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1. JOHDANTO 

Toimintasuunnitelma määrittelee killan kulloisenkin vuoden toiminnan suuret linjat. 

Toimintasuunnitelma on laadittu ensisijaisesti seuraavaa kappaletta silmällä pitäen: 

Sähkökilta ry:n säännöt, 2 §: 

” Tarkoitus ja toiminta 

Killan tarkoituksena on 

• olla yhdyssiteenä Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan opiskelijoille, 

• ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä Tampereen teknillisen 

yliopiston ylioppilaskunnan kanssa 

• edistää ja kehittää sähkötekniikan opiskelua ja opetusta. 

• kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuria.” 

 

Hallitus noudattaa lähtökohtaisesti toimintasuunnitelmaa vuotta toteuttaessaan, mutta ei ole 

velvoitettu siihen. Säännöissä mainittavaa Tampereen teknillistä yliopistoa sovelletaan tulevaan 

Tampereen yliopistoon ja ylioppilaskunnalla tarkoitetaan kyseisellä hetkellä olemassa olevaa 

ylioppilaskuntaa. 

2. HALLINTO JA EDUSTUKSET 

2.1. Ohjaavien dokumenttien uudistaminen 

Toimintasuunnitelman muoto muutetaan projektimuotoiseksi toimintavuoden erityisten 

keskittymisalueiden kuvaukseksi. Toimintasuunnitelman lisäksi luodaan jatkuvan toiminnan 

suunnitelma, joka uusitaan lähtökohtaisesti kolmen vuoden sykleissä, ellei hallitus toisin päätä. 

Jatkuvan toiminnan kuvaukseen kerätään vakiintuneet tapahtumat, toimintatavat ja sektorien 

toiminta-ajatukset. 

 

Lisäksi aloitetaan prosessi killan strategian muodostamiseksi. Hallitus asettaa strategian 

valmisteluun strategiatoimikunnan viimeistään maaliskuussa, joka valmistelee esityksen killan 

strategiaksi syyskokoukseen. Strategiatoimikuntaan kuuluu killan ja hallituksen jäseniä. Strategia 

on korkeintaan kaksi sivua pitkä, ja siihen kirjataan killan visio ja missio. Strategia uusitaan 

lähtökohtaisesti kolmen vuoden sykleissä, ellei hallitus toisin päätä. 

2.2. Kiltahuone 

Hallitus tekee kaikkensa sen eteen, että Sähkökillalla on jatkossakin nykyistä vastaavat tilat 

käytössä järkevällä sijainnilla. 

Kiltahuonetta ylläpidetään ja kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti. 

Ylläpidetään kiltahuoneen siisteyttä viikoittaisin siivousvuoroin. 

Jatketaan kahvipalveluiden tarjoamista. 

2.3. Yhteistyö ja edustukset 

Järjestetään sähkökiltojen yhteistyökokous (SYK) keväällä. 
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Sähkökiltojen yhteistyökokoukseen Tampereelle kutsutaan Oulun SIK, Otaniemen SIK, Sätky ja 

Tutti ry. 

Osallistutaan Sähköpäiville ja sen yhteydessä järjestettävään yhteistyökokoukseen. 

Edustetaan Sähkökiltaa ylioppilaskunnan, teekkariyhdistyksen, tamperelaisten teekkarikiltojen, 

INTO:n, sekä sisarkiltojen ja ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlilla. Osallistutaan 

vuosijuhlaedustajien kustannuksiin. 

Tarjotaan ammattiainekerhoille mahdollisuus näkyä killan kautta. 

Ylläpidetään läheisiä suhteita ylioppilaskuntaan ja teekkariyhdistykseen. 

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan yhteistyöfoorumeihin kuten entinen kiltaneuvosto, 

fuksineuvosto ja kv-jaosto, ja osallistutaan aktiivisesti vastaavien toimielinten kehittämiseen 

uudessa ylioppilaskunnassa.  

 

2.4. Talous 

Tehdään välitilinpäätös kesällä sekä lisätalousarvio tarvittaessa. 

2.5. Varainhankinta 

Ideoidaan uusia ja ylläpidetään nykyisiä varainhankintakeinoja, joita ovat: 

• Välitys- ja myyntitoiminta 

• Vuokraustoiminta 

• Tapahtumat. 

Varoja ei kerrytetä opiskelijoiden rahoin muutoin kuin jäsenmaksun muodossa. 

Kasvatetaan yritysyhteistyöstä saatavia tuloja. 

Tartutaan satunnaisiin tilaisuuksiin hankkia killalle varoja. 

2.6. Hallituksen hyvinvointi 

Pidetään huolta hallituksen hyvinvoinnista ainakin seuraavin keinoin: 

• Ryhmäytymisviikonloppu 

• Säännölliset iltakoulut 

• Hallituksenvaihto. 

3. TAPAHTUMA- JA KULTTUURITOIMINTA 

3.1. Vuosijuhla 

Järjestetään Sähkökillan 51-vuotisjuhlat 15.2.2019. 

3.2. Kiltojen avajaissauna 

Järjestetään Kiltojen avajaissauna. Perustetaan saunan järjestämistä varten toimikunta. 

3.3. Keskiasteen Välitutkinto 

Järjestetään Keskiasteen Välitutkinto. 
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3.4. HerkkuWiiniFestarit 

Järjestetään HerkkuWiiniFestarit yhteistyössä esimerkiksi Hiukkasen ja PES:n kanssa. 

3.5. Sähkökiltojen yhteistyökokous 

Järjestetään Sähkökiltojen yhteistyökokous (SYK) keväällä. 

3.6. Wapun tapahtumat 

Järjestetään Wappuna ainakin seuraavat tapahtumat: 

• KumipelausISO 

• Pimp My Grill 

• Kumisitsit 

• Jäsenistön Teekkarikaste-piknik. 

Tutkitaan mahdollisuutta järjestää myös sitsit ennen Colourseja. 

Uudistetaan ja kehitetään Wapputapahtumia. 

 

3.7. Sitsit 

Järjestetään ainakin yhdet sitsit koko jäsenistölle keväällä ja syksyllä. 

3.8. Saunaillat 

Järjestetään ainakin seuraavat saunaillat: 

• Kevätsauna 

• Pikkujoulusauna. 

3.9. Liikunta 

Osallistutaan liikuntatapahtumiin jäsenistön voimin ja killan tukemana. 

Järjestetään lajikokeiluja. 

Kannustetaan jäsenistöä liikkumaan. 

Järjestetään ainakin seuraavat liikuntatapahtumat: 

• Kaukalopalloturnaus, säävarauksella 

• Skillan yleinen kyykkäkarsinta 

• SalamaSähly. 

Varataan liikuntavuorot jäsenistön liikuntatarpeisiin sekä lainataan liikuntavarusteita 

jäsenistölle.  

Päivitetään liikuntavälineistöä tarpeen mukaan. 

3.10. Muut jäsentapahtumat 

Järjestään ainakin seuraavat jäsentapahtumat: 

• Jäsenistön yhteinen kesätapaaminen 

• Skillan CV-kuvaus. 

4. FUKSITOIMINTA 
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4.1. Toiminta-ajatus 

Järjestetään fuksitoimintaa yhteistyössä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. 

Kasvatetaan fukseista teekkareita, jotka ovat aktiivisia killan ja ylioppilaskunnan jäseniä. 

Toteutetaan tutortoimintaa yhteistyössä tiedekunnan kanssa. 

Otetaan kansainväliset fuksit huomioon tasavertaisina muiden fuksien kanssa. 

Tuetaan kaikkien fuksien ryhmäytymistä. 
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4.2. Kevään fuksitoiminta 

Keväällä fuksitoimintaan kuuluvat ainakin: 

• Killan fuksikyykkä 

• Laulukoe osana jotakin tapahtumaa 

• Killan Wappuinfo 

• Härweli- ja jäynätiimien kokoaminen 

• Fuksien kastesauna 

4.3. Syksyn fuksitoiminta 

Syksyllä fuksitoimintaan kuuluvat ainakin: 

• Haalari- ja biletiimien kokoaminen 

• Biletiimin tehtäviin kuuluvat ainakin Fuksivalan jatkot, Pikkujoulusaunan ohjelma, wiinin 

pano 

• Fuksi-info 

• Fuksisauna 

• Fuksisuunnistus 

• Fuksivala 

• Killan oma tapakasvatus 

• Killan fuksisitsit. 

5. OPINNOT JA KOULUTUSPOLITIIKKA 

5.1. Tiedekuntayhteistyö 

Ylläpidetään läheisiä suhteita tiedekuntaan, ja koulutusohjelmamme pääaineita järjestäviin 

yksiköihin. 

Pidetään palavereita henkilökunnan kanssa, joissa tuodaan esille jäsenistön mielipide. 

Järjestetään kuukausittaisia tapaamisia hallopedeille. 

Tutustutaan ainejärjestöihin oman tiedekunnan sisällä esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla. 

5.2. Halloped-toiminta 

Pidetään huolta, että sähkötekniikan opiskelijoilta löytyy edustus ainakin tiedekuntaneuvostosta 

sekä sen alaisista sähkötekniikkaa koskettavista toimielimistä. 

Kehitetään killan hallopedien ryhmäytymistä, ja parannetaan hallituksen ja killan hallopedien 

välistä yhteydenpitoa. 

5.3. Kurssipalautteen keruu 

Kerätään kurssipalautetta, ja jaetaan sitä hallopedeille sekä raportoidaan siitä tiedekunnan 

henkilökunnalle. 

5.4. Käsikirjasto ja tenttiarkisto 



 

Sähkökilta ry:n 

toimintasuunnitelma 
2019 

 

Sähkökilta ry, Tampereen teknillinen yliopisto 
Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere 

 

 7 / 9 
 

Ylläpidetään ja päivitetään killan käsikirjastoa sekä tenttiarkistoa. Kannustetaan jäsenistöä 

palauttamaan tentit sähköisinä. Pyydetään kurssihenkilökuntaa lähettämään tenttejä suoraan 

tenttiarkistoon. 

 

6. YRITYSYHTEISTYÖ 

6.1. Toiminta-ajatus 

Yritysyhteistyön tarkoituksena on tuoda työelämää lähemmäksi opiskelijoita. 

Luodaan uusia yrityssuhteita ja ylläpidetään nykyisiä. Kehitetään uusia yritysyhteistyön muotoja 

monialaisesti. 

6.2. Ekskursiot 

Järjestetään ekskursioita monialaisesti. 

Järjestetään ainakin seuraavat ekskursiot: 

• FuksiXQ 

• SähköpäiväXQ 

• KevätXQ 

• Muu pitkä ekskursio kotimaassa tai ulkomailla 

6.3. Teekkarihaalarit 

Hankitaan Sähkökillan fukseille teekkarihaalarit haalaritiimin toimesta. Haalaritiimi kootaan 

uusista fukseista. Haalaritiimille järjestetään palkkiotilaisuus. 

7. TIEDOTUSTOIMINTA 

7.1. Toiminta-ajatus 

Tiedotetaan jäsenistöä tapahtumista ja toiminnasta killan ja yliopiston tasolla. Mainostetaan 

soveltuvia tapahtumia myös yliopiston muille kampuksille sekä TAMK:n opiskelijoille. Lähetetään 

jäsenistölle kerran viikossa viikkotiedote. Tiedotetaan tapahtumista ja muusta toiminnasta 

tarvittaessa aina erikseen. Laaditaan Sähkökillan tiedotustoiminnalle viestintäsuunnitelma. 

Koulutetaan koko hallitus viestimään omista sektoreistaan. Parannetaan yhteistyöyritysten 

näkyvyyttä killan somekanavissa. 

7.2. Tiedotuskanavat 

Virallisina tiedotuskanavina käytetään seuraavia: 

• Ilmoitustaulu 

• Sähköpostilistat 

• Nettisivut 

• POP tai muu vastaava intra 

 

Hyödynnetään lisäksi seuraavia: 

• Facebook-sivu 
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• Instagram 

• Sähkösanomat 

• Telegram 

• Info-TV 

• LinkedIn 

7.3. Keskustelukanavat 

Tarjotaan jäsenistölle kanava vapaaseen keskusteluun esimerkiksi Telegramissa. 

7.4. Hallituksen kokousten päätösten julkisuus 

Hallituksen kokouksien päätökset ovat julkisia. Keskeiset päätökset tiedotetaan jäsenistölle. 

7.5. Sähkösanomat 

Julkaistaan Sähkösanomat neljä kertaa vuodessa. Tiedotetaan jäsenistöä mahdollisuudesta 

kirjoittaa Sähkösanomiin. Perustetaan Sähkösanomien julkaisua varten toimikunta. 

7.6. Killan nettisivut 

Ylläpidetään nettisivuja ja niiden toimintakuntoa, sekä pohditaan vaihtoehtoja nettisivun 

päivittämiseksi. 

 

77 Killan kuvat 

Ylläpidetään kuvagalleriaa osoitteessa skilta.kuvat.fi ja lisätään sinne kuvia tapahtumista ja 

toiminnasta. 

 

 

 

8. ALUMNITOIMINTA 

8.1. Toiminta-ajatus 

Alumnitoiminnan tarkoituksena on lähentää valmistuneiden ja jäsenistön välisiä suhteita. 

Jatketaan käynnistynyttä alumnitoiminnan kehitystyötä. Selvitetään alumniyhdistyksen 

perustamista. 

 

8.2. Alumnitapahtumat 

Järjestetään ainakin: 

• After work 

• Jokin muu alumnitapahtuma, esimerkiksi sauna 

 

Selvitetään mahdollisuutta järjestää ”Alumnien puheenvuoro” -tapahtuma, jonka tavoitteena 

on alumnien ja jäsenien verkostoituminen. 
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8.3. Valmistuvien hallitustoimijoiden muistaminen 

Jatketaan valmistuvien hallitustoimijoiden muistamista ruusuin. 

9. KV-TOIMINTA 

9.1. Killan kansainvälisyys 

Toteutetaan kaikki tiedotus aina suomeksi ja englanniksi. 

Tarjotaan KV-opiskelijoille mahdollisuus osallistua hallitustoimintaan. 

Kannustetaan Sähkökillan jäsenistöä lähtemään KV-tutoreiksi. 

Erillisten KV-tapahtumien sijaan pyritään tuomaan KV-opiskelijat lähemmäksi killan muita 

tapahtumia. 

Panostetaan tutkinto-opiskelijoiden tietoisuuteen teekkarikulttuurista ja kehitetään KV-

opiskelijoiden teekkarikasvatusta lähemmäksi suomalaisten opiskelijoiden kasvatusta.  

Ylläpidetään suhteita yliopiston KV-elimiin. 


