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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,
ISOvastaava ja mediamestari, joista mediamestari on killassa uusi tehtävä.
Erillisestä viestintämestarin roolista luovutaan, ja killan tekniikka ja siitä vastaavat
toimihenkilöt siirtyvät hyvinvointimestarin alle. Lisäksi palataan parin vuoden
takaiseen tilanteeseen, jossa ohjelmatoimikunnasta vastaa yksi henkilö.

Killan viikkotiedotteen kirjoittaminen siirtyy sihteeriltä mediamestarille, joka vastaa
myös killan sosiaalisen median ja viestinnän kehittämisestä. Hallituksen
varapuheenjohtajana toimii yrityssuhdemestari. Varapuheenjohtaja hoitaa
puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Hallitus käyttää sisäisessä viestinnässään Slackia ja sähköpostia sekä
vapaamuotoiseen keskusteluun Telegramia. Näiden lisäksi käytetään työkaluina
Google Drivea ja Trelloa. Vuoden aikana on tarkoitus siirtyä käyttämään kaikessa
killan toiminnassa Driven sijaan Google Suitea, joka on pidempiaikainen ratkaisu
tiedostojen jakamiselle.

Puheenjohtaja Ella Eilola
Sihteeri Ville-Pekka Laakkonen
Rahastonhoitaja Mikko Suhonen
Mediamestari Suvi Karanta
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Emmaleena Ahonen
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Jonna Tammikivi
ISOvastaava Pekka Aho
Hyvinvointimestari Toni Lyttinen
Hovimestari Niklas Palmqvist
Opintomestari Tuomas Pajunpää
Ulkomestari Jyri Korhonen
Excursiomestari Jesse Räisänen
Yrityssuhdemestari Jarno Mustonen



AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020



AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1.2 Toimihenkilöt

Toimihenkilöitä on yhteensä huimat 82, eli 19 henkilöä enemmän kuin vuonna
2019. Yksi syy kasvaneeseen lukumäärään on helmikuussa käynnistyvä
SIK100-juhlavuosi ja siihen liittyvät projektit ja tapahtumat. Uusia
toimihenkilönimikkeitä on myös runsaasti, ja niistä suurin osa liittyy johonkin
juhlavuoden vastuualueeseen. SIK100- ja SIK100-historiatoimihenkilöiden lisäksi
uusina aloittaa kolme juottajaa, joiden vastuulla on laulukirja Juotoksen uusi
painos.

Pajavastaava Karl Lipping
Pajakisälli  Samuel Laine
Pajakisälli  Samu Nyman
Pajakisälli  Iikka Huttu
Pajakisälli  Sofia Öhman
Pajakisälli  Atte Hoffren
Pajakisälli Sampsa Penna

Urheiluvastaava Ville Kaakinen
Urheiluvastaava  Tuomas Lampinen
Kulttuurivastaava  Juha Anttila
Kiltahuonevastaava  Simo Hakanummi
Kiltapäiväkerhovastaava  Oskari Ponkala
Tekniikkavastaava  Antti Mäki
Web-vastaava  Elmeri Huikko
Web-vastaava  Ilari Ojakorpi
Web-vastaava  Leo Lahti
Web-vastaava  Aleksi Autio
Web-vastaava Otto Takkinen

Emäntä Salla Lyytikäinen
Emäntä Titta Keskinen
Emäntä Eveliina Ahonen
Emäntä Melisa Dönmez
Isäntä Niilo Ojala
Isäntä Henry Gustafsson
Isäntä Santeri Huhtala
Lukkari Tuomo Leino
Lukkari Taneli Myllykangas
Lukkari Toni Miilunpalo
Lukkarikisälli Jami Hyytiäinen
Lukkarikisälli Samuel Laine
Lukkarikisälli Eero Torpo
Lukkarikisälli Sini Huhtinen
Lukkarikisälli Antti Mäki
Lukkarikisälli Pyry Vaara

Opintovastaava  Johannes Ora
Opinto- ja abimarkkinointivastaava  Heidi Mäkitalo
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Opinto- ja abimarkkinointivastaava  Elma Tuohimetsä
Abimarkkinointivastaava  Ville Kaakinen
Abimarkkinointivastaava  Samuel Laine
Abimarkkinointivastaava Arttu Saikkonen

SIK100-toimikunnan puheenjohtaja Lauri Vapalahti
SIK100-webvastaava Aarni Halinen
SIK100-markkinointivastaava Sasu Saalasti
SIK100-sponsorivastaava Juuli Leppänen
SIK100-historiavastaava Mikael Opas
SIK100-seminaarivastaava Simo Höglund
SIK100-projektivastaava Elias Hirvonen
Kevätkarnevaalimajuri Olli Komulainen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Tuukka Syrjänen
PoTa100-jatkokuvernööri  Mikael Liimatainen
PoTa100-sillistirehtööri Jami Hyytiäinen
SIK100-toimihenkilö  Janne Kleemola
SIK100-toimihenkilö  Emmaleena Ahonen
SIK100-toimihenkilö  Taneli Myllykangas
SIK100-toimihenkilö  Sini Huhtinen
SIK100-toimihenkilö  Kiia Einola
SIK100-toimihenkilö  Pinja Venäläinen
SIK100-toimihenkilö  Jonna Tammikivi
SIK100-toimihenkilö  Erna Virtanen
SIK100-toimihenkilö  Ilari Ojakorpi
SIK100-toimihenkilö  Simo Hakanummi
SIK100-toimihenkilö  Toni Ojala
SIK100-toimihenkilö Elmeri Huikko
SIK100-toimihenkilö Johannes Ora
SIK100-toimihenkilö Juha Anttila
SIK100-toimihenkilö Jaakko Koskela
SIK100-toimihenkilö Samuel Laine
SIK100-toimihenkilö Juuso Käenmäki
SIK100-toimihenkilö Timi Tiira
SIK100-toimihenkilö Oskari Luostarinen
SIK100-toimihenkilö Ville Kaakinen
SIK100-toimihenkilö Tuomas Lampinen
SIK100-toimihenkilö Miina-Maija Simonen
SIK100-toimihenkilö Joona Palva

SIK100-historiatoimikunnan puheenjohtaja Joni Kurvinen
SIK100-historiatoimihenkilö Erna Virtanen
SIK100-historiatoimihenkilö Anni Parkkila
SIK100-historiatoimihenkilö Tommi Askola
SIK100-historiatoimihenkilö Mikko Leino

Päätoimittaja Elias Hirvonen
Taittaja Erna Virtanen
Taittaja Olli Komulainen
Toimittaja Joonas Vataja
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Toimittaja Lassi Mölsä
Toimittaja Sasu Saalasti
Toimittaja Aino Suomi
Toimittaja Sini Huhtinen
Toimittaja Ilmari Kasvi
Toimittaja Simo Hakanummi
Toimittaja Miina-Maija Simonen
Valokuvaaja Kalle Petäjäaho
Valokuvaaja Kiia Einola
Valokuvaaja Mikko Haapamäki

Kv-ISOvastaava  Emil Lindström
Ulkosuhdevastaava  Oliver Hiekkamies
Ulkosuhdevastaava  Sasu Saalasti
Ulkosuhdevastaava  Toni Miilunpalo
Ulkosuhdevastaava  Elmeri Huikko
International helper  Aaro Niskanen

Yrityssuhdevastaava  Hiski Pilvinen
Yrityssuhdevastaava  Nette Levijoki
Yrityssuhdevastaava  Petteri Juurikka
Yrityssuhdevastaava  Elma Tuohimetsä
Yrityssuhdevastaava Jenna Lundström

Kiltapatruuna Miika Koskela
Kiltapatruuna Anni Parkkila
Kiltapatruuna Aarni Halinen
Juottaja Miika Koskela
Juottaja Tuomo Leino
Juottaja Ilmari Kasvi
TEK-yhdyshenkilö Toni Ojala
Sklubi-yhdyshenkilö Eero Silfverberg
Arkistonhoitaja Anni Parkkila

Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti
Fuksikapteeni  Jami Hyytiäinen
Fuksikapteeni  Janne Kleemola
ISOwanhus  Ella Eilola

UlkoWanhus  Oskari Luostarinen
KVummisetä  Jyri Korhonen

Potentiaalin Tasaus 99 -juhlaan asti
PoTa99-tirehtööri  Eero Järvinen
PoTa99-tirehtööri  Mikael Liimatainen
PoTa99-toimihenkilö  Juha Anttila
PoTa99-toimihenkilö  Ville Kaakinen
PoTa99-toimihenkilö  Timi Tiira
PoTa99-toimihenkilö  Toni Ojala
PoTa99-toimihenkilö  Mikko Suhonen
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PoTa99-toimihenkilö  Samuel Laine
PoTa99-toimihenkilö  Ilari Ojakorpi

1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

Killan toimikuntiin tulee joitain muutoksia vuonna 2020. Viestintätoimikuntaa ei
ole, vaan aiemmin viestintätoimikunnassa olleet toimihenkilöt kuuluvat
hyvinvointitoimikuntaan. Vuonna 2019 perustettu SIK100-toimikunta jatkaa usean
kymmenen henkilön voimin. Aiemmin historiajaoksena toiminut
SIK100-historiatoimikunta perustetaan viemään hyvässä vauhdissa olevan
SIK100-historiateosprojektin loppuun.

Elepajatoimikunta Karl Lipping
Fuksitoimikunta Emmaleena Ahonen
Hyvinvointitoimikunta Toni Lyttinen
Ohjelmatoimikunta Niklas Palmqvist
Opintotoimikunta Tuomas Pajunpää
SIK100-toimikunta Lauri Vapalahti
SIK100-historiatoimikunta Joni Kurvinen
Sössö-toimikunta Elias Hirvonen
Ulkotoimikunta Jyri Korhonen
Yrityssuhdetoimikunta Jesse Räisänen
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1.4 Valtuusto

Tuukka Syrjänen (puheenjohtaja)
Sini Huhtinen (varapuheenjohtaja)
Melisa Dönmez
Simo Hakanummi
Jami Hyytiäinen
Petteri Juurikka
Ville Kaakinen
Leo Kivikunnas
Janne Kleemola
Jaakko Koskela
Samuel Laine
Tuomo Leino
Juuli Leppänen
Pinja Leppänen
Taneli Myllykangas
Antti Mäki
Heidi Mäkitalo
Lassi Mölsä
Toni Ojala
Johannes Ora
Kalle Petäjäaho
Sasu Saalasti
Erna Virtanen
Sofia Öhman

Varavaltuutetut

Olli Komulainen
Aaro Niskanen
Mikael Opas
Pyry Vaara

1.5 Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastaja Saijariina Kuokkanen
(henkilökohtainen varahenkilö Leo Kivikunnas)

Toiminnantarkastaja Jaakko Peni
(henkilökohtainen varahenkilö Tomi Koskinen)

1.6 Oltermanni

Killan Oltermannina toimii Anu Lehtovuori kolmivuotiskautensa ensimmäistä
vuotta.
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1.7 AYY:n hallituskummi

Killan hallituskummina toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen
Noora Torpo, jonka vastuulla AYY:n hallituksessa on järjestöt, strategia, alumnit ja
Neuvosto.
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2 YLEISTÄ VUODESTA 2020

Vuonna 2020 killassa tapahtuu paljon jännittäviä asioita. Helmikuussa
käynnistyy Potentiaalin Tasaus 99 -vuosijuhlan myötä SIK100-juhlavuosi, joka tuo
tullessaan vuoden mittaan useita tapahtumia sekä pienempiä tempauksia, joilla
tuodaan juhlavuodelle näkyvyyttä killassa ja Aalto-yhteisössä. Suurimpia
tapahtumia ovat keväällä Kevätkarnevaalit ja syksyllä järjestettävä
SIK100-seminaari, johon kutsutaan myös killan alumnit. Talvella 2021 vietetään
Potentiaalin Tasaus 100 -vuosijuhlaa, jonka järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa. 

Vuonna 2020 killan organisaatio saattaa kokea muutoksen, jossa killan valtuusto
korvataan kiltakokouksella. Tästä muutoksesta on keskusteltu myös valtuustossa
pitkään ja se tuntuu yhä ajankohtaisemmalta valtuuston heikentyneen
aktiivisuuden myötä. Valtuuston muuttunut ja mahdollisesti yhä muuttuva rooli on
joka tapauksessa jättänyt tarpeen hallituksen tukena toimivalle ja toiminnan
jatkuvuudesta huolehtivalle elimelle. Kiltaan tullaan siis perustamaan
jatkuvuustyöryhmä. Työryhmän perustamisessa hyödynnetään kiltapatruunoita ja
edetään valtuustoa koskevan muutoksen kanssa samassa tahdissa yhteistyötä
tehden. Lisäksi panostetaan tehtävien ja toimintatapojen dokumentointiin, ja
uusien toimijoiden perehdyttämistä kehitetään jatkuvuuden takaamiseksi. Tämä
tulee ajankohtaiseksi etenkin loppuvuodesta. 

Vuonna 2020 on tarkoitus kehittää ja yhtenäistää killan viestintää.
Tapahtumajärjestäjille laaditaan ohjeet tiedottamista varten ja
tapahtumaviestintää suunnataan uusiin kanaviin, kuten Instagramiin. 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, pinssit ja suurimpana urakkana killan internet-sivut.

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 ja varapuheenjohtaja kokoustavat silloin tällöin yhdessä
kiltapatruunoiden ja valtuuston puhemiehistön kanssa edellisvuosien SIKaringin
tapaan. Alkuvuodesta aihelistalle nousee ainakin valtuuston tulevaisuus ja
jatkuvuustyöryhmä. 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 Ella Eilola
Varapuheenjohtaja Jarno Mustonen
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2.1 Sihteeri

Hallituksen kokousten pöytäkirjat pyritään viimeistelemään allekirjoitettavaan
kuntoon aina seuraavaan kokoukseen mennessä. Hallituksen kuulumiset
lähetetään valtuustolle ja laitetaan killan nettisivuille normaalitilanteessa
kokousten jälkeen viikonloppuun mennessä. Näiden tehtävien lisäksi sihteerin
toimenkuvaan kuuluu kokouspöytäkirjojen lisääminen killan sivuille,
vuosijuhlakutsujen käsitteleminen ja kokoustilojen varaaminen. Sihteeri osallistuu
myös killan viestinnän kehittämiseen mediamestarin kanssa. Arkistoinnin
päävastuu on myös vuonna 2020 arkistonhoitajalla.

Sihteeri Ville-Pekka Laakkonen

2.2 Rahastonhoitaja

Vuonna 2020 talousarvio on laadittu 6 663,69 euroa alijäämäiseksi. Tässä
suurimpana tekijänä on SIK100-vuosi ja Potentiaalin Tasaus 100, jonka tiloista ja
muista kuluista maksetaan suuri osa tämän vuoden puolella, mutta lipputulot
saadaan vasta ensi vuonna. SIK100-historiateos tekee noin 8700 euroa tappiota,
mikä menee historiateoksen kirjoittajan palkkioihin. Myös Potentiaalin Tasaus 99
tekee tänä vuonna tappiota sponsorien puutteen vuoksi.

Vuoden aikana tehdään monia hankintoja, joihin on budjetoitu yhteensä 960
euroa. Näitä ovat omat LED-juhlavalot, kiltahuoneen seinällä olevan logon
uudistaminen sekä killan brändin mukaisen lipun hankkiminen.

Kilta saa ELECiltä kiltasopimuksen mukaista tukea, kuten aiempinakin vuosina.
Tänä vuonna kiltasopimuksessa määritelty korkeakoulun tuki killoille kasvaa 1500
euroa. Summaa vastaan killat auttavat korkeakoulua lukiolaisvierailuissa.

MobilePay on alkuvuodesta saatu käyttöön kiltahuoneen elintarvikemyyntiin. Sen
käytön laajentaminen ja käteisestä luopuminen ovat yksiä vuoden 2020
päätavoitteita. Muita kehityskohteita ovat raha-anomusten ja ylipäätään
arkistoinnin sähköistäminen, minkä avulla päästään eroon turhasta tulostamisesta
ja paperien säilyttämisestä. Myös maksupäätteen hankkimista selvitetään.
Maksupääte ja sen mukana tuleva sovellus helpottaisivat myyntituotteiden
kirjanpitoa ja vähentäisivät kirjaamiseen liittyviä virheitä. Kilta toistaiseksi kuitenkin
pitää myös käteismyyntivaihtoehtoa esillä kv-opiskelijoita varten, jos he eivät voi
ulkomaisen pankin takia käyttää MobilePayta Suomessa.

Killan strategian mukaan killan tavoitteena on madaltaa kiltalaisten kynnystä
toteuttaa itseään ja järjestää kiltalaisia tukevaa toimintaa ja projekteja. Tämän takia
vuonna 2020 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.
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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 2020 tehdään kolme välitilinpäätöstä ja vuoden lopuksi tilinpäätös.

Procountor-kirjanpito-ohjelman käyttämistä jatketaan ja jatkossa myös killan
laskut luodaan kyseisen sovelluksen kautta, eikä Excel-pohjan avulla. Näin laskut
saadaan merkittyä automaattisesti kirjanpitoon, mikä edistää tavoitetta helpottaa
kirjanpitoa.

Rahastonhoitaja Mikko Suhonen

2.3 Mediamestari

Mediamestari on killassa ja hallituksessa uusi virka. Mediamestarin vastuulle
kuuluu killan tiedottaminen viikkotiedotteen ja sosiaalisen median kautta.
Sosiaalista mediaa on tarkoitus käyttää viestinnässä entistä enemmän.
Viikkotiedotteen ja sosiaalisen median avulla pyritään tavoittamaan
mahdollisimman suuri osa kiltalaisista sekä muista killan toiminnasta
kiinnostuneista.

Viikkotiedote pyritään lähettämään killan jäsenpostituslistalle joka maanantai,
paitsi kesätauon ja seuraavan hallitussiirtymäkauden aikana. Mediamestari on
vastuussa viikkotiedotteen koostamisesta ja lähettämisestä. Vuoden aikana on
tarkoitus uudistaa viikkotiedotetta ja saada siitä selkeämpi ja helpommin luettava.

Mediamestari yhtenäistää ja kehittää killan viestintästrategiaa. Pyrkimyksenä on
panostaa uuden brändin mukaiseen viestintään sekä lisätä tapahtumaviestintää
uusiin kanaviin kuten Instagramiin. Sosiaalista mediaa on vuoden aikana tarkoitus
käyttää aktiivisesti tapahtumien markkinointiin ja killan toiminnan esille
tuomiseen. Tämä tulee näkymään esimerkiksi Instagramin tarinoissa julkaistavassa
Tällä viikolla -tiedotteessa, jossa kerrotaan viikon tulevat tapahtumat.

Mediamestari Suvi Karanta

2.4 Kiltapatruunat

Vuonna 2020 killalla on kolme kiltapatruunaa. Patruunoiden tehtävä on
tarkastella killan toimintaa ja varmistaa, että toiminta kehittyy uusien
onnistumisten muodossa ja samojen virheiden uusimista vältetään. Kiltapatruunat
toimivat läheisessä kommunikaatioyhteydessä killan hallituksen ja valtuuston
kanssa. Lisäksi vuoden aikana kiltapatruunat johtavat jatkuvuustyöryhmää ja
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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,
pitkäaikaisia valtuutettuja ja killan brändiä uudistamassa olleita henkilöitä.

Jatkuvuustyöryhmä tukee aktiivisesti hallitusta ja pyrkii parantamaan killan
toimintaa tuomalla esiin uusia ideoita ja uusia perspektiivejä. Työryhmä hallitsee
myös valtuuston ulkopuolisia työryhmiä. 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. Jatkuvuustyöryhmä myös laatii killan palautekyselyn vuonna 2020 ja
toteuttaa sen tulosten koonnin ja analysoinnin.

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.

2.4.2 SIKarinki

Kiltapatruunat vetävät SIKarinkiä, johon kuuluu kiltapatruunoiden ohella
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto. Sen rooli on vapaamuotoinen
keskustelufoorumi, jossa voidaan käsitellä hallituksen ja valtuuston kuulumisia ja
fiiliksiä.

Kiltapatruuna Anni Parkkila
Kiltapatruuna Aarni Halinen
Kiltapatruuna Miika Koskela

2.5 Alumniyhteistyö

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 2020 tavoitteena on saada enemmän vuorovaikutusta killan ja
alumniyhdistyksen välillä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kiltalaisten kutsumista
Sklubin tapahtumiin ja alumnien kutsumista killan tapahtumiin, kuten pikoJoule.



AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

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 Eero Silfverberg

2.6 Jaokset

Vuonna 2020 killan jaoksia ovat kyykkäjaos, juotosjaos, krokettijaos, päiväunijaos,
Elepaja-jaos, webijaos, SIK100-historiajaos, änärijaos ja mökämasiinajaos.
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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 2020 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 2020 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

3.2 Fuksitoimikunta

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan fuksitoimikunta on killan
fuksikasvatuksesta vastuussa oleva toimikunta, jonka toiminta pohjautuu TKY:n
fuksikasvatusohjesäännön mukaisiin päätöksiin. FTMK:n pääasiallinen tehtävä on
ohjata killan fukseja teekkarikulttuurin, kiltatoiminnan, koulun ja yliopiston muiden
järjestöjen pariin sekä luomaan suhteita saman alan opiskelijoiden välillä, sekä
koko heidän fuksivuotensa ajan auttaa ja tukea yliopistoelämän mukanaan
tuomien haasteiden kanssa.

FTMK koostuu fuksikapteenista, fuksikapteenin adjutantista sekä ISOvastaavasta.
Fuksikapteenit vastaavat fuksitoiminnasta ja hoitavat pääasiallisesti samoja
tehtäviä. ISOvastaava vastaa killan ISOista, jotka hän rekrytoi keväällä. ISOt
puolestaan pitävät huolta omasta fuksiryhmästään. Jokaiseen fuksiryhmään
kuuluu noin 2-3 ISOa sekä yksi opintoISO. ISOvastaava myös avustaa
fuksikapteeneja vuoden tapahtumissa.



AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

3.2.1 Fuksitoiminta: kevät

Keväällä uudet fuksikapteenit pääasiassa auttavat istuvia kapteeneita
toteuttamaan fuksitapahtumia sekä valmistautuvat uusien fuksien saapumiseen.
Kevään tapahtumiin lukeutuvat ELEC-kyykkä, SIK-KIK-BP, ELEC-fuksisitsit,
SIK-PT-mäenlasku, Ratikka-ajelu, Fuksijäynä, Fuksien laulusauna, <piip> ja Fuksien
Wappusitsit (jos Wappu julistetaan tulevaksi).

Fuksiopas syksyn fukseille kirjoitetaan jo keväällä yhteistyössä ISOvastaavan
kanssa, ja fukseille suunnitellaan fuksipistekortit valmiiksi. FTMK pitää myös
yhteyttä korkeakouluun uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvissä asioissa.

3.2.2 Fuksitoiminta: syksy

Syksy lähtee liikkeelle varaslähdöllä hieman ennen orientaatioviikkoa.
Varaslähdössä fuksit toivotetaan tervetulleiksi Otaniemeen ja Sähköinsinöörikiltaan
FTMK:n, ISOjen ja killan hallituksen voimin. Varaslähtöä seuraa orientaatioviikko,
joka on kiireistä aikaa FTMK:lle. Tällöin uudet fuksit aloittavat opintonsa ja heille
järjestetään kaikenlaista ohjelmaa. Fuksikapteenit vastaavat Haalarigaalan ja
Varauksen purun järjestämisestä yhdessä muun hallituksen ja YTMK:n kanssa, ja
ovat paljolti mukana perinteisen köydenvedon ja Köyden jatkeen järjestämisestä.

Syksyllä killan puolesta järjestetään myös Fuksisitsit, FXQ-jonotus / Kiltayö /
Oikosulkumoottori, FXQ, Oikosulku, Piparisauna ja mahdollisesti jotain hauskaa
yhteistyössä ELECin muiden kiltojen kanssa.

AYY:n kokoava toimikunta FTMK järjestää syksyllä Otasuunnistuksen,
Stadisuunnistuksen sekä Fuksien juhlasitsit.

Fuksikasvatuksen edistymistä seurataan perinteisillä fuksipistekorteilla, joihin fuksit
keräävät pisteitä käymällä tapahtumissa, tutustumalla teekkarikulttuuriin
Museolla, tutustumalla fuksikapteeneihin ja ISOvastaavaan, sekä tutustumalla
muuhun yliopiston ja Otaniemen toimintaan.  Tiedotus fukseille tapahtuu
viikoittaisten fuksimailien ja fukseille suunnattujen Telegram-ryhmien kautta.

3.2.3 ISOtoiminta: kevät

ISOrekry-tapahtuma järjestetään helmikuussa, ja ISOhaku on auki maaliskuun
puoleenväliin asti. Hakuajan jälkeen ISOvastaava haastattelee hakijat ja valitsee
ryhmät ISOjen toiveiden ja oman harkintansa perusteella. ISOjen lisäksi jokaiseen
ryhmään valitaan opintoISO ja myöhemmin kukin ryhmä valitsee keskuudestaan
vastuuISOn, jonka tehtävä on etenkin orientaatioviikolla huolehtia ryhmän
asioiden hoitumisesta. Toukokuussa järjestetään ISOille ISOkaste, jossa ISOt
pääsevät ryhmäytymään ja tutustumaan.

Kevään aikana AYY:n kokoava toimikunta ITMK järjestää vanhoille ISOille ISOsitsit
II:n ja uusille ISOille ISOkoulutukset. Lisäksi ISOvastaava auttaa uusia ja vanhoja
fuksikapteeneita kevään tapahtumissa.
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Tämän lisäksi uutena asiana toteutetaan ISOpistekortti fuksipistekortin rinnalle

3.2.4 ISOtoiminta: syksy

ISOille järjestetään ennen fuksien saapumista Wiimeinen Woitelu, jossa käydään
läpi orientaatioviikon tapahtumia, jaetaan materiaalit orientaatioviikkoa varten
sekä muistutetaan ISOja vielä tärkeimmistä ISOiluun liittyvistä asioista.

Syksyn aikana ISOjen kanssa järjestetään ainakin kaksi kokousta, joissa käsitellään
menneitä ja tulevia tapahtumia. Aiheina kokouksissa voi olla esimerkiksi
orientaatioviikon purku ja fuksisitsit. Lisäksi jokaisen ryhmän ISOjen kesken
järjestetään keskustelutilaisuus, jossa kysellään ryhmän kuulumisia ja vaihdetaan
ajatuksia puolin toisin.

Fuksisitsien järjestelyiden vastuista keskustellaan vielä, mutta todennäköisesti
ISOvastaava vastaa edellisten vuosien tapaan sitsien järjestämisestä ja ISOt
toimivat työntekijöinä. ISOja kannustetaan osallistumaan jo sitsien suunnitteluun.

ISOvastaava on vuoden mittaan tiiviissä yhteydessä ISOihin ja pyrkii aktiivisesti
auttamaan ja kannustamaan ISOja tehtävässään. Jokaiselle ryhmälle on varattu
oma 20 euron budjetti fuksien kanssa käytettäväksi. Tämän uudistuksen tavoite on
kannustaa ISOja viettämään aikaa fuksien kanssa myös orientaatioviikon ja
tapahtumien ulkopuolella.

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 Emmaleena Ahonen
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Jonna Tammikivi
ISOvastaava Pekka Aho

3.3 Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta edistää kiltalaisten hyvinvointia järjestämällä erilaisia
alkoholittomia tapahtumia ja ylläpitämällä kiltahuonetta, killan verkkosivuja,
sähköpostilistoja ja muuta tekniikkaa.

3.3.1 Kiltahuone

Kiltahuone on killan jäsenille tarkoitettu tila, jossa voi viettää aikaansa esimerkiksi
pelailemalla tai katselemalla elokuvia sekä nauttia 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.
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3.3.2 Kiltapäiväkerho

Kiltapäiväkerho on rento ja ohjelmaltaan vaihteleva tapahtuma, joka järjestetään
kiltahuoneella. Tapahtuma pyritään järjestämään myös englanninkielisenä
mahdollisimman usein, jotta saadaan myös killan ei-suomenkielisiä jäseniä
mukaan. Tapahtuma on tarkoitus järjestää noin kaksi kertaa kuukaudessa. Killan
jäsenet voivat esittää ehdotuksia ja toiveita kiltapäiväkerhon ohjelmaksi.

3.3.3 Kulttuuri

Kulttuurivastaava järjestää kiltalaisille vuoden aikana erilaisia kulttuuritapahtumia.
Tavoitteena on pitää 2-4 pienempää tapahtumaa ja noin 3 isompaa tapahtumaa,
esimerkiksi teatterissa tai oopperassa käyntiä.

3.3.4 Urheilu

Urheiluvastaavan tehtäviin kuuluu killan urheilukokeilujen ja -tapahtumien
järjestäminen. Vuoden 2020 tavoitteena on järjestää 3-4 uutta lajikokeilua, kuten
tankotanssi, ja sen lisäksi ylläpitää vanhoja liikuntatapahtumia. Näihin kuuluu
muun muassa eri lajeista teekkarisarjassa kilpailevat sähköläiset joko SIKin tai
ELECin joukkueessa. Lisäksi tulevaisuudessa yritetään lisätä yhteistyötä
Koneinsinöörikillan kanssa eri tapahtumien muodossa. Urheiluvastaavat ovat myös
avoimia kaikille ehdotuksille ja pyrkivät ajamaan kiltalaisten etua heidän
toiveidensa mukaan. Killalle on myös tulossa uudet pelipaidat, kunhan sponsorit
saadaan selvitettyä.

3.3.5 Tekniikka

Hyvinvointimestari ja web-vastaavat ylläpitävät killan nykyisiä verkkosivuja sekä
killan sähköpostilistoja. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus saada käyttöön myös
killan uuden brändin mukaiset verkkosivut. Hyvinvointitoimikunta auttaa uusien
sivujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Sähköpostilistoja yritetään myös kehittää
ja siistiä tarpeen mukaan. Pyritään myös järjestämään SIK-lanit kaksi kertaa
vuoden aikana.

Hyvinvointimestari Toni Lyttinen

3.4 Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunta on vastuussa killan jäsenten viihdyttämisestä ja
verkostoitumisesta näkyvimmin sitsien ja saunailtojen muodossa.
Ohjelmatoimikuntaan kuuluu toimikunnan puheenjohtaja eli hovimestari, kolme
lukkaria, kuusi lukkarikisälliä, neljä emäntää ja kolme isäntää. Lukkarit ja
lukkarikisällit tekevät sitsiläsyt ja ovat vastuussa sitsien laulun johtamisesta sekä
keksivät sitseille mahdollisesti muutakin viihdykettä. Ohjelmatoimikunnan sisällä
toimii hupitoimikunta, johon kuuluu isännät ja emännät. Hupitoimikunta on
vastuussa tapahtumien käytännön järjestelyistä.
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3.4.1 Tapahtumat

Kevään tapahtumia ovat PoTa-viikon Heevisauna, Øhlhäfv ja Potentiaalin
Tasauksen Jajatkot. Muita tapahtumia ovat ELEC-fuksisitsit, Valkohaalarisitsit
yhdessä Fyysikkokillan, Arkkitehtikillan, Prodekon ja
Lääketieteenkandidaattiseuran kanssa, Kaveri- ja vanhempainsitsit, Fuksien
Wappusitsit, SIK-AS-Wappusitsit ja Kesäsitsit killan kesäpäivillä. Kesän alkupuolelle
on suunniteltu ELECin yhteistä kisailupäivää eri lajien muodossa.

Syksylle on suunniteltu järjestettäväksi Kaukkarit, SIK-KIK-sitsit ja niiden
mahdollinen sillisaamiainen, Syyssitsit jossain muodossa, PikoJoule ja
mahdollisesti saunailtoja. Myös Aamusitsien järjestämistä muutaman vuoden
tauon jälkeen pohditaan. Hupitoimikunta on myös auttamassa tulevilla
Sähköpäivien sitseillä.

Tapahtumista tiedotetaan Telegramissa, Facebookissa, killan omilla nettisivuilla,
kiltahuoneen ilmoitustaululla ja koko Aallon All to X -palvelussa. Joitain tapahtumia
mainostetaan myös muille killoille. Tiedotus tehdään suomen lisäksi englanniksi,
jotta myös ei-suomenkielisillä jäsenillä on mahdollisuus halutessaan osallistua.

3.4.2 Muuta

Killalla ei ole vieläkään sitsivarastoa, mutta sitä etsitään aktiivisesti ja asiasta ollaan
AYY:hyn yhteydessä.

Hovimestari kuuluu myös AYY:n kokoavaan toimikuntaan, jossa hän on mukana
järjestämässä koko Aallolle suunnattuja tapahtumia.

AYY:n kokoavaan lukkaritoimikuntaan valittiin Taneli Myllykangas. Lukkarien ja
hupitoimikunnan välillä pyritään järjestämään enemmän yhteistä toimintaa, ja
virkistäytymiset pidetään yhdessä. Lukkareille järjestetään vaihto, jossa pyritään
elvyttämään lukkarijaoksen toimintaa.

Hovimestari Niklas Palmqvist

3.5 Opintotoimikunta

Opintotoimikunnan keskeinen projekti vuoden aikana on killan
abimarkkinoinnin kehittäminen. Tavoite on, että vuoden 2020 lopussa
Sähköinsinöörikillan abimarkkinoinnin tila olisi yksi teekkarikiltojen parhaista.

Toimikunnan koko kasvaa edellisvuodesta merkittävästi. Opintovastaavien määrä
pysyy samana, mutta abimarkkinointivastaavien määrä kasvaa yhdestä kolmeen.
Lisäksi toimikuntaan tulee kaksi abimarkkinointi- ja opintovastaavaa, jotka toimivat
molemmissa rooleissa. Varjo-opinto-opasvastaavan virka tippuu kuitenkin
toimikunnasta pois.
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3.5.1 Opinto

Opintotoimikunnalla on edustajia kaikissa keskeisissä Sähkötekniikan
korkeakoulun komiteoissa. Tavoitteena on edustajien aktiivinen osallistuminen
komiteoiden toimintaan ja edunvalvontaan. Keväällä opintotoimikunta edustaa
sivuainemessuilla ja järjestää opintokyselyn. Syksyllä opintotoimikunta on mukana
järjestämässä Fuksiproffabuffettia.

3.5.2 Abimarkkinointi

Abimarkkinoinnissa vuoden keskeisin tehtävä on luoda abimarkkinointimateriaalit,
jotka kestävät vertailua muiden kiltojen materiaaleihin. Käytännössä nämä
materiaalit ovat kahdet kalvosetit ja abisivut killan uusille verkkosivuille. Muita
kehityksen kohteita ovat abeille jaettavat esitteet ja mahdolliset abitapahtumat.
Toimikunta keskittyy keväällä materiaaleihin ja syksyllä itse markkinointiin.
Abimarkkinointia tullaan toteuttamaan uusilla materiaaleilla syksyn aikana
korkeakoulun järjestämissä tapahtumissa kuten Shaking Up Tech ja Koekampus.

Opintomestari Tuomas Pajunpää

3.6 SIK100-toimikunta

SIK100-toimikunta koostuu monesta erillisten projektien ja tapahtumien
työryhmistä, joista jokaisesta yksi henkilö on päätoimikunnassa. Päätoimikunta
vastaa SIK100-toimikunnan yhtenäisyydestä ja hallinnollisesta puolesta.

Päätoimikunta kokoustaa viikon välein jakamaan ajatuksia ja suunnittelemaan
operatiivista toimintaa. Kokouksissa käydään läpi miten eri projektit etenevät ja
mitä askelia otetaan seuraavaksi. Kokousten pöytäkirjat lähetetään hallitukselle,
jotta se pysyy tietoisena toimikunnan tapahtumista.

SIK100-toimikunta käyttää kommunikointiin Slackia, sik100.fi-sähköposteja ja
Telegramia. Projektityökaluina on käytössä Google Suite, Trello ja Google-kalenteri.
Näiden työkalujen ja rutiinien avulla pyritään luomaan avoin ja tehokas
työympäristö.

Rahaliikenteestä pidetään toimikunnan sisällä kirjaa. Jokainen tulo ja meno
kirjataan myös toimikunnan omaan kirjanpitoon, jotta pysytään kartalla
rahankäytöstä. Jokainen tulo ja meno esitellään myös toimikunnan kokouksissa,
minkä jälkeen ne kirjataan Exceliin. Rahaliikenteen seurantaa verrataan aika-ajoin
budjettiin. Koska päätoimikunta kokoustaa usein ja kokoukset ovat yleensä pitkiä,
on sille budjetoitu kuuden euron tarjoilubudjetti jokaista kokousta varten.

Toimikunnalle järjestetään virkistäytymiset vähintään kerran lukukaudessa (kevät
2020, syksy 2020 ja kevät 2021).
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3.6.1 Tekniikka ja web

Juhlavuotta varten julkaistaan sik100.fi-osoitteessa nettisivut. Sivuilla mainostetaan
juhlavuonna järjestettyjä tapahtumia, historiateosta ja myyntituotteita. Sivujen
kautta on myös tarkoitus hoitaa ilmoittautuminen juhlavuoden tapahtumiin.
Lisäksi juhlavuoden viestintää kootaan sivuille mm. Instagram-feedin muodossa.

SIK100-webivastaavan tehtävä on kehittää verkkosivut sekä ylläpitää niitä koko
juhlavuoden ajan. Lisäksi tehtävään kuuluu hallinnollisten työkalujen ylläpito.

3.6.2 Media ja markkinointi

SIK100:n media ja markkinointi pitävät sisällään juhlavuoden näkyvyyden ja
mainostamisen koordinoinnin ja yhteistyön hallituksen mediamestarin kanssa.
SIK100-alkupamauksessa esitetään tarinatyyppinen video. Koko juhlavuotta tullaan
dokumentoimaan valokuvin, videoin ja tekstein. PoTa100:ssa tai sen jälkeen on
tarkoitus julkaista pidempi video koko vuodesta ja killan historiasta. Sössöön
kirjoitetaan SIK100-artikkeli. Graafista aineistoa koordinoidaan yhdessä tekniikan ja
webin kanssa. SIK100 tulee näkymään myös verkkosivuilla myytävinä
SIK100-vaatteina.

3.6.3 Yrityssuhteet ja varainhankinta

Vuoden aikana hankitaan sponsoreita SIK100-vuotta varten ja ylläpidetään
yrityssuhteita. Yhteistyötä tehdään vanhojen yhteistyökumppanien kanssa ja
luodaan myös uusia suhteita. Sponsoreita hankitaan erityisesti
Kevätkarnevaaleihin, projektiin, historiateokseen, SIK100-seminaariin ja
Potentiaalin Tasaus 100:aan. Seminaariin hankitaan myös yrityksiä esittäytymään.
Potentiaalin Tasaukseen pyritään saamaan pääsponsori Q1:n aikana. Suurin osa
lopuista sponsoreista on myös tarkoitus hankkia kevään aikana. Syksyllä jatketaan
vielä pienempien sopimusten hankkimista.

3.6.4 Historia

SIK100-vuoden aikana killan historiaa tuodaan esille tuottamalla historia-aiheista
sisältöä killan sosiaalisen median kanaviin ja SIK100-sivuille. Lisäksi järjestetään
killan historiaa käsittelevä näyttely Polyteekkarimuseolla tai tarvittaessa muussa
tilassa. Myös muissa tapahtumissa pyritään tuomaan killan historiaa esiin.
SIK100-historiavastaava huolehtii myös vapaaehtoisen työvoiman rekrytoinnista
tapahtumiin.

3.6.5 Alumnit ja seminaari

SIK100-seminaaritiimi järjestää opiskelijoiden, alumnien ja lukiolaisten yhteisen
seminaarin syksyllä 2020. Seminaariin tavoitellaan noin 500 osallistujaa, ja se tulee
korvaamaan Alumni Student Weekendin. Tila seminaaria varten on varattu, ja
puhujat on tarkoitus hankkia kevään aikana ja avata ilmoittautuminen ennen
kesää.
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3.6.6 Kevätkarnevaalit

Kevään aikana kevätkarnevaalitiimi suunnittelee ja toteuttaa yhden kevään
suurimmista tapahtumista. Kevätkarnevaaleille hankitaan esiintyjä, aktiviteettejä,
ruokaa ja juomaa. Tapahtumaan myydään pääsylippuja ja loput kulut katetaan
sponsoreilla. Tapahtumaa varten luodaan visuaalinen ilme ja sitä mainostetaan
erilaisissa kanavissa aktiivisesti kevään aikana.

3.6.7 Potentiaalin Tasaus 100-juhla

Potentiaalin Tasaus 100 -vuosijuhla järjestetään 27.2.2021. Pääjuhla koostuu
cocktail-tilaisuudesta sekä pääjuhlasta. Ensimmäisen kahden kvartaalin aikana
suunnitellaan juhlan sisältöä, aloitetaan mainostus alumneille, järjestetään
ennakkoilmoittautuminen ja hankitaan juhlaan ulkoinen tekniikka ja muut
palvelut, jotka eivät kuulu tilavuokraan. Pääjuhlatiimi tekee tiivistä yhteistyötä
yrityssuhdetoimikunnan ja sponsoritiimin kanssa ja suunnittelee yrityksille
myytäviä tuotteita.

Kahden viimeisen kvartaalin aikana jatketaan pääjuhlan suunnittelua, kuten
koristeluita ja esiintyjien kontaktointia. Tarkoitus on, että vuoden loppuun
mennessä suunnittelutyö ja hankinnat on tehty, ja jäljellä on vain toteuttaminen ja
käytännön toimenpiteet.

Potentiaalin Tasaus 100 -jatkojen suunnittelu saatetaan vuoden aikana päätökseen.
Tila jatkoille on varattu, ja seuraavaksi mietitään ohjelmanumeroita ja mahdollisia
esiintyjiä. Tilaan suunnitellaan koristelu ja tekniikka, ja varataan kuljetusvälineet
pääjuhlasta jatkoilla ja sieltä Otaniemeen.

Sillisaamiaisen tilat ja mahdollinen esiintyjä päätetään ja varataan aikaisessa
vaiheessa keväällä. Ohjelma, tarjoilut ja muu tarvittava päätetään vuoden kuluessa.
Ohjelmaideoita kerätään myös sillistiimin ulkopuolelta ja niihin valitaan
vastuuhenkilöt. Tiimin sisäiset roolit tarkentuvat suunnittelun edetessä. Lisäapua
pyydetään tarvittaessa.

Sillisaamiainen on tarkoitettu ensisijaisesti pääjuhlaan osallistuville, mutta lippuja
myydään mahdollisesti muillekin opiskelijoille. Tapahtumaa mainostetaan yhdessä
pääjuhlan kanssa. Budjetin laatimisessa on hyödynnetty muiden isojen sillisten
talousarvioita ja toteumia.

3.6.8 Projektit

SIK100-projektitiimillä on kaksi tehtävää. Tiimi toteuttaa yhden isomman projektin,
jonka tarkoitus on tuoda Sähköinsinöörikilta näkyväksi Otaniemessä. Projekti
suunnitellaan edustamaan sähköä ja olemaan yleishyödyllinen.

Tämän lisäksi killan jäsenet voivat järjestää vuoden aikana omia SIK100-projekteja.
Tiimi ei kuitenkaan toteuta näitä, vaan avustaa tarvittaessa toteutuksessa. Tiimin
vastuulla on pääasiassa käydä läpi projekti-ideat ja suunnitelmat ja tarkistaa,
sopiiko idea SIK100-teemaan.  Pienempiä projekteja varten on varattu oma
projektiraha, jota voi hyödyntää tarvittaessa. Projekti-ideoita voi jättää
SIK100-verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.
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SIK100-toimikunnan puheenjohtaja Lauri Vapalahti
SIK100-webvastaava Aarni Halinen
SIK100-markkinointivastaava Sasu Saalasti
SIK100-sponsorivastaava Juuli Leppänen
SIK100-historiavastaava Mikael Opas
SIK100-seminaarivastaava Simo Höglund
SIK100-projektivastaava Elias Hirvonen
Kevätkarnevaalimajuri Olli Komulainen
PoTa100-pääjuhlatirehtööri Tuukka Syrjänen
PoTa100-jatkokuvernööri  Mikael Liimatainen
PoTa100-sillistirehtööri Jami Hyytiäinen

3.7 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

3.8 Sössö

Sössö-toimikunta koostuu vuonna 2020 14 henkilöstä, joihin lukeutuu
päätoimittajan lisäksi toimittajat, valokuvaajat ja taittajat. 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
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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 Elias Hirvonen

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
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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 Jyri Korhonen

3.10 Yrityssuhdetoimikunta

Yrityssuhdetoimikunta pitää yllä killan yrityssuhteita ja hankkii pääomaa
toimintaan. Toimikunnan tavoitteena on tuoda yrityksiä lähemmäs opiskelijoita ja
esitellä erilaisia työelämän mahdollisuuksia. Yhteistyötä tehdään vakiintuneiden
yhteistyöyritysten kanssa, minkä lisäksi pyritään luomaan uusia suhteita.
Tavoitteeseen pyritään järjestämällä yritysvierailuja ja -tapahtumia sekä
hankkimalla sponsoreita killan järjestämiin tapahtumiin ja haalareihin. Lisäksi
killan tiedotuskanavilla jaetaan työpaikkailmoituksia.

3.10.1 Paikallisexcursiot ja yrityssaunaillat

Excursiomestari järjestää yrityssuhdevastaavien avustuksella paikallisexcursioita
monipuolisesti killan jäseniä kiinnostaviin yrityksiin. Excursioita on tarkoitus
järjestää säännöllisesti ympäri vuoden. Yritysvierailuiden lisäksi tavoite on järjestää
syksyllä jonkinlainen yrityssaunailta, jossa joukko yrityksiä voi esitellä toimintaansa
Otaniemessä killan vuokraamassa saunatilassa.

3.10.2 Potentiaalin Tasaus

Yrityssuhdetoimikunta hankkii sponsoreita killan vuosijuhlaan Potentiaalin Tasaus
99:ään. Vuoden 2019 yrityssuhdemestari ja vuoden 2020 yrityssuhdemestari
hankkivat sponsorit yhdessä PoTa-tirehtöörien kanssa. Muut toimikunnan jäsenet
ovat mukana tukemassa tarvittaessa.

3.10.3 Haalarit

Haalarimainoksia yhdistetään tänä vuonna poikkeuksellisesti
SIK100-sponsorisopimuksiin, joilla rahoitetaan myös killan päivittäistä toimintaa
vuoden 2020 aikana.

3.10.4 Yritysbrunssi

Yritysbrunssi on ELECin kiltojen järjestämä rekrytointitapahtuma, jossa opiskelijat
ja yritykset pääsevät tutustumaan toisiinsa rennon brunssin merkeissä. Tavoitteena
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on saada mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä. Tapahtuma sijoittuu
loppusyksyyn eli marraskuun tienoille. Tapahtuma järjestetään todennäköisesti
Maarintie 8:ssa. Tarjoilut ulkoistetaan catering-yritykselle.

3.10.5 Kotimaan Pitkä

Kotimaan Pitkä on matka, jonka yhteydessä on useita yritys- ja
korkeakouluvierailuja. Matka järjestetään 10. – 14.3. ja sen suunnitteluun sekä
toteutukseen osallistuu koko toimikunta. SIK100-juhlavuoden kunniaksi
tapahtuma on aiempaa pidempi.

3.10.6 Kotimaan Lyhyt

Kotimaan Lyhyt on päivän kestävä tapahtuma, jossa vieraillaan kampuksen
lähialueen yrityksissä. Tapahtuma järjestetään alkusyksyllä.

3.10.7 Sössö

Mainoksia Sössöön sisällytetään automaattisesti kaikkiin suurimpiin sopimuksiin,
mikäli mainos kiinnostaa yritystä. Käytännössä tänä vuonna Sössö-mainos
sisällytetään suurimpiin SIK100-sponsorisopimuksiin. Sössö viedään myös
jokaiseen yritykseen, jossa käydään vierailulla.

3.10.8 Sähköpäivät 2020

Vuoden 2020 Sähköpäivät järjestetään Otaniemessä. Excursiomestari koordinoi
tapahtuman järjestämistä yhdessä erikseen nimettyjen toimihenkilöiden kanssa.
Yrityssuhdemestari ja YTMK:n toimihenkilöt auttavat tarvittaessa. Tänä vuonna on
suunniteltu kutsuttavan mahdollisesti myös muita pohjoismaisia sähkökiltoja.

3.10.9 Muut yrityssuhdetapahtumat

Kevään aikana pyritään järjestämään erityisesti fukseille suunnattu kesätyöinfo ja
LinkedIn-paja.

Excursiomestari Jesse Räisänen
Yrityssuhdemestari Jarno Mustonen
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4 COVID-19-KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSIA

Tässä on vielä lyhyesti arvioitu COVID-19-koronaviruksen vaikutuksia killan
toimintaan vuonna 2020 ja siitä aiheutuvia muutoksia toimintasuunnitelman
sisältöön.

Alkuvuodesta Euroopassa alkoi levitä COVID-19-koronavirus. Maaliskuussa Suomen
hallitus teki suosituksen, jonka mukaan yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ei
järjestettäisi ennen kesäkuuta. Myös Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta antoivat ohjeistuksen olla järjestämättä yli 50 henkilön tapahtumia
ja välttää myös tätä pienempiä tilaisuuksia. Lisäksi AYY:n järjestämät Wapun ajan
tapahtumat siirretään myöhemmäksi. Opiskelijoiden näkökulmasta yliopiston arki
muuttuu niin, että korkeakoulun ja yliopiston tilojen käyttämistä on kehotettu
välttää, ja opetus siirtyy pääosin etäopetukseen.

Näiden ohjeistusten myötä myös killan tapahtumat perutaan toistaiseksi ainakin
huhtikuun loppuun asti. Tämä päätös vaikuttaa moniin sitseihin, yritystapahtumiin,
kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä fuksitapahtumiin. Myös kevätkarnevaalit
siirretään myöhemmäksi ja järjestetään mahdollisesti samaan aikaan muiden
Wappu-tapahtumien kanssa. Suositusten ja virukselta suojautumisen takia kilta
ottaa käyttöön työkaluja, joilla mahdollistetaan etäosallistuminen kokouksiin.

Epidemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös loppuvuoteen monin eri
tavoin, joita on mahdotonta vielä ennustaa. Parhaassa tapauksessa kesän ja syksyn
tapahtumat voidaan järjestää normaalisti ja aktivoitua uudestaan myös
SIK100-vuoden markkinoinnissa. Henkisesti pitää kuitenkin valmistautua myös
siihen, että kaikkein suurimpia tapahtumia ei voida järjestää vuoden 2020 aikana.
Joka tapauksessa edessä on hyvin poikkeuksellinen vuosi, eikä lainkaan siinä
mielessä, kuin aiemmin on ajateltu.


