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1. JOHDANTO
Tämä dokumentti on projektiluontoinen toimintasuunnitelma tueksi Sähkökilta ry:n hallituksen
toiminnalle vuodelle 2021.

2. KILTAHUONEEN REMONTTI
Skiltalaisten koti, sähkötalossa sijaitseva huone SJ101, eli tutummin kiltahuone alkaa olla varsin
heikossa kunnossa. Vuonna 2020 aloitettiin jo suunnittelemaan remonttia, mutta koulun sulkeminen
aiheutti projektin lykkääntymisen. Tätä projektia olisi hyvä jatkaa ja saattaa se maaliin vuonna 2021.
Tavoitteet:
-

Kysely jäsenistölle kiltahuoneen kehittämisestä.

-

Järjestetään varainkeruu kampanja kiltahuoneen remontoimiseksi.

-

Tehdään suunnitelma uudesta kiltahuoneen ilmeestä. Tässä voidaan hyödyntää graafista
ohjetta.

-

Remontoidaan kilta.

3. TOIMINNAN JATKUVUUS
Kiltatoiminnan

suurimpia

ongelmia

vuodenvaihteiden epäjatkuvuuskohdat. Toimijoiden huono

perehdytys

ovat edelleen
johtaa

siihen,

että toiminnan tekemisen ja kehittämisen sijaan huomio keskittyy toiminnasta selviämiseen, mikä
kuormittaa toimijoiden hyvinvointia. Parempi hyvinvointi edesauttaa toiminnan onnistumista ja
kehittämistä.
Tavoitteet:
Kaikesta killan toiminnasta on ajantasainen ja perustavanlaatuinen dokumentaatio.
-

Toimijoiden perehdytys on kattava ja osaamisen kehittäminen on jatkuvaa.

-

Toiminnan kehittäminen on olennainen osa toimintaa.

-

Toimijoiden virkistäytyminen on säännöllistä sekä toimijoiden työtaakkaa ja hyvinvointia
seurataan.

-

Vakiinnutetaan hyviksi havaittuja toimintamalleja.

-

Vanha ja uusi hallitus pyrkivät tapaamaan jo ennen vuodenvaihdetta.

4. OPINTOJEN TUKEMINEN
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Killalla on merkittävä rooli saman alan opiskelijoiden yhdistäjänä. Opintovaatimusten kiristyessä
tulee killan tarjota jäsenistölleen myös enemmän opintoja tukevia palveluita. Myös vuonna 2020
tavoitteena ollut opintopiirijärjestelmä on yksi hyvä esimerkki tällaisesta.
Tavoitteet:
-

Kilta alkaa pitää opintopiiriä

-

Kiinnitetään huomiota opintoja tukeviin palveluihin ja pyritään kehittämään niitä.

-

Edunvalvontaviestintää parannetaan ja hallopedeihin pidetään yhteyttä.

5. VIRTUAALISET- JA ETÄPALVELUT
Koronatilanteen jatkuessa toistaiseksi tulisi killan pyrkiä kehittämään toimintaansa olosuhteisiin
joustavaksi. Erilaiset etätapahtumat sekä passiiviset aikaan ja/tai paikkaan sitomattomat toiminnot
ovat hyviä vaihtoehtoja ja vaikkeivat olisi pakollisia, voivat lisätä killan palveluiden laatua.
Tavoitteet:
-

Tapahtumille selvitetään vaihtoehtoisia toteutustapoja, mikäli perinteisten tapahtumien
järjestäminen ei onnistu.

-

Selvitetään kiinnostavaa virtuaalista tai online toimintaa, jolla voitaisiin yhdistää jäsenistöä.

6. FUKSIEN JA TUTOREIDEN KIINNITTÄMINEN
KILTATOIMINTAAN
Sähkökillalla on vuosi toisensa jälkeen vaikeuksia saada kaikkia fukseja mukaan kiltaan. Killan
yhteisöllisyyden

luomisessa

fuksiviikot

ovat

todella

merkittävä

vaihe

opiskeluaikoja,

sillä

vaikka wapun aikaan luodaankin hyvää henkeä fuksien välille, moni on jo ehtinyt tippua kelkasta
alkumetreillä. Fukseille järjestettävä viikonloppureissu toisi yhteisöllisyyden luomisen tärkeäksi
osaksi fuksiviikkoja, koska mökillä päästäisiin tutustumaan toisiinsa tiiviimmin ja nostattamaan
yhteishenkeä heti lukuvuoden alussa.
Tavoitteet:
-

Järjestetään fukseille tutustumismökkireissu elo-syyskuussa.

-

Fuksit pääsevät tutustumaan toisiinsa ja tutoreihin ryhmien välisesti syksyn ajan.

-

Hallitus tulee fukseille tutuksi reissun aikana ja syksyn aikana tiivisti näkyen fuksien
kiltaelämässä.

-

Tuodaan myös vuoden -20 fuksit killan toiminnan piiriin.
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7. YHDENVERTAISUUSSELVITYS
Killan toiminnassa on erityisen tärkeää, että jokaisella on tervetullut olo. Sekä kiltahuone että
jäsenistön yhteinen Telegram-kanava ovat paikkoja, joihin on tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt
yhdenvertaisuus huomioiden. Muut killat ovat jo laatineet yhdenvertaisuussuunnitelmia. Tavoitteina
olisi:
- Muodostetaan toimikunta yhdenvertaisuusprojektia varten
- Toimikunta luo yhdenvertaisuussuunnitelman jäsenistöä kuullen
- Kirjataan Telegramiin ryhmän kuvaukseen sen pelisäännöt
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