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1 JOHDANTO 

Sähkökillan vuosi 2019 sisälsi monia muutoksia sekä uusia asioita niin killan kuin koko yliopiston-

kin puolesta. 2019 oli ensimmäinen vuosi uuden yliopiston sekä tiedekunnan alla, mikä antoikin 

osaltaan killalle suotuisan tilanteen aloittaa strategiatyö. Strategiaprosessin nähtiin onnistuneen, ja 

strategia saikin syysyleiskokoukselta hyväksynnän. Vuonna 2019 siirrettiin myös Kiltojen avajais-

sauna uuteen paikkaan Kangasalle merkittävien hinnankorotusten vuoksi. 

 

 

 

2 HALLINTO JA EDUSTUKSET 

Vuonna 2019 Sähkökillassa toimivat seuraavat toimijat: 

Hallitus: 

• Puheenjohtaja – Samu Lampinen 

• Virvokemestari, varapuheenjohtaja – Juhani Mäkinen 

• Sihteeri – Lassi Vuotari 

• Rahastonhoitaja –Aleksi Mattila 

• Viestintävastaava – Marja Vilkko 

• Yritysvastaava – Jonas Virolainen 

• Opintovastaava – Roope Raisio 

• Ruokavastaava (syksy) – Miika Kotajärvi  

• Ruokavastaava (kevät) – Sanna Grundström 

• Tapahtumavastaava – Salla-Mari Palokari 

• Tutorvastaava – Juho Elovaara 

 

Toimihenkilöt: 

• Fuksikapteeni (syksy), tapahtumatoimari (kevät) – Ellinoora Toivonen 

• Sähköpaimen (kevät) – Jesse Christensen 

• Sähköpaimen (syksy) – Sanna Grundström 

• Yritystoimari – Antti-Jussi Mäkipää 

• Excutoimari – Lari Leino 

• Ulkosuhdetoimari – Juhani Takalo 

• Mediatoimihenkilö – Sofia Finn Virtanen 

• Liikuntavastaava (kevät) – Heidi Silvanto 

• Liikuntavastaava (syksy) – Mikko Rauhanen 

• IT-guru – Max Mecklin 

• TEK-yhdyshenkilö – Jukka Johansson 

• Alumnivastaava – Tiia Moilanen 

• Tapahtumatoimari – Etti Saariniemi 

• Tapahtumatoimari – Nuutti Nissinen 
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• Tapahtumatoimari – Santeri Suomala 

• Tapahtumatoimari – Kirsi Vilkko 

• Kiltatoimari – Saana Kaario 

• Ruokatoimari – Katri Koskiniemi 

• Ruoka- ja virvoiketoimari – Nina Rinne 

• Projektitoimari – Mervi Mahlamäki 

• Rahastonhoitajan apu – Kalle Luotola 

• Virvoketoimihenkilö – Kaisa Vornanen 

• Vuosijuhlatoimari (52v) – Sofia Finn Virtanen 

• Vuosijuhlatoimari (52v) – Leevi Alpimaa 

• Konsultti – Adam Zeidan 

• Kiltakummi – Matti Andersson 

 

 

21 Strategia 

2019 toteutettiin Skillan ensimmäinen strategia. Strategiatoimikunta kasattiin syysyleiskokouk-

sessa 2018 esitetyn ponnen takia. Strategiatoimikuntaan kuuluivat Jani Björklund, Mikko Kauha-

nen, Juha Köykkä, Salla-Mari Palokari, Lassi Vuotari ja Adam Zeidan. Strategiaprosessi päättyi 

syysyleiskokoukseen, jossa strategian valmis versio hyväksyttiin. 

 

Strategian tekemisessä hyödynnettiin fuksi- ja jäsenkyselyissä kerättyä dataa. Fukseille järjestet-

tiin erillinen kysely, koska haluttiin, että heiltä saadaan mielipiteitä ennen, kun heihin on keretty 

vaikuttaa. Fuksikyselyllä pyrittiin myös tavoittamaan fuksit ennen, kuin he ehtivät tippua kelkasta 

pois ja siten kartoittaa heidän odotuksiaan kiltatoimintaa kohtaan. Fuksikysely oli lyhyt ja pää-

paino oli jäsenkyselyssä kerätyllä datalla. Strategian arvot, missio ja visio ovat kaikki nostettu jä-

senkyselystä nousseista ajatuksista. Tulevaisuudenkuvan ja nykytilan kartoittamisen lisäksi strate-

giaan lisättiin tavoitteita vision saavuttamisen tueksi. Tavoitteet on suunniteltu strategiakauden 

(2020-2022) aikana toteutettavaksi.  

 

Strategiaprosessi oli enimmäkseen onnistunut ja lopputulos on killan näköinen ja realistinen. Jat-

kossa strategiatyöhön voisi perustaa oman toimi- tai valiokunnan, joka seuraa strategian toteutu-

mista ja päivittää strategiaa sen kauden tullessa päätökseen. Seuraavalla päivityskerralla voisi 

myös harkita laajempaa taustatiedon keräämistä, sillä nyt strategiaprosessin tukena oli lopulta 

vain kaksi kyselyä. Erityisen tärkeää olisi pyrkiä saavuttamaan ne sähkötekniikan opiskelijat, jotka 

eivät syystä tai toisesta ole kiltatoiminnassa mukana. 

22 Kiltahuone 

 

Kiltahuoneelle saatiin vujulahjana uusi puhelinten latauspiste ja sohva, joka sijoitettiin mypäkäytä-

välle rauhallisemmaksi oleskelupaikaksi. Myös käyttämättömänä ollut limukone herätettiin henkiin. 
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Edellisenä vuonna aloitettu info-TV saatiin myös valmiiksi, mutta kalenterijärjestelmien muututtua 

tapahtumien hakeminen yliopiston tapahtumakalenterista ei toimi, joten nyt kalenterissa näkyvät 

vain Skillan omat tapahtumat. 

 

23 Yhteistyö ja edustukset 

 

Sähkökillalle vuosi 2019 toi yhteistyön kannalta uusia, joskin jo tutuksi tulleita sidosryhmiä yliopis-

tofuusion jäljiltä. ITC-tiedekuntauudistus toi uusia ainejärjestöjä mukaan, uusi yhteinen Tampe-

reen ylioppilaskunta (TREY) saapui TTYY:n tilalle ja Tampereen Teekkarit ry aloitti toimintansa. 

 

Edelleen Skillan yhteistyö jatkui tiiviisti ja laajana Hervannan kampuksella, missä Kiltaneuvosto, 

Fuksineuvosto sekä foorumit jatkoivat toimintaansa Tampereen Teekkarit ry:n alaisina, mikä pe-

rustettiin jo kesällä 2018 ylläpitämään tamperelaista teekkarikulttuuria.  

 

Skillan hallitus edusti, kutsun saadessaan, vuonna 2019 aktiivisesti niin sisarkiltojen, kiltojen kuin 

ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlilla, unohtamatta myöskään Tampereen ylioppilaskuntaa sekä 

Tampereen Teekkareita. ITC-tiedekunnan myötä Skilta sai myös uusia ystävyysainejärjestöjä kes-

kustan kampukselta. 

 

24 Talous 

 

Rahastonhoitajan työpanos meni käytännössä vanhojen tilinpäätösrästien hoitamisessa. Vain vält-

tämättömiin juokseviin asioihin resurssit riittivät ja tästä johtuen killalta jäi myös joitain saatavia 

saamatta. Rahankäyttöä leimasi varovaisuus johtuen siitä, että dataa aiempien tilikausien tulok-

sesta ei juuri ollut. Tilikausi lopulta tekikin voittoa enemmän kuin talousarviossa oli suunniteltu.  
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3 TAPAHTUMA-, KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMINTA 

31 Saunaillat 

311. Kiltojen Avajaissauna 

Kiltojen avajaissauna järjestettiin 29.8. Vahderpään leirikeskuksessa Kangasalla. Tapahtuma siirtyi 

perinteiseltä paikaltaan KooVeen saunalta Kangasalle, koska vuokrahinta olisi KooVeella ollut yli 

nelinkertainen siihen, mitä Kangasalle maksettiin. Uusi tapahtumapaikka oli yleisesti ottaen hyvä, 

ainoana miinuksena oli aikainen hiljaisuus. Hintaero on kuitenkin niin merkittävä, että tapahtuma 

kannattaa jatkossakin järjestää Vahderpäässä, jos vanhan saunan kustannuksissa ei tulla merkit-

tävästi alaspäin. Saunan järjestämisessä oli vaikeuksia dokumentaation puutteesta johtuen. Kehi-

tyskohteita ja kokemuksia käytiin yhdessä läpi tapahtuman jälkeen vastuuhenkilöiden kanssa, 

jotta dokumentaatio-ongelmilta vältyttäisiin jatkossa. 

 

32 Avantouintisaunat 

Sähkökilta järjesti yhdessä Tietoteekkarikillan kanssa avantouintisaunan 10 kertaa välillä 3.2. - 

21.4. Hervannan Suolijärvellä Juttusaunalla. Saunan vuokraus oli hyvin edullista, vain 49 € kerta 

ja kävijöitä saunalla oli keskimäärin 13,4 kävijää per kerta. Lisäksi saunan järjestämiseen saatiin 

150 € sponsorointi Tekniikan Akateemisilta jolloin Sähkökillalle ja Tietoteekkarikillalle jäi maksetta-

vaksi kummallekin killalle 170 €. Saunavuoro alkoi joka sunnuntai klo 12-13.30 saunan lämmittä-

misellä jonka jälkeen varsinainen saunavuoro kesti klo 13.30 - 15.00, jonka jälkeen saunan omis-

taja Kari Virtanen tuli pitämään yleistä saunavuoroa. Skillan osalta tapahtuma maksettiin KV-bud-

jetista, joka oli 200 €. Saunalle tulikin myös useita KV henkilöitä aktiivisen Facebook, POP:n ja Te-

legram mainostuksen ansiosta. Sähkökillan puolelta saunaa oli järjestämässä Juhani Takalo ja Tie-

toteekkarikillan puolelta Otto Lähepelto. 

33 Sitsit 

 

11.1 TST-sitsit 

Skilta järjesti 7.3. TiTen kanssa TST-sitsit teemalla TietoSähköTeatteri uuteen tiedekuntajakoon 

viitaten. Sitsit myytiin täyteen ja jatkoina toimivat haalaribileet. Sitsit sujuivat perinteisen mallik-

kaasti ja TiTen kanssa järjestämisestä pidettiin. 

 

34 Wapun tapahtumat 

341. Pre-Colours -sitsit 

Pre-Colours-sitsit järjestettiin teemalla värit. Sitsit järjestettiin yhdessä Indecsin ja Mentorin 

kanssa Pursiseuralla. Sijainti oli toimiva, koska matka Ilonaan Colourseille oli kohtalaisen lyhyt ja 

isot ikkunat tarjoilivat kauniin auringonlaskun sitsaajille. Sitseillä kansa pääsi vauhdikkaaseen 

Wapputunnelmaan hyvin ja poikkitieteellinen tunnelma toimi sopivasti tilanteessa. 

342. Kumisitsit 
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Kumisitsit järjestettiin perinteisesti Arkkitehtikillan ja Materiaali-insinöörikillan kanssa. Sitsit järjes-

tettiin tapansa mukaan Bommarissa 22.4. Jatkopaikaksi valittiin Pornobileet teeman osuvuuden 

vuoksi, mutta koska samana päivänä järjestettiin myös kiltaneuvoston baaribileet, suuntautui 

moni sitsikansasta sinne. Sitsit sujuivat tapansa mukaan riehakkaasti.  

 

Sitseille oli varattu bussikuljetus jatkoja varten. Koska kuljetus lopulta kiinnosti arveltua vähempää 

osallistujista, siitä saatiin alennusta. Jatkossa voi harkita, onko sille tarvetta lainkaan vai sijoite-

taanko rahat toisaalle. Toisena huomionarvoisena asiana oli se, että ruokatilauksen vastuuhenkilö 

ei ollut hoksannut tarkistaa erityisruokavalioita, joten osalle osallistujista jouduttiin tilaamaan lisää 

ruokaa, jonka vuoksi ruokabudjetti ylittyi hiukan. Lopulta kuitenkin sitseiltä saatu palaute oli hyvää 

ja kävijät tyytyväisiä. 

 

343. KumipelausISO 

Wappuna skilta järjesti perinteisen KumipelausISO:n. Tänä vuonna paikka vaihtui perinteisestä ro-

sendahlin rannasta hieman läheisempään suolijärven rantaan, koska ajateltiin sen olevan helpompi 

toteuttaa ja saavutettavampi kävijöille. Myös aikaisemmin omana tapahtumanaan ollut Pimp My 

Grill siirtyi kumipelauksen yhteyteen. Tapahtumapaikan muutos oli varsin onnistunut. Sää suosi ja 

osallistujia oli pelaamaan varsin hyvin. Pimp My Grill ei ollut vieläkään kovin suuri osallistujame-

nestys, mutta tätä voisi seuraavana vuonna koettaa brändätä hieman uudelleen. 

 

35 Kulttuuri 

351. Keskiasteen välitutkinto 

Keskiasteen välitutkinto järjestettiin 24.9. Tälle vuodelle päätettiin palauttaa fuksitutkinto suoritet-

taviin tutkintoihin. Emme kuitenkaan pakottaneet fukseja suorittamaan fuksitutkintoa, vaan halu-

tessaan fuksitkin saattoivat valita jonkun muun tutkinnon suoritettavakseen. Luovuimme myös 

edellisenä vuonna olleista bussikyydeistä niiden vähäisen käytön takia.  

 

Tapahtuma onnistui pääosin erittäin hyvin ja oli tuottoisa. Ainoa merkittävä ongelma oli Haitarin 

kanssa: ravintola ei suostunut antamaan yhdestä tuotteesta leimaa ja väitti tämän olevan järjestä-

jän päätös. Asia oikaistiin myöhemmin Facebook-tapahtumassa, koska palautetta aiheesta paljon 

pitkin iltaa. Jatkossa kannattaakin harkita, haluaako kyseisen ravintolan kanssa tehdä enää yhteis-

työtä. 

36 Liikunta 

Sählyvuorot pyörivät normaalisti koko vuoden vaihtelevalla kävijämäärällä.  

Perinteistä kaukalopalloturnausta ei pystytty järjestämään huonojen sääolosuhteiden takia. 

Alkuvuodesta järjestettiin lajikokeilu trampoliiniparkkiin, johon osallistui noin 10 henkeä. 
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Lokakuun puolivälissä järjestettiin Tekiilan kanssa kiipeilylajikokeilu, johon löysi väkeä paikalle 

kohtalaisesti. Kaikille osallistujille pystyttiin antamaan yksilöllistä ohjausta ja seinälle pääsi kiipeä-

mään ilman jonottelua. 

 

Alkuvuonna järjestettiin perinteinen SBB-kyykkä, jonka palkintona oli lippu MM-kyykkään. Tapah-

tuma järjestettiin yhdessä Biopsin ja Bionerin kanssa, ja voiton vei skiltalainen joukkue. 

 

37 Muut tapahtumat 

371. Renkaidenvaihto 

Keväällä huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin ensimmäistä kertaa Skillan renkaiden 

vaihto –tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin osana TREYn #sunratkaisu –kampanjaa. Ajatus oli 

vaihdattaa talvirenkaita kesärenkaisiin ja täten poistattaa turha katupöly liikenteestä ajoissa ja sa-

malla esitellä sähköautoja, eli vähentää saasteen määrää myös pakokaasupäästöinä. Vaalien alla 

sähköautoista liikkui perättömiä huhuja, joihin haluttiin tarjota vastauksia tapahtuman myötä. Pai-

kalla olivat Autotalo Ampeeri, IGL-technologies sekä sähkötekniikan luennoitsijoita. Paikalla vieraili 

myös ITC-tiedekunnan dekaani ja Modulightin toimitusjohtaja, joka tarjosi opiskelijoille juotavat. 

Tapahtumassa vaihdatettiin neljänkymmenen henkilöauton renkaat, mikä vastasi täydellisesti va-

kuutettua automäärää. Vakuutuksen tapahtumalle myi OP (noin 70e). Talkoolaisille (11 asentajaa, 

1 sihteeri, 1 kuvaaja) tarjottiin myös sponsorirahalla 22 e annos Zarillosta. Tapahtuma sai osak-

seen paljon kiitosta ja Modulight ilmoitti haluavansa olla mukana sponsoroimassa ensi vuonna. Ta-

pahtuma toteutettiin voittoa tavoittelematta. 

372. Kesätappo 

Skillan kesätappo järjestettiin 28.6.-30.6. Vallitun leirikeskuksessa Kangasalla. Paikka vaihdettiin 

edellisestä vuodesta, koska tuli jonkin verran toiveita lähempänä sijaitsevasta paikasta. Vallitun 

leirikeskus oli saavutettavissa bussilla 40 ja hinnaltaan edullinen, joten se valikoitui paikaksi. 

 

Kesätappoon osallistui porukkaa hyvin, erityisesti ensimmäisenä iltana. Paikka oli erittäin toimiva 

ja tilava, joten sitä kannattaa harkita jatkossakin tappopaikaksi. 

373. Leffamaratonit 

Edellisvuotena aloitettua konseptia leffamaratoneista jatkettiin. Maratoneja järjestettiin kaksi: Nikke 

Knatterton –maratoni ja Futurama-maratoni. Jälkimmäisessä osallistujia oli heikohkosti, mutta ta-

pahtuma itsessään on helppo järjestää ja edullinen, joten niiden järjestäminen on kannattavaa joka 

tapauksessa. 

374. Luupin ja Skillan yhteinen Pubirundi 

Alkuvuonna Skilta otti yhteyttä Luuppiin yhteissitsien toiveissa. Valitettavasti sitsisuunnitelmat eivät 

onnistuneet, mutta Luuppi otti syksyllä nopealla varoitusajalla yhteyttä yhteisestä pubirundista. Pu-

birundi järjestettiin 12.9. ja osallistujia oli noin sata, mikä oli yllättävää, koska tapahtumasta sovittiin 

vasta viikkoa ennen (Luuppi oli jo aiemmin sopinut muut yksityiskohdat, mutta pyysi silloin mu-

kaan). Tapahtumasta saatiin hyvää palautetta ja sille toivottiin jatkoa. 
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375. HerkkuWiiniFestarit 

Normaalista poiketen HerkkuWiinit järjestettiin Bommarissa. HWF:ssä oli fuksi-, viini- ja olutsarjat 

ja tälle vuodelle toteutettiin uudet palkinnot voittajille. Osallistujamäärä oli merkittävästi isompi kuin 

parina aiempana vuonna ja mukeja piti hakea varastosta lisää myytäväksi, koska ne loppuivat aluksi 

kesken. Järjestäjien mukavuutta lisäsi se, ettei pöytiä tarvinnut raahata Bommarista ulos.  

 

376. Vuosijuhlat 

Sähkökillan 51. vuosijuhlat järjestettiin 15.2.2019. Coctail-tilaisuus pidettiin kampusklubilla, pää-

juhla Tehdas108:ssa ja jatkot Mörrimöykyllä. Vuosijuhlien vastuuhenkilöinä toimivat Mikko Impiö, 

Tuukka Haapakumpu ja Kaisa Kjellman. Seremoniamestarina toimi Mervi Mahlamäki. Vuoden skil-

talaiseksi valittiin Mikko Kauhanen. 

 

4 FUKSITOIMINTA 

41 Fuksitapahtumat 

 

411. Alkuvuosi 2019 

Tammikuu: 

Järjestettiin TiTen kanssa yhteinen fuksikyykkä 10.1. polymeerihalleilla. Tapahtuma sujui suunni-

telmien mukaan ja osallistujat tykkäsivät. Oli kylmää ja pimeää. Skilta nappasi kaksoisvoiton. TEK 

paisteli makkaroita ja osallistujia oli 12 joukkuetta.  

 

Maaliskuu: 

Järjestettiin Skillan fuksien oma wappu-info S3 salissa 21.3. PerSe kertoi jäynästä, Tea härweliki-

sasta ja Tampin pojat Tampista. Valittiin edustajat fuksiväittelyyn. Kaikki fuksit osalllistuivat edes 

vähän ja karsinta tuotti tulosta väittelykisan voiton merkein. 

 

Huhtikuu: 

Järjestettiin Keskusta-XQ ennen Wapputiimin infoa keskustakampuksella. Luupin edustajat esitteli-

vät paikkoja. Konseptia voisi kehittää enemmän hengailu tyyppiseen suuntaan Luupin fuksien 

kanssa.  

Fukseja kannustettiin järkkäämään toimintaa ja siitä saatiinkin erittäin onnistunut Smash Bros tur-

naus Tonin järjestämänä. Tämän tyyppisiä matalan kynnyksen tapahtumia voisi järjestää enem-

mänkin. 

 

Toukokuu:  

Kastesauna järjestettiin taas Hatanpään soutupaviljongilla. Bussit sovittiin yhdessä TiTen kanssa ja 

ongelmaa ei ollut koska meidän fuksimme tuottivat väsyneen jäynän.  
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Tutorvalinnat tehtiin pitkälti TREYn uusien linjojen mukaisesti maaliskuun alussa (haku auki helmi-

kuun). Tehtiin opintoneuvojan ja fuksivastaavien yhteistyönä. Lopulta kaikki hakijat valittiin, koska 

muuten olisi pitänyt hylätä vain muutama, mikä olisi tuntunut epäreilulta. Oli kuitenkin hyviä haki-

joita. Maisteritutoreiksi oli taas hieman hankalampi löytää halukkaita/sopivia ehdokkaita. 

 

Oltiin myös aktiivisesti mukana Fuksineuvoston ja tuutorivastaavien Hovin toiminnassa. 

 

412. Loppuvuosi 2019 

 

Elokuu:  

Toivotettiin uudet fuksit yliopistoon orientaatioviikon merkeissä.  

Varaslähtö:  

Ensimmäinen kohtaaminen uusien fuksien kanssa. Tapahtuma alkoi 18.8. kello 18:00 Etunurtsilla. 

Oli kyykkää, kumipelausta ja muuta ryhmäytymishenkistä aktiviteettia. 

Lettukestit:  

Järjestettiin etunurtsilla 19.8. kello 15:00 alkaen. Aamulla tehtyä lettutaikinaa paistettiin läpi ta-

pahtuman ja lisäksi oli TEKin sponsoroimaa makkaraa. Lisäksi pelattiin ulkopelejä, kuten mega-

jengaa ja beerpongia. Sää oli ihanteellinen, joten sisällä tapahtuvaa sijaistoimintaa lettukesteille ei 

tarvittu. Taikinaa oli käymisastian verran, eli noin 25L ja sitä jäin reilusti yli. 

The Ekat Bileet, etkot:  

Fuksit pääsivät juhlimaan opiskeluvuoden alkamista 20.8. The Ekat Bileet tapahtumassa. Etkot jär-

jestettiin siten, että yhdistettiin kaksi tuutor ryhmää, jotka kokoontuivat jonkun tuutorin luokse. 

Hyvä tapahtuma sinänsä, sillä monet fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa myös oman tuutorporu-

kan ulkopuolelta. 

Fuksi-info:  

21.8. sähkötalon S4 salissa kerrottiin uusille fukseille oleellisimmat asiat mitä yliopisto- ja Skilta-

elämästä on hyvä tietää. Fuksivastaavien osuus sisälsi vastaavien esittelyt, fuksipassista kertomi-

sen, fuksivuoden kulun ja superfuksista kertomisen. Haalari- ja biletiimi tulivat esittäytymään ja 

kuultiin puheenjohtajan tervehdys. Esiteltiin myös yo-kunta, Eestec ja Turvoke. Tarjolla oli herk-

kuja ja limua. 

Vaarallinen tehtävä Herwanta:  

Kuten edeltävänä vuonna, järjestettiin keskiviikolle Vaarallinen tehtävä Herwanta (21.8. kello 18 

alkaen). Fuksit pääsivät ryhmäytymään ympäri Hervantaa tapahtuvalla tehtäväkierroksella. Tuu-

torryhmille jaettavassa A4 paperissa oli erilaisia tehtäviä, joista sai eri määrän pisteitä. Aikaa oli 

useampi tunti, mikä mahdollisti pisteiden kertymisen. Kierros oli mahdollista suorittaa alkoholitto-

mana, jos niin halusi. Tehtävän suorittamisesta otettiin kuva/video, mikä lähetettiin fuksivastaa-

valle myöhempää arviointia varten. Kolme parasta joukkuetta palkittiin; kolmannella ja neljännellä 
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sijalla olleet joukkueet saivat paketin muumikarkkia ja voittajatiimi skumppapullon. Palkintojen 

jako ja voittajan julistus tapahtui fuksisaunalla. 

Rantachillailu:  

Perinteisin menoin mentiin 22.8. 16:00 Skillan, Korkin ja hiukkasen voimin Suolijärvelle hengaile-

maan. Rannalla paistettiin maanantailta ylijäänyttä lettutaikinaa ja pelattiin KumipelausISOa, 

kyykkää ja beerpongia. Hiukkanen toi paikalle myös Tarzanin, missä fuksit ja tuutorit pääsivät 

saunomaan. 

Leffailta:  

Orientaatioviikko päättyi rennoissa merkeissä leffailtaan Kampusareenan auditoriossa 23.8. kello 

14 eteenpäin ja katsottiin Emoji movie ja Hangover. Tarjolla oli lisäksi herkkuja ja limua. Montaa 

fuksia ei ollut paikalla, mutta ne jotka olivat pitivät tapahtumasta. 

Fuksisauna:  

Järjestettiin tänä vuonna Hiukkasen kanssa maanantaina 26.8.. Pelattiin Bumtsibumia, rakennuski-

saa ja tietovisaa. Skillan kautta hoidettiin ruoka ja juomamyynti. Lipettitoiminta päätettiin jättää 

kokonaan pois, sillä se koettiin turhaksi ja myynti sujuikin paljon helpommin. Lisäksi myytiin kilto-

jen omia haalarimerkkejä, joita fuksit ostivat innolla. Saunalla oli tiivis tunnelma ja yhdeksän jäl-

keen alkoivat vielä vanhemmatkin tieteenharjoittajat valumaan paikalle. 

Syyskuu: 

Tapakasvatus: 

Fukseille kerrottiin, miten teekkarisitseillä kuuluu käyttäytyä. Mikko Kauhanen piti diaesitystä ja 

fuksivastaavat näyttivät käytännön esimerkkiä. 

SUPER AMAZING FUKSI GAMES:  

Järjestettiin Ykin, Hiukkasen ja Bion kanssa Pikkufuksisuunnistuksen tilalle SAFG 4.9., mikä toimi 

samaan tapaan kuin perinteinen suunnistus. Ympäri Hervantaa oli jokaiselta killalta rasteja, joita 

fuksit kiersivät neljän hengen ryhmissä. Jatkoja varten varattiin Teekkarisauna missä myöhemmin 

illalla julkaistiin kisan voittajat. Fuksit pääsivät palauttamaan suorituksensa pienen esityksen kera, 

mikä lisäsi tapahtuman viihdearvoa. Voittajille oli palkintona skumppaa ja karkkia, sitä parempaa 

ja enemmän mitä parempi sijoitus oli. Lisäksi kehitettiin kiertopalkinto, eli vaneerilevy, mihin oli 

kaiverrettu kiltojen logot ja tapahtuman nimi. Voittaja tiimi pääsi allekirjoittamaan palkinnon ja 

viemään sen kiltahuoneelleen vuodeksi. Tapahtumasta saatiin hyvää palautetta ja fukseilla oli 

hauskaa. 

Fuksisitsit:  

YKIn kanssa järjestettiin pyjamabileteemaiset fuksisitsit 23.9. kello 18 alkaen bommarissa. Nakkiin 

värvättiin tuutoreita ja reilu 10% kävijöistä oli vanhoja näyttämässä sitsaamisen esimerkkiä. Tila 

koristeltiin höyhenillä ja valoilla ja kuvausseinäkin saatiin pystytettyä. Höyhenten käyttöä ei jat-
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kossa suositella sillä siitä aiheutuva sotku on aika suuri. Ruoka tilattiin Juvelta ja jokaiselle sitsaa-

jalle tarjottiin kaksi mietoa ja yksi väkevä juoma. Paikalla oli myös kaksi puhujaa sekä pukukisa, 

missä palkittiin sitsien paras teeman mukainen asu. 

Lokakuu: 

Fuksivala:  

2.10. järjestettiin Bommarin portailla fuksivala. Vanhemman akateemisensukupolven fuksi-ihmiset 

saapuivat vihkimään fukseja. Ennen Portaille saapumista fukseja kierrätettiin reittiä X Hervan-

nassa. Tällä välin Wanhat harjoittelivat valan kulkua ja valmistautuivat fuksien saapumiseen. Mi-

tään uutta ei tapahtumaan tuotu vaan edettiin perinteisin menoin.  

Jatkot järjestettiin biletiimin toimesta, mitkä sujuivat hyvin. 

Marraskuu:  

Lappeenrantalaiset tekivät ekskursion fukseineen Tampereelle ja pyysivät kehittämään ohjelmaa. Jär-

jestettiin rastikierros ja ilta Paytonissa. Ilta sujui suhteellisen hyvin, mutta fuksisektori koki, että jotkut 

osallistuneet olivat turhan humaltuneita.  

Joulukuu: 

Mitään tapahtumia ei järjestetty fuksisektorin osalta, kun alkoi tenttiviikko painaa päälle. 

Muuta: 

Hovin asemaa koitettiin vakiinnuttaa myös Hervannassa Fuksineuvoston ohelle. Lisäksi Fuksineu-

voston puolella järjestettiin erinäisiä tapahtumia viihdyttämään fukseja, kuten fuksisitsit ja firman 

pikkujoulut. 

 

5 KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA 

 

Vuosi 2019 oli koulutuspoliittisesti tärkeä, sillä oli ensimmäinen vuosi yliopistojen yhdistymisen jäl-

keen. Läheinen yhteistyö tietoteekkareiden kanssa jatkui, mutta mukaan tulivat myös ITC-tiede-

kunnan muut ainejärjestöt. Keskustan yliopiston puolella toiminut Vico ry, kosiskeli myös teekka-

reita yhteisen kattojärjestön alle. Ongelmia kuitenkin syntyi menettelyistä ristiriitatilanteessa, kun 

äänestystavasta ei päästy yksimielisyyteen. Killat ovat pystyneet normaalisti olemaan suoraa yh-

teydessä oman tiedekuntansa ydinhenkilöihin, jolloin välikäden hankkiminen, ei miellyttänyt TiTeä 

tai Skiltaa. 

 

TiTen kanssa päätettiin järjestää tiedekunnan yhteinen aamupala ITC-tiedekunnan avainhenkilöi-

den kanssa. Paikalla saatiin noin kolmenkymmenen hengen osallistujakunta ja vapaamuotoinen 
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keskustelu oli idearikasta. Luennoitsijat nostivat etenkin akuutin palautteen merkitystä, sillä kiin-

nostusta kurssien kehittämiseen olisi enemmänkin, mutta Kaiku-palaute tuli poikkeuksetta myö-

hässä. Jatkossa yhteiset tapaamiset olivat tiedekunnan järjestämiä ja niitä järjestettiin vuorottain 

keskustan ja Hervannan kampuksilla.  

 

Tiedekunnan väliset kokoukset keskittyivät vahvasti killan ja tiedekunnan väliseen kanssakäymi-

seen ja toimintatapojen menettelyyn. Yksityiskohtaisemmin kurssisisällöistä ei keskusteltu, sillä 

ITC-tiedekunnalla on erittäin laaja opinalatarjonta. Kurssitarjonnan, -sisällön kehittämiseen perus-

tettiin tietä- ja sähkötekniikan suunnitteluryhmä, johon valittiin opiskelijaedustajaksi Skillan osalta 

Roope Raisio. Kokouksissa puhuttiin etenkin perusopintojen kokonaisuuksista. 

 

Kupillinen kopoa tarjosi myös tänä vuonna kiltojen opintovastaaville ja puheenjohtajille ajankohtai-

simmat uutiset viikoittain. Yhtenä suurimmista kehityksistä yliopistolla oli flipped-kurssitoteutuk-

set, joka ei sinänsä näkynyt sähköläisten kursseilla. Oli kuitenkin mahdollista osallistua matematii-

kan ja fysiikan flipped-toteutuksille. Lisäksi automaation kursseja alettiin toteuttaa flipped mene-

telmin. Eräs valitettava jälkihuomio oli killan omien opintopiirien puute. Useampi muu kilta näitä 

toteutti ja näihin kyseltiin myös tiedekunnan puolelta tiloja. Kävi ilmi, että eräässä sähkötalon sii-

vessä olisi ollut remontoitu tila, joka olisi voinut olla kiltalaisille hiljaisempi suurempi ja parempi 

opiskelupaikka kuin kiltahuone. Tämä mahdollisuus kuitenkin torpattiin viimehetkillä tilapalvelui-

den puolelta. Opintopiiri olisi ollut kätevin toteuttaa vain ennalta sovitussa paikassa, esimerkiksi 

ravintoloiden tai Fablabin tiloissa aukioloaikojen ulkopuolella, ilman erillisiä varauksia. 

 

Valitettavin tapaus mikä kävi ilmi jo alkuvuodesta, oli TiTen perääntyminen perinteisistä halloped-

kahvitteluista. Skillan ja TiTen hallopedit olivat kahvitelleet kuukausittain ja käyneet joka kerta läpi 

erilaisia ajankohtaisuutisia. Tämä myös nähtiin hyvänä väylänä halloped-toiminnasta kiinnostu-

neille päästä kuulemaan toiminnasta. TiTen pois jääminen johtui henkilökohtaisista syistä kohde-

ryhmän välillä ja tämän vuoksi kahvittelu olisi hyvä herätellä uudelleen henkiin uudella kokoonpa-

nolla. Muita pois jääneitä tapahtumia oli proffat vastaan opiskelijat -sählypeli. Toiminta ei nähty 

mielekkäänä, eikä sille löytynyt järjestäjää. 

 

VIESTINTÄ 

 

Vuonna 2019 Skillan viestintäsektoriin kuului viestintävastaava sekä Sähkösanomien päätoimit-

taja/mediatoimihenkilö. Jäsenistöä tiedotettiin ulkopuolisten tahojen sekä killan omista asioista 

maililistan kautta, sekä yksittäisillä sähköposteilla että viikoittain lähetetyillä viikkotiedotteilla. Viik-

kotiedotteen ulkoasu pidettiin hyväksi todetun yksinkertaisena, sähköpostin lopussa tieto Skillan 

eri somekanavista jäi myös viikkotiedotteeseen. Viikkotiedotteeseen lisättiin myös tieto Skillan Te-

legram-kanavista sekä kohta, jossa kerrottiin lyhyesti sillä viikolla pidetyn kokouksen päätöksiä.  
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Sähköpostin lisäksi tiedottamiseen käytettiin internetsivuja (www.skilta.fi), POP:ia sekä sieltä ta-

pahtumakalenterin poistuttua uutta Intraa, Facebookia, Instagramia sekä tiedotus-telegramia. 

Skillalle ei vuoden aikana saatu virallista ilmoitustaulua koulun ilmoitustauluista, mutta väliaikai-

nen ilmoitustaulu tehtiin Skillan ikkunaan. Myös Skillan uutta info-tv:tä hyödynnettiin varsinkin al-

kuvuodesta, tapahtumia se haki POP:in tapahtumakalenterista sekä Skillan omasta Google-kalen-

terista. Info-tv kuitenkin ei pysty uudesta Intrasta vielä tapahtumia hakemaan, jotenka loppuvuo-

desta siinä näkyivät Skillan kalenteriin lisätyt tapahtumat. 

 

Instagramissa alettiin hyödyntämään story-ominaisuutta, ja Wapusta sekä Skillan 51-vuotisjuhlista 

tehtiin myös muisto kohdat Skillan profiiliin. Myös tapahtumakuvia, mainoksia ja tiedotusasioita 

pistettiin entistä enemmän Instagramiin. Facebookia käytettiin pääsääntöisesti tapahtumamainon-

nassa, mutta sinne jatkettiin myös tärkeimpien asioiden nostamista. Keskiasteen välitutkinnosta 

tehtiin taas mainosvideo, joka oli menestys. Tuutoreista ja fuksivastaavista tehtiin esittelyt jotka 

julkaistiin ennen orientaatioviikkoa, ja he yhdessä tekivät myös videon jolla toivottivat fuksit ter-

vetulleiksi.  

 

Skillalle perustettiin myös Skillan nakkitiedotus Telegram-kanava, jonka avulla hallitus on hakenut 

jäsenistöstä innokkaita nakkilaisia tapahtumiin. Tämän lisäksi Skillan tiedotus Telegram-kanavan 

käyttöä on jatkettu ahkerasti. 

 

Skillan nettisivuille lisättiin fukseille oma kohta, josta heille löytyi esimerkiksi esittely fuksivastaa-

vista, tärkeintä sanastoa sekä orientaatioviikon ohjelma. Tämä oli toimiva ja selkeä ja tätä kannat-

taa jatkaa myös tulevana vuonna. Tämän lisäksi nettisivuille lisättiin kohta ”Arkisto” josta löytyy 

kuluvan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma, menneiden vuosien tilinpäätökset ja toimin-

takertomukset, yleiskokouksien pöytäkirjat sekä hallituksen kokouksen päätöslistat. Nettisivuilla 

on edelleen Skillan oma kalenteri näkyvissä, myös liikuntavuorot näkyvät samassa kalenterissa.  

 

Vuoden 2019 aikana aloitettiin myös työ saada killalle viestintäsuunnitelma, työ jäi kuitenkin kes-

ken mutta ajatus graafisesta ohjeesta syntyi myös. Päätettiin yhdistää näiden kahden teko vuo-

delle 2020, ja perustaa toimikunta sitä varten. Koko hallitukselle kuitenkin jaettiin viestintäohje 

tapahtumien mainostamiseen ja viestintään, tämä yhtenäisti viestintää ja useampi tiedotuskanava 

saatiin katettua tällä tavalla. 

 

Skillan hallituksessa ei ollut vuonna 2019 valokuvaajaa, jotenka viestintävastaava, mediahenkilö 

sekä muut innokkaat jäsenet valokuvasivat tapahtumia. Galleriaan saatiin vuoden aikana kattava 

kokoelma kuvia killan tapahtumista. Marraskuussa järjestettiin myös TiTen kanssa CV-kuvaus, 

jonka tilasimme TT-kameroilta, oli hyvä saada CV-kuvaus ennen IT-Hekumaa.  

 

Sähkösanomat ilmestyi jälleen 4 kertaa vuoden aikana. Fuksinumeroa ei tänäkään vuonna lähe-

tetty kesällä etukäteen fukseille, vaan lähetettiin sähköpostilla lehdet ennen orientaatioviikkoa ja 

painetut lehdet jaettiin fukseille tutoreiden toimesta orientaatioviikolla. Sähkösanomat julkaistiin 
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värillisenä B5-koossa Punamustan yliopistopainoa hyödyntäen. Joka numeroon löydettiin innok-

kaita kirjoittajia jäsenistöstä. Tähän auttoi toimittajakunnan perustaminen, joka toimi pääosin Te-

legramissa omana ryhmänään, jossa olivat halukkaat toimittajat. Kokouksia ei pidetty vaan kaikki 

kommunikointi hoidettiin kyseisessä Telegram ryhmässä onnistuneesti. Suosituksena on jatkaa toi-

mittajakuntamallilla, koska se tuntui toimivan. Rikoimme myös kiltarajoja tekemällä yhden artik-

kelin yhteistyössä tiedekuntamme ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa. Lisäksi uutuutena oli Panssa-

rijunan keikka-analyysi ja haastattelu ja Sähkömies sarjakuva, joka sai suurta suosiota. Sähkösa-

nomat saivat kehuja myös kiltalehden laadun paranemisesta. 

 

6 YRITYSYHTEISTYÖ 

Yritysyhteistyö lähti käyntiin mielenkiintoisin merkein. Tänä vuonna tehtiin uusia tuttavuuksia ja 

koitettiin miettiä uusia suuntauksia yritysyhteistyön puitteissa. Osallistuimme RekryLABin järjestä-

miseen ensimmäistä kertaa ja melkein saimmekin muutaman uuden yrityksen mukaan, opittiin 

että kyseinen sektori on erittäin kilpailualtis. Tänä vuonna emme käyneetkään ulkomailla vaan sen 

sijaan teimme excun olkiluotoon. Vuonna 2019 yritysyhteistyössä mukana oli Yritysvastaava, yri-

tystoimari ja excutoimari, lisäksi muutama jäsen autteli excujen saamisessa. 

61 Ekskursiot 

 

Vuonna 2019 ekskursiot järjestäytyivät hieman eri lailla kuin aiemmin. Paljon oli suunnitelmia, 

mutta mutkista huolimatta toteutimme 3 ekskursiota aika tiivillä tahdilla syksyn puolella. 

611. Fuksiexcu  

 

Fukseille 23.10.2019 järjestetty fuksiexcursio suuntautui Helsinkiin Helsingin Energian Vuosaa-

ren voimalaitokselle. Yritysvierailu koostui lyhyestä yritysesittelystä, voimalaitoskierroksesta ja 

lounaasta. Yritysesittelyä varten noin viidenkymmenen hengen vierailijaryhmä osallistui yh-

dessä porukassa esittelyyn ensin auditoriossa, ja sitten kiertäen pitkässä letkassa tiloja. Posi-

tiivisina asioina vierailusta jäivät mieleen napakka yrityksen esittely, asiantuntevat esittelijät 

sekä voimalaitoskierroksen tuoma konkretia laitoksen toiminnan kokonaiskuvaan. 

 

Yritysvierailun jälkeen suuntasimme Helsingin keskustaan, jossa excuilijat pääsivät omatoimi-

sesti syömään ja tutustumaan pääkaupunkiseudun alkoholitarjontaan. Alkuillasta excuilijat siir-

tyivät saunomaan. Paluu Hervantaan tapahtui puolen yön jälkeen. Niin meno- kuin paluumat-

kankin viihtyvyydestä bussissa vastasivat yritysvastaava, fuksisektori, wanha setä sekä excur-

siolevy. 

612. TVO XQ  
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Petri Haapalan avustuksella teimme 30.10.2019 yritysvierailun TVO:n Olkiluodon voimalaitoksen 

tiloihin missä saimme tutustua heidän toimintaansa, kiertää opastetusti aluetta ja käydä maanalai-

sessa loppuvarastointi kohteessa. Tämän lisäksi pakettiin kuului lounas, päivällinen, illalla saunot-

telut ja juotavaa TVO:n kustantamana. 

 

613. Rankka XQ / Sähköpäivät Lappeenrannassa  

Kävimme 21.-23.11.2019 Lappeenrannassa sähköpäivillä pitämässä hauskaa yhdessä muiden 

teekkarien kanssa. Matkan varrella poikkesimme CTS Engtec Oy nimisessä yrityksessä, tämä tosin 

osoittautui olevan Sähkökillan jäsenistölle hieman vääränlaiseksi kohteeksi sillä yritys työllistää 

pääasiassa insinöörejä käytännöllisellä taustalla mutta saimme kuitenkin kahvitukset heiltä.  

 

Itse sähköpäivät sujuivat mukavissa merkeissä ja paikan päällä oli muuan tuttu artisti viime vuo-

delta tahdittamassa ja juhlimassa kanssamme. 

62 RekryLAB 

Teimme syksyllä 2019 valmistelut Rekrylab 2020 - järjestettävään tapahtumaan. Tähän osallistui 

muun muassa yritystoimari ja yritysvastaava. 

63 Muut yrityssektorin kuulumiset 

Muita yrityssektorin järjestämiä tapahtumia olivat Huawei sauna 24.1. ja Caruna sauna 8.2. Näi-

den lisäksi pohdimme tapoja lisätä skiltalaisten työllistymismahdollisuuksia, mm. Linkedinin tai to-

teuttamalla avointen työpaikkojen palstan skiltalaisille. Pohdimme myös yleisen viihtyvyyden lisää-

mistä muun muassa kahvisponssin jatkamisen suhteen viime vuodesta, sekä ylläpidimme myös 

vanhoja yrityssuhteita. Suunnittelimme myös Kiltahuoneen remontoimista yrityssponssien tahdit-

tamana, etenkin ABB:n kanssa, mutta nämä jäivät toteutumatta, mahdollisen tilojen kiltatilojen 

vaihdon takia. 

 

 

 

  

7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Sähkökillan tutkinto-opiskelijat eivät olleet kovin aktiivisia osallistumaan järjestettyihin tapahtu-

miin, joita oli kaksi kappaletta. Ensimmäinen tapahtuma oli kampuskierros, jolle osallistui noin 

7/50:stä Sähkökillan tutkinto-opiskelijasta. Kierroksen aikana käytiin tutustumassa kampuksen eri 

palveluihin, kerhoihin ja kiltoihin. Kierros kesti noin 2 tuntia ja osallistuneet antoivat hyvää pa-

lautetta kierroksesta. 

Toinen tapahtuma oli Tietoteekkarikillan KV-vastaava Tuomas Hakalan kanssa järjestetty illanviet-

totapahtuma Holvissa, jonne ei kuitenkaan osallistunut yhtäkään tutkinto-opiskelijaa Sähkökillasta. 
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Sähkökillan KV-budjetti käytettiin Sähkökillan ja Tietoteekkarikillan yhteisen avantouintisaunan 

järjestämiseen, josta on tarkempi selostus kohdassa §3.2. 
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8 ALUMNITOIMINTA 

 

Keväällä Skilta järjesti perinteisen wapun alumnisaunan 26.4. Osallistujia sauna keräsi noin 20 ja 

ohjelmaan kuului saunomisen lisäksi infoa uudesta yliopistosta, TREYstä, Skillan nykytilanteesta, 

sekä suunnitelmista Almuni ry:tä kohtaan. 

Vuosi 2019 oli merkittävä askel Skillan alumnitoiminnalle koska syksyllä saatiin vihdoin perustet-

tua Sähkökillan Alumni ry. Varsinainen perustamiskokous järjestettiin 8.6.2019. 


