparisaunan.
Muiden ELECin kiltojen kanssa on alustavasti mietitty yhteistyössä järjestettyä
tapahtumaa, joka voi tapahtua myös esimerkiksi orientaatioviikolla. Kilta tukee ja
kannustaa fuksien osallistumista myös Otatarhan ajoihin budjetoimalla jonkin
verran rahaa ajokin rakentamiseen.

Syksyllä järjestetään killan fuksien toimesta näiden lisäksi Oikosulku. Fuksit saavat
apua ja ohjeita kippareilta, mutta varsinkin aiempien vuosien Oikosulkujen
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vastuutehtävissä toimineilta kiltalaisilta. Tapahtumassa on hyvin mahdollisuuksia
suorittaa työpisteitä. Työntekijöille järjestetään myöhemmin myös Oikosulun kaato
mahdollisuuksien mukaan.

Killan tapahtumien lisäksi Teekkarijaoston alainen Fuksitoimikunta järjestää
fukseille syksyllä Otasuunnistuksen, Stadisuunnistuksen sekä Fuksien juhlasitsit
(sekä niiden jonotuksen).

Syksyn aikana fuksit alkavat keräämään fuksipisteitä, joita saadaan perinteisimmin
tapahtumista, mutta myös teekkarikulttuuriin, Otaniemeen, kiltaan sekä
yliopistoon ja sen palveluihin tutustumisesta. Fuksipistekorttiin on tarkoitus lisätä
mahdollisimman monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja pisteiden saamiseen, jotta
mahdollisimman moni lakkitutkintoon tähtäävä fuksi pääsee sen suorittamaan.
Esimerkiksi pakollisia pisteitä sekä muita teekkarielämään olennaisesti kuuluvia
kohtia ja osa-alueita on kuitenkin painotettu.

Fukseja tullaan syksyn aikana tiedottamaan usean eri kanavan kautta. Näistä
tärkeimpänä toimivat SIK-fuksien oma Telegram-kanava sekä viikoittain
lähetettävä fuksimailit.

3.1.2 ISOtoiminta

Kevät

ISOrekry-tapahtuma järjestetään helmikuussa paikan päällä ISOvastaavan
toimesta fuksikapteenien ja kv-ISOvastaavan avustuksella. Tapahtumassa alkava
ISOhaku on auki kuun loppuun asti. Hakuajan jälkeen ISOvastaava haastattelee
uudet, sekä myös vanhat hakijat, ja valitsee vuoden  2023 ISOt, sekä muodostaa
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 sekä järjestää ryhmälleen toimintaa vuoden aikana.

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 järjestettävässä ISOjen kiitosgaalassa
uusi ISOvastaava on mukana auttamassa järjestelyissä.

Uusille ISOille järjestetään toukokuussa ISOkaste, jossa ISOt pääsevät tutustumaan
toisiinsa ja ISOilun saloihin killan näkökulmasta. ISOkasteessa vannotaan myös
ISOvala, jossa sitoudutaan tärkeimpiin ISOiluun liittyviin asioihin. ISOkasteen
järjestämisessä auttavat fuksikapteenit, hallitus ja vanhoja killan aktiiveja.

Uutuutena kevään ISOtoimintaan on ISOrisse-niminen tapahtuma, jossa käydään
päiväseikkailulla Tallinnassa, ja josta mennään jatkoille Gorsuun. Tapahtuman
ideana on ryhmäyttää ISOja sekä toimia ISOjen virkistäytymisenä ISOvuoden
loppua kohden . Tapahtumaan tulee olemaan pääsymaksu, jolla katetaan suurin
osa kuluista. Tapahtuman ideointiin ja järjestelyyn saadaan tarvittaessa apua
uudelta ISOvastaavalta sekä uudelta kv-ISOvastaavalta.
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Kevään aikana mahdollisesti kehitetään ISOpistekortti-konseptia ja tilataan kortit.
Korttien avulla voidaan seurata aktiivisimpia ISOja ja palkita heitä mm.
SuperISO-titteleillä vuoden päätteeksi ISOjen kiitosgaalassa. Kaikissa
ISOtapahtumissa tehdään yhteistyötä myös UTMK:n ja kv-ISOvastaavan kanssa.

Syksy

Loppukesästä on tarkoitus järjestää ISOmökki niminen tapahtuma joka toimii 2023
ISOjen ryhmäytymistapahtumana juuri ennen varaslähtöä. ISOmökissä
tarkoituksena olisi että ISOryhmät tapaisivat toisensa ja voisivat jo miettiä
mahdollisia ISOryhmien fukseille järjestämiä yhteisiä aktiviteettejä syksyksi.
ISOmökki tulee olemaan maksullinen tapahtuma ja näillä maksuilla on tarkoitus
pääosin kattaa tapahtumasta koituvat kulut. ISOmökin järjestämisessä auttavat
sekä fuksikapteenit että kv-ISOvastaava.

ISOt pääsevät ensimmäistä kertaa tapaamaan fuksit elokuun Varaslähdössä.
Tämän lisäksi kaikille 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.

Syksyn aikana ISOille on suunnitteilla kaksi saunailtaa, joissa ensin aina
kokoustetaan ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen näistä, Orientaation purku, on
joka on tarkoitus järjestää orientaatioviikon sunnuntaina, ja siellä puretaan
orientaatioviikon tapahtumat. Mikä toimi, mikä ei, miten ryhmissä menee? Purun
lisäksi annetaan ISOille ideoita erilaisiin aktiviteetteihin ryhmän 100 euron budjetin
käyttöön.

Saunailtojen lisäksi suunnitteilla on kaksi kertaa otarannan kerhotilassa
järjestettävä rento hengailutapahtuma jossa kysellään Isojen kuulumisia, pelataan
lautapelejä ja näytetään samalla esimerkkiä ISOille miten pienellä budjetilla saa
hyvän tapahtuman aikaiseksi, sekä neuvotaan ISOja budjetin käytössä.

Toinen sauna on loppu syksystä, 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 aikana ja tukee heitä toiminnassaan. kaikki vuoden
ISOtapahtumat on tarkoitettu sekä kv-ISOille että ISOille.

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

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aaron Löfgren
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Kasper Skog
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ISOvastaava Nestori Yrjönkoski

Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti:

Fuksikapteeni Melisa Dönmez
Fuksikapteeni Eveliina Ahonen
ISOwanhus Salla Lyytikäinen

3.2 Hyvinvointitoimikunta
Hyvinvointitoimikunta huolehtii kiltalaisten hyvinvoinnista ja aktivoi heitä
tekemään myös opiskeluun liittymättömiä asioita. Tänä vuonna olisi
suunnitelmissa viedä kiltalaisia esimerkiksi museoihin, elokuviin ja teattereihin.
Tavoitteena on tukea kiltalaisten kulttuurielämää sekä kannustaa urheiluun ja
liikkumiseen liittyviin aktiviteetteihin sisäliikuntavuorojen ja erilaisten
lajikokeiluiden avulla. Tämän lisäksi huolehdimme kiltahuoneesta ja varmistamme
kiltalaisten viihtymisen siellä.

3.2.1 Kiltahuone
Kiltahuone on killan jäsenille tarkoitettu tila, jossa voi viettää aikaansa esimerkiksi
pelailemalla tai katselemalla elokuvia sekä nauttimalla killan myyntituotteista.
Kiltahuonevastaavat ylläpitävät kiltahuoneen järjestystä ja huolehtivat sen
siisteydestä ja myyntituotteiden riittävyydestä. Toiveiden mukaan kiltahuoneelle
tehdään uusia hankintoja tai laajennetaan myyntituotteiden valikoimaa.
Kiltahuonetta pyritään myös kehittämään tarpeen mukaan esimerkiksi
järjestelemällä tiloja uudelleen.

3.2.2 Kulttuuri
Kulttuurivastaavat järjestävät kiltalaisille vuoden aikana erilaisia
kulttuuritapahtumia. Suunniteilla tälle vuodelle on erilaisia museokäyntejä,
elokuvailtoja ja teatteriesityksiä sekä mahdollisesti myös sinfoniaorkesterin
konsertti. Tavoiteena olisi laajentaa killan kulttuuritarjontaa ja tarjota uudenlaisia
kulttuurisia kokemuksia. Käyntien jälkeen olisi tarkoitus kokeilla tapahtuman
purkua, jossa kävijät pystyisivät jakamaan toisilleen mielipiteitä kokemuksistaan ja
ajatuksistaan esimerkiksi kahvikupin äärellä.

3.2.3 Urheilu
Urheiluvastaavan tehtäviin kuuluu killan lajikokeilujen ja urheilutapahtumien
järjestäminen. Teekkarisarjoja pelataan ainakin vielä keväällä. Muiden kiltojen
kanssa olisi tarkoitus jatkaa yhteisiä sisäliikuntavuoroja, joissa kiltalaiset pystyisivät
pelaamaan erilaisia palloilulajeja. Suunnitteilla on järjestää uudenlaisia lajikokeiluja
tanssista miekkailuun ja ratsastukseen. Kesällä olisi suunnitteilla järjestää jälleen
kerran jo perinteeksi muodostunut vaellus.
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Hyvinvointimestari Julia Pykälä-aho

3.3 Sössö
Sössötoimikunta koostuu vuonna 2023 20 henkilöstä, joihin lukeutuvat
päätoimittajan lisäksi toimittajat, graafikot, taittajat, kuvaajat sekä somevastaava.
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. Lehtien lisäksi on tarkoituksena julkaista kaksi minisössöä
vuoden aikana.

Sössön verkkosivuilla julkaistaan noin viikoittain artikkeleita toimittajilta ja
vierailevilta kirjoittajilta. Toimikunnan ulkopuoliset henkilöt voivat kirjoittaa ja
julkaista artikkeleita liittymällä Sössö freelancers -ryhmään tai ilmoittamalla
halukkuutensa päätoimittajalle.

Vuoden aikana pyritään nauhoittamaan neljä podcastia. Podcast jaksot tulevat
olemaan n. tunnin pituisia ja niissä tulee olemaan 2-3 toimittajaa ja näiden lisäksi
1-3 vierasta.

Sössö tulee jatkamaan videoiden julkaisemista Youtube-kanavalla. Isompana
videoprojektina on tarkoituksena tehdä killalle esittelyvideo, jota voisi käyttää
esimerkiksi abimarkkinoinissa.

Sössön muihin julkaisualustoihin kuuluu Sossostream-Twitch-kanava, jossa
julkaistaan livelähetyksiä tapahtumista. Kanavaa voi halutessa käyttää killan
etätapahtumien järjestämiseen. Lisäksi jatkamme viime vuonna perjantaisin
ilmestynyttä Sammakkopalstan julkaisemista. Lanseeraamme Sammakkopalstan
oheen myös killan Tekstiviestipalstan.

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

Päätoimittaja Sauli Norja

3.4 Hupitoimikunta
Hupitoimikunta on vastuussa Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n jäsenten
viihdyttämisestä ja verkostoitumisesta näkyvimmin erilaisten tapahtumien avulla,
kuten sitsien ja saunailtojen muodossa. Hupitoimikunnan johdossa ovat
hovimestari Roni Vallius, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, ja hovineuvos
Elina Huttunen. Toimikuntaan kuuluu kaksi emäntää ja viisi isäntää.

Hupitoimikunnan tehtävänä on tapahtumien käytännönjärjestelyt, kuten koristelu,
kestitys ja tilojen siistimisen.
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3.4.1 Tapahtumat
Kevään tapahtumia ovat Eläin sitsit (AK:n kanssa), SIK-TiK-sitsit (TiK:n kanssa),
Kaveri- ja vanhempainsitsit, Wanhojen Wappusitsit, Lakkisitsit (KIK:n ja AS:n
kanssa) sekä Valkohaalarisitsit (FK:n, AK:n, Prodekon ja LKS:n kanssa). Lisäksi
PoTa-viikolla järjestetään Heevisauna, Øhlhäfv ja PoTa100 jajatkot.

Syksyn tapahtumia ovat Vuosikurssisitsit, SIK-KIK-sitsit (KIK:n kanssa), Syyssitsit,
Pikojoule sekä kahdet teemasitsit. Orientaatioviikolla järjestetään lisäksi Kaukkarit
ja vuoden aikana kaksi saunailtaa.

Tapahtumien tiedottaminen toteutetaan killan nettisivujen sekä Telegrammin
avulla. Isompia tapahtumia mainostetaan myös muiden yhdistysten ja tahojen
viikkotiedotteissa sekä Otaniemen ilmoitustauluilla. Tiedotus tapahtuu suomeksi
sekä englanniksi.

3.4.2 Muuta

Uusi sitsi-varastomme on melko nuori ja alkuvaiheilla, joten tulevan vuoden
tehtävämme on myös jatkaa viime vuosien edistystä maalaamalla varaston hyllyt.

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

Hovimestari Roni Vallius
Hovineuvos Elina Huttunen

3.5 Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan tavoite tulevan vuoden aikana on killan ja korkeakoulun
välisen yhteydenpidon ylläpitäminen ja tiedonvaihdon jatkaminen. Tavoitteena on
myös parantaa maisteriopinnoista tiedottamista opiskelijoille jatkamalla alkanutta
yhteistyötä korkeakoulu ja laitosten kanssa asian tiimoilta. Tavoitteena on tuoda
opintotoimikuntaa enemmän esille kiltalaisille mm. laskiaisena järjestettävällä
tapahtumalla.

Opintotoimikunta järjestää vuoden aikana jo vakiintuneeksi muodostuneet kaksi
opintosauna-tapahumaa. Sivuainesauna järjestetään keväällä ja maisterisauna
syksyllä. Kiltasopimuksen mukaisesti toimikunta toteuttaa myös opintokyselyn
ELEC:in kiltojen kanssa. Opintokyselyn tulokset jaetaan korkeakoululle ja killalle.
Opintotoimikunnan tarkoituksena on jatkaa koulun opetushenkilökunnan
haastatteluja ja tehdä niistä artikkeleita Sössöön.

Opintotoimikunta avustaa myös tarpeen vaatiessa korkeakoulua opinto-, että
opiskelijarekrytointitapahtumissa. Opintotoimikunnan abimarkkinoijat
markkinoivat sähkötekniikan opiskelua toisen asteen oppilaille, kuten lukiolaisille.
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Opintomestari edustaa AYY:n alla olevassa Opintoneuvosto-toimikunnassa ja on
mukana sitä kautta mukana koko yliopistoa koskevissa päätöksissä.

Tänä vuonna opintotoimikunnassa on 10 jäsentä, jotka ovat opintomestari,
seitsemän opintovastaavaa ja kaksi abimarkkinointivastaavaa.

3.5.1 Opinto

Opintovastaavista kolme toimii tänä vuonna hallopedeinä korkeakoulun
toimikunnissa, joissa valvotaan opiskelijoiden etuja. Edustajia kehotetaan
aktiivisesti osallistumaan komiteoiden ja toimikuntien toimintaan, sekä
tiedottamaan merkittävistä julkisista päätöksistä. Opintotoimikunta myös pyrkii
paikkaamaan epäkohtia opetuksessa, jos sellaisia tulee vastaan. Opintovastaavat
voivat myös osallistua ja avustaa korkeakoulun järjestämissä
opintorekrytointitapahtumissa.

3.5.2 Abimarkkinointi

Abimarkkinointimateriaaleja on työstetty muutaman vuoden ajan ja viime vuonna
ne saatiin valmiiksi. Materiaalit löytyvät killan drivesta. Abimarkkinojat
markkinoivat sähkötekniikan opiskelua toisen asteen opiskelijoille mm.
lukiovierailuilla ja osallistumalla korkeakoulun järjestämiin
opintorekrytointitapahtumiin.

Opintomestari Juulia Härkönen

3.6 Potentiaalin tasaus 102 -toimikunta

KIllan vuosijuhla Potentiaalin Tasaus järjestetään perinteiseen tapaan. Juhlat
alkavat Cocktail-tilaisuudella ja lahjanannolla, joista siirrytään viettämään
pääjuhlaa Helsingissä, Pörssitalolla. Jatkot järjestetään yhteistyössä Kemistikillan
kanssa Otaniemessä. Vuosijuhlan jälkeen, juhlakansa pääsee rentoutumaan
sunnuntaina järjestettävällä Silliksellä.

Juhlan järjestämisen lisäksi tavoitteena on dokumentoida PoTaan liittyviä
perinteitä ja hyviä toimintamalleja vuosijuhlan järjestämiseen testamentin
muodossa, vuosien tauon ja poikkeavan PoTa100 vuosijuhlan takia.

PoTa102-Tirehtööri Ilari Ojakorpi
PoTa102-Tirehtööri Mikko Suhonen
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3.7 Ulkotoimikunta

Ulkotoimikunta ylläpitää killan suhteita ystävyysjärjestöihin Suomessa ja
maailmalla, sekä vastaa kansainvälisten opiskelijoiden ja
maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja toiminnasta killassa. Ulkosuhteita
pidetään yllä muun muassa yhteisillä tapahtumilla ja vierailuilla järjestöjen välillä.
Vaihto- ja maisteriopiskelijoiden viihtyvyydestä ja fuksikasvatuksesta huolta pitää
toimikunnan lisäksi kv-ISOtoiminta. Vuonna 2023 ulkotoimikuntaan kuuluu

- ulkomestari,
- kv-fuksikapteeni,
- kv-ISOvastaava,
- kaksi ulkosuhdevastaavaa,
- kahdeksan international helperiä,
- vuoden 2022 ulkomestari*, nimikkeellä ulkopatruuna ja
- vuoden 2022 kv-fuksikapteeni*, nimikkeellä ulkowanhus.

*mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti.

3.7.1 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. Suhteita näihin ylläpidetään esimerkiksi vuosijuhlavaihdon
muodossa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta siihen, että KTH:n Elektron fuksit
tulisivat käymään Otaniemessä.

Vuosijuhlaviikolla ulkotoimikunta viihdyttää EKAKeja ja muita
ulkopaikkakuntalaisia vieraita, huolehtii heidän majoittamisesta ja osallistuu
Øhlhäfvin järjestämiseen. Keväällä pyritään järjestämään jonkinmuotoinen
tapahtuma Kopedan kanssa. Tänä vuonna tavoitteena on järjestää SIK-ESO-sitsit
taas pitkästä aikaa, sopivan ajankohdan ja paikan etsiminen aloitetaan jo keväällä.
Syksyllä on järjestetään jokin tapahtuma AKK:n kanssa.

3.7.2 Kv-toiminta
Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on auttaa vaihto- ja maisteriopiskelijoita
integroitumaan Aalto-yhteisöön ja teekkarikulttuuriin, sekä pitää huolta heidän
viihtyvyydestään opintojensa aikana. Vaihto- ja maisteriopiskelijoita kannustetaan
hankkimaan teekkarilakki, ja toimikunnan tehtävänä on järjestää tähän
mahdollisuus toiminnan ja tapahtumien kautta. Ulkomailta saapuvien
opiskelijoiden kohdalla myös suomalaiseen kulttuuriin tutustuttaminen ja
käytännön järjestelyissä auttaminen on tärkeää.

Fuksikasvatuksessa keskeisimmässä roolissa on kv-fuksikapteeni, kv-ISOvastaava ja
kv-ISOt, joiden tärkeä rooli korostuu erityisesti orientaatioviikolla. Yhteyttä
aloittaviin opiskelijoihin on tarkoitus ottaa hyvissä ajoin mahdollisimman
saumattoman alun varmistamiseksi. Kv-fukseille lähetetään myös jo ennen heidän
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maahan saapumistaan digitaalinen kv-fuksiopas, joka esittelee Suomea ja
teekkarikulttuuria jo ennen kv-fuksien saapumista.

Erillisen kv-fuksikapteenin olemassaolo todettiin viime vuonna mielekkääksi ja
hyödylliseksi, joten tänä vuonna päätettiin jatkaa samalla järjestelmällä.
Ulkomestari on edelleen myös mukana kaikessa kv-fuksitoiminnan järjestämisessä
ja edustaa kv-toimintaa killan hallituksen suuntaan. Ulkomestari, kv-fuksikapteeni
ja -ISOvastaava tukevat toisiaan ja jakavat kv-toiminnan vastuuta ja tehtäviä.

Tavoitteena on pitää kv-fuksitoiminta ja suomalainen fuksitoiminta
mahdollisimman hyvässä yhteistoiminnassa keskenään, esimerkiksi järjestämällä
molempiin sopivia tapahtumia ja tiedottamalla tapahtumista sekä suomeksi että
englanniksi. Tämän varmistamiseksi toimikunta pyrkii tekemään yhteystyötä
fuksitoimikunnan kanssa. Spesifisti kv-opiskelijoille suunnatut tapahtumat
järjestetään tänäkin vuonna yhdessä AS-killan kanssa, koska tämä järjestely on
todettu kaikille osapuolille erittäin mieluisaksi.

Kv-ISOtoimintaa saatiin viime vuonna kehitettyä paljon, ja aikaansaadut
parannukset tuodaan mukaan myös tälle vuodelle. Tavoitteena on, että kaikki
killan ISOille järjestettävä toiminta olisi jatkossakin yhteistä sekä kv- että
suomalaisten fuksien ISOille. Kv-ISOvastaavan ja ISOvastaavan yhteistyön ja
kv-ISOjen aseman parantamiseksi myös kv-ISOvastaava on jatkossa
Teekkarijaoston alaisen ISOtoimikunnan jäsen.

Heti tammikuun ensimmäisellä viikolla pidetään uusille vaihto-opiskelijoille rento
hengailu- ja haalareidenjakotapahtuma sekä Welcome sauna. Helmikuussa
ulkotoimikunta osallistuu Avantosaunan järjestämiseen, sekä järjestää
kansainvälisille opiskelijoille fuksisitsit ja luistelutapahtuman, joka päättyy
saunailtaan. Myöhemmin keväällä mahdollisesti järjestettävän Wapun tunnelmaan
virittäydytään kansainvälisen kokkaustapahtuman merkeissä, ja kevät päättyy
toukokuussa järjestettävään Farewell saunaan.

Kesällä kv-toimintakin hiljenee kun valmistaudutaan syksyyn ja uusien kv-fuksien
saapumiseen. Syksyllä pidetään jälleen Welcome sauna, kansainväliset fuksisitsit,
kansainvälinen kokkausilta ja viimeisenä Farewell sauna. Uutuutena syksylle
suunnitellaan myös kv-opiskelijoille kohdennettua englanninkielistä
excursioreissua, jota mainostetaan myös suomenkielisille opiskelijoille. Vuoden
yleisenä tavoitteina on virkistää ja ylläpitää killan ulkosuhteita, sekä parantaa
kv-toiminnan näkyvyyttä killan toiminnassa.

Ulkomestari Pyry Vaara

3.8 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.
Tavoite pyritään saavuttamaan järjestämällä yritysvierailuja ja -tapahtumia sekä
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hankkimalla sponsoreita killan järjestämiin tapahtumiin ja haalareihin. Tapahtumia
mainostetaan ainakin killan viikoittaisessa sähköpostissa jäsenille, kiltahuoneella
sekä Telegramissa SIK Työpaikat tiedotuskanavalla. Lisäksi työpaikkoja
mainostetaan killan tiedotuskanavilla.

3.8.1 Haalarit
Alkuvuodesta aloitetaan ottamaan yhteyttä yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita
haalarimainoksista. Mainontaan liittyvän yhteistyön sopimisesta ja
haalarimainostilan myynnistä vastaa koko toimikunta. Haalarimainosten
sopimuksista ja niiden mukaisesta toteutumisesta vastaa yrityssuhdemestari.

3.8.2 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 joko TUAS-talolla tai
kandidaattikeskuksen aulassa.

3.8.3 Pienemmät rekrytapahtumat
Radiotekniikkabrunssi on yritysbrunssin kaltainen rekry- ja tiedotustapahtuma,
jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan Suomessa toimiviin radiotekniikan alan
tekijöihin. Radiotekniikkabrunssi pyritään järjestetään helmikuun alusta.
Tapahtuma on suunnattu erityisesti kandidaattitutkinnon opiskelijoille.
Lokakuussa olisi suunnitteilla pitää sähkötekniikan maisteritason pääaineihin
keskittyvä rekrytapahtuma yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tapahtuma olisi
suunnattu ensimmäisen vuoden kandidaatin- ja maisteritason opiskelijoille.

3.8.4 Sössö
Mainoksia Sössöön sisällytetään automaattisesti suurimpiin sopimuksiin, mikäli
mainos kiinnostaa yritystä. Mainoksia myydään myös erikseen, mahdollistaa
yhteistyöhön lähtemisen matalammalla kynnyksellä. Tavoitteena on toimittaa
Sössö jokaiseen yritykseen, jossa vieraillaan.

3.8.5 Yrityssaunaillat ja excursiot
Huhtikuussa olisi suunnitteilla pitää Nokian tukema saunailta Rantasaunassa
kandidaatin tason opiskelijoille. Syksyllä pidettäisiin yrityssaunailta mihin
kerättäisiin useampia yrityksiä. Paikallisexcursioita tullaan järjestämään keväällä
sekä syksyllä. Lisäksi tavoitteena on avata vuoden edetessä keskustelu ulkomaille
kohdistuvasta excursiosta riippuen rahoituksen hankkimisen onnistumisesta.
Ulkoexcursiojaos pyrkii hankkimaan rahoituksen yrityssuhdetoimikunnan kanssa.

3.8.6 Kotimaan pitkä
Kotimaan pitkä on reissu mikä koostuu useista yritys- ja korkeakouluvierailuista.
Suunniteltu ajankohta Kotimaan pitkälle on alustavasti 16.-19.3.2023. Kotimaan
puolipitkän järjestää Excursiomestari yhteistyössä YTMK:n toimihenkilöiden
kanssa.
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3.8.7 Kotimaan lyhyt
Kotimaanlyhyt on reissu mikä koostuu useasta yritysvierailusta
pääkaupunkiseudun alueella. Suunniteltu ajankohta Kotimaan lyhyelle on
alustavasti 28.-30.9.2023. Kotimaan lyhyen järjestää Excursiomestari yhteistyössä
YTMK:n toimihenkilöiden kanssa.

3.8.8 Kesäexcursio
Kesällä 2023 järjestetään mahdollisesti kesäexcursio 15.-16.7.2023. Excursion
järjestämisestä vastaa Excursiomestari yhteistyössä YTMK toimihenkilöiden kanssa.

3.8.9 FXQ
Fuksiexcursio järjestetään perinteiseen tapaan syksyllä. Excursiomestari koordinoi
kuljetukset ja majoitukset matkalla yhteistyössä fuksitoimikunnan kanssa.

3.8.10 Kotimaan puolipitkä
Kotimaanpuolipitkä on reissu mikä koostuu muutamasta yritys- ja
korkeakouluvierailuista. Suunniteltu ajankohta Kotimaanpuolipitkä on alustavasti
12.5.2023. Kotimaanlyhyeb järjestää Excursiomestari yhteistyössä YTMK:n
toimihenkilöiden kanssa.

3.8.11 Kv-excursio
Kv-excrusio on reissu mikä koostuu parista yritysvierailuista ja mahdollisesti
korkeakouluvierailusta. Suunniteltu ajankohta Kv-excursiolle on alustavasti
27.-28.10.2023. Kv-excursion järjestää Ulkomestari yhteistyössä Excursiomestarin ja
YTMK:n toimihenkilöiden kanssa.

3.8.12 Sähköpäivät 2023
Vuoden 2023 Sähköpäivät järjestetään Tampereelle. Excursiomestari koordinoi
kuljetukset Tampereelle ja keskustelee Tampereella päässä olevien päävastaavien
kanssa majoituksesta ja siellä tapahtuvasta toiminnasta.

Yrityssuhdemestari Nette Levijoki
Excursiomestari Visa Kurvi

3.9 Teknologia- ja pajatoimikunta
Vuonna 2023 teknologiatoimikunta ja pajatoimikunta on yhdistetty
hallinnollisista syistä yhdeksi toimikunnaksi. Ennemmin Elepajana tunnettu killan
pyörittämä elektroniikkapaja vaihtoi nimeään vuodenvaihteessa Sikpajaksi. Tähän
syynä oli pääasiassa päällekkäisyys koulun elektroniikkapaja-nimisen kurssin
kanssa, jota kutsuttiin myös elepajaksi. Uudelleenbrändäys myöskin mahdollistaa
ajatuskuvan laajenemisen vain elektroniikasta myös muunlaiseen näpertelyyn.
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3.9.1 Paja
SIKpaja on paikka, jossa kiltalaiset voivat harjoitella kursseilla opittuja asioita
käytännössä. Paja tarjoaa tähän tarkoitukseen kaikille kiltalaisille ja muille
Aalto-yliopiston opiskelijoille muun muassa mittalaitteita, peruskomponentteja,
työkaluja ja työasemia. SIKpajan tilat sijaitsevat osoitteessa Otakaari 1, huoneissa
H022B ja H023B.

Koronan aikaan pääsy pajalle oli rajallista koulun tilankäyttörajoitusten sekä myös
samaan aikaan muuttuneiden kulkuoikeuksien hallinnan vuoksi. Näiden seikkojen
vuoksi aktiivisten pajalla kävijöiden määrä pääsi laskemaan väliaikaisesti. Tilanne
on kuitenkin parantanut erityisesti vuoden 2022 aikaan ja ihmiset ovat löytäneet
takaisin pajalle. Tänä vuonna on suunnitelmana tehdä ylähuoneesta (H022B)
enemmän viihtyisä paikka muun muassa koulutehtävien tekoa varten.

3.9.2 Tapahtumat
Pajalla on pidetty perinteisesti pajailtoja kerran viikossa. Näissä illoissa paja-aktiivit
ovat kokoontuneet edistämään niin omia, kuin pajan yhteisiäkin projekteja. Näitä
on tarkoitus jatkaa myös tänä vuonna, jonka lisäksi on tarkoitus järjestää myös
tapahtumia. Tapahtumia voisivat olla esimerkiksi erilaiset hackathonit ja
opetustilaisuudet. Ennen wappua on suunnitteilla myös fuksivilkkumaratoni, jonne
fuksit voisivat tulla rakentamaan itselleen LEDejä vilkuttavan piirin. Selvityksessä
on myös mahdolliset pajaexcut, eli tutustumiset elektroniikkaan liittyviin yrityksiin.

3.9.3 Projektit
Viime vuonna tilatut fuksivilkun osat on tarkoitus ottaa tänä vuonna käyttöön ja
niiden kaveriksi tilataan vielä PCBt joihin fuksivilkut rakennetaan. Myöskin koko
Teknologia- ja pajatoimikunnan yhteisiä projekteja on suunniteltu, muun muassa
kiltiksen arkea helpottavia vempeleitä. Suunnitelma on myös mainostaa myös
kurssien vetäjille (esim sähköpaja) mahdollisuudesta käyttää kurssiprojektien
rakentamiseen myös Sikpajaa. Tämä lisäisi kävijäkuntaa ja helpottaisi tungosta
koulun tiloissa.

3.9.4 Teknologia/web

Toimikunta huolehtii myös killan tekniikan toiminnasta. Vastuulle kuuluu killan
tietojärjestelmien ylläpito ja kehitys, sekä viestintäkanavien toimivuudesta
huolehtiminen. Toimikunnan yksi päätehtävistä on killan palvelimien ja
nettisivujen ylläpito ja kehitys. Tämä kehitys on myös tulevana vuonna
päätehtävänä. Toimikunta myös opettaa jäsenilleen nettisivujen toimintaa, jolloin
nettisivujen ylläpidon jatkuvuus voidaan taata tulevillekin vuosille.

3.9.5 Nettisivut
Nettisivujen päätarkoitus on parantaa killan viestintää sisäisesti mutta myös
Otaniemen ulkopuolelle sekä uusille opiskelijoille. Nettisivujen kehitystä varten on
tarkoitus järjestää koulutusiltoja, missä vanhat tekijät opettavat uusia
toimikuntalaisia, miten sivut toimivat ja miten niitä kehitetään.
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3.9.6 SIK-W/LAN
TTMK on perinteisesti järjestänyt SIK-LANit vuosittain, viime vuosina tapahtuma on
järjestetty SIK-WANeina pandemiarajoitteista johtuen. Tapahtumassa on
tarkoituksena pelata pelejä yhdessä. Tänä vuonna tapahtuma pyritään
järjestämään ainakin kerran fyysisenä paikan päällä.

3.9.7 Maililistat
Toimikunta huolehtii tulevana vuonna myös killan maililistoista. Lähes kaikki
listoista on siirretty Google Workspace -palveluun ja jäljellä on enää jotain
epäaktiivisia listoja. Tämän vuoden aikana on tarkoitus jatkaa Workspace
palveluiden laajempaa käyttöönottoa tässä tarkoituksessa. Maililistojen ylläpito
takaa viestintäkanavien toimivuuden ja on keskeinen osa TMK.n toimintaa.

3.9.8 Google Workspace
Kiltamme käyttää Googlen Workspace -alustaa organisaatiohallinnan
päätyökaluna. Alusta mahdollistaa helpon toimikuntien jäsenten hallinnan,
sähköpostilistojen moderoinnin ja esteettömän tiedon välityksen esimerkiksi
Driveä hyödyntämällä. Google Workspace on killan käytössä vielä tuore alusta, ja
sen organisointi ja integrointi osaksi killan hallinnon sekä toimihenkilöiden
työskentelyä sekä sen käyttötapojen kehitys on tärkeää.

Pajamestari Tommi Sytelä

3.10 N-toimikunta
N-toimikunnan (NTMK) tarkoitus on laatia toimintaa ja kulttuuria vanhemmille
ja vanhemman mielisille opiskelijoille. Tavoitteena on saada heitä innostumaan
ja pysymään killan toiminnassa mukana sekä samalla rakentaa siltaa Sklubin
suuntaan. Toimikunta pyrkii myös aktivoimaan uudelleen vanhempia opiskelijoita
killan toimintaan. Toimikunta pyrkii siis luomaan kulttuuria ja toimintaa, jossa
kiltalaiset haluaisi pysyä mukana vuosienkin jälkeen.

Käytännössä N-toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia,
yhtenäistää N-kulttuuria ja kannustaa vanhempia opiskelijoita osallistumaan killan
toimintaan.

Tulevana vuonna toimikunta tulee järjestämään kiltalaisille ulkopelitapahtuman ja
tänä keväänä on vielä tarkoitus järjestää yhdet sitsit, jonne kutsutaan myös Sklubin
jäseniä. Keväälle on myös kaavailtu N-excursio.Kesän aikana on tarkoitus
koordinoida afterworkkeja sekä valmistella N-pistekortit. Kesän lopussa
järjestetään myös viime vuoden tapaan approt N-vuosikurssilaisille. Loppuvuonna
syksyllä on tavoite järjestää myös toiset sitsit ja tapahtumia on kaavailtu siten, että
vanhemmille opiskelijoille olisi jotain noin kerran kuussa. Toimikunta koostuu
kahdeksasta jäsenestä.

N-toimikunnan puheenjohtaja Ville Kaakinen
N-toimikunnan varapuheenjohtaja Emmaleena Ahonen
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3.11 SIKin Wapaa-aika -toimikunta
SIKin Wapaa-aika-toimikunta (SiWaTMK) on uusi toimikunta vuodelle 2023.
Toimikunnan tavoitteena on monipuolistaa killan tapahtumatarjontaa erilaisilla
tapahtumilla. Vuonna 2022 killan hallituksen toimesta järjestetty mahdollisen
wapun lautta toteutetaan tänä vuonna tämän toimikunnan voimin.
Kiltapäiväkerhotoiminta siirtyy hyvinvointitoimikunnalta SiWaTMK:lle, jota
toimikunta pyrkii järkkäämään noin kerran kuukaudessa, poislukien
kesäkuukaudet. Toimikunnan tapahtumakirjo tulee olemaan laaja ja luonteeltaan
pääsääntöisesti matalan kynnyksen tapahtumina. Joitain esimerkkejä jo
suunnitelluista tapahtumista ovat mm. Kyykkätreenit, Vissyjooga, Pizzapaja ja
Killan kesän avajaiset. Toimikunnan tavoitteena on myös tehdä muiden
toimikuntien kanssa yhteistyötä sellaisissa tilanteissa, kun se nähdään hyödyllisenä.
Uutena toimikuntana SiWaTMK:lla on tavoitteena luoda jatkuvuutta ja
toimikunnan oma brändi. Työtä on jo aloitettu oman logon luomisella.
Toimikunnan koko on 11 jäsentä.

SIKin Wapaa-aika -toimikunnan puheenjohtaja Iikka Huttu

3.12 Lukkaritoimikunta
Vuodelle 2023 lukkarit siirtyvät omaksi toimikunnakseen vanhojen vastuiden
parempaa toteuttamista varten sekä kehittääkseen lukkarit laajempaa toimintaa
järjestäväksi osaksi kiltaa. Tavoitteena on varmistaa lukkareiden ja sitä kautta koko
killan hyvä laulu- ja sitsikulttuurin osaaminen sekä kulttuurin säilyminen. Uutena
toimikuntana oman brändin luominen ja jatkuvuuden luominen ovat olennainen
osa vuotta. Lukkaritoimikunta koostuu lukkarimestarista, viidestä lukkarista sekä
kuudesta lukkarikisällistä. Killan edustajana Lutkussa toimii Eero Torpo.

3.12.1 Tapahtumat
Lukkaritoimikunta on vuoden aikana aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja
järjestämässä sitsejä yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Sitsien järjestämisessä
lukkarien tärkein vastuu on laadukkaiden läsyjen tekeminen. Toimikunnan omia
tapahtumia ovat PoTa viikolla tapahtuva Juotoksen läpilaulanta sekä kaksi
laulukulttuuri teemaista tapahtumaa kevään ja syksyn aikana.

Lukkarimestari Samuel Laine


