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JOHDANTO 

Sähkökillan toimintaa on ohjannut pitkään vain toimintasuunnitelma, jossa on kuvattuna kaikki 

toiminta, jota yleiskokous on tahtonut killan suorittaa vuoden aikana. Toimintasuunnitelmasta on 

näin kuitenkin tullut raskas ja pitkä dokumentti, jonka käsittely yleiskokouksissa on myös ollut 

raskasta.  

Siksi jatkossa killan toiminta määritellään toimintasuunnitelman lisäksi jatkuvan toiminnan 

suunnitelmassa (JTS), eli tässä dokumentissa. Jatkuvan toiminnan suunnitelmassa kuvataan killan 

normaalitoiminta, johon lasketaan vakiintuneet tapahtumat ja toimintatavat sekä sektorien 

toiminta-ajatukset. Jatkuvan toiminnan suunnitelma ylittää hallituksien toimikaudet, ja toimii killan 

toiminnan pitkäjänteisen kehityksen työkaluna. 

Tämä tarjoaa samalla mahdollisuuden toimintasuunnitelman muokkaamiseen työkaluksi killan 

toiminnan konkreettiseen kehittämiseen. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu projekteina 

kulloisenkin kalenterivuoden kehitysehdotukset ja erityiset fokuksen aiheet. 

Jatkuvan toiminnan suunnitelma määrittelee killan toiminnan vakiintuneet toimintatavat. Hallitus voi 

käyttää jatkuvan toiminnan suunnitelmaa hyväkseen parhaaksi näkemällään tavalla. 

Ohjaavat dokumentit 

Toimintasuunnitelma on laadittu ensisijaisesti seuraavaa sääntöjen kappaletta silmällä pitäen: 

”2 § Tarkoitus ja toiminta 

Killan tarkoituksena on 

• olla yhdyssiteenä Tampereen yliopiston sähkötekniikan opiskelijoille; 

• ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä Tampereen ylioppilaskunnan 

kanssa; 

• edistää ja kehittää sähkötekniikan opiskelua ja opetusta; 

• kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuria yhdessä Tampereen Teekkari ry:n ja sen 

jäsenjärjestöjen kanssa.” 

Seurataan ja pyritään toimimaan sekä kehittämään killan toimintaa vuonna 2019 laaditun 

strategian mukaisesti.  

Jatketaan strategiatyötä esimerkiksi keräämällä palautetta jäsenistöltä. Perustetaan toimikunta 

jatkamaan strategiatyötä. 
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HALLINTO 

Toiminta-ajatus 

Hallituksen jäsenet hoitavat tehtäviään, ja killan puheenjohtaja pitää huolen siitä, että jatkuvan 

toiminnan suunnitelmaa, strategiaa sekä toimintasuunnitelmaa seurataan sekä toteutetaan. 

Hallitustoiminta 

Kokoukset ja iltakoulut 

Hallitus kokoustaa viikoittain. Hallituksen kokousten päätökset ovat julkisia jäsenille. Hallitus 

järjestää iltakouluja, joissa koulutetaan hallitusta sekä huolehditaan hallituksen virkistäytymisestä. 

Toimijoiden hyvinvointi 

Pidetään huolta hallituksen hyvinvoinnista ainakin seuraavin keinoin: 

• Ryhmäytymisviikonloppu 

• Perehdytyksestä huolehtiminen 

• Säännölliset iltakoulut 

• Hallituksenvaihto. 

Yhteistyökuviot 

Järjestetään sähkökiltojen yhteistyökokous (SYK) keväällä. Sähkökiltojen yhteistyökokoukseen 

Tampereelle kutsutaan Oulun SIK, Otaniemen SIK, Sätky ja Tutti ry. Osallistutaan Sähköpäiville ja 

sen yhteydessä järjestettävään yhteistyökokoukseen. 

Tarjotaan ammattiainekerhoille mahdollisuus näkyä killan kautta. 

Ylläpidetään läheisiä suhteita ylioppilaskuntaan ja teekkariyhdistykseen. Mahdollisuuksien mukaan 

osallistutaan yhteistyöfoorumeihin kuten syndikaatti, entinen kiltaneuvosto, fuksineuvosto ja kv-

jaosto, ja osallistutaan aktiivisesti vastaavien toimielinten kehittämiseen uudessa 

ylioppilaskunnassa.  

Edustukset 

Edustetaan Sähkökiltaa ylioppilaskunnan, teekkariyhdistyksen, tamperelaisten teekkarikiltojen, 

INTO:n, sekä sisarkiltojen ja ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlilla. Osallistutaan 

vuosijuhlaedustajien kustannuksiin. 

Killan talous 

Tehdään välitilinpäätös kesällä sekä lisätalousarvio tarvittaessa. 

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.  



 

Sähkökilta ry 

Jatkuvan toiminnan suunnitelma 

Sähkökilta ry, Tampereen yliopisto 
Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere 
hallitus@skilta.fi 

 

 4 / 12 
 

JÄSENPALVELUT 

Toiminta-ajatus 

Jäsenpalveluita tarjotaan jäsenistölle laaja-alaisesti. Jäsenpalveluilla halutaan taata jäsenistön 

hyvinvointi ja tarjota palveluita edullisesti. 

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. 

Kahvi 

Järjestetään jäsenistölle mahdollisuus saada kiltahuoneelta kahvia. Kustannetaan kahvi jäsenistölle 

yritysyhteistyönä. 

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. 

Käsikirjasto ja tenttiarkisto 

Ylläpidetään ja päivitetään killan käsikirjastoa sekä tenttiarkistoa. Kannustetaan jäsenistöä 

palauttamaan tentit sähköisinä. Pyydetään kurssihenkilökuntaa lähettämään tenttejä suoraan 

tenttiarkistoon. 

Muut jäsenpalvelut 

Järjestetään CV-kuvaus.  
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TAPAHTUMA- JA KULTTUURITOIMINTA 

Toiminta-ajatus 

Tarjotaan jäsenistölle ainutlaatuisia tapahtumia, jotka tukevat killan strategiaa ja toiminta-ajatusta. 

Tapahtumat ovat kaikille saavutettavia ja yhdenvertaisia. Järjestetään tapahtumia yhdessä muiden 

kiltojen ja kerhojen kanssa, sekä Tampereen Teekkarit ry:n sekä TREYn kanssa. Otetaan huomioon 

myös killan kansainväliset jäsenet tasavertaisena muiden jäsenten kanssa. 

Kevään tapahtumat 

Vuosijuhlat 

Vuosijuhlat järjestetään mahdollisimman lähellä Skillan perustamispäivämäärää (8.2.2019), 

kuitenkin huomioiden muut isot samoihin aikoihin järjestettävät tapahtumat. 

Wappu 

Wappuna järjestetään KumipelausISO ja Kumisitsit. KumipelausISO on Skillan perinteinen 

liikuntatapahtuma, jossa pelinvetäjinä toimivat fuksivastaavat. KumipelausISO kuuluu 

Teemunkierrokseen. Kumisitsit ovat MIKin ja TamArkin kanssa yhdessä järjestettävät sitsit 

kumiteemalla höystettynä.  

Muut kevään tapahtumat 

Järjestetään keväällä ainakin yhdet sitsit.  

Syksyn tapahtumat 

Kiltojen avajaissauna 

Kiltojen avajaissauna on elokuussa järjestettävä sauna, joka kokoaa monta bussillista teekkareita 

lähipaikkakunnalle leirikeskukseen viettämään päivää erilaisten aktiviteettien ja saunomisen parissa.  

Keskiasteen välitutkinto 

Keskiasteen välitutkinto on baarikierros Hervannassa, josta suorittajat saavat suoritusmääräänsä 

vastaavat merkit todisteeksi suorituksestaan. Tapahtuma järjestetään syys-lokakuussa. 

HerkkuWiiniFestarit 

HerkkuWiiniFestarit on Hiukkasen kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma, jossa fuksit ja muut 

saavat tuoda itse tekemiään viinejä maisteltavaksi. Tarjolle tuoduista viineistä valitaan yleisen ja 

fuksien sarjan voittajat. Tapahtuma järjestetään loka-marraskuussa. 

SähköpäiväXQ 

 

Pikkujoulusauna 

Pikkujoulusauna järjestetään yleiskokouksen jatkoina. Pikkujoulusaunalla jäsenistöllä on 

mahdollisuus pelata Herwantapeliä ja biletiimi esittää viihteellisen performanssin. 

Muut syksyn tapahtumat 

Järjestetään syksyllä ainakin yhdet sitsit. 

Kulttuuri 

Laulukulttuuri 
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Ylläpidetään ja kehitetään teekkarimaista laulukulttuuria esimerkiksi sitseillä sekä muissa 

tapahtumissa. 

Jäynäkulttuuri 

Kannustetaan jäsenistöä jäynien tekemiseen, ja mahdollisuuksien mukaan tuetaan jäynääjiä.  
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FUKSITOIMINTA 

Toiminta-ajatus 

Järjestetään fuksitoimintaa yhteistyössä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. Kasvatetaan 

fukseista teekkareita, jotka ovat aktiivisia killan ja ylioppilaskunnan jäseniä. Otetaan kansainväliset 

fuksit huomioon tasavertaisina muiden fuksien kanssa. Tuetaan kaikkien fuksien ryhmäytymistä. 

Kevään fuksitoiminta 

Keväällä fuksitoimintaan kuuluvat ainakin:  

• Killan fuksikyykkä  

• Laulukoe osana jotakin tapahtumaa  

• Killan Wappuinfo  

• Härweli- ja jäynätiimien kokoaminen  

• Fuksien kastesauna  

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 

• FuksiXQ 

• Killan oma tapakasvatus  

• Killan fuksisitsit. 

Tuutoritoiminta 

Toteutetaan tutortoimintaa yhteistyössä tiedekunnan ja TREYn kanssa. Osallistutaan tuutorien 

rekrytointiin, valitsemiseen sekä kouluttamiseen. Pyritään luomaan tuutoreille yhteishenkeä, sekä 

esittelemään killan toimintaa heille. Hallituksen sekä tuutoreiden yhteishenkilönä toimii 

tuutorivastaava.  
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EDUNVALVONTA 

Toiminta-ajatus 

Edunvalvonnan tarkoituksena on huolehtia sähkötekniikan opiskelijoiden opintoihin liittyvistä 

asioista. Kilta osallistuu aktiivisesti koulutuspoliittiseen työhön, jota yliopistolla tapahtuu. Pidetään 

hyviä yhteyksiä tiedekuntaan sekä TREYhyn. 

Opintoasiat 

Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa 

Tutustutaan ainejärjestöihin oman tiedekunnan sisällä esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla. 

Yhteydenpito hallopedeihin 

Järjestetään kuukausittaisia tapaamisia hallopedeille. 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. Kerätään kurssipalautetta, ja jaetaan sitä hallopedeille 

sekä raportoidaan siitä tiedekunnan henkilökunnalle. 

Yhteistyö tiedekunnan kanssa 

Ylläpidetään läheisiä suhteita tiedekuntaan, ja koulutusohjelmamme pääaineita järjestäviin 

yksiköihin. Pidetään palavereita henkilökunnan kanssa, joissa tuodaan esille jäsenistön mielipiteitä 

opintoihin. 

 

Muu vaikuttaminen 

Kiltahuone 

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

käytössä järkevällä sijainnilla.  
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YRITYSYHTEISTYÖ 

Toiminta-ajatus 

Yritysyhteistyön tarkoituksena on tuoda työelämää lähemmäksi opiskelijoita. Luodaan uusia 

yrityssuhteita ja ylläpidetään nykyisiä. Kehitetään uusia yritysyhteistyön muotoja monialaisesti. 

Sopimustahot 

Pyritään muodostamaan sopimukset ainakin seuraavien yritysten kanssa:  

• ABB 

• Elenia 

• Caruna 

Ekskursiot 

Järjestetään ekskursioita monialaisesti. Järjestetään pitkien ekskursioiden lisäksi myös yhden tai 

kahden päivän ekskursioita, joihin on matala kynnys osallistua.   
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VIESTINTÄ 

Toiminta-ajatus 

Viestitään jäsenistölle tapahtumista ja toiminnasta killan ja yliopiston tasolla. Viestitään soveltuvista 

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

viikossa viikkotiedote. Tiedotetaan tapahtumista ja muusta toiminnasta tarvittaessa aina erikseen. 

Koulutetaan koko hallitus viestimään omista sektoreistaan. Parannetaan yhteistyöyritysten 

näkyvyyttä killan somekanavissa.  

Viestintäkanavat 

Viestintäkanavat 

Killan virallisina viestintäkanavina käytetään: 

• Ilmoitustaulu 

• Sähköpostilistat 

• Nettisivut 

• TUNI Intra 

Virallisilla kanavilla viestitään kaikista killan tapahtumista, ja huolehditaan että ne saavuttavat 

jäsenistön. Virallisten kanavien lisäksi voidaan hyödyntää myös muita sosiaalisen median kanavia. 

Keskustelukanavat 

Tarjotaan jäsenistölle löyhästi moderoitu keskustelukanava. 

Killan nettisivut 

Ylläpidetään killan nettisivuja ja niiden toimintakuntoa. 

Tapahtumien valokuvaaminen 

Valokuvataan ja taltioidaan killan järjestämiä tapahtumia, sekä julkaistaan kuvat jäsenistölle 

saavutettavalla alustalla. 

Sähkösanomat 

Julkaistaan Sähkösanomat neljä kertaa vuodessa. Tiedotetaan jäsenistöä mahdollisuudesta 

kirjoittaa Sähkösanomiin. Perustetaan Sähkösanomien julkaisua varten toimikunta.  
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ALUMNITOIMINTA 

Toiminta-ajatus 

Tarjotaan myös alumneille yhteys kiltaan. Tehdään yhteistyötä Sähkökillan Alumni ry:n kanssa. 

Tuetaan alumniyhdistyksen toimintaa. 

Valmistuvien hallitustoimijoiden muistaminen 

Muistetaan valmistuvia entisiä hallitustoimijoita ruusuin ja kortein.  
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KANSAINVÄLISYYS 

Toiminta-ajatus 

Toteutetaan kaikki tiedotus aina suomeksi ja englanniksi. 

Kannustetaan Sähkökillan jäsenistöä lähtemään KV-tuutoreiksi. 

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. 


