
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma 2018 
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry 

  



 

Yleistä (Puheenjohtaja Aku Viitanen) 

Vuonna 2018 toimintaa sanelevat hyvin paljon jo valmiiksi tiedossa olevat tapahtumat. 
Juhlavuoden lisäksi syksyllä 2018 AS saa kolmannen kandiohjelman phuksit ohjattavakseen. 
Killan pitkäaikaisen kehityksen kannalta keskitytään killan jatkuvuuteen, haluttavuuteen ja 
toiminnan avoimuuteen. 
 
Juhlavuoden osalta suunnittelu on käynnistynyt jo vuonna 2017 ja tämän vuoden tavoitteet 
juhlavuoden suhteen liittyvät näiden suunnitelmien toteuttamiseen ja taloudelliseen varmuuteen. 
Juhlavuosi tuo mukanaan oman taloudellisen rasitteensa ja vuonna 2018 yrityssuhde- ja 
taloustoimintaa on tarkoitus kehittää tämän kestäväksi. 
 
Uusi kandiohjelma tuo kasvavan phuksimäärän lisäksi haasteena kansainvälisyyden 
lisääntymistä ja killan toimintaa pyritäänkin ohjaamaan paremman kansainvälisen toiminnan 
mahdollistavaksi.  
Killan jatkuvuutta pyritään kehittämään luomalla runko, jonka avulla kilta pystyy toimimaan 
pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Avainkohtana on varsinkin vuodenvaihde, jolloin toimijat 
vaihtuvat. 2018 vuoden aikana pyritään selvittämään erilaisia tapoja jotka mahdollistavat killan 
toiminnan suunnittelun pitkäjänteisellä tasolla. 
 
Killan haluttavuuden lisäämisellä pyritään saamaan parempaa näkyvyyttä uusien opiskelijoiden 
ja killan sidosryhmiin kehittämällä molemminsuuntaista yhteistyötä ja killan julkisten kanavien 
käyttöä. Lisäksi sidosryhmien tuomia etuja pyritään hyödyntämään tehokaammin. 
 
Toiminnan avoimuudella pyritään madaltamaan kynnystä aktiiviseen toimintaan lähtemiselle. 
Avoimuudella tarkoitetaan tapahtumien näkyvyyden, osallistumisen ja järjestämisen avoimuutta. 
 

Hallinto (Sihteeri Jaakko Majuri) 
Tehtäväni on kirjoittaa hallituksen kokouksista yhdistyslain 5. luvun 31. pykälän täyttävä 

pöytäkirja ja hallinnoida niin ikään yhdistyslain 3. luvun 11. pykälän mukaista jäsenrekisteriä. 

Vuoden aikana pyrin ensiksikin hoitamaan tehtäviini liittyvät asiat ajoissa ja toiseksi 

täydentämään ja kehittämään jäsenrekisteriä parhaalla katsomallani tavalla. 

 

Talous (Rahastonhoitaja Karolina Itäinen)  

Rahastonhoitaja vastaa parhaan osaamisensa mukaan killan taloudesta. 

Kirjanpito tehdään huolellisesti ja tilinpäätös pyritään tekemään hyvissä ajoin valmiiksi. 

Vuoden tärkein tavoite on hoitaa killan taloutta siten, että se jää 

hyvinvoivana myös tulevalle rahastonhoitajalle. Taloutta pyritään hoitamaan niin, että 

juhlavuoden suuremmatkin tapahtumat voidaan toteuttaa. 

 



 

Yrityssuhteet (Yrityssuhdevastaava Leo Matikainen) 
Yrityssuhdevastaavan keskeisimpänä tehtävänä on ylläpitää sekä luoda killan ja sen 
yhteistyökumppani yritysten välisiä suhteita. Yrityssuhdevastaava vastaa koko 
yrityssuhdetoimikunnan toiminnasta, killan maineesta firmojen silmissä sekä yrityssuhteiden 
strategiasta. 
 
Vuosi 2018 tulee olemaan erilainen koko killalle juhlavuoden takia ja tämä näkyy myös 
yrityssuhteissa. Erilaiset juhlavuoteen liittyvät asiat, kuten Linnanmäen vuokraus sekä siihen 
liittyvä pääsponsori on mahdollisuus lisätä killan liikevaihtoa dramaattisesti. Tavoitteemme 
yrityssuhteissa tuleekin olemaan uuden nousun löytäminen killalle, että pystymme toteuttamaan 
vuotuisen normaalitoiminnan lisäksi kaikki lisätoiminnat mitä juhlavuosi tuo tullessaan. 
Normaalitoimintaan kuuluvat kaikki excursiot sekä perustoiminnan kattavat yhteistyöpaketit. 
Tämän ohella pyrimme yhdessä toimikunnan kanssa löytämään lisää noususuhdannetta 
yrityssuhteisiin mikä jatkuisi pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Toimikunnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu myös excursioiden järjestäminen yhteistyöyrityksiin. 
Näistä perinteisin on rrrRankka, joka on vuosittain koostunut useammasta yritysvierailusta 
ympäri Suomea. Tämän ohella selvitämme uusia tapoja tarjota työnhakuun liittyvää avustusta 
yritysten kautta killan opiskelijoille sekä alumneille.  
 
 Tarkoituksena olisi myös luoda yhteyksiä suuriin automaation yrityksiin, jotta saisimme vieläkin 
helpommin opiskelijoita luomaan uraa kyseiseen teollisuuteen.  
 

Viestintä (Viestintämestari Taavi Oja) 
Tiedotuksen tavoitteena on pitää killan jäsenet ajan tasalla killan tapahtumista ja 

toiminnasta. Tiedottaja huolehtii siitä vastaamalla killan sähköpostilistoista, verkkosivuista, 

kalenterista ja muista tiedotuskanavista. Tiedottaja toimii linkkinä killan hallituksen ja 

toimihenkilöiden, kiltalaisten sekä killan ulkopuolisten välisessä viestinnässä. 

 

Vuoden 2018 tavoite on kehittää killan tiedottamisesta reaaliaikaisempi ja saavutettavampi.  

Yhteistyössä ATK-toimikunnan kanssa killan verkkosivujen tiedotusta tullaan kehittämään, 

killan verkkosivuille pyritään lisäämään kaikki kiltalaisia kiinnostavat tiedotteet. 

Uudistuneen tiedotuksen jatkokehittelyssä on hyvin tärkeää saada kiltalaisilta palautetta. 

Saavutettavuutta pyritään kehittämään kasvattamalla Englannin kielen osuutta killan 

tiedotuksessa. 

 

ATK (Bittimestari Mikko Peltonen) 

ATK-toimikunta huolehtii killan palvelimista, muista tietokoneista ja IT-järjestelmistä, kuten 

killan 



 

nettisivuista, foorumista ja ilmoittautumisjärjestelmästä. Tavoitteena on killan oman fyysisen 

palvelimen toimintojen siirtäminen pilveen sekä ylläpitää ja kehittää nykyisiä palveluita. Uusia 

palveluja suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa. 

 

Mediatoimikunta (Mediakeisari Miika Lehtimäki) 
Mediatoimikunta tulee vastaamaan killan mediatuotannon tarpeista erityisesti dokumentoinnin, 
grafiikan ja sosiaalisen median osalta. Toimikunnan luonne edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden 
killan toimijoiden, kuten IE:n, stimulaatiotoimikunnan sekä kulttuuritoimikunnan kanssa. Tätä 
pyritään ylläpitämään esimerkiksi kokoustamalla em. tahojen kanssa. 
 

Dokumentointi pyritään järjestämään kaikissa killan tapahtumissa, joihin sellainen halutaan. 
Dokumentointi organisoidaan siten, että vähintään yksi dokumentoija on kulloinkin paikalla. 
Kuvat editoidaan ja ladataan killan galleriaan mahdollisimman nopeasti. Gallerian 
uudistustarvetta ja -aikataulua pyritään mitoittamaan yhdessä ATKTMK:n kanssa. 
 
Grafiikkaa toimitetaan killan tapahtumiin ja muihin tarpeisiin resurssien mukaan. Graafikot ovat 
käytettävissä esimerkiksi julisteiden, haalarimerkkien sekä kiltatuotteiden suunnittelussa. 
 
Sosiaalisessa mediassa pyritään toimimaan ja näkymään aiempaa aktiivisemmin. Seuraajille 
tullaan tarjoamaan enemmän heitä kiinnostavaa materiaalia, kuten kuvia kulissien takaa ja 
vapaamuotoisia postauksia liittyen AS:n toimintaan. Facebook pidetään virallisen tiedotuksen 
kanavana, jossa voi julkaista päivityksiä esimerkiksi tulevista tapahtumista. Erityisesti tänä 
vuonna sosiaalinen media tulee olemaan avainasemassa juhlavuosihypen luomisessa - tämä 
tullaan toteuttamaan yhteistyössä stimulaatiotoimikunnan kanssa. 
 

Huvitoiminta (Isäntä Mari Pulkkinen & Emäntä Severi 

Casserly)  

IE johtaa killan huvitoimikuntaa, jonka tehtävänä on järjestää kiltalaisille erilaisia tapahtumia 

mm. sitsejä ja saunailtoja. Tänä vuonna Huvi pyrkii perinteisten tehtävien ohella järjestämään 

enemmän pienempiä tapahtumia, mahdollisesti yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Näiden 

tapahtumien tavoitteena on kannustaa kiltalaisia myös itse järjestämään vastaavia. 

 

Smurffien koulutukseen tullaan panostamaan, heitä pyritään ottamaan mukaan tapahtumien 

suunnitteluun ja heille pyritään jakamaan suurempaa vastuuta.  

 

Kulttuuri (Kulttuurimestari Arttu Rintala) 
Kulttuurimestari ohjaa killan kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa, joka järjestää tapahtumia ja niihin 

ohjelmaa. 



 

 

Lisäksi pyritään miettimään mahdollisia kulttuuriexcukohteita. Toimikunta järjestää perinteisiä 

ja mahdollisuuksien mukaan myös uusia tapahtumia. Erityisesti kartoitetaan mahdollisuutta 

järjestää Prodekon tyylisiä yrityssponsoroituja kulttuuritapahtumia. Kiltalaisten toiveesta 

pyritään järjestämään myös enemmän alkoholittomia hengailuiltoja. Kulttuuritoimikunta pyrkii 

järjestämään jo perinteeksi muodostuneen laulukilpailun. Pyritään tekemään entistä parempaa 

yhteistyötä mm. IEn kanssa. 

 

Ulko- ja edustustoiminta (Kulttuurimestari Arttu Rintala) 

Kulttuurimestari pitää yhteyttä killan vanhoihin ystävyysjärjestöihin ja pyrkii pitämään suhteet 

vähintään yhtä lämpiminä kuin aikaisempinakin vuosina. Myös uusia suhteita pyritään luomaan, 

tosin niin, että suhteet jäävät kestäviksi ja palvelisivat mahdollisimman hyvin kiltalaisten 

tahtotilaa.  

 

Yhteisiä tapahtumia järjestetään eri ystävyysjärjestöjen kanssa sekä osallistutaan muiden 

tapahtumiin kutsun tullessa. Suurista opiskelijatapahtumista, kuten approista, tiedotetaan 

kiltalaisia. Hallitus pyrkii edustamaan kiltaa erilaisissa tapahtumissa, kuten muiden yhdistysten 

vuosijuhlilla.  

 

Juhlavuotena pyritään erityisesti pitämään huolta vanhoista ja lämpimistä suhteista 

ystävyysjärjestöihin sekä keksimään yhteistä tekemistä niiden kanssa. 

 

GT (Kultainen päätoimittaja Antti Mella) 
Vuonna 2018 Kultainen toimitus julkaisee 4 laadukasta ja n laadutonta lehteä. GT:n 

kirjoittajiksi pyritään saamaan monipuolinen joukko kiltalaisia. GT:n toimitus kartoittaa 

mahdollisuutta jatkaa lehden kestotilausmahdollisuutta. 

 

Wanhainkoti (Seniilisihteeri Aapo Rantala) 
Wanhainkodin tarkoituksena on luoda jo arvostettavaan N:n vuoden akateemiseen ikään 

päässeille nykyisille ja vanhoille kiltalaisille mahdollisuus seurustella tutussa porukassa wanhoja 

parempia aikoja muistellen. Seniilisihteeri, yhdessä neljännen vuoden opiskelijoiden kanssa, 

järjestää vuoden aikana wanhojen saunan sekä wanhojen sitsit.  

 

Vuonna 2018 wanhainkodin kehityspisteenä on kohdistaa tapahtumien mainostusta myös 

alumniyhdistyksen suuntaan. Näin myös ne wanhista wanhimmat saadaan osallistettua mukaan 

wanhainkodin toimintaan. Tiedotuksessa pyritään myös olemaan ajoissa, jotta tapahtumiin 

osallistujat voivat sovittaa aikataulujaan. 

 



 

Alumnisuhteet (puheenjohtaja) 
Alumnitoiminnassa pyritään kehittämään yhteisten tapahtumien viestintää ja kiinnostavuutta varsinkin 

opiskelijoiden suuntaan. 

 

Liikuntatoiminta (Sarja- ja satunnaisliikkuja Juho-Topias Tuomaala & 

sarjaliikkuja Iivo Yrjölä) 

Liikuntatoiminnassa pyritään edistämään kiltalaisten liikkumista ja hyvinvointia monin eri keinoin. 
Liikuntaa järjestetään rennossa ja vastaanottavaisessa ilmapiirissä, jossa ajatuksena on lisätä kiltalaisten 
yhteisöllisyyden tunnetta sekä motivaatiota liikkumiseen järjestämällä erilaisia joukkue ja ryhmäpelejä.  

Kiltalaisten toiveet liikunnan suhteen pyritään myös ottamaan huomioon parhaimman mukaan. 
Liikunnasta tiedotetaan sekä ASif:n facebook- että telegram-ryhmien kautta. Mahdollisuuksien mukaan 
tiedotetaan myös muiden järjestöjen sekä yliopiston tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. ASif:n 
toimintaa yritetään tuoda enemmän killistien tietoisuuteen. Lisäksi myös erityisesti phukseja ja nuoria 
yritetään houkutella mukaan killan liikuntatoimintaan.  

Sarjaliikkuja vastaa sarjailmoittautumisista sekä sarjapelien ajankohtien tiedottamisesta. Koripallossa, 
lentopallossa, sählyssä ja jalkapallossa jatketaan yhteistyötä muiden ELEC:n kiltojen kanssa. Lisäksi 
sarjaliikkujat vastaavat mahdollisten vakiovuorojen järjestämisestä esimerkiksi sulkapallossa. 
Satunnaisliikkuja vastaa nimensä mukaisesti satunnaisten liikuntakertojen järjestämisestä. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi ulkoliikuntakerrat sekä erilaiset lajikokeilut. Liikuntalajit päätetään enimmäkseen 
Kulttuuri ja liikuntatoimikunnan kokouksissa käydyn ideoinnin ja keskustelun perusteella. Satunnaisia 
liikuntakertoja pyritään järjestämään vähintään neljä kertaa vuodessa. Tänä vuonna pyrimme myös 
hyödyntämään lajikokeiluissa entistä enemmän Aallosta jo löytyvien urheilujoukkueiden osaamista. 

Killalla on edustaja myös Aavan Liikuntatoimikunnassa, jossa kuulee myös muiden kiltojen ideoita 
liikuntatoiminnan kehittämiseen. 

 

Lukkarointi (Lukkarimestari Roope Pääkkönen) 
Lukkarit pitävät totuttuun ja perinteiseen tapaan yllä killan laulukulttuuria ja johtavat 

laulunjohtamista sitseillä. Lukkarimestari delegoi lukkarointitehtävät killan sitseille 

pääsääntöisesti lukkaritoimikunnan sisäisesti. Yhteistyösitseillä Lukkarimestari konsultoi 

yhteistyötaho(je)n lukkarointivastuuhenkilöä/-henkilöitä ja päättää lukkaroinnista 

hänen/heidän kanssaan. Sitseille valitut lukkarit pitävät huolta sitseille erikseen painettavasta 

laulumateriaalista eli läsystä. Yleisesti sitseillä pyritään laulamaan niin uusia kuin perinteisiäkin 

lauluja sopivalla mikstuuralla ja huomioimaan sitsikansan meininki tätä mikstuuraa tehdessä. 

Lukkarointi ja lukkaroinnin kulttuuri pyritään pitämään vähintäänkin samalla tasolla, kuin se on 

tähän mennessä ollut. Tänä vuonna lukkaristo pyrkii kiinnittämään huomiota kertomiensa 

aasinsiltojen ja muiden vitsien korrektiuteen ja huomioimaan entistä paremmin kanssasitsaajat 

ja muut juhlissa olijat. Toisin sanoen ns. pelisilmään panostetaan lukkaroinnissa erityisesti. 

Tässä kaikessa kuitenkin pyritään luonnollisesti pitämään pilke mukana silmäkulmassa. 



 

AYY:n puolella Lukkarimestari edustaa kiltaa LuTKussa ja samalla pyrkii benchmarkkaamaan tätä 

kautta muiden Aalto-yhteisön laulukulttuuria ja -tapoja, ja hyviin käytäntöihin törmätessään 

pyrkii implementoimaan näitä killan kulttuuriin sopivaksi katsomallaan tavalla. 

 

 

 

Stimulaatiotoimikunta (Stimulantti Jan Juvonen) 
Stimulaatiotoimikunnan tehtävänä on perinteisesti ollut järjestää killan vuosijuhlat, Stimulaatio, 

23. marraskuuta Tänä vuonna kilta juhlii 20-vuotista taivaltaan ja sen kunniaksi juhlista tehdään 

eeppisemmät ja näyttävämmät kuin koskaan aiemmin killan historiassa (ainakin tämä on 

tavoitteena). Olennaisena osana vuosijuhlakokonaisuutta järjestetään myös sillis 24.11. 

 

Juhlavuoden kunniaksi tullaan järjestämään muitakin tapahtumia sekä lisäämään jotain twistiä 

jo olemassa oleviin tapahtumiin esim. Konttauskauden avajaiset (13.4.). Näkyvimpänä näistä on 

syksyllä järjestettävä Linnanmäki-päivä, johon kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Keväällä 

järjestetään Eskalaatio (), joka toimii killan puolivuotissilliksenä sekä AS-alumnien vuosijuhlien 

silliksenä. Juhlavuosi huipentuu vuosijuhlaviikkoon, josta pyritään tekemään mukaansa 

tempaava ja progressiivinen kokonaisuus kliimaksinaan Stimulaatio. Stilliksestä koitetaan olla 

lupaamatta mitään.  

 

Lisäksi Stimulaatiotoimikunta pitää rasteja joissakin isommissa opiskelijatapahtumissa. 

Oikeudet muutoksiin pidetään. 

 

Historiikkitoimikunta (Henry Sanmark ja Kaisa Hynynen) 
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n Historiikkitoimikunnan tehtävänä on luoda ja 

julkaista yhdistyksen 20-vuotisen taipaleen kertova historiikki. Historiikki tullaan julkaisemaan 

syksyn 2018 aikana viimeistään killan vuosijuhliin, Stimulaatioon, mennessä. 

 

Toimikunnan alkutyö alkoi jo vuonna 2016, jolloin perustettiin historiikkityöryhmä selvittämään 

historiikin tekemisen vaatimuksia sekä ideoimaan mahdollista rakennetta. Vuonna 2017 

perustettiin oikeaoppinen toimikunta, joka aloitti työn tekemisen vuoden 2017 syksyllä jatkaen 

vuoden 2018 puolelle. Toimikunta koostuu kahdesta päätoimittajasta, sekä useasta toimituksen 

jäsenestä. Näiden lisäksi apuja pyydetään monilta ulkopuolisilta tahoilta, sekä tietysti nykyisiltä 

ja vanhoilta kiltaisilta. Jokaisella toimikunnan jäsenellä on oma vastuualueensa, jota hoitavat 

vuoden aikana. 

 

Historiikin tekemisen lisäksi historiikkitoimikunta valmistelee mm. Julkaisuun liittyvät 

toimintatavat ja tiedottavat tästä sopivan ajan sattuessa julkisesti. Näiden kaikkien lisäksi 



 

historiikkitoimikunta on selkeässä yhteydessä AS20 Stimulaatiotoimikuntaan, sillä molemmat 

projektit liittyvät vahvasti juhlavuoden toteutumiseen. 

 

Lopullisena tavoitteena historiikkitoimikunnalla on saada syksylle valmis AS20v Historiikki 

aikaiseksi. Lisäpisteitä tulee, jos se on vielä hyvä. Ja että toimitus ei ole juonut aivan liikaa kaljaa 

prosessin aikana. 

 

Opintoasiat ja edunvalvonta (Opintomestari Ville Eronen) 

Opintomestarin keskeisimpänä tehtävänä on vastata tiedonkulusta ja yhteyksistä korkeakoulun, 

killan ja ylioppilaskunnan välillä. Keskeisintä tämän tavoitteen täyttämisessä on opiskelijoiden 

edustaminen Sähkötekniikan korkeakoulun hallintoelimissä sekä osallistuminen 

opintoneuvoston toimintaan. Opintomestari toimii opintotoimikunnan puheenjohtajana, 

toimikunnan toimihenkilöiden sekä killan halloped-edustajien yhteyshenkilönä. 

 

Vuoden 2018 keskeisimpiä tavoitteita on opintokyselyn ja vastuutapahtumien toteuttaminen 

sekä niiden kehittäminen. Näiden tavoitteiden lisäksi toimintaan kuuluu tenttiarkiston 

ylläpitäminen, killan aktiivisen halloped-toiminnan ylläpitäminen sekä toiminna profiilin 

nostaminen. Opintokyselyn tarkoituksena on lisätä korkeakoulun tietoisuutta mahdollisista 

opiskeluun liittyvistä epäkohdista ja auttaa kehityksessä niiden suhteen. Perinteisten tehtävien 

lisäksi uusi, ensi syksynä käynnistyvä, kandiohjelma tulee näkymään toimikunnan toiminnassa 

toimikauden aikana. 

 

Tavoitteena on myös tehdä anonyymi palautelomake killan verkkosivuille kevätlukukauden 

aikana. Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa palautteen antamista opintoihin liittyen. 

Lomake  toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä muiden killan toimikuntien kanssa. 

Toimikauden aikana opintotoimikunta kartoittaa abitoiminnan ja -markkinoinnin tarvetta 

killassa osana opintoasioita. Tämän lisäksi toimikunta päivittää ja kehittää verkkosivujen 

opiskeluosiota. Kokouksia toimikunta järjestää noin kerran opintojaksossa, mikäli käsiteltäviä 

asioita on riittävästi. Hallopedien osallistumista kokouksiin pyritään kannustamaan osana 

halloped-toiminnan aktivoimista sekä tiedonkulun edistämiseksi. Kokoukset ovat avoimia ja 

niistä tiedotetaan erikseen killan TG-kanavilla.  

 

 

 

 



 

Phuksikasvatus (Phuksikapteeni Ville Kauhanen) 

 
Killan tärkeimpinä tehtävinä phuksikasvatuksessa on tarjota phukseille mahdollisuus 

sosiaalisten kontaktien luomiseen, taata heidän viihtyvyytensä sekä tarjota mahdollisuus 

henkilökohtaiseen tukeen vanhemmilta opiskelijoilta.  

 

Phuksikasvatus on suuressa murroksessa uuden englanninkielisen pääaineen alkaessa, mutta 

tavoitteena on tiiviimpi integraatio nykyisien pääaineiden ja uuden pääaineen välillä. Erityisesti 

uuden pääaineen osalta selvityksessä on tiukempi yhteistyö Tietokillan kanssa. 

 

Yhteistyötä ELEC-kiltojen kanssa pyritään vahvistamaan vanhojen tapahtumien osalta sekä 

luomaan mahdollisia kokonaan uusia (tapahtuma)konsepteja.  

 

Yleisesti kehityskohteena on erityisesti entistä vahvempi integraatio phuksien ja vanhempien 

kiltalaisten välillä, jotta phuksit kokisivat killan omakseen phuksivuoden jälkeenkin.  

 
 

International Affairs (International Student Captain Ilene Blanco) 
Kansainvälinen toiminnan pohjatavoite on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointia 

sekä killan kansainvälisyyttä ja tuoda suomalaisia opiskelijoita ja kansainvälisiä opiskelijoita 

lähemmäksi toisiaan. Tavoitteena on siis lisätä kansainvälisten opiskelijoiden, eli 

vaihto-oppilaiden ja tutkinto-opiskelijoiden (sekä maisteri- että kandivaiheen) osallistumista 

killan toimintaan helpottamalla osallistumista erilaisin keinoin. Tulevan vuoden suurimpiin 

haasteisiin kuuluu englanninkielisen kandidaattiohjelman alkaminen ja sitä myötä 

kansainvälisen toiminnan tarpeen räjähdysmäinen kasvu. Tavoitteena on auttaa kyseisen 

ohjelman opiskelijoita aloittamaan opintonsa mahdollisimman sujuvasti sekä integroitumaan 

kiltaan ja Otaniemeen. Lisäksi vuoden tavoitteisiin kuuluu luoda pohjaa International Student 

Captain -viralle hallituksessa ja löytää mahdollisimman toimiva rakenne kansainväliselle 

toimikunnalle, mahdollisimman tehokas tapa valvoa ja järjestää toimintaa. 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi aiotaan tehdä seuraavia asioita: 

 

1)Kielikynnystä pyritään pienentämään ja tiedotusta tehostamaan tiedottamalla sekä 

englanniksi että suomeksi.  

 

2)Pyritään järjestämään mielekkäitä tapahtumia englanniksi. 

 



 

3)Pyritään muokkaamaan kaikkien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiota enemmän 

tavallisen phuksikasvatuksen kaltaiseksi kattavaksi orientaatioksi. Tätä varten yhteistyötä 

phuksikapteenin ja International Student Captainin välillä pyritään tiivistämään ja 

motivoituneita kansainvälisiä isoja pyritään rekrytoimaan riittävästi. Muun muassa tapahtumia, 

joihin osallistuu kandiphukseja ja kansainvälisiä maisterivaiheen phukseja pyritään lisäämään. 

 

4)Englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijoiden orientaatio ja phuksikasvatus pyritään 

järjestämään mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi yhdessä phuksikapteenin kanssa, 

jotta löytäisivät paikkansa killasta ja saisivat aidon phuksikokemuksen tinkimättä kuitenkaan 

englannin kielen käytöstä.  

 

5)Pyritään yhteistyöhön muiden kansainvälisen toiminnan tahojen kanssa, ideoidaan ja 

parannetaan yhdessä toimintaa mahdollisuuksien mukaan. 

 

ISOtoiminta (ISOpomo Ella Koivula) 
Kevään 2018 tärkein ISOpomon tehtävä on ISOjen rekryäminen. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman monta innokasta ja motivoitunutta ISOa. Uusi englanninkielinen pääaine tulee 

olemaan haaste ISOjen rekryämisessä. Normaali kandin ISOja tulee saada n. 25 kappaletta ja 

uudelle pääaineelle 10. KV-ISOja pyritään saamaan myös 8-9 ja maisteri-ISOja ainakin muutama. 

ISOrekryn ohella mainostetaan myös liikuntatutoreita. 

ISOrekryämisen jälkeen kevät-kesällä tärkeimmät tehtävät ovat ISOjen kouluttaminen sekä 

ryhmäyttäminen. Eri tahojen koulutusten lisäksi mahdollinen mökkiviikonloppu sekä ELEC:in 

yhteinen ”ISOjen viimeinen voitelu” hoitaisivat asian. Syksystä eteenpäin tärkeimpinä tehtävinä 

ovat ISOtoiminnan viestintä ja motivaatiotason ylläpitäminen. 

Niinkuin ennenkin, vastuuISOt ovat ISOryhmien suorin linkki ISOpomoon. VastuuISOt auttavat 

myös korkeakouluun liittyvissä asioissa (mukana akateemisen ohjaajan tapaamisissa, HOPS). 

Muuten ISOja käytetään työvoimana phuksitapahtumissa. 

ISOpomo toimii myös ITMK:ssa, tapahtumia järjestäen ja ISOjen oikeuksia ajajen. 

 

ASki (ASkimestari Riikka Nousiainen) 
ASkitoimikunnan päätehtävä on ylläpitää ja kehittää kiltahuonetta, ASkia. Ylläpitotehtäviin 
kuuluu järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen, sekä kioskin pyörittäminen. Vuosi keskittyy 
kiltahuoneen viihtyisyyden ja käyttöasteen lisäämiseen. 
 
ASkin kioskimyynnillä ei tavoitella voittoa, vaan se tarjoaa jatkossakin killan jäsenille 
opiskelijaystävällisiä välipalavaihtoehtoja. Se mitä myynnistä saadaan, kohdistetaan 
kiltahuoneen ylläpitoon, kuten siivousvälineisiin, astioihin, muuhun käyttötavaraan ja tarvittaessa 
pienkodinkoneisiin. Sähköisen piikin myötä selvitetään vaihtoehtoisia maksutapoja käteisen 
rinnalle. 



 

 
Hankinnoissa keskitytään eteisen uudistamiseen ja uuden sohvan hankintaan. Uusi eteistila 
tulisi vastaamaan paremmin kiltahuoneen tarpeita ja parantaisi sen visuaalista ilmettä, kutsuen 
kiltalaisia ajanviettoon jo käytävältä. Eteisestä löytyisi kenkien ja takkien lisäksi, paikka sellaisille 
tavaroille joita ASkissa on määrä säilyttää, mutta joiden tarkoituksellinen paikka ei kuitenkaan 
ole Vakossa. Tällaisia tavaroita ovat mm. löytötavarat, promomateriaalit ja ASifin pelipaidat. 
Hankintojen rahoitus on suoraan verrannollinen onnistuneeseen yritysyhteistyöhön, sekä 
korkeakoulun avustuksen määrään. Hankintoja tehdään rahoituksen varmistuessa. Lisäksi 
toimikunta jatkaa keittiöremontin mahdollisuuden selvittelyä, muiden TUAS-talon keittiöiden 
ohessa.  
 
ASkin 15-vuotis syntymäpäiviä ja sen varojen hankintaa suunnitellaan yhdessä 
Stimulaatiotoimikunnan kanssa kevään aikana.  
 
Toimikunta pyrkii tapaamaan lukukausien aikana vähintään kerran kuukaudessa ja virkistäytyy 
asianmukaisesti ASkissa. Vuoden aikana pyritään järjestämään myös avoin työpaja, missä 
kiltalaisilla on mahdollisuus osallistua ASkin ja sen toiminnan kehittämiseen. Virkistys- ja 
kokouskulut kerätään ASkiin kertyvistä kierrätyspulloista ja tölkeistä.  
 
Toimintaa dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti jatkuvuuden takaamiseksi. Loppuvuodesta 
toimikunta perehdyttää uuden, vuoden 2019 toimikunnan tehtäviinsä.  
 

ELEpaja (Pajavastaava Miika Lehtimäki) 
Elepajatoimikunta viimeistelee uuden elepajan käyttökuntoon ja huolehtii sen ylläpidosta ja 

kehittämisestä yhdessä Sähköinsinöörikillan elepajatoimikunnan kanssa. Vuoden aikana tullaan uudella 

pajalla järjestämään säätöhenkisiä tapahtumia ja näin innostamaan killistejä säätötoimintaan 

 

 






