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1. JOHDANTO 5 

Tämä dokumentti on projektiluontoinen toimintasuunnitelma tueksi Sähkökilta ry:n hallituksen toi-6 

minnalle vuodelle 2022. Vuotta 2022 leimaa erityisesti normaalitoimintaan palautuminen. 7 

 8 

2. 55-VUOTIS JUHLAVUODEN SUUNNITTELU 9 

Sähkökilta täyttää 55 vuotta 8.2.2023. Juhlavuoden suunnittelua varten on tarpeen perustaa vuosi-10 

juhlatiimi ja valita vuosijuhlavastaava(t). 11 

 12 

Tavoitteet: 13 

- Valitaan vuosijuhlatiimi 14 

- Tilataan killalle kunnollista kiltanauhaa 15 

- Vuosijuhlatiimi laatii projektisuunnitelman vuosijuhlien järjestämistä varten ja alkaa toteuttaa 16 

sitä jo vuoden 2022 puolella 17 
 18 

3. STRATEGIAN VALMISTELU 19 

Vuosi 2022 on kuluvan strategiakauden viimeinen, joten on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. 20 

Nyt olisi hyvä selvittää, miltä strategian toteutuminen näyttää ja valmistella seuraavan kauden stra-21 

tegia. 22 

 23 

Tavoitteet:  24 

- Kootaan strategiatoimikunta ja valitaan strategiatoimihenkilö 25 

- Toimikunta arvioi strategian toteutumista 26 

- Toimikunta laatii ehdotuksen vuosien 2023-2025 strategiasta syksyn 2022 yleiskokoukseen 27 
 28 

4. KILTATOIMINNAN PALAUTTAMINEN NORMAALILLE TA-29 

SOLLE 30 

Pandemia on leimannut kiltatoimintaa vahvasti viimeiset 1,5 vuotta ja toiminnan jatkuvuuden kan-31 

nalta oleellista on palauttaa kiltatoiminta takaisin siihen, mitä se oli ennen pandemiaa. Tämä vaatii 32 

hyvää perehdyttämistä. 33 

 34 

Tavoitteet: 35 

- Killan jäseniksi liittyy myös uusia, aiemmin kiltaan kuulumattomia 2020-2021 fukseja 36 

- Järjestetään korona-aikana opiskelemaan tulleille kohdennettua toimintaa 37 

- Jatkuvan toiminnan suunnitelma toteutetaan kokonaisuudessaan 38 

- Uudet toimijat saavat perehdytystä myös normaalina toimintavuonna mukana olleilta 39 

- Toteutetaan 2020-2021 koronan takia toteuttamatta jääneet projektit tai siirretään ne vuo-40 

den 2023 toimintasuunnitelmaan 41 
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5. HALLITUSTOIMINNAN HOUKUTTELEVUUDEN KEHITTÄMI-43 

NEN 44 

Killan hallituksen toiminnan houkuttelevuuden kehittämisestä on puhuttu jo vuosia. Houkuttelevuu-45 

den lisäksi syytä on panostaa myös hallitustoiminnan kokemukseen. 46 

 47 

Tavoitteet: 48 

- Killan hallitukseen on enemmän hakijoita vuodelle 2023 kuin vuodelle 2022 49 

- Tuodaan hallitus tutuksi fukseille ja tutoreille esim. hallitusvetoisten tapahtumien myötä 50 

- Hallitustoimijoiden työmäärää ja tuntemuksia seurataan vuoden aikana, ja mahdollisiin on-51 

gelmiin puututaan heti 52 

- Järjestetään innostava tapahtuma, jossa kerrotaan hallitustoiminnasta vuoden aikana 53 
 54 


