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1. JOHDANTO
Vuosi 2020 yleiskuvaus
Vuosi 2020 oli varsin haastava kiltatoiminnalle. Lähtökohtana oli monet muutokset, joita oli aloitettu aiempina vuosina, mutta ei saatu vakiintumaan. Todella toiminnan täyteinen alkuvuosi aiheuttikin hallituksen mökkireissun venymisen niin myöhään, että korona ehti jo laittaa yhteyskunnan kiinni. Pandemian vuoksi myös monet muut suunnitelmat kariutuivat tai siirtyivät, näistä ehkä

merkittävimpänä kiltahuoneen remontointi. Loppuvuodesta tapahtumia ja toimintaa oli rajoitusten
sallimissa puitteissa. Haasteena oli kuitenkin monen tapahtuman siirtäminen toistuvasti ja tästä
seurannut valtava määrä ”näkymätöntä työtä” kun tapahtumia järjestettiin moneen kertaan. Vuoden lopussa pidettiin toimihenkilöhaku vuodelle 2021 jo 2020 puolella, joka todettiin toimivaksi tavaksi keventää alkuvuoden kiirettä ja työtaakkaa.

2. HALLINTO JA EDUSTUKSET
Vuonna 2020 Sähkökillassa toimivat seuraavat henkilöt:

Hallitus:
•

Puheenjohtaja – Juhani Mäkinen

•

Opintovastaava, varapuheenjohtaja – Aleksi Mattila

•

Sihteeri – Kaisa Vornanen

•

Rahastonhoitaja – Kalle Luotola

•

Viestintävastaava – Santeri Suomala

•

Yritysvastaava – Antti-Jussi Mäkipää

•

Tapahtumavastaava – Sanna Grundström

•

Virvokevastaava – Juho Elovaara

•

Kiltavastaava – Miika Kotajärvi

•

Fuksikapteeni – Ellinoora Toivonen

Toimihenkilöt:
•

Fuksikapteeni (syksy) – Janne Nousiainen

•

Sähköpaimen (kevät) – Sanna Grundström

•

Sähköpaimen (syksy) – Joel Tuomisto

•

Yritystoimari – Paavo Asikainen

•

Yritystoimari – Nicklas Uusitalo

•

Rahastonhoitajan apu – Kistian Osara

•

XQ-toimari – Petri Haapala

•

KV-Toimari – Ida Sippola

•

Sähkösanomien toimittaja – Aurora Kaaja

•

Liikuntavastaava – Mikko Rauhanen
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•

IT-guru – Max Mecklin

•

IT-juniori – Eero Talus

•

TEK-yhdyshenkilö – Lari Leino

•

Alumnivastaava – Jere Lilja

•

Tapahtumatoimari – Simo Hailla

•

Tapahtumatoimari – Kirsi Vilkko

•

Tapahtumatoimari – Niko Kangasniemi

•

Mediatoimari – Maija Luukko

•

Ruoka- ja virvoketoimari – Janne Nousiainen

•

Ruoka- ja virvoketoimari – Joel Tuomisto

•

Kiltatoimari – Nuutti Nissinen

•

Arkistointitoimari- Kaisa Kjellman

•

Palautevastaava – Saana Kaario

•

Projektitoimari – Roope Raisio

•

Vuosijuhlatoimari (52v) – Sofia Finn Virtanen

•

Vuosijuhlatoimari (52v) – Leevi Alpimaa

•

Tiedostustoimari – Jukka Johansson

•

Konsultti – Salla-Mari Palokari

•

Kiltakummi – Noora Tapio

Sähkökilta ry, Tampereen yliopisto
Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere

Merkittävänä uutuutena kokoustekniikkaan tuli mukaan etä- ja hybridikokoukset. Etämahdollisuus
kaikkiin kokouksiin koettiin todella positiivisena lisänä. Discordissa pidetyt etäkokoukset myös toimivat huomattavasti paremmin, kuin sähköpostikokoukset. Vakikokousajat saatiin sovittua hyvin
ja tämä edesauttoi kokousten toteutumista ja tehokkuutta hyvin. Hallituksen kokouksia pidettiin
vuonna 2020 36 kappaletta. Kokousten keskipituus oli 58 minuuttia.
Vuonna 2020 tehtiin myös jatkuvaa työtä vanhojen vastuuvapauksien eteen. Ensimmäisessä yleiskokouksessa saatiinkin hyväksyttyä vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle. Hallinnollisesti hyväksyttiin myös uudet säännöt killalle, merkki- ja lippuohjesääntö sekä kunniavaliokunnan työjär-

jestys.

2.1. Kiltahuone

Kiltahuoneelle suunniteltiin remonttia loppukeväälle tai kesälle mutta sitä jouduttiin siirtämään tilojen sulkeutumisen takia ja projekti jätettiin seuraavalle vuodelle.
Kiltahuoneen sulkeuduttua, avattiin Discordiin etäkiltahuone, jossa järjestettiin etätapahtumia ja
kahvituokioita.
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2.2. Yhteistyö ja edustukset
Vuonna 2020 Skilta osallistui aktiivisesti niin ystävyysainejärjestöjen, kuin myös Hervannan muiden kiltojen tapahtumiin ja juhliin. Edustajia löytyi hyvin sekä vuosijuhlille, että sähkökiltojen yhteistyökokoukseenkin.
Muiden ainejärjestöjen kanssa yhteisiä sitsejä ei valitettavasti alkuvuodesta juuri ehditty järjestä-

mään.
Opiskelijoiden lisäksi Skilta kävi esittelemässä sähkötekniikan opiskelun nykypäivää Sivomo-84
(Sähkön neljännen vuoden opiskelijoiden xq-ryhmä) ryhmälle. Yhteistyötä Skillan oman alumniyhdistyksen kanssa pyrittiin myös ylläpitämään.
Ennen pandemian aiheuttamia sulkutoimenpiteitä ehdittiin myös järjestämään kevään SYK (sähkökiltojen yhteistyökokous). SYK järjestettiin 28.2.-1.3.2020 viikonloppuna. Kaikkiaan viikonlopun
aikana oli 19 osallistujaa ja edustusta oli kaikkialta muualta kuin Otaniemestä. Tämä siitä huolimatta, että doodle-kyselyn perusteella Otaniemestä olisi pitänyt edustusta päästä mutta Lappeenrannasta ei. Perjantai iltaa vietettiin konetalonsaunalla Tree Wizard Tournamentin muodossa. Oulu

oli löytänyt vanhan perinteikkään kiertopalkinnon tähän liittyen, joka oli vuosia ollut hukassa. Oulu
voitti ks. turnauksen, joten palkinto palasi sinne takaisin. Tulevaisuudessa nähdään, moneksiko
vuodeksi se jää taas unholaan. Lauantaina pidettiin varsinainen kokous, jossa vaihdettiin kiltojen
kuulumisia. Sisäänottojen kasvu ja sekä kv-teemat olivat yhdistäviä asioita. Illalla pidettiin perinteikäs viinakokous bommarissa. Sunnuntaina saateltiin vieraat turvallisesti kotimatkalle.

2.3. Talous
Varovainen rahankäyttö jatkui johtuen siitä, että edelleenkään vuoden 2017 tilinpäätös ei ollut valmis. Näin ollen killan talouden suunnittelu oli todella vaikeaa. Pandemia tilanne johti siihen, että

useat isot tapahtumat jäivät järjestämättä. Tämän seurauksena rahaliikennettä oli vuoden aikana
vähemmän kuin ns. normaalivuonna.
Tieto siitä, että 50-vuotis juhlavuosi ei mennyt ihan niin paljon miinukselle kuin pelättiin, helpotti
kuitenkin pahinta talousstressiä hallitukselta. Killan vpj/opintovastaava (2019 rahastonhoitaja)
käytti paljon aikaa vuoden 2017 tilinpäätöksen loppuun saattamiseen, jotta se saataisiin viimein
valmiiksi eikä kuormittaisi enää liikaa 2020 rahastonhoitajaa. Syksyllä vihdoin saatiinkin tp17
yleiskokoukseen. Vuoden 2018 tilinpäätös ei edennyt, koska kyseisen vuoden rahastonhoitaja oli
vaihdossa ja Aleksilla oli loppuvuonna takki aika tyhjä ison tp17 projektin jälkeen. Rästejä siis jäi
myös seuraavalle hallitukselle. Killan taloudenhoito on edelleen raskas prosessi, ja tähän olisi hyvä
kiinnittää tulevaisuudessa huomioita. Myös rahastonhoitajan ja muiden hallitusten jäsenten kom-

munikointia olisi hyvä tulevaisuudessa parantaa, esimerkiksi siten, että ennen tapahtumaa tarkastetaan, että osallistujat ovat maksaneet tapahtuman ennen tapahtumaa.
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3. TAPAHTUMA-, KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMINTA
3.1. Saunaillat
Ensimmäinen saunailta järjestettiin 27.1. SBB-kyykän jatkoina yhdessä Biopsi ry:n ja Bionerin
kanssa. Kyykkään osallistui 23 joukkuetta, joista suurin osa osallistui myös jatkoille. Saunaan sai
osallistua myös muut kuin pelaajat loppuillasta.

3.2. Sitsit
Kaverisitsit
Kaverisitsien päivämäärä oli 10.1. ja sitsit järjestettiin pelkille Skiltalaisille. Skillan jäsenet saivat
tuoda mukanaan avecin, jolloin osallistujia oli 70. Sitsit järjestettiin Bommarissa ”tutkapari”-teemalla. Näiden kavereita juhlistavien pöytäjuhlien jälkeen siirryttiin jatkoille Varjobaariin, johon
myös myytiin drinkkilippuja sitsilipun yhteydessä. Kaiken kaikkiaan sitsit olivat onnistunut tapahtuma.
SähLex Bad guys sitsit
4.3. järjestettiin yhdessä Lexican kanssa Bommarissa poikkitieteelliset sitsit. Teemana oli Bad

guys, ja kävijät pukeutuivat erilaisiksi pahiksiksi. Skiltalaiset ja Lexicalaiset pääsivät tutustumaan
toisiinsa ja sitsaamisen lisäksi paikan päällä myytiin molempien ainejärjestöjen haalarimerkkejä.
Kävijöitä oli 98. Sitseillä oli normista poiketen myös kaksi sereä, yksi kummaltakin ainejärjestöltä,
ja muissakin järjestelyissä sekoitettiin kummankin järjestön sitsikulttuuria. Lopputuloksena oli onnistuneet sitsit, joissa myös kävijät viihtyivät.
Sitsisimulaattori
Rajoitusten kiristyessä piti lähteä luovempaan suunnitteluun. Perinteisiä sitsejä ei ollut mahdollista
järjestää, joten pistettiin pystyyn 27.10. sitsisimulaattori, joka toimi rastisuunnistuksen tyyppisesti, mutta jokainen rasti oli sitsiteemainen ja noudattivat jotakuinkin sitsien eri vaiheita, kuten

ruokataukoa, laulamista ja puheita. Yhteensä rasteja oli 8 plus lähtö/palautuspiste ja kävijöitä oli
12 viiden hengen ryhmää. Kävijöiden mukaan tapahtuma oli hauska toteutus erilaiselle sitsaamiselle ja varsinkin fuksit tykkäsivät, sillä tapahtuma saattoi olla ensimmäinen ”sitsi”-tapahtuma
heille.
Perinteiset wappusitsit, eli Pre-Coloursit ja Kumisitsit jouduttiin pandemian vuoksi perumaan. Myös
suunnitteilla olleet siniset sitsit jouduttiin perumaan.
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3.3. Wapun tapahtumat
Wappu jouduttiin tämän vuoden osalta perumaan maailmalla jylläävän pandemian vuoksi.

3.4. Kulttuuri
Hervannan perinteikäs Keskiasteen välitutkinto järjestettiin myös tänä vuonna, mutta suurin poik-

keuksin. Keskiaste päivästä tulikin Keskiaste viikko päiville 28.8.-3.9. ja kävijämäärä oli huikeat
848 henkeä. Tähän järjestelyyn päädyttiin, sillä opiskelijoille haluttiin tarjota jotain normaalia tapahtumaa, mutta samalla oli otettava rajoituksia huomioon. Joka päivälle oli varattu 150-200 henkeä porrastettuun lähtöön ja näin saatiin vähennettyä baareissa jonottamista huomattavasti. Joissakin paikoissa ei jonoa saattanut olla lainkaan. Lähes kaikki baarit Kultaista Apinaa lukuun ottamatta olivat lähteneet mukaan tapahtumaan. Tänä vuonna ei baareja edes laskutettu poikkeusajan johdosta. Jatkoja ei tänä vuonna järjestetty tartuntariskien vuoksi, mutta se ei osallistujia
haitannut. Ainoat kulut tapahtumalle aiheutuivat uniikeista haalarimerkeistä, sillä erilaisella toteutuksella ei perinteistä systeemiä pidetty, vaan merkin sai kunhan kävi kaikissa kartassa olleissa
baareissa.
Hiukkasen ja PESsin kanssa järjestetyt HerkkuWiiniFestarit olivat tänä vuonna suositummat kuin
koskaan. 7.10. järjestettyyn tapahtumaan ilmoittautui 46 viinintekijää ja kävijöitä oli noin 300.
HWF:t siirrettiin Sähkötalon sisäpihalta obeliskille, mikä varmasti houkutti enemmän kansaa. Tällä
kertaa oli kaljasarjan tilalle otettu simasarja vapun muistolle, mikä houkutti tekijöitä puoleensa.
Tapahtuma saatiin hyvin organisoitua, kun sarjat oli jaettu etunurtsilla sektoreihin ja viinin tekijät
roudasivat oman pöytänsä bommarista. Lisäksi saimme Spinnin paikalle hoitamaan musiikkipuolen.

3.5. Liikunta
Tammikuussa skilta otti osaa kyykkäliigan puljusarjaan Skilta20 joukkueella. Pelejä pelattiin hyvällä asenteella ja vaihtelevalla menestyksellä.
Helmikuussa täydennettiin liikuntakaappia sulka- ja sählypalloilla, jotka ovat olleetkin kovalla käytöllä läpi vuoden.
Maalliskuussa järjestettiin lukkopaini-lajikokeilu, jota tuli pitämään TJJK:n Perttu Tepponen. Painit
sujuivat hyvin, mutta osallistujia oli heikosti. Maaliskuussa järjestettiin Titen kanssa yhteistyössä
viikoittaista avantosaunaa suolijärvellä Juttusaunan tiloissa. Saunavuoroilla oli hyvin osallistujia ja

vuoro oli pidetty. Saunavuoroja saatiin järjestettyä vain muutamia pandemian syttymisen myötä.
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Lokakuussa järjestettiin toivottu ilmajooga-lajikokeilu liikuntastudio Beatin tiloissa. Tapahtumaan
tuli hyvin osallistujia ja joogailut sujuivat varsin hyvin.
Skillan palloilu- ja säbävuorot ovat olleet kovassa käytössä läpi vuoden, poislukien ajat, jolloin tilat
eivät ole olleet koronan takia käytettävissä.

3.6. Muut tapahtumat
Ghibbli-maratoni
Edeltävänä vuonna aloitettua leffamaratoneja jatkettiin 21.2. järjestetyllä Studio Ghibbli -maratonilla. Kampusareenan Auditoriossa katsottiin kello 12 eteenpäin leffoja ja tarjolla oli naposteltavaa.
Tähän valikoitui viisi elokuvaa: Naapurini Totoro, Liikkuva linna, Kikin lähettipalvelu, Henkien kätkemä ja Maameren tarina. Teknisten ongelmien vuoksi jouduimme kuitenkin jättämään Henkien
kätkemän katsomatta, mikä harmitti paria katsojaa, mutta muuten tapahtuma sujui onnistuneesti.
Karanteenivisa
Maan ollessa suljettuna, järjestettiin 9.4. karanteenivisa, missä pääsi testaamaan tietoaan erilaisten aiheiden osalta. Visan loputtua pelailtiin muita pelejä ajan kuluksi. Tapahtuma ei kerännyt

suurta määrää osallistujia, mutta he ketkä osallistuivat pitivät tapahtumasta.
Vostok vs. Skilta kyykkä
4.11. järjestettiin Vostokin kanssa yhteinen kyykkäturnaus Kalevan Ilvespuistossa. Osallistujia oli
noin kuusi tiimiä kummaltakin järjestöltä ja TEK oli paistamassa makkaraa tapahtumapaikalla.
Osallistujilla oli hauskaa, mutta pienen puistokoon vuoksi ei pystytty alkuun pitämään ”höntsäpelejä” sillä kaikki tila tarvittiin turnausta varten.
Skillan Kesätappo
Kesällä päästiin nauttimaan perinteisestä Skillan kesätaposta Vallitun leirikeskuksella 10.-12.7. Ta-

pahtuma ei eronnut aiempiin vuosiin juuri ollenkaan: paikanpäällä pääsi saunomaan ja viettämään
kesäpäiviä skilta-kavereiden kanssa. Aamupalan kustansi Skilta.
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4. FUKSITOIMINTA
4.1. Fuksitapahtumat

4.1.1. Alkuvuosi 2020
Tammikuu:
Skillan fuksikyykkä järjestettiin yhteistyössä TiTe:n kanssa ja turnauksen voitti Skillan fuksijoukkue. Ongelmana oli lumen puute, ja tapahtuma jouduttiin siirtämään laattapuistoon. Uutena osana tapahtumassa oli Tarzan mobiilisauna. Tapahtuma sujui hyvin ja palkintona voittajille oli pehmolelu ja skumppapullo. Skillan fuksit edustivat myöhemmin tammikuussa myös
FN-kyykässä.
Helmikuu:
Tuutorihalukkaille järjestettiin tuutori-info TEK-loungessa. Paikalle tuli useita halukkaita. Tapahtumassa opintoneuvoja esittäytyi ja kertoi tuutoroinnista. Tämän jälkeen nykyiset tuutorit
sekä fuksivastaavat pääsivät kertomaan kokemuksiaan tuutoroinnista. Tuutori-infon jälkeen
pidettiin merkkien ompeluilta, joka ei ollut suuri menestys. Paikalle jäi ainoastaan kaksi osallistujaa.
Teekkarisaunalla pidettiin haalarisauna. Lähes kaikki fuksit tulivat paikalle ja ilta oli erittäin onnistunut. Ennen tätä oli haalaritiimin palkkio Megazonessa.
Maaliskuu:
Koronan takia ainoana maaliskuun tapahtumana FN-fuksisitsit. Tarkoitus oli järjestää MIKin
kanssa Foliohattufuksisitsit, joiden jatkoina olisi toiminut laulusauna teekkarisaunalla. Maaliskuun jälkeen korona laittoi fuksitoiminnan tauolle, eikä kevään aikana muita tapahtumia enää

saatu järjestettyä.
4.1.2. Loppuvuosi 2020
Kesä:
Kesän aikana fuksisektori kokoontui fyysisesti suunnittelemaan tulevan syksyn toimintaa killan
hallituksen kesätapossa sekä Fuksineuvoston kesätapossa. FN kesätapossa luotiin myöskin
moniulotteisia, hyviä suhteita muiden kiltojen fuksivastaaviin. Fyysisten kokoontumisten lisäksi
tulevaa toimintaa suunniteltiin ahkerasti omatoimisesti kesätöiden ohella. Tiedekunnalta saatiin tuttuun tapaan aloittavien fuksien yhteistiedot, jotta heille saadaan ajantasaisin tieto tulevasta syksystä. Yhteystietojen hankinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että saisimme myös sellaisten fuksien yhteystiedot, jotka ovat ottaneet opiskelupaikkansa vastaan keväällä 19 tai jo aiemmin. Edellisenä vuotena tämmöisten fuksien yhteystiedot jäivät saamatta,
jonka seurauksena mm. nykyinen fuksikapteeni ja sähköpaimen eivät saaneet ennen omaa
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fuksivuottaan silloisilta fuksivastaavilta sähköpostia ennen orientaatioviikkoa. Kesän lopussa
myöskin kokoustettiin tiedekunnan porukan kanssa siitä, miten olemme suunnitelleet orientaatioviikon toteutettavan. Kokoukseen osallistuneet tiedekunnan edustajat olivat tyytyväisiä
suunnitelmiimme ja näin lähdettiin hyvällä fiiliksellä valmistautumaan edessä häämöttävään
orientaatioviikkoon.
Elokuu:
Tuutorisauna:

Perjantaina 14.8.2020 pidettiin Skillan ja TiTen tuutoreille tuutorisauna Teekkarisaunalla klo.
18:00 - 24:00. Tarkoituksena oli hoitaa tuutoreiden kesän jälkeiset jälleennäkemiset ennen
varaslähtöä, tutustua toisen killan tuutoreihin sekä käydä läpi viimeisimmät sisu-, intra- ja
moodle-asiat molempien kiltojen opintoneuvojien vetämänä. Ilta sujui hyvin, kiltojen fuksivastaavat olivat keksineet tuutoreille pientä ohjelmaa. Ohjelmat suoritettiin joukkueissa, joissa oli
sekaisin TiTen ja Skillan tuutoreita. Ohjelmana oli bumtsibumbumia google kääntäjän välityksellä sekä “tuo minulle” –leikin variaatio, jossa joukkueet oli köytetty yhteen turvavälien takaamiseksi. Ohjelmassa oli myös ponileikkiä.
Orientaatioviikko:

Varaslähtö:
Varaslähtö aloitettiin sunnuntaina 16.8.2020 klo. 18:00 kampuksen etunurtsilla. Ennen varaslähtöä iltapäivällä pidettiin etunurtsilla tuutori-info Skillan tuutoreille fuksivastaavien toimesta.
Infossa käytiin läpi orientaatioviikon rakenne ja ohjelma sekä jaettiin kuluvan viikon nakit. Varaslähdössä oli fukseja tosi paljon paikalla. Skillan ohjelmana fukseille oli kyykkää ja bp:tä.
Fuksit rakastuivat heti kyykkään, vaikka karttu ei luistanutkaan hiekalla kovin hyvin. Fuksivastaavien johdolla käytiin tarkastamassa Päätalon edusta, jossa seuraavana päivänä aloitettaisiin
orientaatioviikko virallisesti.
Lettukestit:

Lettukestit järjestettiin maanantaina 17.8.2020 klo. 16:00 eteenpäin kampuksen etunurtsilla.
Tarjottiin lettuja sekä hilloa. Ohjelmassa oli kyykkää, bp:tä ja ultimatea. Fuksit tutustuivat
keskenään ja nauttivat kauniista säästä. Lettutaikinaa tehtiin vanhan ohjeen mukaan 30l,
mutta ohjeesta puuttui paljon jauhoja ja taikina oli rasvaista. Haettiin lisää jauhoja. Lettutaikinaa kului n. 10l.

The ekat bileet:
Vallitsevan koronatilanteen ja kokoontumissuositusten takia, Hiukkanen päätti perua tiistaina
18.8.2020 järjestettävät The Ekat bileet. Bileiden korvikkeena päätettiin kokoontua etunurtsille, jonne jokainen kilta/kerho toisi fukseille jotain tekemistä. Skilta lupasi paistaa lettuja.
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Kaikki taikina ja haarukat kuluivat loppuun. Ennen etunurtsille siirtymistä, pidettiin tuutorryhmittäin etkot tuutoreilla. Fuksit tykkäsivät tapahtumasta ja nauttivat juomiaan antaumuksella.
Fuksi-info:
Fuksi-info pidettiin keskiviikkona 19.8.2020 Festian isossa salissa. Yliopiston kokoontumisrajoitusten takia info jouduttiin pitämään kolmessa osassa aikavälillä klo. 11:00 – 14:30. Info pyrittiin pitämään tunnin mittaisena ja välissä 15min tauko. Fuksien saapuessa saliin, isolla näytöllä pyöri jatkuvasti räjähtävä Skillan-logo. Infossa esiintyivät fuksivastaavat, paikalla oleva

Sähkökillan hallitus, biletiimin edustaja, haalaritiimin edustajat Tampereen Teekkareiden edustaja, edustajistovaalien edustaja, TREY:n edustajat ja Eestec:n edustajat. Puheenjohtaja Juhani Mäkinen lähetti fukseille videotervehdyksen ollessaan itse töissä. Fuksivastaavien osuus
koostui esittelystä, fuksipassista ja Sähkökillan toiminnasta yleisesti. Tarjolla oli limpparia aamupäivän oloihin. Osan ollessa fuksi-infossa, osa kävi TEK-infossa ja osa kierteli kampusta
tuutoreiden ohjaamana.
Vaarallinen tehtävä: Herwanta:
Toteutettiin jo perinteeksi muodostunut Vaarallinen tehtävä Herwanta keskiviikon iltana. Tehtävälapun sisältöä muutettiin vastaamaan nykyisten fuksivastaavien mieltymyksiä. Aikaa myös

vähennettiin viime vuodesta, sillä viimeksi tuntui, että aikaa oli liikaa tehtävien määrää kohden. Fuksit tykkäsivät tapahtumasta paljon, monille se oli orientaatioviikon kohokohta. Kilpailun voittajalle oli palkintoja skumppapullo, joka jaettiin fuksisaunalla. Toinenkin perinne sai jatkoa, sillä puolueettomista tuomareista huolimatta, fuksikapteenin tutorryhmä pääsi voittamaan
taas kerran.
Rantachillailut @Suolijärvi:
Torstaina 20.8.2020 järjestettiin viime vuoden tapaan Suolijärven rantachillaus KoRKin ja
Hiukkasen kanssa klo. 16:00 eteenpäin. Tapahtumapäivää suosi hyvä sää. Rannalla kävi myös
YLE:n toimittaja kuvaamassa materiaalia uutisiin opintojen aloittamisesta poikkeustilanteessa.

Tapahtumassa kiinnitettiin erityistä huomiota käsihygieniaan ja turvaväleihin. Tapahtuman
suunnittelussa oli suuria haasteita. Hiukkanen oli hankkinut epäselvyydessään vain itselleen
TEKin makkarasponsorin ja Skillan loputtomalta vaikuttanut lettutaikina, joka piti paistaa loppuun Suolijärvellä, oli kaikki paistettu jo tiistaina pois. Budjetista poiketen, jouduimme tekemään toisen 30 l lettutaikinan KoRKin kanssa. Letuille oli kuitenkin erityistä kysyntää ja tuntui
jopa, että taikina olisi loppunut liian aikaisin. Lopulta kaikilla oli kuitenkin kivaa. Ohjelmassa
oli krokettia, kyykkää, bp:tä, pallopelejä ja tietysti uintia ja saunomista mobiilisauna Tarzanissa.
Aamulenkki:
Perjantaina 21.8.2020 oli tarkoitus pitää aamulenkki leffaillan sijasta, sillä tilapalveluiden mukaan sadan hengen Kampusareenan auditorioon mahtuikin vain 12 henkilöä. Tapahtuman oli
tarkoitus olla matalan kynnyksen ulkolenkki ympäri Hervantaa, mutta fuksivastaavien, sekä
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myös fuksien, aamuisten olotilojen takia, lenkki päätettiin suunnata pitseriaan ja Hesburgeriin.
Osa porukasta tuli nauttimaan eväitä etunurtsille kauniin sään vuoksi.
Orientaatioviikon läpikäynti:
Aamulenkin jälkeen käytiin Kampusareenan auditoriossa tuutoreiden kanssa orientaatioviikko
läpi. Melkein kaikki tuutorit pääsivät paikalle. Kaikkien mielestä orientaatioviikko oli sujunut
mallikkaasti, vaikka raskas olikin. Lettutaikinaa tehtiin ennätykselliset 60 litraa ja kaikki meni.

Fuksisauna:
Tämän vuoden fuksisauna päätettiin järjestää edellisvuoden tapaan Hiukkasen kanssa. Fuksisauna järjestettiin orientaatioviikon jälkeisenä maanantaina 24.8.2020 klo. 18:00 eteenpäin
Teekkarisaunalla. Skillan vastuulla oli hoitaa saunan juoma- ja pitsatarjoilu. Hiukkaselle jäi
saunan ja paljun valmisteleminen fukseja varten sekä Tarzanin tuominen. Molemmat killat hoitivat oman haalarimerkkimyyntinsä ja yhteiset nakkivuorot. Saunan aluksi fuksivastaavat esittäytyivät ja kiltojen fuksit sekoitettiin useaksi joukkueeksi. Ohjelmassa oli aluksi Skillan jo perinteeksi muodostunut Bumtsibumbum upeilla kuvilla. Oikeasta vastauksesta ja parhaasta laulusta sai valita joukkueelleen oluen tai limpparin. Kilpailu oli sen verran kovaa, että voittajaa
jouduttiin selvittämään kahdesti. Bumtsibumbumin jälkeen oli vuorossa vastuukiltojen yhtei-

nen ohjelma eli cocktail-tikku/vaahtokarkki –tornin rakentaminen. Torneista tuli odotettuja
matalampia. Viimeisenä oli Hiukkasen perinteinen tietovisa, joka taisi olla täysi kopio viimevuotisesta. Virallisen ohjelman jälkeen jaettiin palkinnot, jokaiselle kisan voittajalla oli alkoholin lasten skumppapullo, sillä viime vuonna alkoholipalkinnoista oli tullut kuulemma palautetta.
Ilta jatkui kasuaalin ja turvallisen tutustumisen, saunomisen, paljuilun, bp:n pelaamisen ja kaljan kellottamisen parissa. Koko illan baaritiskillä oli tarjolla vettä vesitonkasta ja kertakäyttömukeja, mikä osoittautui tarpeelliseksi monelle fuksille. Porukka olisi halunnut pysyä saunalla
varmasti pidempään, mutta jossain kohtaan oli pakko saada porukka lähtemään. Fuksivastaavat taisivat jäädä laulamaan karaokea teekkarisaunalle fuksien lähdettyä.

SuperAmazingFuksiGames:
Edellisvuoden tapaan, järkättiin yhdessä Hiukkasen, Ykin ja Bionerin kanssa SuperAmazingFuksiGames maanantaina 31.8.2020 klo 16:00 eteenpäin Hervannassa ja Teekkarisaunalla.
Skillan vastuulle jäi hoitaa juomamyynti, TEK-yhteistyö sekä mainosvideon laatiminen. Kyseinen mainosvideo kuvattiin edellisenä maanantaina “kerralla purkkiin”-periaatteella. Mainosvideosta tuli erinomainen luovan ideoinnin ja loistavan editoimisen sekä näyttelijöiden spontaanisen heittäytymisen seurauksena. Skillalta oli neljä rastia: “rata ja tavaroita”, “silmät sidottuna opastus”, “edari” ja “biisiarvaus”. Biisiarvaus oli monen fuksin lempirasti. Kiltojen fuksivastaavat saapuivat saunalle hyvissä ajoin valmistelemaan ensimmäistä lähtöä. Kommelluksilta ei vältytty, sillä ennen yhtäkään kokonaista juotua olutta, oli sähköpaimen onnistunut läikyttämään kaljan rastikarttojen päälle. Pikaisella kuivauksella kartoista saatiin kuitenkin uudenveroiset. Fuksien ollessa rastikierroksella fuksivastaavat lämmittivät saunaa ja pelasivat
bp:tä. Maalirasti ruuhkautui erittäin paljon loppua kohden. Vaikka viimeisellä rastilla ei ollut
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vaikutusta pisteytykseen, oli se silti rasteista kaikkein tärkein yhteishengen sekä heittäytymisen näyttämisen takia. Nopean pisteenlaskun jälkeen voittajaksi osoittautuivat yksi Bionerin
fuksijoukkueista, jotka saivat palkinnoksi kiertopalkinnon kiltahuoneelleen sekä skumppapullon. Ilta jatkui kasuaalin ja turvallisen tutustumisen, saunomisen, paljuilun, bp:n pelaamisen ja
kaljan kellottamisen parissa. Puolelta öin laulettiin Teekkarihymni sekä Paljon onnea vaan sähköpaimenelle syntymäpäivänsä kunniaksi. Fuksit ja rastinpitäjät olisivat halunneet jäädä saunalle paljon pidemmäksi aikaan, mutta pilkku yllätti kaikki suvisävelten saattelemana.

Syyskuu:
Tänä vuonna syyskuu oli hiljainen fuksitapahtumien osalta. Talousarvioon oli varattu reilusti
rahaa fuksimökkiviikonlopun järjestämiseen. Sitä ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan vallitsevissa olosuhteissa. Toivottavasti fuksimökkiviikonloppu saataisiin ensi syksynä järjestettyä!
Seuraavana syksynä olisi aiheellista kiinnittää erityistä huomiota tapahtumiin syyskuun osalta,
jotta fuksit eivät tuntisi, että he jäisivät ns. tyhjän päälle elokuun tapahtuma myllytyksen jälkeen. Syyskuussa kuitenkin huolehdittiin sektorin hallinnollisesta puolesta, täyttelimme ahkerasti ostolaskuja sekä tapahtumaraporttejakin ihmettelimme.
Lokakuu:

Fuksifutis:
Päätettiin yhdessä Koneenrakentajakillan (GoRK) kanssa järjestää kiltojen fukseille yhteinen
fuksifutisturnaus lauantaina 24.10.2020 klo. 12:00-16:00 Ahvenisjärven jalkapallokentällä.
Ideana oli järjestää pienille joukkueille vähän rennompaa jalkapalloa KivesKupin simasarjan
tyylisesti, ilman liiallista simaa. Tapahtuman suunnittelu ja organisointi sujui mallikkaasti kiltojen fuksivastaavien ollessa erittäin innostuneita järjestämään kyseistä tapahtumaa. Kovan
mainostamisen ja vääntämisen jälkeen tapahtumaan osallistui yhteensä 14 fuksia, joista yksikään ei ollut Skillasta. Tapahtuma päätettiin silti järjestää normaalin jalkapallon merkeissä. Ilmoittautuneiden, fuksivastaavien sekä kahden Skillan tuutorin kesken saatiin kasaan täydet
joukkueet. Jalkapallon pelaaminen oli hauskaa ja maaleja sateli molempiin maaleihin. Lopulta

päädyimme tasapeliin. Osallistuminen palkittiin huikealla GoRK-haalarimerkillä.
Lokakuulle suunniteltiin myöskin järjestettäväksi fuksisitsejä, tällä kertaa vain oman killan
fuksien kesken. Sitsejä varten varattiinkin Hatanpään Soutupaviljonki 27.10. Tämä siitä
syystä, että vallitsevan maailman tilanteen vuoksi Bommaria ei saanut varattua saatikka käyttää sitsaamisen kaltaisiin aktiviteetteihin. Sitsien osalta päädyttiin kuitenkin valitettavasti siihen, että ne ovat liian suuri tartuntariski, vaikka tilassa olisi vain rajoitusten mukainen 50 henkeä, emme olisi pystyneet takaamaan riittäviä turvavälejä yms. Sitsien peruminen oli ikävä takaisku fuksisektorille, lohduttauduimme kuitenkin sillä, että jospa sitsien järjestäminen olisi
mahdollista keväällä 2021. Perinteisten sitsien sijaan järjestettiinkin “Sitsisimulaattori” johon
osallistui kiittetävästi fukseja!
Marraskuu:
Fuksivala:
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Fuksivala suunniteltiin järjestettävän perinteiseen tapaan bommarin portailla. Päivämääräksi
tälle jopa pyhälle toimitukselle päätettiin 26.11. Valaa suunniteltiin innolla, sillä edellä fukseille
suunnatusti tapahtumasta olikin jo kulunut hetkinen. Tapahtuman suunnitteleminen sujui hyvin, ja saimmekin koottua nykyisistä ja vanhoista fuksivastaavista koostuvan rytmiryhmän hoitamaan fuksivalan onnistuneesti maaliin. Myöskin tilavarauksen hoitaminen sujui mallikkaasti,
vakuutimme tilapalveluiden edustajalle, että otamme valassa turvavälit ja muut ajankohtaiset
koronaan liittyvät suositukset huomioon tapahtumassa. Aiemmista vuosista poiketen vala oli
tarkoitus toteuttaa kahdessa osastossa, jolloin väkimäärä portailla ei nousisi yli sallittuun 50

henkeen. Fuksit ilmoittautuvat innokkaasti fuksivalaan ja yllättää jopa oikeastaan yllättäen
suurin osa ilmoittautui omatoimisesti oikeaan osastoon.
Fuksivalan osalta homma meni mönkään tiistaina 24.11.2020. Tällöin nimittäin Pirkanmaan
koronanyrkki julkaisi uudet koronasuositukset Pirkanmaalle. Tämä linjaus piti sisällään seuraavanlaisen suosituksen “Yksityistilaisuuksien, kuten perhejuhlien, kokoontumisrajoitus kiristyy
Pirkanmaalla korkeintaan kymmeneen henkilöön 15.12. Asti. Näin ollen fuksisektori koki jo toisen karvaan pettymyksen kuluneena syksynä. Fuksivastaavat huuhtelivat pahimman pettymyksen alas kurkustaan ja suuntasivat katseensa kohti toivottavasti valoisampaa tulevaisuutta
kohden.
Fuksivalan sijasta keksittiin, että tuutorit voivat viettää fuksien kanssa pikkujouluja samaisena

päivänä kuin fuksivalakin oli määrä järjestää. Suosittelimme pikkujouluja järjestäessä ottamaan huomioon vallitsevan 10 hengen kokoontumisrajoituksen yksityisissä tilanteissa. Tuutoriryhmien pikkujoulut sujuivat hyvin, hauskaa oli eikä tartuntoja esiintynyt. Virkaatekevä Fuksikapteeni meinasi myöhästyä pikkujouluja seuraavana päivänä junasta, mutta hän ei myönnä,
että edellisen päivän pikkujouluilla olisi mitään osaa tai arpaa tähän liittyen.
Joulukuu:
Joulukuussa ei ollut mitään varsinaista fuksisektorin ohjelmaa. Kerhojen ja kiltojen kiertämistä
oli suunniteltu toteutettavan joulukuun tienoilla, mutta kiristyneet kokoontumisrajoitukset lopulta tekivät tästäkin mahdotonta. Yliopistomme koronanyrkki näet linjasi, että kiltahuoneet

suljetaan 1.12.2020 alkaen, ja killoissa/kerhohuoneissa oli mahdollista toteuttaa vain pakollista hallitustoimintaa.
Muu fuksitoiminta:
Fuksivastaavat osallistuivat aktiivisesti toimintaa tukevien sidosryhmien, Fuksineuvosto ja Tuutoreiden Hovi, toimintaan. Fuksineuvosto kokousti aktiivisesti ja suunnittelimme, miten pystyisimme järjestämään perinteisiä FN tapahtumia fukseille vallitsevissa olosuhteissa. Tuutoreiden
Hovissa toiminta painottui enemmän etäyhteyksien avulla tapahtuvaan keskusteluun sekä kouluttautumiseen.
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5. KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA
Vuonna 2020 killan koulutuspoliittinen toiminta oli vähäistä johtuen opintovastaavan kuormittumisesta vanhoilla rästeillä. Opintovastaavan resurssit menivät vanhojen tilinpäätösten hoitamiseen,
mutta onneksi siitä tuloksena syksyllä saatiin viimein tp17 hoidettua pois rästilistalta.
Edellisenä vuonna ideoitua opintopiiriä jatko selvitettiin keväällä, mutta pandemian aiheuttamien
sulkujen ja resurssipulan takia se jäi toteutumatta. Resurssipulan takia etätoteutusta ei lähdetty
suunnittelemaan. Killan tenttiarkisto saatiin vuoden aikana kuitenkin vihdoin päivitettyä ja arkistointi toimari tekikin ison työn skannatessaan kymmeniä mypän hyllylle kasaantuneita paperi tenttejä.
Killan opintovastaava oli myös aktiivinen TREYn ensimmäisessä edustajistossa ja on ollut siellä
mukana tekemässä isojen linjojen päätöksiä ylioppilaskunnan kopo-vaikuttamiseen liittyen. Syksyllä kerättiin myös yliopiston johdon toiveesta palautetta etätoteutuksiin liittyen. Kyselyyn saatiinkin muutamia vastauksia, jotka välitettiin eteenpäin muun muassa kyseisten kurssien vastuuhenkilöille.

6. VIESTINTÄ
Vuonna 2020 killan viestintää jatkettiin pitkälti aiempien vuosien esimerkkiä noudattaen. Hallituksen viestintäsektoria laajennettiin edellisvuoteen verrattuna, ja siihen kuului viestintävastaavan
lisäksi tiedotustoimari, Sähkösanomien päätoimittaja, valokuvaaja/mediatoimihenkilö, IT-guru
sekä IT-juniori.
Tiedotuksessa hyödynnettiin pääasiassa Skillan suurimpia ja näkyvimpiä kanavia: sähköpostilistaa
ja Telegram-tiedotuskanavaa sekä sosiaalisen median tilejä Facebookissa ja Instagramissa. Tärkeimmät kiltaa koskevat uutiset sekä esimerkiksi kutsut yleiskokouksiin ja avoimet toimaripestit

julkaistiin myös killan verkkosivuilla. Verkkosivuilla oli näkyvillä myös kalenteri, josta jäsenet pääsivät tarkistamaan tapahtumien ja liikuntavuorojen ajankohdat.
Tapahtumista taltioitua kuvamateriaalia ladattiin kuvat.fi-arkistoon, ja jäsenistöä kannustettiin jakamaan otoksia myös omassa sosiaalisessa mediassaan huomioiden valokuvaajan nimi saatetekstissä. Facebookin ja Instagramin 24 tunnin ajan kuvia säilyttävää stories-ominaisuutta käytettiin
myös esimerkiksi tunnelmakuvien jakamiseen tapahtumista reaaliajassa. Telegram-tiedotuskanavalle lähetettiin lyhyiden ja ytimekkäiden tiedotteiden lisäksi usein muistutuksia päivän tulevista
tapahtumista. Killan yleiskokoukset striimattiin killan Facebook-sivulla.

Jäsenistölle toimitettu uutiskirje eli tutummin viikkotiedote jatkoi tutuksi tullutta linjaa niin sisällön
kuin ulkoasunkin puolesta. Poikkeuksena tiedotteen jakelupäivä siirtyi perinteiseltä sunnuntailta
maanantaille. Perusteluksi tälle kerrottiin aikataulujen yhteensovitus TREYn virallisen tiedotuslistan
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kanssa, joka olikin koko vuoden ajan eräs merkittävimmistä lähteistä tiedotteen sisällön kannalta.
Viikkotiedotteissa eroteltiin kohdat pääasiassa kolmeen kategoriaan: TREYn, Sähkökilta ry:n ja
muut tiedotteet. Näistä jälkimmäisessä jaettiin tiedotteita pääasiassa muiden järjestöjen tapahtumista, mutta esimerkiksi tiedekunnan työpaikkailmoituksia ja jopa opinnäytetöihin liittyviä tutkimuskyselyitä nähtiin tiedotteissa, mikäli tekijä oli pyytänyt killan hallitukselta näihin tiedotusapua.
Myös vuonna 2019 alkanutta tapaa kerätä jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen lyhyt päätöslista
seuraavaan tiedotteeseen jatkettiin. Viikkotiedotteet toimitettiin poikkeuksetta aina kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.
Syyslukukauden alkaessa ei sähköpostilistalta poistettu jäsenmaksun maksamatta jättäneitä, kuten joinakin aiempina vuosina on ollut tapana. Tämä päätettiin jättää tekemättä, sillä killan sääntöjen perusteella sähköpostilistaa ei lasketa jäseneduksi. Päätöksen ei huomattu vaikuttavan merkittävästi killan jäsenmäärään, vaan kauden 2020-2021 jäsenmaksuja maksettiin ahkerasti. Sähköpostilistaa hyödynnettiin aktiivisesti jäsenistön tavoittamisessa; valtaosa tiedotteista pyrittiin
kuitenkin keräämään viikkotiedotteisiin ja erillisiä sähköposteja lähetettiin harkintaa käyttäen.
Omat haasteensa toi pandemia toki myös viestintään. Nopeasti muuttuvat ohjeistukset, rajoitukset
ja säännöt sekä valtakunnallisessa että korkeakoulun tilapalveluiden kontekstissa olivat paikoitel-

len hankalaa seurattavaa, mutta killan hallitus pyrki viestimään esimerkiksi kiltahuoneen aukiolosta mahdollisimman nopeasti, yksinkertaisesti ja läpinäkyvästi. Yliopistoyhteisön keväinen päätös sulkea yliopiston tilat kokonaan haittasi erityisesti Sähkösanomien toimitusta, sillä lehden taitossa käytössä ollut ohjelmisto oli saatavilla vain kampuksen sisätiloissa sijaitsevilla tietokoneilla.
Tämän seurauksena kiltalehteä toimitettiin lopulta vain kolme numeroa perinteisen neljän sijasta.
Yleisesti Sähkösanomissa jatkettiin siistityn ilmeen parissa, ja kehuja tulikin esimerkiksi uudesta
horoskooppi-kohdasta.
Vuonna 2019 alkunsa saanut idea killan viestintäsuunnitelman ja graafisen ohjeen teosta sai tuulta
siipiensä alle, kun edellä mainittuja dokumentteja valmistelemaan perustettiin erillinen viestintä-

toimikunta. Aikataulullisista syistä dokumentit eivät tulleet vuoden loppuun mennessä valmiiksi, ja
toimikunnan työ venyy vuoden 2021 puolelle.
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7. YRITYSYHTEISTYÖ
Vuosi 2020 alkoi lähes heti rekrytointitapahtuma RekryLAB:illa, joka onnistui hyvin opiskelijoiden
palautteen perusteella. Lisäksi perinteinen Caruna-sauna järkättiin, toki eri saunalla, koska Technopoliksen saunalle ei päästy. Suunnitteilla oli järjestää Autekin kanssa yhteinen yrityssauna alku-

vuodesta, mutta koronan takia tapahtuma jouduttiin perumaan, samoin kävi SAAB:in kanssa
suunnitellun yrityssaunan kanssa.
Vaikka korona rajoitti tapahtumia, yllättävän hyvin yritykset tukivat toimintaa. Vuosisopparit
vuonna 2020:
-ABB
-Merus Power
-Caruna
-Bitwise
-Elenia (kahvisponssi)
Lisäksi vuonna 2020 solmittiin vuodelle 2021 soppari ABB Hitachin kanssa. Moni muu yritys (mm.
Murata, Okmetic, Wapice, Agco Power, Tampereen Sähkölaitos, Rauman kauppakamari (=Rauman
seudun yritykset)) oli myös kiinnostunut yhteistyökuvioita uudestaan 2021 vuoden alussa.
Vuosi oli poikkeuksellinen myös fuksien haalarien kannalta, vaikka olisi luullut, että yritykset lähtisivät nihkeästi haalarisponsorointiin mukaan. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kaikki haalaripaikat
myytiin, ja haalarit saatiin ensimmäisinä (TARAKIa ja Hiukkasia ei lasketa, myivät paikat ennen
syksyä). Viimeinen paikka myytiin 14.9. ja haalarit saapuivat Hervantaan 3.11. Koronan takia haalarisaunaa ei päästy järjestämään, mutta se järjestetään vuonna 2021, kun tilanne niin sallii.
Lisäksi syksyllä alettiin suunnittelemaan vuoden 2021 RekryLABia (joka toteutuu webinaarin muodossa) sekä myymään paikkoja sinne. Skilta sai hommattua 2021 RekryLABiin Merus Powerin sekä
Solarigon.
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7.1. Ekskursiot

7.1.1. Fuksiexcu
Vuonna 2019 fuksixq tehtiin Helenille ja sen jälkeen suunnattiin saunomaan. 2020 koronan takia
fuksiexcua ei voitu järjestää perinteisessä muodossa, joten alettiin pohtimaan vaihtoehtoista ta-

paa. Loppuvuodesta oli tarkoitus mennä Modulightille, mutta koska rajoitukset kiristyivät, sekä sopivaa päivämäärää ei saatu lyötyä lukkoon, tämäkin tapahtuma jäi jäihin.

7.1.2. Ulkomaanexcu
Vuonna 2020 ei järjestetty ulkomaanexcua.

7.1.3. Sähköpäivät

Sähköpäivät olisivat olleet tänä vuonna Otaniemessä, mutta nekin peruuntuivat koronan takia.

8. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2020 kv-toiminta oli killalle haastavaa. Korona pandemian vuoksi vaihto-opiskelija toiminta pysähtyi suurelta osin.
Loppuvuodesta lokakuussa saimme hieman uutta yhteyttä kv-tutkareiden suuntaan aktiivisen tutkinto-opiskelijan kautta.
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9. ALUMNITOIMINTA
Vastuuta alumnitoiminnasta ja sen jatkuvuudesta alettiin siirtämään entistä vahvemmin Sähkökillan Alumni ry:n alle, jolla oli vuonna 2020 ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Killan ja alumniyhdistyksen yhteistyötä kehitettiin valitsemalla killan alumnivastaavaksi henkilö, joka oli samaan

aikaan mukana myös alumniyhdistyksen toiminnassa. Näin saatiin pidettyä molemmat tahot ajan
tasalla toistensa tekemisistä ja helpotettua yhteydenpitoa ja yhteistyötä.
Tarkoituksena oli myös suunnitella uudenlaisia tapahtumia killan nykyisten jäsenten ja alumnien
yhdistämiseksi, mutta valitettavasti koronapandemiasta johtuen ne jäivät alustavan ideoinnin tasolle. Siitä huolimatta välit alumniyhdistykseen pidettiin kunnossa ja killan alumnivastaava osallistui kaikkiin alumniyhdistyksen vuoden aikana järjestämiin tapahtumiin, joita oli yhteensä kaksi
kappaletta, yksi afterwork-iltama alkuvuodesta ja vuosikokous syksyllä. Alumneille jaettiin myös
tiedote killan kesätapaamisesta ja toivotettiin heidät tervetulleiksi. Paikalle saapui muutamia
melko tuoreita alumneja, mikä voidaan katsoa onnistumiseksi vaikean maailmantilanteen vuoksi.
Killan perinteinen vappupäivän munkki- ja simatarjoilu Koskenrannassa jäi toteuttamatta wapun
peruuntumisen vuoksi. Myöskään valmistumisjuhlia ei järjestetty, vaan todistukset lähetettiin valmistuneille postitse, joten valmistuneita raatilaisia ja aktiiveja ei muistettu perinteisesti ruusuin ja
onnittelukortein.
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