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1. Johdanto 22 

Vuosi 2021 oli edellisen vuoden tapaan vaikea niin kiltatoiminnalle kuin -toimijoillekin. Läpi vuoden 23 

toimintaa leimasi pandemiatilanne ja sen aiheuttamat vaikeudet. Vuosi oli vaikeuksista huolimatta 24 

tuttuun tapaan toiminnan täyteinen, vaikkakin erilainen. Tapahtumia järjestettiin mahdollisuuksien 25 

mukaan ja toiminta pyrittiin pitämään mahdollisimman normaalina poikkeusoloista huolimatta.  26 

2. Hallinto ja edustukset 27 

Vuonna 2021 Sähkökillassa toimivat seuraavat toimijat: 28 

Hallitus: 29 

• Puheenjohtaja – Kaisa Vornanen 30 

• Fuksivastaava, varapuheenjohtaja – Janne Nousiainen 31 

• Sihteeri – Kaisa Kjellman 32 

• Rahastonhoitaja – Kristian Osara 33 

• Viestintävastaava - Paju Virtanen 34 

• Opintovastaava – Sanna Grundström 35 

• Yritysvastaava – Paavo Asikainen 36 

• Tapahtumavastaava – Kirsi Vilkko 37 

• Virvokevastaava – Tommi Myller 38 

• Ruokavastaava – Tuukka Ruhanen 39 

• KV-vastaava – Lauri Lehtonen 40 

 

Toimihenkilöt: 41 

• Fuksikapteeni (syksy) – Tommi Lumpo 42 

• Sähköpaimen (kevät) – Joel Tuomisto 43 

• Sähköpaimen (syksy) – Sonja Myllynen 44 

• Yritystoimari – Simo Hailla 45 

• Yritystoimari – Sonja Myllynen 46 

• Rahastonhoitajan apu – Paavo Södergård 47 

• XQ-toimari – Sophie Tötterström 48 

• KV-toimari – Mazin Alqawas 49 

• Sähkösanomien toimittaja – Toni Telin 50 
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• Sähkösanomien toimittaja – Simo Soininen 51 

• Liikuntavastaava – Lauri Erkkilä 52 

• IT-guru – Eero Talus 53 

• IT-juniori – Aurora Kaakkolammi 54 

• TEK-yhdyshenkilö – Kalle Luotola 55 

• Alumnivastaava – Jere Lilja 56 

• Tapahtumatoimari ja graafikko – Suvi Suominen  57 

• Tapahtumatoimari – Inka Juntunen 58 

• Tapahtumatoimari – Joona Björklund 59 

• Ruoka- ja virvoketoimari (syksy) – Jarno Saarinen 60 

• Ruoka- ja virvoketoimari (syksy) – Lauri Alalammi 61 

• Ruoka- ja virvoketoimari (syksy) – Noa Ahl 62 

• Ruoka- ja virvoketoimari (syksy) – Katariina Koski 63 

• Ruoka- ja virvoketoimari (syksy) – Endrit Isufi 64 

• Ruoka- ja virvoketoimari (kevät) – Mikko Rauhanen 65 

• Kiltavastaava – Aurora Kaaja 66 

• Vuosijuhlavastaava (54v) – Sanna Grundström 67 

• Vuosijuhlavastaava (53v) – Leevi Alpimaa 68 

• Graafikko – Aleksander Ilves 69 

• Valokuvaaja – Akseli Kolari 70 

• Remppatoimari – Antti-Jussi Mäkipää 71 

• Remppatoimari – Juho Elovaara 72 

• Hyvinvointitoimari ja fuksiäiti – Ellinoora Toivonen 73 

• Virkistystoimari – Marja Vilkko 74 

• Influencer – Maija Luukko 75 

• Neuvonantaja – Juhani Mäkinen 76 

• Strategiakonsultti – Lassi Vuotari 77 

• Konsultti – Aleksi Mattila 78 

• Yhdenvertaisuusvastaava – Salla-Mari Palokari 79 

• Kiltakummi – Hilla Mäkinen 80 

 

Alkuvuodesta jouduttiin kokoustamaan lähinnä etäyhteyksin Zoomia hyödyntäen, mutta loppuvuo-81 

desta päästiin onneksi myös kokoustamaan livenä. Lähes kaikissa kokouksissa oli kuitenkin myös 82 
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etäosallistumismahdollisuus. Kokoukset pysyivät tehokkaina ja asiakohdat olivat usein hyvin val-83 

misteltuja. Toimintaa helpotti läpi vuoden käytössä ollut vakiokokousaika, joka selkeytti killan halli-84 

tuksen viikoittaista toimintaa. Vuoden aikana toiminnassa oli mukana reippaasti toimareita, jonka 85 

hallitus koki tärkeäksi korona-aikana. Suuri hallitus vaikeuttaa kuitenkin hallituksen ryhmäytymistä 86 

ja lisää työmäärää, joten tasapainottelua hallituksen koon ja hallituslaisten työmäärän välillä täytyi 87 

tänäkin vuonna tehdä. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota hallituksen kokoon. 88 

 

Vuonna 2021 hallitus kokousti 39 kertaa, joista 5 oli sähköpostikokouksia. Kokousten keskipituus 89 

oli 1 h 6 min. Huhtikuussa järjestettiin kevätyleiskokous, jossa saatiin vihdoin hyväksyttyä vuoden 90 

2018 tilinpäätös. Marraskuussa järjestettiin vaalikokous, jossa uuden hallituksen valitsemisen li-91 

säksi hyväksyttiin myös vuoden 2019 tilinpäätös. 92 

2.1 Yhteistyö ja edustukset 93 

Vuosi 2021 lähti käyntiin yhteistyön kannalta hitaasti pandemian takia, sillä juurikaan mitään ei 94 

pystytty järjestämään. Kevään aikana ei pystytty myöskään järjestämään perinteistä sähkökiltojen 95 

yhteistyökokousta (SYK) Tampereella, mutta onneksi syksyllä päästiin tapaamaan muita sähkökil-96 

toja Otaniemessä järjestetyillä Sähköpäivillä. Vuoden aikana järjestettiin tapahtumia muiden kilto-97 

jen, kerhojen ja ainejärjestöjen kanssa sekä ylläpidettiin yhteyttä alumniyhdistykseen. 98 

 

Syksy oli kiireistä aikaa vuosijuhlien osalta ja parhaimmillaan yhdessä kokouksessa päästiin valit-99 

semaan neljille vuosijuhlille edustajia. Edustusintoa kuitenkin oli ja hallitus osallistuikin aktiivisesti 100 

niin Hervannan kiltojen, sisarkiltojen kuin ystävyysainejärjestöjenkin vuosijuhlille aina kutsuttaes-101 

sa.  102 

 

Hervannan kampuksella yhteistyö jatkui laaja-alaisena ja monipuolisena. Killan toimijat osallistui-103 

vat aktiivisesti TREYn ja Tampereen Teekkarien alaisten jaostojen ja foorumien toimintaan. Näiden 104 

lisäksi skiltalaiset ovat olleet tuttu näky ylioppilaskunnan edustajistossa sekä aktiivinen ryhmä 105 

teekkarivaltuustossa. Skillan Salla-Mari Palokari toimi vuonna 2021 teekkarivaltuuston puheenjoh-106 

tajana. 107 

2.2 Talous 108 

Vuonna 2020 alkanut pandemiatilanne ja etäopiskelu jatkuivat pääosin myös kuluneen vuoden ai-109 

kana, mikä piti killan rahaliikenteen normaalia vuotta matalampana ja tuloksen voitollisena. 110 
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Saimme kuitenkin tilanteen niin salliessa järjestettyä esimerkiksi kassaa kohentavan Keskiasteen 111 

Välitutkinto -approkierroksen Hervannassa. Yleisesti ottaen tapahtumien määrä jäi vähäiselle. Kil-112 

lan 53-vuotisjuhlat järjestettiin etänä ja säästäminen aloitettiin isompia 55-vuotisjuhlia varten. Ta-113 

loudellisesti merkittävä investointi oli kiltahuoneen remontti, joka jatkui osin vuodelle 2022. 114 

Saimme remonttia varten yrityssponsorituloa. 115 

 

Vuonna 2021 hyväksyttiin vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset, minkä myötä saisimme jo jonkin 116 

aikaa perässä laahanneen killan kirjanpidon ajan tasalle. Killan taloudenhoito on edelleen raskas 117 

prosessi, ja tähän olisi hyvä kiinnittää tulevaisuudessa huomioita. Myös rahastonhoitajan ja mui-118 

den hallitusten jäsenten kommunikointia olisi hyvä tulevaisuudessa parantaa: esimerkiksi siten, 119 

että ennen tapahtumaa tarkastetaan, että osallistujat ovat maksaneet tapahtuman ennen osallistu-120 

mista. Kuluneena vuonna ei toiminnassa ollut aktiivisesti mukana rahastonhoitajan apua (”rapua”) 121 

ja vuonna 2022 siirrytäänkin käytäntöön, jossa vuoden 2021 rahastonhoitaja kouluttaa uuden ra-122 

hastonhoitajan pestiinsä ja jää taustalle konsultoimaan toimaripestin roolissa. 123 

2.3 Yhdenvertaisuus 124 

 

Vuonna 2021 toteutettiin Skillan yhdenvertaisuusprojektia. Projektin tavoitteena oli saada killalle 125 

yhdenvertaisuussuunnitelma. Projektin toteuttamiseksi valittiin yhdenvertaisuustoimikunta, johon 126 

kuuluivat Paju Virtanen, Kaisa Vornanen, Lassi Vuotari, Adam Zeidan ja Salla-Mari Palokari. Vuoden 127 

aikana toteutettiin yhdenvertaisuuskysely, osallistuttiin erilaisiin yhdenvertaisuuskoulutuksiin ja 128 

vastattiin TEKin yhdenvertaisuuskyselyyn. Suunnitelman valmistuminen lopulta venyi vuoden 2022 129 

puolelle, sillä se haluttiin tehdä kunnolla loppuun eikä kiirehtiä kasaan vuoden loppuun mennessä. 130 

2.4 Kiltahuone 131 

Kiltahuone remontoitiin 2021–2022 välisenä aikana. Tavoitteena oli päivittää kiltahuone tähän päi-132 

vään useiden pyyntöjen toimesta, lisäksi kiltahuoneen remonttia oli suullisesti mietitty jo pitkään. 133 

Kiltahuoneen remonttiin budjetoitiin yhteensä 6000e, 4000e killan rahoista ja vähintään 2000e 134 

sponsorimyynneistä. 135 

 

Koko prosessi alkoi kyselyllä jäsenistöltä kiltahuoneen tarpeista ja puutoksista. Sen jälkeen kasat-136 

tiin kokoon halukkaista remonttitiimi. Yhteensä innokkaita remppaajia saatiin ryhmään 19.  137 
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Ensimmäiset tapaamiset ryhmän kanssa aloitettiin jo helmikuussa 2021, ja suunnitteilla oli rem-138 

pata kiltahuone alkuvuodesta alkaen. Kuitenkin tällöin iski paha korona-aalto, ja koulu käytännössä 139 

suljettiin, eikä kiltahuoneremonttia voitu viedä eteenpäin. Kesällä myöskin oli hiljaista, koska remp-140 

paajat olivat eri paikkakunnilla. Alkusyksystä homma saatiin vasta käyntiin. 141 

 

Sponsoreita saatiin myytyä yhteensä 2500e, Kouluelektroniikka ja Teleste ostivat 500 euron arvoi-142 

set mainospaikat ja Bitwise 1500 euron arvoisen paikan. Kiitos yritystiimille sponsoreiden myynnin 143 

auttamisessa. 144 

 

Kiltahuoneella käytännössä uusittiin lähes kaikki. Kaikki pinnat hiottiin, kitattiin ja maalattiin, keittiö 145 

uusittiin kokonaan, kiltahuone sai uudet sohvat, uudet valkotaulut aurinkopaneeleista sekä kilta-146 

huone sai paljon enemmän säilytystilaa. Myös todella monesta vanhasta tilaa vievästä ja tarpeet-147 

tomasta luovuttiin kuten esimerkiksi paperisesta tenttiarkistosta. 148 

 

Ongelmia remonttiin muodostui remppaajien aikataulujen yhteensovittamisessa, sekä siinä, että 149 

loppujen lopuksi aktiivisia remppaajia oli noin puolet koko ryhmän koosta. Lisäksi tilapalveluita sai 150 

odottaa kuukausia (sähkärin ja putkarin osalta). Remontti saatiin kuitenkin vietyä kunnialla loppuun 151 

asti, ja remppaajat saavat olla todella tyytyväisiä työpanokseensa. 152 

2.5 Kiltavaateprojekti 153 

Vuoden 2021 aikana toteutettiin myös pitkään niin jäsenistön kuin hallituksenkin puolelta odotettu 154 

kiltavaatetilaus. Keväällä suunniteltiin vaatteet ja valittiin toimittaja vaatteille. Heti alkusyksystä jä-155 

senistö pääsi valitsemaan upeiden vaatteiden joukosta ja toimitus tapahtui lopulta lokakuun lo-156 

pulla. Kiltavaatteet nousivat suosioon ja kampuksella näkyy nyt jatkuvasti upeita skiltavaatteita. 157 

Projektista vastasi Joel Tuomisto ja projekti sujui mallikkaasti. Jatkossa olisi syytä toteuttaa vas-158 

taava kiltavaatetilaus hieman tiheämmällä aikataululla, kuin n. neljän vuoden kuluttua tästä. 159 
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3. Tapahtuma-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta 160 

3.1 Saunaillat 161 

Keskiasteen välitutkinnon jatkot 162 

Keskiasteen välitutkinnon hyvä menestys mahdollisti saunalla järjestettävät jatkot lyhyellä varoi-163 

tusajalla toisen suorituspäivän iltana.  164 

 

Tupsufuksien haalarisauna 165 

Koronan takia aikaisemmin järjestämättä jäänyt haalarisauna saatiin järjestettyä lokakuun lopulla. 166 

 

PJ-sauna 

Pikkujoulusauna järjestettiin jälleen syysyleiskokouksen jälkeen. Herwantapeli saatiin paikalle jä-167 

senien iloksi ja useat fuksit saatettiin illan aikoina sen saloihin. Tarjolla oli riisipuuroa, laatikoita ja 168 

kinkkua. Ilta meni mukavasti ja osallistujat vaikuttivat viihtyvän. 169 

 

Hallituksenvaihto 170 

Hallituksenvaihto saatiin viimein järjestettyä marraskuussa Hämpin kattosaunalla ja ilta sujui ren-171 

nosti pelaillen ja saunoen. 172 

 

Alumnisauna 173 

Joulukuussa järjestettiin vielä vuoden viimeinen saunailta Alumnisaunan merkeissä. Paikalla oli 174 

hyvä määrä alumneja kertomassa urapoluistaan ja jakamassa ajatuksia nykyisten opiskelijoiden 175 

kanssa. 176 

3.2 Sitsit 177 

Kumisitsit 178 

 
Kumisitsit järjestettiin 22.4. MIKn ja TamArkin kanssa. Tapahtuma järjestettiin koronatilanteen 179 

vuoksi etänä Zoomin välityksellä. Osallistujille tarjottiin mahdollisuus ostaa sitsipaketti 7 eurolla, 180 

johon sisältyi juotavaa, jälkiruoka ja jotain kumista. Tapahtumalle saatiin Kaalimato sponssaa-181 

maan kondomeja, joita jaeltiin sitsipaketteihin. Paketit jaettiin ennen sitsejä osallistujille. Sitsien 182 
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kulku oli perinteinen ja mukana oli muutamia kisoja, jotka oli helppo etänä järjestää. Osallistujien 183 

määrä oli vaikea arvioida, mutta sitsipaketteja hankittiin 95 kappaletta. Sitsit onnistuivat järjestely-184 

jen osalta erittäin hyvin, mutta etäsitseillä itse sitsien kulku oli vahvasti osallistujista kiinni. 185 

 

Sits on the beach -sitsit 186 

Sits on the beach -sitsit järjestettiin 24.11. Vostokin kanssa. Sitsien teemana oli ranta ja sitsit jär-187 

jestettiin perinteisinä bommarisitseinä. Päätimme järjestää sitsit teekkarisäännöillä ja suuri osa 188 

järjestämistä olikin yhteisten sääntöjen löytämistä. Sitsejä varjosti hieman koronatilanne ja kaksi 189 

päivää ennen sitsejä jouduimmekin ottamaan käyttöön koronapassin, joka sujui lopulta mutkatto-190 

masti. Ilmoittautuneita osallistujia sitseille oli 100 mutta sairastumisien takia paikalla oli noin 70. 191 

Sitsit olivat onnistuneet ja sujuivat hyvin ensimmäisiksi bommarisitseiksi koronan jälkeen. 192 

3.3 Wapun tapahtumat 193 

Wapun 2021 Teemunkierros järjestettiin etätapahtumina ja päätimme järjestää rastikierroksen, jo-194 

hon käytimme KumipelausISOa inspiraationa. Tapahtuman nimi oli ISOkumirastikierros ja se oli 195 

auki kuusi päivää 24.–29.4. ja sen pystyi kiertämään keskustassa tai Hervannassa. Siihen kuului 196 

12 rastia, joista 10 tuli kiertää saadakseen Teemunkierroskoodin. Rastikierroksen rastit olivat kyl-197 

miä rasteja, joidenka suoritukset kirjattiin formsiin. Rastien aiheet liittyivät jotenkin KumipelausI-198 

SOon mutta olivat muodoltaa perinteisiä rastikierroksen rasteja, kuten sanaristikkoja ja kuvantun-199 

nistus-ta. Formsissa saimme 68 vastausta eli osallistujia oli vähemmän kuin oli odotettu mutta 200 

osa syy siihen saattoi olla, että tämä tapahtuma oli vaihtoehtoinen Teemunkierrostapahtuma. Ta-201 

pahtumasta kerättiin palautetta ja niiden perusteella kierros oli onnistunut ja hyvää vaihtelua 202 

Zoom-etätapahtumille. 203 

3.4 Kulttuuri 204 

Keskiasteen välitutkinto 205 

Keskiasteen välitutkintoa tänäkin vuonna varjosti koronatilanne mutta jo viime vuonna päätimme, 206 

että olisi hyvä järjestää tapahtuma kaksipäiväisenä. Tapahtuma päätettiin myös siirtää lokakuun 207 

puolelle siinä toivossa, että rajoitukset löyhenisivät. Tapahtumapäivät olivat siis 6.10. ja 7.10. ja 208 

kummallekin tapahtuma päivälle myytiin 500 lippua. Kaikki Hervannan baarit olivat mukana kier-209 

roksessa, kun Kultainen Apinakin päätti lähteä viime hetkellä mukaan, kun ravintolarajoitukset läh-210 

tivät viikkoa ennen tapahtumaa. Jatkopaikkaa ei tapahtuma päiville ehditty saamaan, kun rajoituk-211 

set olivat olleet sen verran tiukat mutta ensimmäisen päivän aikana tuli ilmoitus, että voisimme toi-212 
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sen päivän jatkot pitää Teekkarisaunalla. Jatkot sujuivat hyvin, vaikka pieni pelko oli suuresta väki-213 

määrästä. Muuten tapahtuma sujui perinteisesti leimoja keräämällä appropassiin ja suorittamalla 214 

eri tutkintoja. Yhteensä merkkejä kului 911 eli jokainen lipun ostanut ei suorittanut tutkintoa. 215 

 

Herkkuwiinifestarit 216 

Tänä vuonna Herkkuwiinifestarit järjestettiin 13.10. Hiukkasen ja PESin kanssa Etunurtsilla. Olim-217 

me jo suunnitelleet, että tapahtuma siirrettäisiin takaisin Bommariin mutta koronatilanne ei sitä 218 

sallinut. Sen sijaan bommarista tuotiin viinintekijöillä pöydät TREYn pakun avulla. Sää suosi tapah-219 

tumaa ja siksi osallistujiakin oli ennätys määrä. Viinin ja siman tekijöitä oli yhteensä 52 ja osallistu-220 

jia 474 ostettujen mukien mukaan. Tapahtumassa perinteisten sarjavoittajien lisäksi yleisö sai ää-221 

nestää yleisön suosikkia ja äänestyksen perusteella jaettiin yleisön suosikki -palkinto. 222 

3.5 Liikunta 223 

Helmikuussa Skilta osallistui hallitusten kävelyhaasteeseen, jossa tavoitteena oli kävellä 24h. 224 

Tässä myös onnistuttiin. Syyskuussa käytiin syysvaelluksella Autekin kanssa Helvetinjärven kan-225 

sallispuistossa Henen kyydillä. Reissu oli mukava ja jäsenistöä molemmista killoista oli hyvin mu-226 

kana. Lisäksi Skilta osallistui kiltojen väliseen pesäpalloturnaukseen, jonka Skilta voitti! 227 

 

Lokakuussa Skilta pelasi TiTen kanssa jalkapallo-ottelun Ahvenisjärven tekonurmella. Sää oli todel-228 

la hyvä, ainakin jos tykkää kaatosateesta. Marraskuussa järjestettiin Skilta-Luuppi kyykkä, jossa 229 

päästiin ottamaan mittaa luuppilaisista Hakametsän hiekkakentällä. Lisäksi marraskuussa käytiin 230 

laitesukelluskokeilulla, joka oli hauska ja opettavainen tapahtuma.  231 

 

Skillan palloilu- ja säbävuorot ovat olleet kovassa käytössä läpi vuoden, pois lukien ajat, jolloin tilat 232 

eivät ole olleet koronan takia käytettävissä. Palloja on hankittu lisää ja lisäksi liiveille hengittävä 233 

kassi. 234 

3.6 Muut tapahtumat 235 

Kiltatalviskaba 236 

Autekin ja KoRKin kanssa järjestettiin kiltatalviskaba 8.-21.2, jonka aikana jäsenistö pystyi suoritta-237 

maan erilaisia talviaktiviteettejä ja kirjaamaan niistä suorituksia formsiin. Osallistuminen oli ko-238 

rona-aikaan sopivaa ja osallistuminen hyvin aktiivista. 239 
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Skillan touhutuokiot 240 

Koronan takia perinteisiä tapahtumia ei voinut alkuvuonna järjestää mutta kevään aikana järjestet-241 

tiin muutamia etätouhutuokioita Zoomin välityksellä. Etätouhutuokioita oli yhteensä neljä ja niissä 242 

aiheina oli seuraavat: Vujukokkailu, maalausiltama, Pubi-visa sekä peli-ilta. Tapahtumissa osallistu-243 

mien ei ole hirveän aktiivista. 244 

 

Skillan Kesätappo 245 

Kesällä päästiin nauttimaan perinteisestä Skillan kesätaposta Vallitun leirikeskuksella 16.–18.7. 246 

Tapahtuma ei eronnut aiempiin vuosiin juuri ollenkaan: paikan päällä pääsi saunomaan ja viettä-247 

mään kesäpäiviä kiltakavereiden kanssa. Aamupalan kustansi Skilta.  248 

 

Sininen Kyykkä 249 

Sininen kyykkä järjestettiin 26.10. Kopulan ja Tason kanssa Laattapuistossa. Kyykkätapahtumaa ei 250 

järjestetty perinteisessä turnausmuodossa, vaan ideana oli enemmän tutustua pienellä kynnyksellä 251 

kyykkäämiseen ja harjoitella kartun heittoa. Tarjolla oli myös TEKin sponsoroimaa makkaraa sekä 252 

kaakaota. Tapahtuma oli onnistunut ja hyvä tapahtuma niille, joille kyykkä ei ollut niin tuttu laji. 253 

4. Fuksitoiminta 254 

 

Tammikuu 255 

Perinteisesti tammikuussa järjestetty TST-fuksikyykkä järjestettiin vasta helmikuussa haastavan 256 

koronatilanteen vuoksi. 257 

 

Helmikuu 258 

Helmikuussa päästiin vihdoin järjestämään perinteinen TST-fuksikyykkä yhdessä TiTen kanssa. 259 

Turnaus järjestettiin polyymerihallien parkkipaikalla. Osanottajia oli reilusti kummastakin killasta ja 260 

kyykkätunnelma oli käsin kosketeltavissa. TEK tuki turnausta makkaroiden ja kasvomaskien mer-261 

keissä. 262 
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Maaliskuu 263 

Maaliskuussa järjestettiin fuksisitsit ensimmäistä kertaa etätoteutuksella. Sitsit olivat kokonaisuu-264 

dessaan onnistuneet ja sitsit toimivat samalla tärkeänä tapakasvatuksena fukseille. Sitsaustapoja 265 

fukseille opastamaan saatiin mallipöydän ääreen useampikin vanhempi tieteenharjoittaja. Fuksien 266 

osallistuminen etäfuksisitseille oli vähäisempää kuin aikaisempina vuosina bommarissa järjeste-267 

tyille fuksisitseille. 268 

 

Huhtikuu 269 

Huhtikuussa fuksitapahtumien osalta otettiin pienoinen loppukiri superfuksipyrkyrin vuoksi. Ensim-270 

mäistä kertaa järjestetty etäfuksivala onnistui hyvin ja fukseja osallistui kohtuullisesti. Pitkät perin-271 

teet omaavan fuksivalan toteuttaminen etänä vaati hieman kekseliäisyyttä, mutta lopputulos oli 272 

onnistunut.  Huhtikuussa päivän valon näki myös Skillan ja TiTen fuksivastaavien pitkäkestoinen 273 

projekti, uusi tapahtumakonsepti nimeltään ”Haluatko Teekkariksi?”. Kyseinen tapahtuma toteutet-274 

tiin etätoteutuksena Wapun ensimmäisenä iltana. Virkaatekevät fuksivastaavat toimivat juontajina 275 

studiossa ja mukaan ilmoittautuneet fuksiryhmät osallistuivat visaan etänä Discordin välitysellä. 276 

Molempien kiltojen fuksit sekä myös jäsenistö pystyivät seuraamaan spektaakkelia twitchin väli-277 

tyksellä. Tapahtumakonseptiin oli otettu mallia suositusta ”Haluatko Miljonääriksi” formaatista, ja 278 

visan asteittain vaikeutuvat kysymykset koskivat tamperelaista teekkarikulttuuria, yliopistoamme 279 

ja kiltojen historiaa. Tapahtuma oli hyvin suosittu myös vanhempien tieteenharjoittajien keskuu-280 

dessa ja sai paljon kehuja. Wapun aikana järjestettiin myös ratikka teemainen fuksiXQ, joka toteu-281 

tettiin etätoteutuksena. XQ:a varten saatiin käyttöön tietokoneella toimiva ratikkasimulaattori, joka 282 

korvasi normaalin XQ:un bussikuljetuksen. Yritysesittelyt olivat etukäteen sovittuna silloisen Hi-283 

tachi ABB Power Gridsin (nyk. Hitachi Energy) sekä Škoda Transtechin kanssa. Hitachi ABB Power 284 

Gridsiltä oli vanhoja sähköteekkareita kertomassa toimenkuvastaan ja opinnoistaan. Škoda Trans-285 

techin panos XQ:lla rajoittui kuitenkin vain ratikkasimulaattorin tarjoamiseen, sillä Škoda Trans-286 

techin edustajaa ei saapunut XQ:n Zoomiin eikä häntä saatu kiinni XQ päivänä. Fukseja joitui hou-287 

kuttelemaan reippaasti, jotta heidät saatiin innostumaan XQ:sta etätoteutuksella, mutta ennen ta-288 

pahtumaa suunnitellut uniikit haalarimerkit houkuttelivat fukseja osallistumaan. Perinteinen teek-289 

karikaste siirtyi koronatilanteen vuoksi järjestettäväksi syyslukukauden alkuun. 290 
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Kesä 291 

Kesän aikana fuksisektori kokoontui etäyhteyksin useampaan otteeseen. Toisiaan nähtiin myös FN 292 

kesätapossa. Kesätapossa tutustuttiin muiden kiltojen nykyisiin ja vanhoihin fuksivastaaviin. Ke-293 

sän aikana aloitettiin jo hyvissä ajoin orientaatioviikon ja yleisesti uusien opiskelijoiden vastaanot-294 

toon liittyvät suunnittelut. Fuksimökkiviikonlopun suunnittelu aloitettiin myös kesällä. Yhteystieto-295 

jen hankinnassa oli tänäkin vuonna hieman epäselvyyksiä, lopulta pienen uurastuksen jälkeen 296 

saimme aika hyvän kuvan siitä, ketä kaikkia meille on tulossa opiskelemaan. 297 

 

Elokuu 298 

Tuutori”sauna” 299 

Perjantaina 20.8.2021 pidettiin Skillan ja TiTen tuutoreille tuutorisaunan korvaava tapahtuma Laat-300 

tapuistossa ja Suolijärvellä. Perinteistä tuutorisaunaa ei voitu järjestää, sillä koronarajoitukset ra-301 

joittivat. Porukka jouduttiin jakamaan kahteen osaan rajoitusten takia. Tarkoituksena oli hoitaa tuu-302 

toreiden kesän jälkeiset jälleennäkemiset ennen varaslähtöä. Ilta sujui hyvin, kiltojen fuksivastaa-303 

vat olivat keksineet tuutoreille pientä ohjelmaa. Ohjelmat suoritettiin joukkueissa, joissa oli sekai-304 

sin TiTen ja Skillan tuutoreita. Ohjelmana oli bumtsibumia google kääntäjän välityksellä sekä “tuo 305 

minulle” –leikin variaatio, jossa joukkueet oli köytetty yhteen turvavälien takaamiseksi. Ohjelmassa 306 

oli myös pieniä tutustumisleikkejä. Pientä haastetta toi se, että TiTen KV-tuutorit olivat myös pai-307 

kalla toisessa lokaatiossa. Meillä ei etukäteen ollut tietoa tästä. 308 

 

Orientaatioviikko 309 

Orientaatioviikkoa varjosti koronapandemian takia voimassa olleet rajoitukset. Kaikki, mitä oli pe-310 

rinteisesti järjestetty etunurtsilla, jouduttiin järjestämään Laattapuistossa, kun yliopisto kielsi etu-311 

nurtsilla tapahtumien järjestämisen yli 50 hengen osastoilta. Itsessään tämä ei vielä ongelmaksi 312 

muodostunut, mutta kun koulu päätti, että kulkuoikeudet loppuvat klo. 22, muodostui ongelmaksi 313 

tavaroiden roudaaminen koululle ajallaan. Tämä aiheutti sen, että tapahtumien tunnelma saattoi 314 

hieman lässähtää, kun tavaroita piti lähteä viemään jo iltayhdeksän jälkeen koululle. Ongelma rat-315 

kaistiin siten, että joku autollinen otti mahdollisimman paljon tavaraa omaan autoonsa yön yli säi-316 

löön. Tämä ei tietenkään ollut mukava ratkaisu auton omaaville henkilöille, mutta onneksi löytyi 317 

teekkarihenkisiä tuutoreita, jotka olivat valmiita antamaan autonsa käyttöön ja sullomaan sen illan 318 
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päätteeksi täyteen tavaraa sekä säilyttämään niitä siellä seuraavaan päivään asti. Toki myös isom-319 

pien esineiden, kuten grillin roudaaminen Laattapuistoon asti koululta tuotti päänvaivaa, mutta sii-320 

täkin selvittiin lopulta kivuttomasti. 321 

 

Varaslähtö 322 

Varaslähtö aloitettiin sunnuntaina 22.8.2021 klo. 18:00 Laattapuistossa. Tunti ennen varaslähdön 323 

alkua pidettiin tuutoreille lyhyt info orientaatioviikosta fuksivastaavien toimesta. Infossa käytiin 324 

läpi orientaatioviikon rakenne ja ohjelma sekä jaettiin kuluvan viikon nakit. Varaslähdössä oli 325 

fukseja tosi paljon paikalla ja ilta venyi myöhään asti. Skillan ohjelmana fukseille oli kyykkää, mölk-326 

kyä, jalkapalloa ja bp:tä. Tarjolla oli TEKin tarjoamaa makkaraa.  327 

 

Lettukestit 328 

Lettukestit järjestettiin maanantaina 23.8.2021 klo. 17:00 eteenpäin Laattapuistossa. Tarjottiin let-329 

tuja sekä hilloa. Ohjelmassa oli kyykkää, bp:tä ja mölkkyä. Fuksit tutustuivat keskenään ja nauttivat 330 

kauniista säästä. Lettutaikinaa tehtiin vanhan ohjeen mukaan 30 litraa ja sitä jäi vielä yli. Loput 331 

päätettiin käyttää torstaina rantachillailussa. 332 

 

The Ekat Bileet 333 

Vallitsevan koronatilanteen ja kokoontumissuositusten takia, Hiukkanen päätti perua tiistaina 334 

24.8.2021 järjestettävät The Ekat Bileet. Tämän tilalle päätettiin järjestää illanviettoa tuutor-335 

ryhmttäin, kaksi tuutorryhmää per paikka. Osa ryhmistä kokoontuivat jonkun kotiin, osa ulkona. Oh-336 

jelman suhteen annettiin tuutoreille vapaat kädet, jokainen porukka teki sitä, mikä parhaalta tuntui. 337 

Ilta sujui hyvin ja fukseilla oli mukavaa. 338 

 

Fuksi-info 339 

Fuksi-info pidettiin keskiviikkona 25.8.2021 klo. 11 alkaen. Koronarajoitusten takia info jouduttiin 340 

järjestämään kaksi kertaa. Infossa oli paikalla esittelemässä toimintaa Skillan hallitus, haalaritiimi, 341 

biletiimi, Tampereen teekkarit, TREY, Eestec ja Skillan yhdenvertaisuustoimikunta. Esittelyt sujuivat 342 

oikein mukavasti ja saatiin iso haalaritiimi kokoon fuksi-infojen jälkeen. Toimivaksi toimintatavaksi 343 

todettiin tehdä siten, että fuksivastaava tekee Powerpointin, johon kaikki muut lisäävät omat di-344 

ansa, jolloin ei jokaisen esittelyn välissä tarvinnut olla vaihtamassa tietokonetta kesken esittelyjen. 345 
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Tämä teki infosta sulavamman, ammattitaitoisemman ja nopeamman. Tänä vuonna ei fuksi-infoon 346 

järjestetty ruoka- ja juomatarjoiluja, sillä koronan takia se ei olisi ollut kovin fiksua. 347 

 

Waarallinen tehtävä Herwanta 348 

Waarallinen tehtävä Herwanta jouduttiin surkean sään vuoksi tuutoreiden kanssa yhteisellä pää-349 

töksellä siirtämään orientaatioviikkoa seuraavalle viikolle. Jatkossa en suosittele siirtämään tapah-350 

tumaa seuraavalle viikolle, vaan se kannattaa säästä huolimatta järjestää orientaatioviikolla. Toki 351 

tapahtuman siirtämisestä ei mitään huonoa koitunut ja osallistujia oli seuraavalla viikolla ihan yhtä 352 

paljon, kuin olisi orientaatioviikolla ollut. Itse tapahtuma sujui oikein mukavasti. Tehtävälapusta 353 

vaihdettiin muutama tehtävä uusiin, näistä uusista tehtävistä tykättiin kovasti. Tapahtuma oli erit-354 

täin onnistunut ja fuksit tykkäsivät.   355 

 

Rantachillailut Suolijärvellä 356 

Rantachillailu järjestettiin torstaina 26.8.2021. Paikalla Suolijärvellä oli myös KoRK ja Hiukkanen, 357 

mutta heidän kanssaan emme tänä vuonna yhteisiä tarjoiluja järjestäneet, sillä koronarajoitukset 358 

estivät sen. Aiemmasta poiketen halusimme järjestää enemmän ohjattua toimintaa, olihan kuiten-359 

kin jo sunnuntaina ja maanantaina ollut yleistä hengailua ja kyykän ym. pelaamista. Fuksit jaettiin 360 

uusiin ryhmiin, jotta he tutustuisivat paremmin muihinkin kuin oman ryhmän fukseihin. Ohjelmassa 361 

oli alkuun tutustumisleikkejä, jonka jälkeen musavisa, kynädippausviesti ja ruumiinosapeli. Etenkin 362 

kynädippauspelissä ryhmähenki oli silmiä hivelevä ja kaikilla oli mukavaa. Ohjatun ohjelman jäl-363 

keen tarjolla oli tiistain jäljelle jääneestä taikinasta lettuja ja loppuilta oli mukavaa ajanviettoa yh-364 

dessä. Uudistetusta ohjelmasta tykättiin ja saatiin hyvää palautetta. Ehkä jatkossa tämäntapaisen 365 

ohjelman voisi ottaa käyttöön jo orientaatioviikon maanantaina. 366 

 

Aamulenkki 367 

Perjantaina 27.8.2021 järjestettiin poikkeuksellisesti aamulenkki vain tuutorryhmittäin. Jokainen 368 

ryhmä sai suorittaa halutessaan, fuksien tahdon mukaan. 369 
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Syyskuu 370 

Teekkarikaste 371 

Syyskuussa päästiin vihdoin kastamaan vuoden 2020 fuksit aidoiksi Tampereen teekkareiksi Teek-372 

karikasteessa 11. päivä syyskuuta. Skilta meni vuonna 2021 viimeisenä kiltana koskeen, väsyneen 373 

jäynän seurauksena. Kastesauna järjestettiin Hatanpään soutupaviljongissa ja bussikyydit hoidet-374 

tiin tuttuun tapaan yhdessä TiTen kanssa.  375 

 

Syyskuussa ei järjestetty varsinaisia fuksitapahtumia. Orientaatioviikon aikana voimassa olleet ra-376 

joitukset alkoivat hellittää syyskuussa, mutta saunavarauksemme (fuksisauna & SAFG) ajoittuivat 377 

vasta lokakuulle Teekkarisaunan täydessä varauskalenterissa. Kokoontumisrajoitukset poistuivat 378 

syyskuun puolivälin tienoilla, jolloin olisi ollut sään puolesta vielä mahdollista järjestää fuksi-mökki-379 

viikonloppu. Fuksimökkiviikonlopusta on ollut puhetta jo aiempina vuosina ja sen järjestämiselle oli 380 

varattu rahaa. Fuksimökkiviikonloppua suunniteltiinkin ahkerasti loppukesästä, mutta koronarajoi-381 

tusten ollessa erittäin tiukat, 5-10 henkilön kokoontumisrajoituksella sen järjestäminen näytti niin 382 

epätodennäköiseltä, että järjestelyt pantiin jäihin ja nopealla aikataululla sitä ei enää olisi saanut 383 

järjestettyä, minkä lisäksi ilmat alkoivat kylmetä. Toivottavasti fuksimökkiviikonloppu saataisiin 384 

ensi syksynä järjestettyä!   385 

  

Syyskuussa kokoustimme tulevista fuksitapahtumista, pidimme tuutormiitin, teimme mm. Ostolas-386 

kuja ja muita hommia. Kiltahuone oli remontissa, joten pidimme fukseille haalarimerkkien, Raspu-387 

jen ja Skilta-vöiden myyntiä sähkötalon aulassa tulevia tapahtumia varten. 388 

 

Lokakuu 389 

SuperAmazingFuksiGames 390 

SuperAmazingFuksiGames, tutummin SAFG, päästiin järjestämään maanantaina 4.10.2021 yh-391 

dessä Hiukkasen, YKIn ja Bionerin kanssa. Tapahtuma oli aluksi tarkoitus järjestää syyskuussa, 392 

mutta koronarajoitukset pakottivat siirtämään tapahtuman lokakuulle. Tapahtuman rastikier-393 

rososuus toteutettiin ympäri Hervantaa nakkilaisten voimin ja jatkot päästiin viettämään Teekkari-394 

saunalla. Skillan vastuulla oli hoitaa juomamyynti sekä TEK-yhteistyö. Mainosvideon kuvasimme 395 

yhdessä muiden osallistuvien kiltojen kanssa ja video onnistui ilmeisen hyvin tapahtuman osallis-396 

tujamäärästä päätellen. Skillalta oli 3 rastia tapahtumassa, joista ensimmäisessä oli ideana kuljet-397 

taa ilmapallo esteradan läpi. Toisen rastin ideana oli saada ensin pää pyörälle tukkihumalatyylillä 398 
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ja heittää sitten palloa beerpong-kuppeihin. Kolmannessa Skillan rastissa tarkoitus oli ohjata sil-399 

mät kiinni ajavaa kurkkumopon tai muun ajoneuvon kuljettajaa. Kiltojen fuksivastaavat odottivat 400 

teekkarisaunalla ensimmäisten joukkueiden maaliintuloa lämmittäen saunaa, pelaten beerpongia 401 

ja valmistautuen tuomarointiin. Maalirasti ruuhkautui erittäin paljon loppua kohden. Maalirastilla 402 

nähtiin uskomattomia heittäytymisiä ja esityksiä joukkueilta. Voittajaksi selviytynyt fuksijoukkue 403 

palkittiin skumppapullolla sekä kiertopalkinnolla.  Teekkarisaunalla tunnelma jatkui tutuissa mer-404 

keissä beerpongia pelaillen, saunoen, makkaraa syöden sekä tutustuessa uusiin ihmisiin. Ihmisiä 405 

saunalla riitti, sillä jatkoille saivat koronarajoitusten hellitettyä osallistua myös kiltojen vanhemmat 406 

tieteenharjoittajat. Teekkarihymnin jälkeen meno jatkui n. parisen tuntia, jonka jälkeen järjestäjäpo-407 

rukka siivosi paikan kuntoon tehokkaasti.  408 

 

Fuksisauna 409 

Tämän vuoden fuksisauna päätettiin järjestää aiempien vuosien tapaan Hiukkasen kanssa. Fuksi-410 

saunaa ei voitu koronarajoitusten takia järjestämään heti orientaatioviikon jälkeen. Fuksisaunan 411 

järjestäminen siirtyi rajoitusten mukaan lokakuulle ja fuksisauna lopulta järjestettiin 25.10.2021 412 

Skillan vastuulla oli hoitaa saunan juoma- ja pitsatarjoilu. Hiukkaselle jäi saunan ja paljun valmiste-413 

leminen fukseja varten sekä Tarzanin tuominen. Molemmat killat hoitivat yhteiset nakkivuorot. 414 

Saunan aluksi fuksivastaavat esittäytyivät ja kiltojen fuksit sekoitettiin useaksi joukkueeksi. Ohjel-415 

massa oli aluksi Skillan jo perinteeksi muodostunut Bumtsibum Samulin piirtämillä upeilla kuvilla. 416 

Oikeasta vastauksesta ja parhaasta laulusta sai valita joukkueelleen oluen tai limpparin. Kilpailu oli 417 

sen verran kovaa ja kaikilla oli silmin nähden mukavaa. Bumtsibum jälkeen oli vuorossa vastuukil-418 

tojen yhteinen ohjelma aiemman vuoden tapaan eli cocktail-tikku/vaahtokarkki –tornin rakentami-419 

nen. Torneista tuli korkeampia kuin aiempana vuonna. Viimeisenä oli Hiukkasen perinteinen tieto-420 

visa, joka valmistettiin noin 15 minuuttia ennen tietovisan alkua. Virallisen ohjelman jälkeen jaettiin 421 

palkinnot, jokaiselle kisan voittajalla oli alkoholin lasten skumppapullo ja holillinen skumppapullo, 422 

sillä toissa vuonna alkoholipalkinnoista oli tullut kuulemma palautetta ja mielestämme lasten 423 

skumpan lisäksi piti palkintona olla myös holillista skumppaa nille, jotka alkoholia nauttivat. Ilta 424 

jatkui kasuaalin ja turvallisen tutustumisen, saunomisen, paljuilun ja bp:n pelaamisen merkeissä. 425 

Fuksit eivät olisi halunneet vielä lähteä saunalta, kun sen aika koitti, mutta saimme kuitenkin poru-426 

kan siirtymään seuraaviin kohteisiinsa rauhanomaisesti. 427 
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Marraskuu  428 

Fuksisitsit 429 

Fuksisitsit eli eräjorma-tupsufuksifuksisitsit päästiin järjestämään 4.11. Bommarissa. Tällä kertaa 430 

tapahtumassa oli mukana myös toisen vuosikurssin halukkaat osallistujat, sillä koronavuoden ta-431 

kia tupsufuksien sitsauskokemus oli vähäistä. Myös vanhemmille tieteenharjoittajille varattiin paik-432 

koja, ja osallistujia oli yhteensä 120. Päädyimme pienen pohdinnan jälkeen valitsemaan eräjorma-433 

teeman, joka olikin osallistujille mieleinen. Paikkaa koristeltiin havuilla ja muilla eräjormakoristeilla 434 

sekä sitseillä kuultiin entisen fuksikapteenin puhe eräjormateemalle/retkeilylle. Sitsaajat olivat pu-435 

keutuneet kekseliäästi ja näkyvästi eräkamppeisiin ja monet kantoivat mukanaan kuksaa tai muita 436 

ruokailuvälineitä. 437 

 

Ruoat päädyimme tilaamaan Pranzosta, ja ruoka oli maistuvaa. Tarjolla oli pääruoan lisäksi tieten-438 

kin jälkiruokaa, jonka lisäksi juomapuolena löytyi miedot, viinit, kahvia ja väkevää juomaa sekä al-439 

koholittomat vaihtoehdot. Sitsijärjestelyt sujuivat päällisin puolin hyvin, vaikka nämä olivat 440 

fuksisektorin ensimmäiset järjestettävät sitsit. Suuressa osassa oli nakkilaisten apu ja vanhem-441 

pien fuksivastaavien neuvot.  442 

 

Sitsit sujuivat hauskoissa merkeissä ja jatkuivat hieman yli suunnitellun ajan. Tämä ei kuitenkaan 443 

haitannut, sillä päästiin lopettamaan hyvissä ajoin. Laulut alkoivat tulla tutuksi fukseille ja menoa 444 

riitti. Paikalla nähtiin sitseille tuttuun tapaan puheita ja soololaulujakin. Mukana oli myös pientä yl-445 

lätysohjelmaa, kuten fuksisektorin improvisoima näytelmä. Hauskassa näytelmässä muistutettiin 446 

fukseja tilaamaan teekkarilakit ajoissa. Lisäksi palkittiin 3 parasta eräjorma-asua skumppapullolla 447 

ja muulla juomalla. Kun sitsit tulivat päätökseen, fuksit suuntasivat jatkoille keskustaan TiTen jär-448 

jestämiin senssibileisiin Lolaan. Osa myös siirtyi tiettävästi samaan aikaan käynnissä olleille Bak-449 

kanaaleille toiseen baariin. Järjestäjäporukka ja nakkilaiset ryhtyivät sitsipaikan siivoukseen. 450 

 

Fuksivala 451 

Fuksivala järjestettiin perinteiden mukaan Bommarin portailla 16.11.2021. Suunnittelu aloitettiin 452 

hyvissä ajoin, jotta saimme värvättyä vanhoja fuksivastaavia mukaan toimitukseen. Fuksivalaa en-453 

nen fuksit kulkivat Skillan lipun kanssa soihtukulkueessa Hervannan läpi Bommarin ovelle. Fuksi-454 

vala sujui hyvin, vaikka järjestelyiden kanssa tulikin hieman kiire. Jatkossa kannattaa varata reilusti 455 
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aikaa valmisteluille, kiireessä ei ole kiva tehdä hommia. Fuksivalan jatkot olivat Peytonissa biletii-456 

min järjestämänä. Jatkoilla oli hyvä meininki ja meno jatkui myöhään yölle asti.  457 

 

Joulukuu 458 

Joulukuussa ei ollut mitään varsinaista fuksisektorin ohjelmaa. FuksiXQ oli suunniteltu joulukuulle, 459 

mutta se jouduttiin siirtämään myöhemmälle kiristyneen koronatilanteen myötä. 460 

 

Muu fuksitoiminta 461 

Fuksivastaavat osallistuivat aktiivisesti toimintaa tukevien sidosryhmien, Fuksineuvoston ja Tuuto-462 

reiden Hovin toimintaan. Fuksineuvosto kokousti aktiivisesti ja suunnittelimme, miten pystyisimme 463 

järjestämään perinteisiä FN tapahtumia fukseille vallitsevissa olosuhteissa. 464 

5. Koulutuspoliittinen toiminta 465 

 

Vuonna 2021 ylläpidettiin hyviä suhteita TiTen opintovastaavan kanssa. Ensimmäistä kertaa järjes-466 

tettiin opintopalautekysely, joka toteutettiin yhdessä TiTen kanssa, jotta saisimme mahdollisesti 467 

kehitettyä alojen kursseja parempaan suuntaan. SISUn myötä on opintopalautteiden jättäminen 468 

selkeästi laskenut, kun ne eivät ole enää pakollisia opiskelijoille. Vähäinen palautteiden määrä on 469 

ikävää, sillä ilman palautteita emme pysty vaikuttamaan kurssien laatuun. Tarjoamalla mahdollista 470 

palkkiota vastanneille, kannustettiin ihmisiä myös jättämään palautetta. Lisäksi Skilta ja TiTe tapa-471 

sivat yhdessä kiltojen puheenjohtajien kanssa tiedekunnan dekaanin. Tapaamisessa juteltiin tut-472 

kintosuuntien tilanteista ja toiveista parannusten suhteen. 473 

 

Sähkötekniikan puolella on myös havaittu jatkuvasti heikentyvää kesäopintotarjontaa. Tähän py-474 

rimme vaikuttamaan järjestämällä kesäopintokyselyn, jotta voisimme saattaa tiedekunnan tietoon 475 

mitä kursseja sähkön opiskelijat toivoisivat kesällä järjestettävän. Tähän emme toistaiseksi saa-476 

neet juurikaan vastakaikua yliopistolta, mutta toiveiden mukaisesti tarpeeksi ahkeralla viestinnällä 477 

ja vuosittaisella kyselyllä saisimme parannettua kesäopintojen tilannetta. Loppuvuodesta pyrittiin 478 

myös käynnistämään Skillan opintopiiri tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta saapua yliopis-479 

tolle opiskelemaan yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa. Menestys tällä ei toistaiseksi ollut kovin-480 

kaan suuri, lähinnä opiskelijat tulivat hakemaan kahvia ja lähtivät tämän jälkeen muualle. Toivon 481 

mukaan tapahtuman suosio vielä joskus kasvaa.  482 
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Muuten opintovastaava toimi sitten opintoneuvojan roolissa yliopiston puolella, mikä auttoi kehit-483 

tämään suhteita henkilökunnan suuntaan, jolloin yhteydenotto oikeisiin tahoihin tapahtui matalam-484 

malla kynnyksellä. Vuoden mittaan huomioksi nousi se, että opintovastaavalla olisi myös hyvä olla 485 

toimari, joka mahdollisesti voisi jatkaa seuraavana vuonna pestiä. Näin saataisiin pestiin siirtymi-486 

nen sujuvammaksi, sillä aika ajoin kopon pesti tuntuu olevan hieman hämärän peitossa, että mitä 487 

siinä kuuluu tehdä. Toimari pystyisi auttamaan opintovastaavaa muun muassa opintopiirin järjes-488 

tämisessä ja samalla seuraamaan, mitä kaikkea opintovastaavan rooliin kuuluu. Näin ei tule tun-489 

netta vuoden alussa, että on täysin hukassa toimen kanssa. 490 

6. Viestintä 491 

 

Vuonna 2021 killan viestintä pitkälti jatkoi aiempien vuosien esimerkkejä. Viestintäsektoriin kuului 492 

IT-guru ja -juniori, graafikko, valokuvaaja, sähkösanomien päätoimittaja ja uusina toimareina toimit-493 

taja (auttamaan Sähkösanomien toimituksen kanssa) ja influencer (ig-toimari). Etenkin influencer 494 

toi suurta apua sosiaalisenmedian viestinnässä.  495 

 

Tiedotuksessa käytettiin Skillan suurimpia ja näkyvimpiä kanavia: sähköpostilistaa ja Telegram-496 

tiedotuskanavaa sekä sosiaalisen median tilejä Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa lä-497 

hinnä oli tapahtumien tiedotteet, joita hoiti tapahtumavastaava. Viikkotiedote uudistui reippaasti, 498 

kun se tehtiin Microsoftin Sway-ohjelmalla. Sisältö pysyi muuten samana ja se jaettiin jäsenistölle 499 

pääsääntöisesti sunnuntaisin. Viikkotiedotteissa eroteltiin kohdat pääasiassa kolmeen kategori-500 

aan: TREYn, Sähkökilta ry:n ja muut tiedotteet. Näistä jälkimmäisessä jaettiin tiedotteita pääasi-501 

assa muiden järjestöjen tapahtumista, mutta esimerkiksi tiedekunnan työpaikkailmoituksia ja jopa 502 

opinnäytetöihin liittyviä tutkimuskyselyitä nähtiin tiedotteissa, mikäli tekijä oli pyytänyt killan halli-503 

tukselta näihin tiedotusapua. Pientä kokousten tiivistelmää jatkettiin myös. Viikkotiedotteet toimi-504 

tettiin aina suomeksi ja englanniksi Sähkökillan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viikkotiedot-505 

teissa esiintyi uutuutena myös viikon meemi.  506 

 

Tärkeimmät kiltaa koskevat uutiset sekä esimerkiksi kutsut yleiskokouksiin ja avoimet toimaripes-507 

tit julkaistiin edellisten kanavien lisäksi myös killan verkkosivuilla. Ylipäätään verkkosivuilla tapah-508 

tuvaa viestintää lisättiin, eli oli enemmän artikkeleita tapahtumista ja tiedotteista. Verkkosivuilla oli 509 
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näkyvillä myös kalenteri, josta jäsenet pääsivät tarkistamaan tapahtumien ja liikuntavuorojen ajan-510 

kohdat. Valitettavasti kalenteria ei hyödynnetty niin paljon kuin olisi voinut olla mahdollista. Tästä 511 

syystä tapahtumakalenterin oikeudet annettiin loppuvuodesta myös seuraavalle tapahtumavastaa-512 

valle, jotta vuonna 2022 tapahtumia laitettaisiin enemmän Sähkökillan sivuille. Tapahtumista talti-513 

oitua kuvamateriaalia ladattiin kuvat.fi-arkistoon, ja jäsenistöä kannustettiin jakamaan otoksia 514 

myös omassa sosiaalisessa mediassaan huomioiden valokuvaajan nimi saatetekstissä.  515 

 

Sähkökillan Instagramiin panostettiin paljon. Viestintäsuunnitelman yhteydessä tehtiin myös graa-516 

finen ohjeistus, jossa on esim. fontteja, värimaailmaa, yms. ohjaamaan Sähkökillan Instagramin ja 517 

yleisen visuaalista ulkoasua. Facebookin ja Instagramin 24 tunnin ajan kuvia säilyttävää Stories-518 

ominaisuutta käytettiin paljon. Tarinoissa mainostettiin tapahtumia, tiedotettiin jäsenistöä sekä 519 

seuraajia ja näytettiin tunnelmia tapahtumista. Tarinoissa toteutettiin kesällä myös skiltalaiset ke-520 

sätöissä -sarja. Kesän aikana kerran viikossa esiteltiin skiltalaisten työpäiviä ja lopuksi sai esittää 521 

kysymyksiä. Myös muutama isompi Instagram-postaussarja tehtiin; killan hallituksen esittely sekä 522 

hallitushakuesittely.  523 

 

Telegram-tiedotuskanavalle lähetettiin lyhyiden ja ytimekkäiden tiedotteiden lisäksi usein muistu-524 

tuksia päivän tulevista tapahtumista. Killan yleiskokoukset striimattiin killan Facebook-sivulla tai 525 

Zoomissa.  526 

 

Sähköpostilistaa hyödynnettiin jäsenistön tavoittamisessa. Jäsenlistalle lähetettiin tärkeimmät tie-527 

dotteet (esim. tapahtumat ja yleiskokouksen kutsut), viikkotiedotteesta myöhästyneet tiedotteet 528 

sekä yrityksiltä tulleita työpaikkailmoituksia, joista oli sovittu etukäteen yritysvastaavan kanssa. 529 

Sähkösanomia ei toimitettu tänäkään vuonna paperisena, koska vallitsevan pandemian takia kilta-530 

huoneelle ei ollut pääsyä.  531 

 

Kuten aiemmin mainittu, viestintäsuunnitelma ja graafinen ohjeistus valmistuivat 2021 vuonna ja 532 

se otettiin heti laajasti käyttöön. Viestintäsuunnitelmassa määritettiin Sähkökillan sidosryhmät ja 533 

tehtiin raamit ohjaamaan Sähkökillan viestintää. Graafinen ohjeistus ohjaa Sähkökillan visuaalisen 534 

viestinnän ulkoasua. Samalla Sähkökillan logo uudistettiin: 16-hampaisesta rattaasta tehtiin 12-535 

hampainen ratas. 536 
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7. Yritysyhteistyö 537 

 

Vuosi 2021 alkoi tuttuun tapaan rekrytointitapahtuma RekryLABilla, mutta vallitsevan koronatilan-538 

teen takia messut jouduttiin järjestämään webinaarina. Skillan puolelta tapahtumaan osallistui Me-539 

rus Power ja Solarigo. Webinaariratkaisu oli onnistunut kokonaisuus, mutta ei voita lähitoteutuksena 540 

järjestettäviä messuja.  541 

 

Koko kevätlukukautta varjosti edelleen jylläävä korona ja jouduimmekin perumaan jo suunnitteilla 542 

olleiden pienimuotoisen excursion Solarigon kanssa sekä Caruna-saunan. Huhtikuussa järjestettiin 543 

FuksiXQ etänä yhdessä Hitachi Energyn ja Skoda Transtechin kanssa. Tapahtuma herätti yrityksissä 544 

kiinnostusta ja järjestimme huhtikuussa myös elektroniikkateemaisen etäXQn yhdessä Okmeticin ja 545 

CoreHW:n kanssa. Kevään puolella ei pystytty järjestämään yhtäkään lähitapahtumaa. 546 

 

Vuonna 2021 remontoitiin kiltahuone ja yritystiimi osallistui sponssien myynnissä. Remonttispons-547 

sit olivat myyntikohteena hieman haastavia, koska yritykset eivät omaksuneet kiltahuonekulttuuria 548 

ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Lopulta kiltahuoneen remonttiin osallistui kolme firmaa: Kou-549 

luelektroniikka, Teleste ja Bitwise. 550 

 

Vaikka vallitseva tilanne vaikeutti yritystapahtumien järjestämistä, yrityksillä oli suurta kiinnostusta 551 

Skillan toimintaa kohtaan ja yhteistyösopimuksia solmittiin seuraavien yritysten kanssa vuonna 552 

2021: 553 

• ABB 554 

• Merus Power 555 

• Caruna 556 

• Elenia 557 

• Terratec 558 

• Valmet Automotive 559 

• GE Healthcare 560 

• Hitachi Energy  561 

• Konecranes 562 

• Bitwise 563 

• Kouluelektroniikka 564 
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Monet muutkin yritykset (esim. Okmetic, SAAB, Vertex Systems, TVO) olivat kiinnostuneita yhteis-565 

työkuvioista, mutta koronan tuoma epävarmuus vaikeutti neuvotteluita ja näihin palataan taas uu-566 

destaan vuoden 2022 puolella. 567 

 

Tänäkin vuonna haalarimyynti jatkui tehokkaasti ennätysvauhdissa. Yritystapahtumien loistaessa 568 

poissaolollaan yrityksiä kiinnostaa selkeästi näkyvyys opiskelijahaalareissa. Haalarit tilattiin tänäkin 569 

vuonna Opiskelijahaalareilta ja ne saapuivat Hervantaan 3.11. Lokakuun lopulla päästiin vihdoin ja 570 

viimein järjestämään tupsufuksien (2020 fuksien) haalarisauna, uusien fuksien haalarisauna ajoittuu 571 

alkuvuodelle 2022 Teekkarisaunan täyden varauskalenterin takia. 572 

 

Syksyllä haalarimyyntien jälkeen alettiin suunnittelemaan ja myymään vuoden 2022 RekryLABia, 573 

joka näillä näkymin toteutuu lähimessuna. Skillalta lähti mukaan messuille Valmet Automotive ja 574 

Hitachi Energy.  575 

 

Viime vuonna peruuntuneita Otaniemen sähköpäiviä päästiin viettämään vuoden odottelun jälkeen 576 

ja Skilta toteutti RankkaXQn Otaniemeen 25.-27.11. Menomatkalla pysähdyimme vierailemassa 577 

Fingridillä ja sähköpäivillä verkostoiduttiin ja vietettiin aikaa sisarkiltojen kanssa. 578 

 

FuksiXQ oli tarkoitus järjestää Helsinkiin 9.12. mutta muutamaa viikkoa aikaisemmin vierailtava yri-579 

tys Caruna ilmoitti uusista rajoituksistaan, joten reissu jouduttiin siirtämään ensi vuodelle. Alusta-580 

vaksi päiväksi on sovittu 27.1.22. Samalle viikolle oli suunnitteilla yrityssauna Vertex Systemsin 581 

kanssa, mutta tämäkin siirtyy parempaan ajankohtaan koronan takia. 582 

 

Toisella yrityssektorin koronavuodella oli hyvää aikaa miettiä sekä kehitellä uusia yhteistyömuotoja 583 

vastaamaan paremmin yritysten tarpeita. Vuoden aikana erilaiset etätapahtumat ja webinaarit tuli-584 

vat tutuiksi ja osoittautuivat ihan toimiviksi. Uusia yhteistyömuotoja näkyvyyden saralla kehitetiin 585 

Instagramissa yhteistyöjulkaisujen muodossa sekä nettisivuilla yritysesittelyiden muodossa. Sa-586 

malla vanha PDF-muotoinen haalarikartta koki päivityksen nykyaikaan, kun sille tehtiin interaktiivinen 587 

nettisivu helpottamaan myyntejä. 588 
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8. Kansainvälinen toiminta 589 

 

Vuoden aikana vallitsevan pandemiatilanteenteen ja killan kiinniolon vuoksi killan kansainvälinen 590 

toiminta on ollut varsin hidasta tämän vuoden ajan. Alkuvuodessa selviteltiin tapausta, jossa 591 

vaihto-opiskelija haluaa killan haalarit. Lopulta päädyttiin tulokseen, jossa kansainvälinen tutkinto-592 

opiskelija saa killan jäsenmaksulla killan haalarit, mutta vaihto-opiskelija hankkii haalarit edelleen 593 

INTOn kautta. 594 

 

Selvitimme myös tehokkainta tapaa pitää yhteyttä KV-opiskelijoihin, sillä suurin osa heistä ei ole 595 

killan viestintäkanavilla, ja ainoa yhteydenpitokanava heihin on lähettää viesti yliopiston henkilö-596 

kunnan kautta tai tuutoreita välikätenä käyttäen. Kehotin uusia ja vanhoja tutkinto-opiskelijoita la-597 

taamaan telegrammin, joka tulevaisuudessa toivottavasti helpottaisi yhteydenpitoa. 598 

 Maaliskuussa aloimme myös ajamaan vaihto-opiskelijatuutorointia INTOn alaisuuteen, josta vään-599 

simme yliopiston kanssa kevään ajan, mutta pääsimme kiltoja miellyttävään lopputulokseen, joten 600 

tästä eteenpäin Skillan vastuulla on ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden tuutorointi. 601 

 

Huhtikuussa haimme TREYltä kansainvälistymistukea ohjesääntöjen kääntämiseksi, ja saimme tu-602 

kea 340 euroa. Loppukeväästä myös avasimme haut KV-tuutoreille, haastattelimme ja valitsimme 603 

hakijat, tuutoreita saimme 6 kappaletta, mutta valitettavasti vallitsevan maailmantilanteen vuoksi 604 

he eivät saaneet paikan päälle tuutoroitavia opiskelijoita, vaan tuutorointi tapahtui etänä.  605 

 

Loppuvuodesta vielä järjestimme jäsenistölle vaihtoinfon, jossa edustaja kansainvälisen liikkuvuu-606 

den palveluista tuli kertomaan, kuinka vaihtoon lähtö käytännössä onnistuu, sekä vaihdossa käy-607 

neet jäsenet tulivat kertomaan kokemuksistaan vaihdossa olosta. Tapahtuma oli suosittu, ja sai 608 

positiivista palautetta, joten sen voisi myös tulevina vuosina järjestää. 609 

9. Alumnitoiminta 610 

 

Vastuuta alumnitoiminnasta ja sen jatkuvuudesta alettiin siirtämään entistä vahvemmin Sähkökil-611 

lan Alumni ry:n alle, jolla oli vuonna 2020 ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, ja 2021 ei pan-612 

demiatilanteen takia ollut merkittävästi helpompi. Killan ja alumniyhdistyksen yhteistyötä kehitet-613 
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tiin valitsemalla killan alumnivastaavaksi henkilö, joka oli samaan aikaan mukana myös alumniyh-614 

distyksen toiminnassa. Näin saatiin pidettyä molemmat tahot ajan tasalla toistensa tekemisistä ja 615 

helpotettua yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Alumnivastaava osallistui myös yliopiston ja Teekka-616 

rialumnien tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan 617 

 

Tarkoituksena oli viime vuoden tapaan suunnitella uudenlaisia tapahtumia killan nykyisten jäsen-618 

ten ja alumnien yhdistämiseksi. Näistä toteutusasteelle pääsi alumnisauna, jonne olivat tervetul-619 

leita sekä opiskelijat että alumnit. Tapahtuma oli onnistunut, ja tarkoituksena on järjestää saman-620 

tyyppinen tapahtuma uudelleen. Välit alumniyhdistykseen pidettiin hyvinä ja killan alumnivastaava 621 

osallistui kaikkiin alumniyhdistyksen vuoden aikana järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin. Alum-622 

neille jaettiin myös tiedote killan kesätapaamisesta ja toivotettiin heidät tervetulleiksi. Paikalle saa-623 

pui muutamia melko tuoreita alumneja, mikä voidaan katsoa onnistumiseksi vaikean maailmanti-624 

lanteen vuoksi. Skillan jäsenistöä kutsuttiin myös pienellä kynnyksellä alumnien tapahtumiin Tele-625 

gram-ryhmässä huutelemalla, ja muutama uskalias sitä kautta eksyikin alumnien touhuihin mu-626 

kaan. 627 

 

Killan perinteinen vappupäivän munkki- ja simatarjoilu Koskenrannassa jäi toteuttamatta Wapun 628 

erilaisen toteutustavan, ja teekkarikasteen “yksityistilaisuusmaisuuden” vuoksi. Myöskään valmis-629 

tumisjuhlia ei järjestetty, vaan todistukset lähetettiin valmistuneille postitse, joten valmistuneita 630 

raatilaisia ja aktiiveja ei muistettu perinteisesti ruusuin ja onnittelukortein. Valmistuneille jaettiin 631 

todistuksen yhteydessä mainos alumniyhdistyksestä. 632 


