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TKY:n hallituskummi
Linkkinä ylioppilaskuntaan toimi TKY:n hallituksen teekkarivastaava Aki Silvennoinen.
Avaimet
Jokseenkin kiireinen alkuvuosi alkoi selvittämällä kulunvalvonta-avaimien tilanne. Lakuavaimet
poistuivat käytöstä ja tilalle tuli TKK:n tila- ja turvallisuusyksikön (TTA) hallinnoimat kulkukortit.
Kulkulupien määrä väheni uudistuksen myötä huomattavasti edellisistä vuosista, mutta
kokonaisuudessaan tilanteeseen ja osaston apuun asiassa täytyy olla tyytyväinen. Kulkukortteja saatiin
loppujen lopuksi koko hallitukselle sekä yhdet ylimääräiset sössölle ja tiedotukselle, yhteensä siis 13
kappaletta. Lisäksi silloinen fuksikapteeni, vanha puheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä PoTa-tirehtööri
saivat poikkeusluvan käyttää vanhoja lakuavaimiaan maaliskuun loppuun saakka. Syksyllä tiedusteltiin
varovaisesti osastonjohtaja Pekka Wallinin mielipidettä lisäkorttien saamiseen. Wallin suhtautui
pyyntöön varovaisen positiivisesti ja lupasi selvittää asiaa TTA-yksikön kanssa. Korttiasia jäi kuitenkin
vielä auki vuoden 2001 osalta.
Kesällä kiltaa työllisti harmittavasti osaston lukkojen vaihtaminen, josta meitä ei informoitu lainkaan.
Lukkojen vaihduttua saimme vanhat T3-avaimet itsellemme. Alunperin myös hallituskopin lukko piti
vaihtaa uuteen exec-avaimeen sopivaksi, mutta toistuvista lupauksista huolimatta tätä ei saatu hoidettua
kesän aikana. Heti syksyn aluksi kävimme sopimassa, että koppiin jätetään vanha lukko ja kilta saa
vanhat avaimet itselleen. Uusien avaimien pantti on 300 mk, ja vaikka vanhat jäivät killan
omaisuudeksi, myös niistä perittiin edelleen 100 mk pantti killan toimesta. Alkuvuodesta meille
luvattiin, että valotalon lakuavaimet tulevat jatkossa käymään myös kiltahuoneen vieressä olevaan
sivuoveen. Tämäkään ei toteutunut vuoden aikana, mutta loppujen lopuksi näilläkin kulkuoikeuksilla
tultiin toimeen vähintään kohtalaisesti.
Kehityskeskustelut

Killan toiminnasta, hallituksen jäsenten henkilökohtaisista tavoitteista ja näiden toteutumisesta
järjestettiin puheenjohtajan toimesta kaksi keskustelutilaisuutta hallitukselle, toinen keväällä ja toinen
vuoden lopuksi. Kahdenkeskisistä kehityskeskusteluista tuotetut hallituksen sisäiset dokumentit
kulkevat nimellä HASSU 1-3. Keväällä kaikki vastasivat esitettyihin kysymyksiin henkilökohtaisesti
(HASSU 1) puheenjohtajalle, joka kirjoitti vastauksista anonyymin tiivistelmän koko hallituksen
nähtäväksi (HASSU 2). Lisäksi esitettyjen kysymysten pohjalta käytiin kahdenkeskiset kehitys- ja
tavoitekeskustelut, kestoltaan puolesta tunnista yli tuntiin. Esitetyt kysymykset olivat:
1. Millainen on hyvä hallitus?
2. Mitä odotat pj:ltä?
3. Mitä odotat tältä vuodelta?
4. Mistä olet valmis luopumaan kiltatoiminnan hyväksi?
5. Mistä et suostu luopumaan kiltatoiminnan hyväksi?
6. Kuinka omaa toimenkuvaa voi parantaa/kehittää?
Kyselyn ja keskustelujen tavoitteena oli saada hallitus miettimään omaa toimenkuvaansa,
työskentelyään ja killan toimintaa syvällisemmin.
Vuoden lopuksi järjestettiin uudet puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kahdenkeskiset
keskustelutilaisuudet, joissa käytiin läpi kuinka vuosi sujui ja mitä olisi voinut tehdä paremmin
(HASSU 3). Kolmesta tuotetusta dokumentista osat 2-3 ovat anonyymeja ja ne toimitettiin myöskin
vuoden 2002 puheenjohtajalle Mika Isosaarelle.
Toimihenkilöillat
Toimihenkilöiden iloksi järjestettiin vuoden aikana viisi rentoutumistapahtumaa, joista osa oli osittain
omakustanteisia. Tammikuun vaihtositseillä rentoutuminen oli hivenen railakkaampaa kuin muissa.
Huhtikuun alussa järjestettiin Yhdessä yhteisöksi -projektin tiimoilta toimaripäivä, jossa tehtiin
ryhmätöitä sekä käytiin syömässä ja keilaamassa.
Heti pääsiäisen jälkeen järjestettiin perinteisempi toimarisauna, jossa saunomisen lisäksi ainoa
ohjelmanumero oli hopeisten ansiomerkkien jakaminen. Kesällä järjestettiin yrityssuhdevastaava
Mikko Nousiaisen mökillä toimarien kesäpäivät ja vuoden lopuksi käytiin Rantsulla viettämässä
pikkujouluja. Pikkujoulut olivat samalla SIK:n osalta päätös Yhdessä yhteisöksi -projektille.
Lisäksi koko vuoden käytiin saunomassa toimarien vakiosaunavuorolla JMT 11 M:n talosaunassa
tiistai-iltaisin.
Arkiston siivous
Maaliskuussa käytiin TKY:n hallituskummin Aki Silvennoisen järjestämässä ja arkistonhoitaja Panu
Nykäsen vetämässä tapaamisessa läpi arkistoinnin perusperiaatteita sekä tutustumassa TKY:n arkistoon
sekä SIK:n siellä olevaan järjestämättömään materiaaliin. Varsinainen arkiston läpikäynti ja siivous
suoritettiin kiltapatruuna Ville-Hermanni Kilpiän johdolla kesän aikana. Prosessia helpotti suuresti
killan varaston muuton yhteydessä sattumalta löytynyt arkiston sisällysluettelo. Arkistonhoitaja
Nykäsen ansiokkaan ohjeistuksen avulla SIK:n arkistoa saatiin supistettua useilla hyllymetreillä ja
nykyinen arkisto käsittää noin 10 hyllymetriä aineistoa.
Lippu- ja merkkiohjesäännöt
Jo pari vuotta sitten aloitettua sääntöuudistusta jatkettiin tänä vuonna uudistamalla lippu- ja
merkkiohjesäännöt. Kaikki oleelliset säännöt on siis nyt uudistettu ja rekisteröitymisprojekti voitaneen
katsoa vihdoin loppuun saatetuksi.
YritysDeitin tavaramerkkiasia
Helmikuisessa tapaamisessa ABB:llä kuulimme, että Tampereella on alkuvuodesta järjestetty
Yritysdeitti-niminen rekrytointitapahtuma. Huhun seurauksena alettiin pohtia tarvetta oman
YritysDeittimme rekisteröimiseksi tavaramerkiksi. Tamperelaisen rekrymessun nimeksi varmistui
Yrityspäivät, mutta mahdollisuus vakiintuneen nimemme käyttämiseen toisessa yhteydessä on

olemassa. Oma YritysDeittimmehän on jo merkitty usean yrityksen tapahtumakalentereihin vuotuisena
tapahtumana. Tavaramerkkiasiaa ja arvonlisäveroteknisiä kysymyksiä on selvitelty kevään aikana
veroasioita työkseen hoitavan lakimiehen kanssa. Vaikka rekrytointimessujen järjestäminen ei
suoranaisesti killan säännöissä määrättyjen ydintoimintojen raameihin lukeudu eikä vapautus
arvonlisäverosta sitä koske, on liikevaihto sen verran vähäistä, ettei YD:tä kannata vapaaehtoisesti
hakea ALV-velvolliseksi. Konsulttiamme lainaten, verottaja luultavasti lukisi tavaramerkin näytöksi
toiminnan veronalaisuudesta, mutta pienehkön liikevaihdon vuoksi jättäisi veron langettamatta.
Kunniajäsen professori Tapani Jokisen eläkkeellejäänti
Killan kunniajäsen professori Tapani Jokinen jäi syyskuun alussa ansaitulle eläkkeelle, mikä työllisti
ainakin puheenjohtaja Janne Viskaria sekä muutamaa muuta aktiivitoimijaa lähes koko kesän. Jokisen
eläkkeelle jäämisen kunniaksi hänelle järjestettiin toivottavasti ikimuistoiset läksiäiset killan puolesta.
Valitettavasti hän oli itse sopinut saunaillan erään vanhan SVTK:n excuporukan kanssa samalle illalle
mitä itse olimme kaavailleet läksiäisille. Hänen vaimonsa ja sihteerinsä eivät kumpikaan tienneet
saunaillasta ja omat suunnitelmamme olivat tästä kuullessamme valitettavan pitkällä. Otimme yhteyttä
tähän SVTK:n excuporukkaan ja he ehdottivat, että he tulisivat mukaan meidän ohjelmaamme ja
peruisivat kaikki saunaillan järjestelyt Jokisen selän takana. Näin myös tehtiin, mistä Tapani oli aluksi
silmin nähden närkästynyt, mutta ilme kirkastui viimeistään siinä vaiheessa, kun hän tajusi mistä on
kyse. Jälkeenpäin hän kiitteli, että olimme järjestäneet läksiäiset hyvällä maulla.
Päivän aluksi haimme hänen vaimoltansa Tapanin teekkarilakin. Iltapäivällä kävimme noutamassa
hänet yllättäen työhuoneestaan mukaamme ja veimme hänet Samppa Ruohtulalta lainaksi
saamallamme rättisitikalla vanhan Polysteekin sähköosastolle. Tuolla hän tapasi joitakin vanhoja
työtovereitaan ja joutui tekemään leikkimielisen laboratoriotyön. Polysteekista siirryimme Vanhalle
Polille, jossa hän viimein tapasi odottamansa excursioporukan. SVTK:n ihmisten esitettyä oman
ohjelmansa ja luovutettua lahjansa siirryimme takaisin Otaniemeen ja Polyteekkarimuseoon
pienimuotoisille kokkareille. Tänne oli kutsuttu Jokisen oma vuosikurssi 1957 ja ilahduttavasti noin 20
henkeä pääsikin paikalle. Kuulumisten vaihtamisen jälkeen siirryimme porukalla OK20:n isolle
puolelle illastamaan ja jatkamaan lämminhenkistä muistelua. SIK:n puolesta Jokiselle luovutettiin
lahjaksi killan standaari ja haalarit sekä muuraamamme ohmimakkaragrilli.
Valtuustovaalit ja kiltakähmyt
Vaalilautakunta nimettiin sääntöjen mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Halukkaita löytyi tällä
kertaa suhteellisen helposti ja eräs fuksikin ilmoittautui halukkaaksi toimimaan vaalilautakunnassa.
Hän saikin samalla suoritettua fuksipääaineensa. Vaalit järjestettiin killan sääntöjen ja vaalijärjestyksen
mukaisesti 14.-15.11. perinteisessä paikassa sähköosaston ala-aulassa. Ehdokkaita vaaleissa oli 34
kappaletta ja hallituksen jäsenten esteellisyyksien jälkeen killalle jäi vielä muutama varavaltuutettukin.
Ääniä annettiin yhteensä reilut 300 ja äänestysprosentti jäi 14,4:ään. Uusille valtuutetuille järjestettiin
valtuustokoulutusta ennen ensimmäistä kokousta. Kokoustekniikasta oli paikalla kertomassa TKK:n
viestinnän opettaja Eeva-Leena Aittoniemi ja SIK:n valtuuston kokouskäytännöistä kertoi hallituksen
puheenjohtaja Janne Viskari.
Vuoden 2002 toimijoiden etsiminen aloitettiin loka–marraskuun vaihteessa. Killan toiminnasta ja
toimihenkilöiden tehtävistä kerrottiin alkusyksyllä Rantsulla järjestetyssä SIK Along -saunassa sekä
myöhemmin kähmysaunassa OK20:ssa. Lisäksi toimijoiden valintaprosessista kerrottiin piirianalyysi
I:n luentotauolla. Edellisvuodesta oppineena kähmylaput uusittiin tällä kertaa kokonaan. Aiemmin
laput ovat muistuttaneet lähinnä mielipidekyselyä, mihin jotkut fuksit ovatkin langenneet. Myös muuta
rakennetta selkeytettiin PJ-ehdokkaan työtä helpottamaan.
SIK:n sisä- ja ulkopolitiikkaa
TKY:n järjestämä alayhdistysviikko oli tänä vuonna kampusrieha ja se laajennettiin osittain myös
osastoille. Sähköä lukuunottamatta muut osastot eivät tiettävästi juuri lämmenneet riehalle, mutta
meillä tapahtuma keräsi paljon kiitosta. Ala-aulaan oli järjestetty labroille ständejä, joissa ne esittelivät
toimintaansa ja pääaineitaan. Erillistä pääaineinfoa ei tänä syksynä ollutkaan. Myös killalla oli oma
ständi koko kolmepäiväisen riehan ajan. SIK:n ständillä ei juurikaan jäsenistöämme vieraillut huolella
valmistellusta infrastruktuuristamme huolimatta. Kampusriehaa varteen tehtiin myös taskuun sopiva
esite killasta, SIKaINFO. Samoja esitteitä jaettiin myös kähmylappujen jaon yhteydessä.

Osaston henkilökunnan kanssa pidettiin yksi isompi palaveri vuoden alussa, mutta keskeisiä henkilöitä
tavattiin pitkin vuotta. Puheenjohtaja Janne Viskari teki osastoa varten kalvosetin ja kävi esittelemässä
osastonjohtaja Pekka Wallinille killan toimintaa yksityiskohtaisesti. Wallin kertoi tietämyksensä tason
parantuneen huomattavasti ja toivottavasti tätä kautta osaston väen suhtautuminen killan toimintaan
saadaan parantumaan. Wallinin kanssa mitään ongelmia ei ole ollutkaan, mutta ehkä hänen kauttaan
saadaan myös muiden suhtautuminen muuttumaan ammattimaisemmaksi.
Killan kunniajäsenten vuorineuvos Kalevi Nummisen ja professori emeritus Tapani Jokisen kodeissa
käytiin viemässä joulutervehdykset. Herroille lahjoitettiin nimikoidut ja killan kullatulla rataslogolla
varustetut taskumatit, jotka sisälsivät perinteistä yhden tähden jaloviinaa – ”hienompaakin konjakkia”
Nummisen sanoin. Rouville vietiin kimput tulppaaneita. Vierailuilla kävivät puheenjohtaja Janne
Viskari sekä vuoden 2002 puheenjohtaja Mika Isosaari ja varapuheenjohtaja Johanna Flythström.
Killan oltermanni, tehoelektroniikan professori Jorma Kyyrä, täytti 9. joulukuuta pyöreät 40 vuotta.
Häntä kävivät muistamassa killan minihaalareilla ja yhden tähden jaloviinapullolla puheenjohtaja Janne
Viskari sekä vastavalittu vuoden 2002 puheenjohtaja Mika Isosaari.
SIK-KIK -jäynäsota
Koneinsinöörikillan vuosijuhlista alkoi kiltojemme välinen jäynähenkinen sotatila. Kuuban yön
aamuna toimitimme KIK:n kiltahuoneelle n. 1000 kappaletta joulukuun painossa pilalle menneitä
Sössöjä tasaisesti pöytäpinnoille leviteltynä. Jonkinasteiseksi jäynäksi laskettakoon myös
vuosijuhlalahjaksi viemämme noin kymmenkiloinen hienosäätöjakoavain 25 kg betoniin valettuna.
Kevään aikana teimme myös Che Guevara -henkisen KIK:n puheenjohtajaa Juha Korhosta esittävän
4x3 m -kokoisen punalipun, jossa oli teksti "Kenen joukoissa seisot?" Lippu ripustettiin aamuyön
tunteina koneosaston pääoven yläpuolelle. KIK:n riemuksi taiteilimme myös "En ole koneteekkari!" kännykkälogoja, joita voi 5 mk hintaan tilata Nokian uudempiin puhelimiin operaattorilogon tilalle.
Jäynäilyn päätti Rantsun alatielle ojaan kahden puun väliin tekemämme parkkipaikka KIK:n
pakettiautolle. Paikka on sama, johon paku kolaroitiin PoTa:n jälkiä raivatessa. Parkkiruudun
vihkiäistilaisuus pidettiin KIK:n hallitukselle tarjoamamme aamupalan yhteydessä heti Wapun jälkeen.
Ruudun vihki juhlallisesti käyttöön KIK:n puheenjohtaja.
KIK:n vastaiskut eivät puolueellisten tahojen mielestä yltäneet omien jäyniemme tasolle. KIK palautti
lahjoittamamme Sössöt omalle kiltiksellemme ja toi lisäksi vanhoja Teollisuusviikko-esitteitä. Lehdet
oli sotkettu ympäri lehtistä ja hallituskoppia. Lisäksi jääkaapin ympärillä oli kaksi teräsvaijeria, joiden
päät oli työnnetty 100 kg betonivaluun. Valun päällä oli Bordellibileiden jäämistöistä löytynyt
parimetrinen vaaleanpunainen fallossymboli. Jäynä paljastui ennenkuin betoni ehti kuivua ja
iskuryhmämme toimitti tavarat samana yönä takaisin pakettiauton ympärille sekä KIK-puistoon.
Seuraava isku oli Uutislehti 100:n ja Metron lööppien vaihtaminen:
Metro: "Oman käden kautta onneen - sähköläiset sosiaalisesti kyvyttömiä"
100: "Syynä magneettikentät? Sähköteekkareilla normaalia enemmän potenssiongelmia"
Viimeisin ja mauttomin pila oli SIK-pelin levittäminen sähkö- ja päälafkan vessoihin. Pelin ideana oli
virtsata SIK-tarran päälle ja tiedustella saatuja pisteitä kiltahuoneemme puhelinnumerosta.
Yhdessä yhteisöksi -projekti
Projektista kiinnostuneiden yhteisöjen haastattelut tapahtuivat toissa syksynä. Tällöin Nyyti ry
haastatteli niin riviopiskelijoita kuin kilta-aktiiveja siitä, miten koemme yhteisömme vai onko sellaista?
Koko viime vuoden kestäneeseen pilottivaiheeseen valittiin SIK:n lisäksi kasvatustieteilijöiden
ainejärjestö Peduca ry sekä Kansantaloutieteen opiskelijat KTTO ry.
Sopimus projektista allekirjoitettiin Nyytin kanssa 23.1., minkä jälkeen Nyyti tuli vieraaksemme
Otaniemeen. Tapahtumaan osallistui kiitettävästi toimijoita ja sen tarkoituksena oli tehdä kartoitusta
killan sisällä siitä kuinka aktiivit kokevat kiltatoiminnan. Nyyti teki päivästä koosteen, jonka pohjalta
laadimme projektin tavoitteet 10.3. pidetyssä lauantaitapaamisessa muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa.

SIK:stä tapahtumaan osallistui Sanna Davidsainen, Johanna Tervala, Anna Himmanen, Janne Viskari
ja Eeva-Liisa Vuolle.
7.4. pidettiin aiheen pohjalta toimaripäivä, jossa ensin sekalaisissa ryhmissä ja sitten toimikunnittain
mietittiin tavoitteita uusiksi ja niiden toteuttamista käytännössä. Tavoitteena on saada ihmisiä
enemmän mukaan toimintaan, esim. toimikuntien ja miksei myös hallituksenkin kokouksiin. Olemassa
olevia tapahtumia mietittiin uudestaan ja mitä niissä voisi tehdä paremmin. Porukkaa oli kohtalaisesti
paikalla.
Lisäksi Nyyti ry on ollut mukana seuraamassa hallituksen kokousta ja 24.4. oli Nyytin tiloissa
tapaaminen, jossa tarkasteltiin projektin etenemistä.
Kevät oli suunnitteluaikaa ja syksyllä oli edessä ideoiden toteuttaminen ja niiden toteuttamisen
seuranta. Kesällä fuksi ja hupitoimikunnan kokoontuivat yhdessä miettimään vastuualueita syksyn
tapahtumissa.
Syksyn aikana huomattiin, että suunnittelu ja valmistelu eivät välttämättä riitä, kun kiireet mm. fuksien
kanssa ja killan syksyisen toiminnan käynnissä pitäminen iskivät päälle. Keväällä asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi pyrittiin kuitenkin toteuttamaan uusia ideoita esim. toimikuntien
kokouksia suunniteltaessa. Toimikunnilta saatiin suunnitelmat projektin tavoitteiden toteuttamiseksi.
Nyytissä käytiin syksyn aikana muutaman kerran, mm. vaihtamassa tietoa projektin kehityksestä ja
esittelemässä Nyytin hallitukselle SIK:n osuutta. Muiden mukana olevien tahojen kanssa (Peduca ja
KTTO) on myös tavattu sekä Nyytin toimistolla että Otaniemessä. Tiistaina 23.10. järjestetyt sitsit
olivat erittäin onnistuneet ja järjestäjät saivat paljon kiitosta.
22.11. käytiin toimijoiden kanssa läpi onnistuneita ja epäonnistuneita asioita ja suunniteltiin keinoja,
joilla tietoa/ajatuksia ja siten myös projektin antia saataisiin välitettyä seuraajille. Vastuu asiasta jäi
lähinnä toimikuntien puheenjohtajille. Projektin etenemistä seurattiin syksyllä hallituksen kokouksissa
säännöllisin väliajoin.
Toimijoille järjestettiin pikku-joulut palkinnoksi ahkeroinnista ja erityisesti projektiin osallistuneet
lähtevät päätösseminaari-/palkintoristeilylle 28.2.
Projektiin lähtiessä ei SIK:ltä odotettu suuria muutoksia, ainejärjestömme koon ja perinteiden takia.
Lisäksi asiat/tapahtumat ovat jo valmiiksi moneen kertaan mietittyjä. Kuitenkin tyytyväisiä projektiin
saadaan olla, vaikkei varsinaisesti konkreettista edistymistä olekaan tapahtunut. Ulkopuolisen tahon
"potkiminen" on pakottanut toimijoita pysähtymään kehittämisasioiden pariin useimmin ja he ovat
joutuneet raportoimaan niistä ja editymisestä. Vaikka asioita on mietitty moneen kertaan, tällä kertaa
niitä saadaan toivottavasti jopa välitettyä paremmin eteenpäinkin.
Kiltapatruuna
Kauniina kirkkaana kesäpäivänä torstaina 2.8. klo 15.00 sylillinen killan aktiiveja aloitti TKY:n
arkiston SIK:n osion siivoamisen ja järjestelyn. Pommacin, suklaamuru- ja kaurakeksien voimalla noin
viiden tunnin aherruksen jälkeen neljä hyllymetriä killan turhaa menneisyyttä oli mennyt "Molochin
kitaan" eli roskiin.
Kauniina kirkkaana kesäpäivänä torstaina 23.8. klo 14.30 kaksi killan aktiivia iski killan varastoon
siivoamaan sekin "Molochin kitaan". Parin tunnin jälkeen tarpeelliset manööverit oli suoritettu ja
varastolta tavarat siirrettiin 29.8. mennessä TKY:n arkiston hoiviin ja ovat siellä vieläkin, toivottavasti.
Arkiston lista päivitettiin ja ArkistO (Arkisto-ohjesääntö) kirjoitettiin TKY:n arkisto-ohjetta
kommentoiden.
Toimikunnat
Hupitoimikunta

Hupitoimikunta aloitti toimintansa jo viime vuoden puolella kestitsemällä glögillä ja tortuilla osaston
väkeä sekä muita kutsuvieraita. Vuoden alun ohjelma koostui lähinnä erilaisista kokousten
kestitsemisistä. Lisäksi oltiin mukana järjestämässä TiK-SIK-KIK-urheilupäivän tarjoilua.
Tositoimiin päästiin sitten PoTan myötä. Toogabileet ikävä kyllä jouduttiin perumaan, mutta
saunailtoja riitti ja ihan oikeitten bileitten järkkäilyn makuunkin päästiin Øhlhäfvin myötä. PoTan
bileet menivät järjestelyjen puolesta varsin mukavasti, mutta raha-asiat hoituivat sitten hieman
epäselvemmin.
8.3. järjestetyt Italia-sitsit eivät valitettavasti keränneet ilmeisesti heikosta ajankohdastaan johtuen
kovin suurta yleisöä. Tämä ei kuitenkaan menoa haitannut, vaan sitsit siirrettiin Smökin akvaarion
puolelle ja tunnelmasta kehittyi huomattavasti tiheämpi. Ruuat laitettiin kokonaisuudessaan itse ja sitsit
onnistuivat muutenkin erittäin hyvin.
Proffasauna ei juuri HTMK:ta työllistänyt ja seuraava isompi tapahtuma oli 28.3. viini- ja juustoilta,
johon Elektroniikkainsinöörien seuralta EIS:ltä saatiin 4000 markan sponsorointi. Tapahtuma hoidettiin
hieman sitsityyppisesti, ja vaikka juustoja olisi voinut olla hieman enemmänkin, keräsi ilta runsaasti
kiitosta.
Tätä seuraava merkittävä tapahtuma oli 9.4. pidetty miesten ja naisten sauna. Tällä kertaa sponsorina
oli Ericsson, joka tarjosi viinaksia ja ruokaa yhteensä 4500 markan arvosta. Tarjoilu kävikin hyvin
kaupaksi, mutta se että tapahtuma järjestettiin maanantaina lienee hieman hillinneen vieraiden
ryyppäilyhaluja. Saunat hoidettiin tutulla, hyväksihavaitulla reseptillä. Miesten puolella nähtiin mm.
Lauri Aaltosen ja Jussi Hynnisen erinomainen esitelmä pornosta.
Tämän lisäksi HTMK oli kevään aikana mukana järjestämässä parin pienemmän saunaillan tarjoiluja,
esim. fuksien laulu- ja laulukoesaunoissa.
Syksyllä HTMK:n urakka alkoi T-illan järkkäilyllä fukseille. Viimevuotiseen tapaan tarjoiltiin teetä ja
korppuja viinapullojen jäädessä kotiin. Muutenkin pari ensimmäistä viikkoa olivat HTMK:lle kovasti
kiireistä aikaa. Otasuunnistuksen jatkot järjestettiin muuttuneesta yleisestä tilanteesta huolimatta
Smökissä. Lisäksi yhdessä vanhojen hupitoimikuntien kanssa järjestettiin kaukkareiden korvikkeeksi
SIKkarit. Aluksi SIKkarit oli määrä järjestää pelkästään sikkiläiselle, mutta lopulta Smökkiin laskettiin
kaikkien kiltojen jäseniä ja tapahtuma muutettiin toistaiseksi viimeisiksi kaukkareiksi. Molemmat
tapahtumat sujuivat oikein mukavasti.
Saunailtoja on ollut useita, mainittakoon näistä tässä yhteydessä hieman poikkeuksellisella konseptilla
järjestetty naisten sauna sekä SIK along -sauna. SIK along -saunassa saunassa ohjelmassa oli pelkän
lauleskelun lisäksi kaikkien toimikuntien esittelyt. Hupitoimikunta oli myös mukana järjestämässä
SYK:een liittyviä saunailtoja (ja sitsejä).
Sitsityylisiä juhlia syksyn aikana ovat olleet rapujuhlat ja perinteisesti Vanhalla Polilla järjestettävät
syyssitsit. Rapujuhlat olivat onnistuneet, mutta hinta jouduttiin valitettavasti vetämään varsin
korkeaksi. Myös syyssitseistä tuli sponsorien puutteen sekä hotelli Lordin korkeiden hintojen takia
melko kalliit. Kenties juuri hinnan takia kumpaakaan tapahtumaa ei saatu myytyä loppuun.
Sittemmin järkkäiltiin vielä mm. miesten- ja naisten sauna varsin pitkälti tutuksi tulleella reseptillä.
Vuoden päätti HTMK:n osalta komeasti PikoJoule.
Myös erinäistä HTMK:n infrastruktuurin ylläpidollista toimintaa on syksyn aikana järjestetty. HTMK:n
jäsenet ovat toimineet ahkerasti TKY:n I&E:ssä sekä muussa virkistys- että järkkäilytoiminnassa.
Kaiken näköistä pikku puuhastelua on myös järjestetty, rahatilannetta paranneltiin urakoimalle
SKlubille ja HTMK:n varastoa kehitettiin mm. komealla hyllyköllä sekä mielenkiintoisella
valaistusratkaisulla.
Tiedotustoimikunta
Postituslistat

Killan postituslistat ovat pyörineet rutiinilla koko vuoden. Alkuvuodesta tehtiin muutamia
uudelleenjärjestelyitä ja mietittiin yhdessä asianosaisten toimikuntien kanssa ratkaisuja, joilla
saavutetaan mahdollisimman suuri funktionaalisuus. Näin esim. sik+htmk- ja sik+ohjelma-listojen
välille tehty ero on havaittu toimivaksi.
Jäsenistömaileja lähti vuoden aikana yhteensä 34, näistä kaksi spesiaalia koskien ICC2001-tapahtumaa
sekä wappuviikon ohjelmaa. Pituus on vaihdellut ollen välillä turhankin pitkä, mutta kaiken kaikkiaan
homma on pelannut hyvin.
Muilta tahoilta kun killalta tulleita pidempiä tiedotuksia on ohjattu killan uutisryhmään, kun ne eivät
yleensä sellaisenaan ole jäsenistömailiin soveltuneet. Tästä on kuulunut ainakin TKY:n taholta napinaa,
mutta lähtökohtaisesti ei ole pidetty hyvänä asiana täyttää 2000 ihmisen postilaatikoita sen enempää.
WWW-sivut
Kevään aikana alettiin miettiä killan WWW-sivujen rakenteen ja ulkoasun uusimista ja projekti saatiin
toden teolla käyntiin kesäkuussa. Tulokset saatiin verkkoon uusien fuksien saapuessa ja yleinen palaute
on ollut varsin positiivista. Eri toten fuksipääaineena tehty ruokalistasovellus ja puolidynaamisen
tapahtumakalenterin siirtyminen etusivulle ovat olleet kiiteltyjä asioita. Jäsenistömailien tekstit on
syksyn aikana laitettu myös linkeiksi suoraan tapahtumakalenterista, joten ajan tasalla ollaan oltu
melko lailla mukavasti.
Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulun tiimoilta töitä on ollut lähinnä paperimainosten tekemisessä ja vanhentuneiden sellaisten
poistamisessa. Toimikunnat ovat tässä asiassa olleet hyvinkin oma-aloitteisia, mutta kaikki pyydetyt
mainokset on tehty ja niiden yleinen laatu on ollut sangen korkea.
Ruutukehä
Ruutukehän kanssa on ollut koko vuoden aika ajoin teknisiä ongelmia erilaisten kuvavääristymien
muodossa. Ongelmat ovat olleet television kuvaputkessa ja ne on saatu korjattua melko lailla hyvään
tahtiin.
Ruutukehän mainokset ovat saaneet kehuja ja niitä on päivitelty sopivan tiheään tahtiin.
Ruokalan standit
Ruokalan standeissa nähtiin keväällä ilmoituksia lähinnä suuremmista tapahtumakokonaisuuksista.
Kevään jälkeen suurin osa standeista hävisi kuitenkin teille tietymättömille eikä niitä ole vieläkään
löydetty.
Muuta
Toimintasuunnitelmassa mainittiin jonkinlaisen kiltainfomailin lanseeraaminen. Tämä jäi toteuttamatta
ajanpuutteen ja muiden hallituksen jäsenten selvän innottomuuden takia.
Killan SSH-päätepalvelin takkuili pariin otteeseen keväällä, mutta tilanteet saatiin korjattua hyvällä
vasteajalla. Palvelimen viereen asennettiin WLAN-tukiasema ja näin myös langattomat yhteydet ovat
toimineet kiltahuoneella loppukeväästä lähtien.
Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä keväällä oli järjestää mahdollisimman monelle fuksille
mahdollisuus saada Wappuna 2001 lakki ja toisaalta taata mahdollisimman hyvä mahdollisuus tutustua
teekkariuteen.
Tammikuu oli fuksitoimikunnan osalta lähes ainoastaan kevään suunnittelua ja yhteisten linjojen
hakemista TKY:n FTMK:n kanssa. Merkittävin saavutuksista oli "fuksipistereformi" jolla pyritään
luomaan yhteinen linja TKY:n kaikkien kiltojen fuksipistejärjestelmien välille. Tämä ei tarkoita
täsmälleen samanlaisia järjestelmiä vaan lähinnä sitä, että mm. työpisteitä voi tehdä helpommin
alayhdistyksille. Tammikuussa oli myös SIK:n FTMK:n kokous, jossa pohdittiin isohenkilövastaavan
roolia ja isohenkilöille järjestettävää ohjelmaa. Tammikuussa TKY:n "kolme isoa" eli SIK, TiK ja KIK
järjestivät fukseille yhteisen talviurheilupäivän, jonka perusidea todettiin niin hyväksi, että kyseinen
tapahtuma päätettiin järjestää myös tulevina vuosina.
Helmikuu kului lähinnä perusrutiinien hoitamisessa, tosin TKY:n FTMK kokoontui helmikuun aikana
hyvin useasti. Helmikuussa järjestettiin muuntokoulutettaville killan oma infotilaisuus, jossa kerrottiin
hieman killasta, lakin saamisesta, fuksipistejärjestelmästä yms. teekkaritoiminnasta.
Maaliskuussa fukseille järjestettiin saunailta, jossa kerrottiin isohenkilönä olemisesta ja tietenkin
samalla pyrittiin rekrytoimaan fukseja isohenkilöiksi. Samalla myöskin kerättiin palautetta niin isoilta
kuin fukseiltakin killan tapahtumista, fuksipisteistä ja isohenkilö-toiminnasta. Muuntokoulutettaville
järjestettiin yhdessä hupitoimikunnan kanssa sitsit, joista saimme erittäin myönteistä palautetta. Myös
PIIP:n suunnitteleminen aloitettiin jo maaliskuun aikana. TKY:n puolella maaliskuu meni tiiviisti
isohenkilökoulutuksen suunnittelemiseen ja toteutukseen.
Huhtikuun alussa fukseille järjestettiin lauluilta Gorsussa ja perinteikkäästi ensimmäistä kertaa SIK:n
oma fuksijäynä. Huhtikuu oli myös muuten fuksitoimikunnalle erittäin kiireistä aikaa, sillä
huipentuuhan fuksivuosi tunnetusti Wappuun ja sitä ennen järjestettäviin perinteikkäisiin rituaaleihin.
Ennen Wappua fukseille järjestettiin mm. laulukoesauna, jossa fukseja oli paikalla kohtalaisesti, sekä jo
perinteeksi muodostunut Wappuluento. SIK-KK-fuksisitsit ja PIIP onnistuivat ilmeisen hyvin ja
kaikista vastoinkäymisistä selvittiin vaikkakin useampi eri asia yritti kaataa kyseisten tapahtumien
onnistumisen. Loppujen lopuksi vajaat 200 SIK-fuksia sai esteettömyystodistuksen ja noutaa
Wappuaaton aamuna puhtaan valkoisen lakkinsa. Tänä vuonna SIK sai lakkinsa kuudentena. Vuoden
fukseiksi valittiin Johanna Flythström ja Matti Kleemola.
SIK:n uudet haalarit tilattiin keväällä. Haalareihin tehtiin pieniä muutoksia käytettävyyden
parantamiseksi (povitaskuihin vetoketjut)
Vuoden 2001 Fuksiopas valmistui ajallaan ja saatiin ajoissa painoon, vaikkakin taittoa jouduttiin
tekemään kirjaimellisesti vielä viime hetkillä. Opas julkistettiin juhlallisesti 6.7. Kaisaniemen
puistossa. Paikalle saapui kiitettävä määrä oppaasta kiiinnostuneita ja juhlaväkeä viihdytti mm. liveorkesteri. Oppaasta tuli jälleen kerran Otaniemen hienoin!
Kesä kului FTMK:n osalta valmistellessa syksyistä fuksien tuloa. Varsinkin viimeiset kaksi viikkoa
kuluivat lähes täysipäiväisesti asioiden järjestelyyn. ISOhenkilökoulutuksen toinen osa järjestettiin
TKY:n FTMK:n toimesta B-salissa 30.8. Killan isojen Wiimeinen Woitelu järjestettiin puolestaan
Rantsulla 2.9. Paikalla molemmissa tilaisuuksissa oli kiitettävä määrä isohenkilöitä (vähintään yksi
joka ryhmästä).
Fuksit saapuivat Otaonnelaan 3.9. Fuksit toivotettiin jo perinteeksi tulleella tavalla tervetulleiksi niin
koulun kuin osastonkin puolesta. Osaston tervetulotilaisuudessa fuksit "annettiin" omille isohenkilöille.
Kuitenkin johtuen täysin virheellisistä koululta saaduista fuksien nimilistoista, oli fuksiryhmien
muodostamisessa hieman ongelmia. Kun kaikki ryhmät oli jaettu, niin saliin jäi vielä n. 50 fuksia, jotka
onneksi saatiin nopeasti sijoitettua ryhmiin.
Maanantaina 3.9. järjestettiin myös SIK:n perinteinen T-ilta, johon fuksit saapuivat sankoin joukoin.
Tilaisuus onnistui yli odotusten. T-ilta oli myös hyvä esimerkki onnistuneesta alkoholittomasta
tilaisuudesta.
Heti toisena koulupäivänä tiistaina 4.9. järjestetty haalarigaala onnistui myös varsin hyvin ja kaikki
ajoissa laskunsa maksaneet halukkaat fuksit saivat tilaisuuden päätteeksi puhtaanvalkoiset killan

haalarit. Seuraavana päivänä eli keskiviikkona 5.9. oli SIK:n vuoro suunnistaa Otasuunnistuksessa
ensimmäisten joukossa ja luonnollisesti eräs SIK:n joukkue voitti koko suunnistuksen! Ensimmäisen
viikon tapahtumat täydensi vielä perjantainen SIK-KIK-köydenveto ja sen jälkeen järjestetyt SIKkarit,
jotka lopulta muutettiin järjestäjien toimesta kaukkareiksi.
Ensimmäinen viikko ei myöskään sujunut ongelmitta. Ilmeisen valitettavaksi perinteeksi ovat
muodostuneet koulun ongelmat fuksien nimilistojen, käytttäjätunnuksien, webtopitunnusten,
lapiokurssin osallistujalistojen sekä harjoitusryhmiin jaon kanssa. Tänä vuonna fuksien nimilistat
tulivat neljä päivää ennen fuksien saapumista, mutta valitettavasti ne osoittautuivat täysin
paikkansapitämättömiksi. Ilmeisesti 4.9. ainoastaan kiltojen fuksivastaavilla oli edes oikean suuntainen
käsitys siitä ketkä ovat kouluun oikeasti tulossa/tulleet.
Tänä vuonna lapiokurssin harjoitusryhmiin jakoa yms. fuksiryhmätoimintaa varten koulu oli ostanut
uuden fuksienhallintajärjestelmän nimeltä Otus (tky.innofactor.com). Tämän Otuksen tuli ratkaista
kaikki fuksiryhmien ja lapioryhmien hallintaan liittyvät ongelmat, mutta toisin kävi ja lopulta se lisäsi
fuksikapteenien työmäärän moninkertaiseksi verrattuna tavalliseen excel-taulukon pyörittelyyn.
Lopulta asia ratkesi fuksikapteenin käytyä tiukkasanainen neuvottelun lapiokurssin luennoitsijan Sami
Ension kanssa.
Osaston suunnalla tutor-toiminta on lähtenyt ilmeisen hyvin käyntiin. Alkuvaiheessa oli tosin hieman
ongelmia löytää riittävä määrä halukkaita tutoreita. Samalla myös käytiin keskustelua Pirjo Putilan
kanssa, että pitäisikö osaston hankkia joku henkilö vastaamaan fuksien tulosta osastonkin puolelta,
koska fuksikapteenistolla on kädet täynnä töitä ilman säätämistä tutoreidenkin kanssa.
Toisella viikolla fukseilla oli ohjelmassa tiistaina ratikka-ajelu. Matka sujui varsin hyvin, vaikka
raitiovaunu olikin täysin ääriään myöten täynnä. Keskiviikkona puolestaan oli vuorossa Nokia
Welcoming-excu fukseille, joka sekin sujui varsin hyvin.
Tiistaina 18.9. järjestettiin perinteiset SIK:n fuksisitsit TF:llä, joita edelsi pienimuotoinen sitsikoulutus.
Sitsit sujuivat varsin hyvin muutamia käytännön järjestelyissä ilmenneitä ongelmia lukuunottamatta.
Tarjoilijoina toimivat KIK:laiset, jotka katosivat paikalta juuri ennen siivousta. Tältä osin järjestelyt
siis ontuivat pahemman kerran, koska siivoamaan joutuivat jäämään killan vanhemmat
tieteenharjoittajat, jotka olivat jo siivonneet kerran TIK:n fuksisitsit. Syy tapahtuneeseen oli ilmeisesti
liian epätarkka sopimus kiltojen välillä. Ohjelmanumeroista sitseillä vastasivat PK:n kvartetti,
Elospeksi, Sikakvartetti sekä dj Opel.
Saman viikon torstaina oli TKY:n Stadisuunnistus, jonne SIK luonnollisesti suuntasi omilla
lemmenlaivoillaan. Seuraavan viikon maanantaina oli vuorossa isosauna, jossa oli paikalla mukavasti
isohenkilöitä. Tärkeimpänä ohjelmanumerona oli saunominen ja rentoutuminen sekä mukava
yhdessäolo ja erilaisten pelien pelailu. Tiistaina 25.9. järjestettiin Rantsulla SIK along -sauna, joka siis
oli laulusauna, jossa killan toimikunnat vuorollaan esittäytyivät. Väkeä oli mukavasti ja näin fukseille
saatiin kohtuu alkuvaiheessa edes pieni kuva siitä, miten kilta toimii. Torstaina 27.9. oli vuorossa
fuksicursiolle jonotus ja Oikosulkumoottori. Oikosulkumoottoriin saapui paljon väkeä ja halukkaita
kaikkiin vastuutehtäviin löytyi runsaasti halukkaita. Perjantaiaamuna klo 08.00 tuli sitten viimein
fuksicursion lista, joka täyttyi viimeistä paikkaa myöten jonottajista. Vanhemmille tieteenharjoittajille
jäi tänä vuonna vain viisi paikkaa fuksicursiolle ja ensimmäiset jonottajat ilmestyivätkin kiltahuoneelle
jo keskiviikkoaamuna.
Seuraava viikko olikin killan tapahtumarintamalla hiljaisempaa johtuen lakinlaskijaisista, mutta silti
fuksit eivät saaneet lepäillä laakereillaan, vaan fuksicursion selviytymispaketin ja lahjan valmistelut
kävivät kiivaina. Fuksien loistavan työn ansiosta sekä selviytymispakkauksesta että lahjasta tuli aivan
loistavat!
11.-13.10. olikin sitten vuorossa kauan odotettu fuksicursio. Matka sujui loistavasti. Mukana matkassa
oli 50 fuksia ja 18 vanhempaa tieteenharjoittajaa, joista 9 oli nykyisiä tai entisiä fuksikapteeneita.
Matkan aikana mm. muodostettiin perinteinen suojatie, kuunneltiin PYA ja juopumisen dynamiikka luennot, ahtauduttiin puhelinkoppiin (15 fuksia, jälleen uusi ennätys!:), käytiin perinteisellä
virkistävällä uintiretkellä ja fuksikapteenikin osoitti taas olevansa hieman kädetön votkapullon kanssa.
Perjantai-iltana serkkumme Elektrolta olivat järjestäneet meille mainiot sitsit Ölsqvikiin ja ehdimme

nopeasti käväisemään KTH:llakin. Fuksit muistivat kapteenistoa myös "muistikirjalla" ja hellyttävällä
kuutilla:)
Keskiviikkona 24.10. oli vuorossa Oikosulku. Fuksit järjestivät Otaniemen ehdottomasti parhaat
fuksibileet Ctrl:ssa teemalla Backstage. Bileet olivat erittäin onnistuneet, josta kuuluu suuri kiitos
kaikille järjestelyissä mukana olleille fukseille! Epävirallisten tietojen mukaan myytyjä lippuja oli yli
700 kpl ja järjestäjät saavatkin pidettyä bileiden tuotolla hyvän kaadon, mikä heille kuuluukin.
Myöskin teeman valinta oli erittäin onnistunut, sillä monilla juhlijoilla oli teemaan kuuluva asu, joka
sinällään jo paransi bileiden tunnelmaa.
6.11. kaikkien kiltojen fuksivastaavat järjestivät fukseille juhlasitsit TF:llä TKY:n vuosijuhlan (10.11)
kunniaksi. SIK:n edustus sitseillä oli runsaslukuista ja sitsit sujuivat todella hyvin! FTMK sai fukseilta
sitseillä raikuvat kunnianosoitukset, joten ilmeisesti myös fuksit pitivät sitseista :)
Loppusyksy ja alkutalvi menivätkin FTMK:n osalta suurimmaksi osaksi rutiinien hoitamisessa ja
rankan työn hedelmien nauttimisessa! :) Killalle valittiin joulukuussa uusi Fuksitoimikunnan
puheenjohta Miika Melama ja hänelle adjutantiksi Saku Partanen. Myöskään killan istuva
fuksikapteeni Jouni Saarenpää ei vielä malttanut päästää irti fuksitoiminnasta vaan siirtyi TKY:lle
FTMK2002:en puheenjohtajaksi ja siis seuraavaksi Fuksimajuriksi.
Isohenkilötoiminta
Keväällä isohenkilöiden rekryäminen hoidettiin FTMK:n johdolla. Kevään jälkeen tuli viimekin
vuonna kesäloma, jonka aikana ISOille järjestettiin sekalaista vapaa-ajan ohjelmaa. Lähinnä
ultimaten/jalkapallon pelaamista Otaniemessä ja lettujen paistamista Niemennokassa
ISOhenkilökoulutuksen toinen osa järjestettiin TKY:n FTMK:n toimesta B-salissa 30.8. Killan isojen
Wiimeinen Woitelu järjestettiin puolestaan Rantsulla 2.9. Paikalla molemmissa tilaisuuksissa oli
kiitettävä määrä isohenkilöitä (vähintään yksi joka ryhmästä).
3.9. saapuivat fuksit ja ISOjen työt alkoivat tosi teholla. ISOt ottivat fuksinsa hyvin vastaan ja aloittivat
tutustuttamisen Otaniemeen. Saman viikon keskiviikkona, Otasuunnistuksen aikaan TKY:n ITMK
järjesti SIK:n, PJK:n sekä MK:n ISOille karibia-sitsit Smökissä. Sitsit olivat varsin onnistuneet ja
jatkuivat yhteisillä jatkoilla suunnistajien kanssa. Maanantaina 24.9. järjestettiin ISOsauna, johon tuli
sopivasti ISOhenkilöitä.
Marraskuun 28. päivä ITMK järjesti A-salissa leffaillan, jonka jälkeen oli jatkot OK20:ssä. Paikalla oli
yhteensä jonkin verran alle 80 ISOa kaikista killoista.
Koko syksyn ajan ISOille lähti viikon vinkki-maili, jonka tarkoitus oli antaa virikkeitä fuksiryhmän
kanssa puuhastelemiseen ja muistuttaa ISOja ISOna olemisesta. Palautetta toiminnasta kerätään
kerätään kevään mittaan.
Tammikuun 30.
Tiistaina 18.9.Fuksisitsit, Seuraavan viikon maanantaina oli vuorossa isosauna, jossa oli paikalla
mukavasti isohenkilöitä.
Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta kokoontui kevään 2001 aikana kymmenkunta kertaa. Kokouksissa oli läsnä
vaihtelevissa kokoonpanoissa yrityssuhdetoimikunnan jäsenet Marko Knuutila, Jarno Kyhälä, Jan
Melén, Mikko Nousiainen, Sanna Santajärvi, Kimmo Seikola, Jarkko Tuuri, killan puheenjohtaja Janne
Viskari, pääsössö Jussi Vatilo sekä tietysti toimikunnan puheenjohtaja Eeva-Liisa Vuolle.
Tammi- ja helmikuun aikana kokouksissa lähinnä pohdittiin toimikunnan tehtävää ja toimintatapoja.
Maaliskuussa käytiin muutamissa tärkeimmissä yrityksissä keskustelemassa tulevista tapahtumista ja
yrityksien mahdollisesta osallistumisesta rahoitukseen. Kylässä kävivät

Nokia: Eeva-Liisa Vuolle, Jarno Kyhälä, Kimmo Seikola
ABB: Janne Viskari, Kimmo Seikola
Elisa: Eeva-Liisa Vuolle, Jarkko Tuuri, Marko Knuutila
Fortum: Eeva-Liisa Vuolle, Janne Viskari
Maaliskuun aikana tehtiin myös killan toiminnasta lyhyt esittelykirje, joka lähettetiin vuosien 1999 ja
2000 excursiokohteisiin sekä kahden viime vuoden YritysDeittiin osallistuneisiin yrityksiin. Kirjeen
mukana lähetettiin myös Sössön numero 2/00 sekä Sössön mainoshinnasto.
Haalarineuvottelut saatiin vaivattomasti päätökseen viikolla 18. Vuoden 2001 haalarit ovat lähes
samanlaiset kuin edellisenäkin vuonna ja mainokset tulivat totuttuun tapaan Nokialta, ABB:ltä ja
Fortumilta. Nokia maksoi mainoksesta 33 000 mk ja muut kaksi 32 000 mk. Myös Sonera, Elisa ja
Tecnomen olivat kiinnostuneita mainostamaan SIK:n haalareissa.
Yrityssuhdetoimikunnan tarkoitus oli pyrkiä sopimaan excu/tukikohteeet koko vuodeksi eteenpäin
suurimpien yrityskumppanien kanssa. Suunnitellussa muodossaan tämä toteutui vain Elisan osalta, joka
osallistui 8000 mk:n panoksella Toimarien kesäpäiville, fuksisitseille, YritysDeittiin sekä ilmoitukseen
Sössössä. Nokia osallistui YritysDeittiin sekä järjesti 12.9 suunnatun Wellcoming-excursion. Jo
sovittu Sössö-mainos kariutui erinäisten vaikeuksien takia, mutta Nokia tuki fuksicursiota ja PoTaa
yhteensä 16000mk:lla. Tästä summasta 5000mk tuli ICC2001-konfrenssin kautta. ABB tuki haalarien
lisäksi Potaa 10 000mk:lla, Sonera 20 000mk:lla , Elisa 13 200mk:lla, Soredex 6000 mk:lla ja Merita
13 000mk:lla.
EIS tuki killan syyssitsejä 6000 mk:lla sekä mainosti Sössössä 2000mk:lla.
Fuksimatrikkelin painoa tukivat TEK ja Sanoma Oy molemmata 800mk:lla. Ericsson osallistui M&N
saunojen kustannuksiin 4913mk:lla.
Osasto tuki kiltaa SYK:n tilavuokrissä, Sähköpäivien bussissa ja joulukorttien postituksessa yhteensa n.
9500mk:lla.
Syksyllä toimikunta kokoontui lähinnä YritysDeitin puitteissa, loka-marraskuussa lähes viikottain.
YritysDeitti potkittiin käyntiin jo toukokuussa. Yleisistä suhdanteista johtuen osallistujien hankkiminen
oli kovan työ takana ja alun perin suunnitellun neljän päivän sijasta tapahtumasta tuli kolmipäiväinen.
Näitä kolmeakaan päivää ei onnistuttu myymään aivan täyteen keskiviikkoa 28.11 lukuunottamatta.
Tapahtumapaikkana oli tuttuun tapaan Sähkö-ja tietoliikenneosaston ala-aula. Ständit toimitti tänä
vuonna Somitek Oy ja saamamme palvelu oli parempaa kuin erinomaista.
YritysDeitin päiväkohtaiset osallistujat:
TIISTAI 27.11
Elcoteq
Fortum
KCI Konecranes
Novo Group
VDSL Systems
VTI Hamlin
KESKIVIIKKO 28.11
ABB
Elisa
Nokia
Philips Medical Systems
Puolustusvoimat
Setec
Soredex
TORSTAI 29.11

Nordea IT
Orbis
SELA
Tietoverkkolaboratorio
Vaisala
Yrityksilta saamamme palaute oli positiivista ja yleinen motiivi YD:hen osallistumiselle tuntui olevan
enemmänkin yrityksen tunnetuksi tekeminen kuin vakavahenkinen rekrytointi. Konsepti lienee tutttu ja
turvallinen ja hyväksi havaittu ;).
Erityismaininnan tässä kohtaa ansaitsevat Oltermannit Asko Niemenmaa ja Jorma Kyyrä sekä
erikoisopettaja Seppo Saastamoinen, jotka kantoivat huolta YritysDeitin onnistumisesta ja tarjosivat
omia yrityskontaktejaan killan käyttöön. ABB aikoi myös viime hetkellä peruuttaa fuksicursion excun,
mutta Niemenmaan parin puhelinsoiton ansiosta saimme mennä heidän vieraikseen Ruotsiin.
Koppikoneen yritys-yhteystieto-tiedostot ovat vuoden aikana pysyneet aivan yhtä sekavina kuin
ennenkin, mutta tietysti päivityksiä tietoihin tehtiin tarvittaessa.
Kaiken kaikkiaaan Yrityssuhdetoimikunnan tehtäväkuva muokkaantui koko vuoden ajan ja yksi
vuoden 2001 suurimmista anneista olivatkin kokemukset, joilla uutta yrityssuhdevastaavaa O-P Varista
voitiin evästää uudelle kaudelle. Toimikunnan jäsenten tehtävät varmasti selkenivät ja yritysten
intressien suhteenkin saatetaan olla viisaampia.
Excursiot
Kevään aikana kävimme excuilemassa kahdeksassa pääkaupunkiseudun yrityksessä sekä kotipitkän
myötä myös kolmessa maakuntafirmassa. Kaikki excursiot sujuivat pääpiirteissään suunnitelmiemme
mukaan ja olemme saaneet positiivista palautetta sekä excuilijoilta että yrityksiltä.
Paikallisexcukohteita olivat F-secure, Sonera, Elisa, VTI Hamlin, Vaisala, Match'Em, Yle ja ABB.
Näistä F-secure, Vaisala ja ABB olivat yhteisiä muiden kiltojen kanssa. Soneran excu oli puolestaan
perinteinen, suuremmalle väkimäärälle tarkoitettu Future-seminaari.
Kotipitkä järjestettiin 22.-24. maaliskuuta. Naurettavan halvasta hinnasta ja ainoastaan kahden
koulupäivän menetyksestä huolimatta excursio kärsi osanottajakadosta. Loppujen lopuksi matkaan
päästiin 24:n henkilön (50% paikoista) voimalla. Excu sujui jouheasti sen kummemmitta
kommelluksitta. Vierailujen kohteina olivat Kuopion Energia, Genelec ja TietoEnator. Yöpaikkoina
käytimme leirikeskusta Kuopiossa ja TTKY:n solua Tampereella.
Vaikka yleisellä tasolla excursiot onnistuivat hyvin, joutui hallitus määräämään muutamille henkilöille
excusanktioita esityksestämme. Kaksi kuuden kuukauden excursiovaroitusta annettiin Elisa-excursiolla
ilmenneestä huonosta käytöksestä järjestävää yritystä kohtaan. Alkoholilla oli osuutta asiaan. Lisäksi
muutamista inhimillisistä erheistä (väärään kiintiöön ilmoittautuminen, vahingossa tulematta
jättäminen) hallitus päätti antaa huomautukset neljälle henkilölle.
Excursioiden lisäksi excuhihhuli ja -pelle tutustuivat Elisan "Live Chat"-tapahtumaan, Elkom-messujen
antiin sekä Ericssoniin EIS:n siivellä.
Syksyn aluksi 12.9. oli Nokia Welcoming -excursio fukseille, minne mukaan mahtui 50 innokasta
ensikertalaista. Nokia järjesti bussikuljetuksen Otaniemestä Leppävaaraan Upseerinkadun saunatiloihin
ja takaisin. Ruokailun jälkeen pidetyt puheenvuorot yritysesittelyineen olivat mielenkiintoisia ja siitä
jatkettiin mukavasti saunomisen merkeissä. Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja isänniltä tuli
runsaasti positiivista palautetta. Suurempia kommelluksia ei osallistujille sattunut lukuunottamatta
harmittavaa väärinkäsitystä, jossa muutama henkilö luuli whiteboardin jonotuslistaa viralliseksi
ilmoittautumiseksi. Vastaisuuden varalle heitä informoitiin killan excursiosäännöistä ja
jonotuskäytännöstä asian tultua ilmi.
Syksyn excuilukauden avanneen Nokia-Welcomingin jälkeen, juuri ennen fuksicursiota, 28:n hengen
edustajistomme vieraili Puolustusvoimissa, Riihimäen Viestirykmentissä. Excuun sisältyivät pakolliset
luennot, organisaatiokaaviot sekä ruokailu. Näiden lisäksi ehdimme ihmetellä paikallista

tutkimuskeskusta, tutkahuoltoa sekä maanalaisia korjaamotiloja. Koko homma vietiin sotilaallisella
kurilla läpi eikä tilaisuutta minkäänlaisiin töpeksimisiin jäänyt. Molemmille osapuolille jäi varmasti
käteen luultua parempi mielipide toisesta.
Puolustusvoimien excun kanssa samalle viikolle sattunut fuksicursio onnistui yli odotusten. Tavallisen
kaavan mukaan torstaina lähdettiin Turkuun, josta mentiin laivalla yli - tosin tällä kertaa Kapellskäriin.
Seuraavana päivänä oli excu ABB:lle, jonka jälkeen lähdettiin Elektrolaisten kanssa sitsaamaan.
Matkaan mahtuivat jälleen mm. perinteiset puhelinkoppiin ahtautumiset sekä uinnit suihkulähteessä.
Positiivisena yllätyksenä havaittiin arvioidun budjetin pitäneen paikkansa ja tekniikan toimineen hyvin.
Suuremmilta kommelluksilta vältyttiin.
Ihmiset saatiin ajoissa niihin paikkoihin, joihin heidän pitikin mennä ja kulkuvälineet sekä käytetyt tilat
säilyivät ehjinä. Kuitenkin yhdelle hallituksen jäsenelle jouduttiin antamaan 4 kuukauden
excursiokielto paikallisen ylioppilaskunnan sitsimökille sammumisen vuoksi. Tästäkin huolimatta
kaikilla tuntui olleen erittäin hyvä excursio.
Hallituksen keskustelun jälkeen kotimaan puolipitkä excursio päätettiin peruuttaa. Syinä olivat
seuraavalle viikolle osuneet sähköpäivät Oulussa, kevään vajavainen into kotipitkälle sekä alkusyksystä
ollut Inno-IT.
Syksyllä järjestettiin vielä Fazer-excu 8.11. jonka osallistujat saivat syödä karkkia niin ettei sitä
vähään aikaan kestänyt edes katsella. Lisäksi 21.11. oli Tellabs-excu, joka sujui normaali rutiinilla
aiheuttamatta sen enempää ongelmia. Marraskuun ensimmäiseksi päiväksi sovittu Siemens-excursio
peruttiin järjestävän tahon puolesta ja siirrettiin ensi vuoden alkuun. Perutulle exculle ilmoittautuneet
pääsevät ensisijaisesti mukaan myöhemmin järjestettävälle excursiolle. Lisäksi excutmk ehti sopia
Compaq excursion 30.1.2002, joka on jo uusien excuveikkojen hoidettavana.
Excursiotoimikunta päätti uudistua ja keksi uuden exculahjan vanhan ja tutun historiikin sijaan.
Excuweikot kehittelivät vuoden teemalahjaksi SIKin minihaalaritTM:n, joka osoittautui oikeaksi hittituotteeksi. Excutoimikunnan toiminnan dokumentointia vietiin myös eteenpäin julkaisemalla uusi
versio excutestamentista.
Opintotoimikunta
Opintotoimikunta kokoontui vuonna 2001 7 kertaa ja kokoontumisten aiheet vaihtelivat Proffasaunojen
suunnittelusta palauteryhmätoimintaan. Tämän vuoden väkiennätys – 10 henkilöä – tehtiin
kokouksessa numero kolme, jossa projektipäällikkö Pirjo Putila kertoi käynnistyvästä TiNA-projektista
(Tietoteollisuuden koulutus ja tasa-arvo – naisten erilaisuus voimavaraksi). Muutoin kokouksissa olisi
saanut olla enemmänkin väkeä.
Opintotoimikunnan kokousten lisäksi opintomestari ja –kisälli istuivat erinäisissä kokouksissa
osastonjohtajan, professorien, osaston suunnittelijoiden, opintoneuvojien ja muun osaston väen kanssa.
Myös kiltatyöryhmän eli kiltojen opintovastaavista koostuvan työryhmän ja TKY:n koulutusjaoston
kanssa kokousteltiin ahkerasti ja kiltojen välinen yhteistyö havaittiin hedelmälliseksi. Osin SIK:in
esimerkin perusteella muillakin osastoilla aloiteltiin palauteryhmätoimintaa.
Myös vuonna 2000 alkanutta menestyksellistä yhteistyötä FTMK:n kanssa jatkettiin. Lähinnä yhteistä
konsortiota työllistivät tutortoiminta ja Johdatus opiskeluun –kurssi, jonka sisältöä pohdittiin yhdessä
osaston väen kanssa.
Palauteryhmät järjestettiin keväällä kursseilla Matematiikka S2, Fysiikka
2 ja Sovellettu kenttäteoria. Lisäksi Piiri 2:lla toimi jälleen kurssityöryhmä. Sovelletun kenttäteorian
palauteryhmä kuihtui osaanottajien puutteeseen. Syksyllä palauteryhmät toimivat kursseilla
Matematiikka S1, Mittaustekniikan perusteet A ja Fysiikka 1 EST. Piirianalyysi 1:ssä toimi tuttuun
tapaansa kurssityöryhmä. Palauteryhmien vetäjille tehtiin ohjeet ja palauteryhmäläisiä on lisäiltiin
opintolistalle, jotta opintotoimintaan saataisiin uutta verta. Osa palauteryhmäläisistä halusi kuitenkin
listalta pois jo joulukuussa. Palauteryhmien koordinointi on ollut perinteisesti opintokisällin nakki, ja
niin se oli tänäkin vuonna.

Proffasaunojen aiheina olivat tänä vuonna palauteryhmät keväällä ja tutorointi ja mentorointi syksyllä.
Kevään proffasaunassa puhujina olivat Mikko Merimaa Mittaustekniikan laboratoriosta ja Antti Kallio
TST-laboratoriosta. Keväällä taas Markku Sopanen Optoelektroniikan laboratoriosta ja prof. Eila
Järvenpää Tuotantotalouden osastolta. Molempien menestys oli kohtalainen, tosin edellisvuosien
täysiin tupiin ei aivan päästy. Syksyn proffasauna oli sikäli erikoinen, että varmaankin ensimmäistä
kertaa koskaan professoreja oli paikalla enemmän kuin opiskelijoita. Molempien proffasaunojen
muonitus hoidettiin fuksipääaineina.
Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan killan opintostipendien hakuohjeet uudistettiin kesällä.
Ongelmakohtia saatiinkin korjailtua, mutta luultavasti ensi vuoden opintovastaavat haluavat tarttua
vielä jäljelle jääneisiin. Hakemuksia tuli yhteensä kahdeksan, eivätkä kaikki hakijat olleet olleet
mitenkään suunnattoman aktiivisia toimijoita killassa. Pääpaino oli kuitenkin kilta-aktiivisuudella sekä
opintomenestyksellä. Kaikki stipendit myönnettiin tänä vuonna ulkomaanopiskeluun.
Stipendejä jaettiin tänä vuonna kahdessa eri kokouksessa seuraavasti:
Risto Kinnunen 2500 mk
Mikko Ruotsalainen
1500 mk
Elina Mäkinen
1200 mk 1)
Mikko Lehtonen 1000 mk
Leevi Peltola
1000 mk 1)
Teemu Karhima
500 mk 2)
Jari Huttunen
500 mk 2)
1) Mikäli asianomainen henkilö toimittaa opinto- ja harjoittelumestarille todistuksen vaihtoon
hyväksymisestä kirjallisena (päätös ei vielä tullut).
2) Mikäli asianomainen henkilö toimittaa opinto- ja harjoittelumestarille stipendihakemuksesta
puuttuvan liitteen 5: Palaute ohjeista.
OPTMK ei järjestänyt vuonna 2001 mitään erityisiä tapaamisia halopedeille, vaan yhteyttä pidettiin
lähinnä sähköpostin välityksellä. TKY:n halopeditapaamisia oli muutamia, ja niissä osa killan
halopedeistakin kävi vaihtamassa kuulumisia.
Hallitus päätti OPTMK:n esityksestä esittää edustajistolle Tieteellisen neuvoston ja osastoneuvoston
opiskelijajäseniä. Muihin osaston toimikuntiin jäsenet jäivät päätettäviksi vasta vuoden 2002 puolella
osastonjohtajan vaalin vuoksi. Osastonjohtaja kun ehti perustaa muut toimikunnat vasta vuoden 2002
puolella. Opiskelijoita osallistui jossain määrin opetuksen laatutoimikunnan (OpLaa) järjestämille
näyteluennoille ja opetustaitohaastatteluihin. Opintomestarikin kävi niissä kun muilta kiireiltään ehti.
Osaston toimikunnista tietoliikennetekniikan toimikunta kuihtui kokoon.
Muita opintotoimikuntaa työllistäneitä aktiviteetteja olivat helmikuun abi-info, jossa opintomestari kävi
kertomassa EST- ja TLT-koulutusohjelmista tiedonhaluiselle nuorisolle yhdessä opintoneuvojan kanssa
ja syyskuussa Sähköosastolle laajennettu kampusrieha. Opintotoimikunta esittäytyi killan ständillä,
mutta aika pitkälti opintomestarin myötävaikutuksella koko Kampusriehan laajennus osastolle tapahtui,
vaikka ensimmäinen aloite tulikin TKY:ltä. Kampusriehassa esiintyneet laboratoriot olivat ilmeisesti
tyytyväisiä, ja luultavaa onkin, että käytäntöä jatketaan myös ensi vuonna.
Energiaa Uudellamaalla -tapahtuman vastuuhenkilöksi saatiin Ville Miettinen, joka on järjesti
Uudenmaalta tulleille kasiluokkalaisille vierailukohteeksi Sähkömekaniikan sekä Valaistustekniikan
laboratoriot. Koululaisryhmiä kävi tänä vuonna seitsemän ja vierailut ajoittuivat viikoille 19 ja 20.
Opintotoimikunnan toiminnasta on tiedotettu killan opintoilmoitustaululla, jas-maileissa, www-sivuilla,
lehtihuoneen ovessa ja sik+opinto-postituslistalla sekä Kampusriehassa. Killan www-sivuilta löytyvän
palautelomakkeen välityksellä on tullut neljä palautetta koko vuoden aikana, joista on toimitettu viestiä
eteenpäin. Myös pari kertaa opintomestarille on tultu käytävällä kertomaan minkälaista palautetta
täytyy viedä kursseista vastaaville henkilöille. Lisäksi molemmista Proffasaunoista saatiin jutut
Sössöön. Opintomestari kirjoitti myös TiNA-projektin avajaisista Sössöön.
Lisäksi opintotoimikunta tarjoili kiltalaisille jo perinteiseen tapaan kaakaota laskiaisena
Ullanlinnanmäellä ja kuohuviiniä Wappuriehan julistuksen yhteydessä Walpurin päivän aattona.

Sisätoimikunta
Alkuvuoden merkittävin ja haastavin asia sisätoimikunnassa oli saada tehtävät tasaisemmin jaettua
toimikuntalaisten kesken sekä parantaa sitä kautta myös palvelua jäsenistön suuntaan. Konkreettisesti
tämä näkyi aluksi ainoastaan varsinaisten tehtävänimikkeiden poistamisena. Enää ei ollut
riipparivastaavaa tai prujumestaria vaan kaikki sisämestarin alaisuudessa olevat toimihenkilöt olivat
sisäkisällejä. Vaikka kaikille annettiinkin oma vastuualueensa, niin lähtökohtana oli tehdä hommia
enemmän toimikuntana yhdessä ja kertoa myös jäsenistölle, että kaikissa sisätoimikuntaan liittyvissä
asioissa pystyi ottamaan yhteyttä koko toimikuntaan tai kehen tahansa yksittäiseen toimihenkilöön.
Pientä sekaannusta tämä aiheutti alkukeväästä, mutta yllättävän nopeasti kiltalaiset tottuivat
järjestelyyn. Myös tehtävien jakaminen onnistui koko ajan paremmin ja mielestäni toimikunta toimi
oikein mainiosti sekä yhdessä että erikseen. Toimikunnan kehittäminen onnistui siis hyvin. Suuri
helpotus toimikunnan työtaakassa oli ATK-laitteiston siirtyminen kokonaan tiedotuksen huoleksi.
Lisäksi suhteellisen pienet ongelmat kopiokoneitten kanssa vapauttivat toimikuntalaisia muiden
ongelmien pariin.
Koska uusien järjestelyjen tiimoilta oli odotettavissa lisähommia juoksevien asioiden lisäksi, aloitimme
uuden vuoden suunnittelun jo hyvissä ajoin. Ensimmäinen kokoontuminen sisätoimikunnan kesken
pidettiin 13. joulukuuta 2000 ja ennen vuoden vaihdetta ehdimme vanhan sisämestarin kanssa hakea
pari riipparilaatikkoa sekä pitää kiltahuoneen joulusiivouksen (20. päivä) toimikuntalaisten kanssa.
Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 9.1. ja siitä homma lähtikin vauhdilla käyntiin. Tammikuun
loppuun mennessä oli tilattu puuttuvia Aku Ankkojen numeroita, ensiapulaukku, ansiomerkkejä, saatu
kopiokassa ja leffalippujen myynti käyntiin, ostettu pari tyynyä ja vilttiä kiltikselle sekä uusi nitoja
lehtikselle, perustettu tenttilaatikko ja käyty käytäväkaappien sisältö läpi sekä siivottu lehtihuone ja
hallituskoppi. Lisäksi kuun lopulla Lanierin Jorma Tanninen kävi pitämässä perinteisen
kopiokonekoulutuksen.
Keväällä meno hieman rauhoittui, mutta juoksevien asioiden lisäksi ennen kesätöihin lähtöä tilattiin
lisää haalarimerkkejä, ostettiin lisää vinyylilevyjä jukeboxiin, järjestettiin tenttikokoelma, pidettiin
riipparisviippi (n. 40% N:stä pois!) sekä järjestettiin tenttikilpailu. Pääsiäisenä istutettiin jo lähes
perinteeksi muodostuneet rai-ruohot ja osa niistä eksyi sisämestarin harmiksi myös sisämestarin
kahvimukiin.
Kesällä päänvaivaa aiheuttivat lähinnä varastot ja avaimet. Tiedotus ei oikein toiminut kiltalaisille asti,
kun osastolla ryhdyttiin vaihtamaan ovien lukkoja ja yhtenä kauniina päivänä kiltahuoneelle ei vanhalla
avaimella enää päässytkään. Loppujen lopuksi kaikki meni kuitenkin hyvin. Koska hallituskopin
lukkoa ei epähuomiossa oltu vaihdettu, kysyttiin vanhoja avaimia killalle, jotka sitten saatiinkin.
Syksyn alku oli lähinnä valmistelutyötä fuksien tuloa varten. Riippukansioitten kanssa oli ongelmia,
koska vasta viime hetkellä huomasimme niitä olevan auttamattomasti liian vähän. Fuksien tulopäivänä
3.9. puuttui vielä n. 100 riipparia, jotka onneksi saimme aamupäivän aikana hoidettua. Alkusyksyllä
lisäksi pidimme väli-inventaarion, jossa laskimme kaikki varastossa olevat tavarat ja samalla
päivitimme opastelistat, joissa on kaikkien tavaroiden sijainnit.
Kiireitä aiheutti myös tiivis yhteydenpito Lanierin Jorma Tannisen kanssa, kun aloimme miettiä uutta
kopiokonesopimusta.
Syksyllä alettiin alkupuolen kiireiden jälkeen toteuttaa Yhdessä Yhteisöksi- projektissa mietittyjä
asioita. Tarkoituksena oli lähinnä herättää kiinnostusta sisätoimikuntaan ja saada mm. fukseja mukaan
toimintaan. Tähän pyrittiin kutsumalla pääaineita suunnitelleet fuksit toimikunnan ”päiväkahveille”,
jossa sitten keskusteltiin pääainevaihtoehdoista ja muistakin sisätoimikunnan jutuista. Fukseja tuli ihan
mukavasti, mutta vuosi loppui hieman kesken, jotta mitään kovin konkreettista olisimme ehtineet saada
aikaan tällä saralla.
Viimeisinä juttuina olivat lehtihuoneen pöydän lasin tilaaminen sekä uusien hintojen ja kopiomäärien
laskeminen kopiokorteille sekä näiden mainostaminen jäsenistölle. Lasin tilaamisessa sattui hassu juttu.
Ensimmäinen lasi oli kooltaan puolet alkuperäisestä, koska liikkeessä olivat säde ja halkaisija menneet
sekaisin. Toinen lasi oli jo sitten oikean kokoinen.

Pääaineita tehtiin mukavasti fuksien toimesta koko vuosi. Kiltahuoneen TV-surround korjattiin,
sohvien ja tyynyjen päälliset sekä verhot pestiin muutamaan kertaan, killan vanha pelipaita jäädytettiin
kattoon ja MP3-soitinta alettiin rakentamaan. Myös killan ilmoitustaulun fuksit laittoivat uuteen
uskoon ja nettitenttikokoelma karttui mukavasti vuoden mittaan pääaineena. Peilipallo oli upea lisä
kiltahuoneen sisustukseen.
Kiltahuone ja sen välitön läheisyys
Koko vuoden ajan paljon aikaa vei kiltahuoneen, lehtihuoneen ja hallituskopin siistinä pitäminen.
Lukuisista huomautuksista huolimatta pöytäpintoja ei osattu pitää säädyllisessä kunnossa. Pari kertaa
kummankin lukukauden aikana pidettiin siivoustalkoita ja niissä mm. siivottiin ja järjesteltiin kaikki
lehtihuoneen kaapit sekä hallituskoppi.
Kiltahuoneen puolelle saatiin lisää tilaa, kun yksi pöytä sekä pakastin saatiin vietyä varastoon.
Viihtyisyyttä lisättiin myös kahdella tyynyllä ja viltillä. Flipperi vaihtui kahteen otteeseen vuoden
aikana perinteiseen tapaan. Jukeboxin levyvalikoimaa pidettiin myös suppeana ja alkuvuodesta
ostimme lisää levyjä. Muutama uusi taulu löysi myös paikkansa kiltiksen seinästä.
Mitään suuria ongelmia koneitten ja vempaimien kanssa ei ole ollut. Jukeboxin neulaa säädettiin
hieman, kun se ei ottanut kunnolla levyjen pintaan ja flipperiä kunnostamaan kutsuttiin korjaaja
säännöllisin väliajoin. Jääkaappi on alkanut pitää huolestuttavaa meteliä ja todennäköisesti kaipaa
korvaavaa laitosta piakkoin.
ProSIK-taulua mietittiin pitkin vuotta, mutta hyvistä yrityksistä huolimatta uutta taulua ei vielä saatu
aikaiseksi.
Koska karkkimyyntiä kukaan ei enää lähtenyt pyörittämään suuren hävikin takia, otettiin syksyllä
yhteyttä Fazeriin karkkiautomaatin toivossa. Tällainen järjestyikin ja lokakuun lopusta kiltahuoneella
on ollut karkkiautomaatti jäsenistön iloksi. Automaatti huokeine hintoineen on saavuttanut suuren
suosion.
Lehtihuoneelle saatiin Ville-Hermanni Kilpiän lahjoituksena viritinvahvistin, joten sielläkin voi nyt
kuunnella radiota. Ensiapulaukku hankittiin hävinneen tilalle ja se löytyy vanhasta paikastaan eli
lehtiksen oven viereisestä kaapista. Vedenkeitinkin saatiin vihdoin ja viimein sisäkisälli Miikan
lahjoituksena, koska hän ei omien sanojensa mukaan suostu kahvia juomaan. Ja nyt kiltalaisetkin
tietävät missä ovat lehtihuone ja hallituskoppi, kun lehtihuoneen viereen saatiin kiinnitettyä merkit
"Hallituskoppi" ja "Lehtihuone".
Lehtihuoneen kahvinkeittimen käyttö on ollut koko ajan kasvussa, joten syksyllä laitettiin kahvikassa
pystyyn peittoamaan kustannuksia. Kassa on toiminut varsin hyvin ja kahvikaappi on käytännössä ollut
jatkuvasti päiväsaikaan auki kenen tahansa jäsenen käytettävissä.
Tenttikokoelma
Tenttikokoelmaa päivitettiin säännöllisesti koko vuoden ja se onkin lähinnä vain ”ollut”.
Huolestuneisuutta aiheutti vähäinen tenttien palautusmäärä ja tilannetta parantamaan perustettiin
tenttilaatikko, johon tenttejä saa palauttaa. Paikaksi tuli käytävälaatikko nro 79. Laatikko on jonkin
verran parantanut tilannetta, mutta tenttejä saisi silti tulla enemmän.
Muutamaan otteeseen kokoelma käytiin kunnolla läpi päivittäen kaiken sisällön. Vanhoja tenttejä
poistettiin paljon ja uusia laitettiin tilalle. Lisäksi keksittiin toimiva numerointi, jonka ansiosta
kokoelman läpikäymisen ja päivittämisen pitäisi olla nyt helpompaa. Hävikki ei ole ollut mitenkään
valtava ja ehkä edellisen sisätoimikunnan ”Prujaa tai sinut lynkataan”- mainokset alkavat toimia.
Nettitenttikokoelman tarjonta parani vuoden aikana huomattavasti, missä fukseilla oli myös osansa
annettavana. Seuraava suuri projekti tenttikokoelmassa on tenttien skannaaminen kopiokoneen
muistiin, mutta tämä jätettiin suosiolla uudelle sisätoimikunnalle.
Selättimet

Edellisistä vuosista poiketen selättimien kanssa ei ollut ongelmia juuri lainkaan. Yksi kone jumittui
loppukeväästä, mutta sekin parani pienellä öljyvoitelulla. Muuten ongelmia ei siis ole ollut, mutta eipä
selätinkampojen myyntikään ole ollut aikaisemmalla tasolla.
Riipparit
Riippukansioiden kanssa oli pieniä ongelmia, koska vanhoista vuosikursseista ei vapaudu tarpeeksi
riippareita, että ne riittäisivät fukseille. Lisäksi vuoden mittaan riippareita saa lisäillä aika paljon, mikä
työllistää yhden kisällin varsin tehokkaasti. Laatikkotilaa on nyt tarpeeksi eikä uusia laatikoita varmasti
tarvita moneen vuoteen, elleivät vanhat mene rikki. Uusia riippareita sitä vastoin saa todennäköisesti
syksyisin ostella vielä muutaman vuoden.
Keväällä pidetyssä riipparisviipissä vapautui n. 40% N:nen vuosikurssin riippareista, joista tosin
muutamia saatiin sitten lisäillä takaisin.
Syksyllä ongelmia tuottivat epäselvyydet nimilistojen kanssa. Loppujen lopuksi teimme riipparit sen
listan mukaan, mikä oli käytettävissä ja kun saimme uuden listan, poistimme turhat riipparit pois.
Informoimme tästä isohenkilöitä, koska epäselvyyksiä oli luonnollisesti tiedossa. Paljon fukseja
ilmoittikin riipparin hävinneen. Näin päästiin kuitenkin todelliseen tilanteeseen ja riippareita säilyi
muutamia loppusyksyn tarpeisiin.
Varastot
Varastojen tilanne oli varsin kehno vuoden alussa. L-siiven varasto oli varsin sotkussa ja H-siiven
varastoon ei pääsyt vaivaamatta vahtimestareita. Maaliskuussa tilanne helpottui, koska TLTlaboratorio Seppo Saastamoisen johdolla tarjosivat varastotilaa aikaisemman H-siiven varaston
vierestä. Varastotalkoiden yhteydessä siirsimme varastoon myös pakastimen ja yhden pöydän
kiltikseltä kuin myös historiikit ja elektroniikan sanakirjat, joita oli säilötty sohvien alla.
Hetken aikaa varastotilanne olikin todella hyvä ja kesällä siivosimme kummatkin varastot perin pohjin.
Pian siivoussession jälkeen tuli kuitenkin käsky siirtää kaikki tavarat pois H-siiven varastosta
magneettitalon rakennustöiden takia. Hätävaraksi saimme entisen maalaamon tilat Protokeskuksen
takaa. Koska muuta emme voineet, niin kaikki tavarat siirrettiin H-siiven varastosta maalaamoon, jonka
tilat olivat varsin sotkussa. Avainasia tuotti tässäkin ensin ongelmia, koska killalla ei ollut avainta, joka
olisi uuden varaston oveen käynyt. Pian osasto kuitenkin sarjoitti lukon T3-avaimille ja nyt asiat ovat
siinä mielessä ihan hyvin.
Varaston kanssa tulee varmasti kaikenlaista vielä ensikin vuonna sillä osastolla on suunnitelmissa
maalaamon kunnostaminen. Paljon positiivista palautetta on kuitenkin osaston suunnalta tullut ja
toivon mukaan killalla taas pian on ihan oma varasto.
Kopiokoneet
Jo muutaman vuoden kopiokoneiden käyttömäärä on hiljalleen tippunut. Alkuvuodesta näytti
lupaavalta, mutta syksyllä koneet alkoivat reistailla yhä enemmän ja se vaikutti luonnollisesti myös
otettujen kopioiden määrään. Loppujen lopuksi päästiin kuitenkin lähes tasoihin edellisvuoden kanssa.
Onnistuneen tehtäväjaon ansiosta kopiotoiminta ei vienyt kenenkään aikaa kohtuuttomasti, mutta
jäsenistöä koneet rassasivat selvästi. Sisämestaria työllisti säännöllisesti koko vuoden perinteiseen
tapaan kopiokassan ylläpito. Skuppilan henkilökunnan kanssa yhteistyö on pelannut oikein loistavasti
ja uusia ideoita kopiokassan suhteen on tullut jopa enemmän heidän suunnaltaan.
Parasta kopiokoneisiin liittyen on ollut yhteistyö Lanierin kanssa. Lanierin Jorma Tanninen on ollut
käytettävissä aina, kun ammattitaitoista opetusta on tarvittu kopiokoneista ja lisäksi Lanierin
kopiokoneita Lauttasaaressa on voitu käyttää värikopioiden ottamiseen erilaisiin tilaisuuksiin. Huolto
on myös pelannut ja vaikka muutaman kerran huolto on ollutkin myöhässä niin kertaakaan ei päässyt
syntymään ns. kriisitilannetta, jolloin kumpikin kone olisi ollut poissa käytöstä. Lisäksi saimme kaksi
kutsua vuoden aikana Lanierin kutsutilaisuuksiin, joista toisessa pääsimme käymäänkin sisämestarin ja
puheenjohtajan voimin.

Ensimmäisen kerran puhetta uusista koneista tuli jo tammikuussa Jorma Tannisen kanssa, jolloin hän
tuli pitämään kopiokonekoulutusta kiltalaisille. Tuolloin päätettiin palata asiaan vasta kesän jälkeen,
koska asialla ei ollut mikään varsinainen kiire (vanha sopimus päättyi kesällä 2002).
Loppukeväästä kopiokoneet alkoivat olla siinä kunnossa, että uusien koneiden hankkiminen tuntui
ajankohtaiselta. Loppukesästä ja alkusyksystä olimme tiiviisti yhteydessä Jorma Tannisen kanssa ja
sisämestari kävi henkilökohtaisesti tutustumassa mahdollisiin vaihtoehtoihin. Hallituksen kanssa
pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja lopulta päädyimme digitaalisiin kopiokoneisiin mallia Lanier 5645,
joita sopimukseen sisältyi siis kaksi kappaletta. 30. lokakuuta kävimme puheenjohtajan kanssa
allekirjoittamassa sopimuksen ja 19. marraskuuta uudet koneet saapuivat kaikkien kiltalaisten
ihmeteltäviksi. Tanninen kävi seuraavana päivänä pitämässä koulutusta uudesta koneesta ja ne on
otettu varsin hyvin vastaan. Jälki on todella hyvää eikä ongelmiakaan ole ollut, jos jättää pois
satunnaiset paperitukokset. Hienona uutena ominaisuutena koneissa on talletusmahdollisuus, jolloin
koneen muistiin voi tallettaa esimerkiksi tenttejä, jotka voi sitten kuka tahansa kopioida.
Marraskuussa laskettiin ja päätettiin myös uudet hinnat ja kopiomäärät kopiokortteihin eurojen tuloa
silmällä pitäen (35kpl / 2€; 100kpl / 5€; 320kpl / 15€).
Sisätoimikunta
Sisämestari
Mika Isosaari
Sisäkisälli
Miika Melama
Pyry Ekholm
Jaakko Seppänen (syksy)
Vesa Linja-Aho (kevät)
Janne Peltola (kevät)
Lisäksi mukana hääränneet: Kari Pietikäinen, Jussi-Pekka Parkkari, Ville-Hermanni Kilpiä, Janne
Viskari, Emmi Rautkylä, Tuomas Mäkelä, Olli-Pekka Lehto, Jouni Saarenpää, Saku Partanen, Mikko
Jäntti, Heikki Sulander ja monia muita Teemu Teekkareita.

Ulkotoimikunta
Ulkotoimikunta asetti vuoden 2001 tavoitteekseen pitää yllä killan vanhoja suhteita ja kehittää niitä
entisestään, sekä luoda yhteyksiä uusiin tahoihin ja herätellä nukuksissa olevia suhteita. Eräs vuoden
pääkohteista oli muut Suomen sähkökillat. Tarkoitus oli myös saada toimikunnan toimintaan mukaan
enemmän ihmisiä ja laajentaa toimikunnan nykyistä toimintaa.
Vuosi 2001 lähti käyntiin oluen nopeusjuontikilpailulla, Øhlhäfvillä. SIK sai vieraakseen perinteisesti
EKAK:n (Elektroteknologsektionens Kalle Anka Kommitté) Chalmersista, Göteborgista, ja nämä viisi
herraa viettivät Otaniemessä viisi päivää järjestäen Øhlhäfvin ja osallistuen killan vuosijuhliin. Kilpailu
onnistui hyvin ja pojat olivat tyytyväisiä reissuunsa.
Killan vuosijuhlissa oli mukava edustus muista killoista ja erityisesti Tukholman KTH:n edustajien
vierailu osoittautui tulevaisuuden kannalta hedelmälliseksi. Juhlien aikana saatiin luotua kontakteja,
jotka auttoivat fuksiexcursion järjestämisessä myöhemmin keväällä.
Fuksiexcursio 11.-13.10. sujui ulkotoimikunnan kannalta erinomaisesti. Tilaisuutta järjesteltiin
loppukeväästä lähtien ja tuloksena oli erittäin hyvät ja mukavat sitsit KTH:n ylioppilaskunnan majalla
Ösqvikissä Tukholman saaristossa. Ainoa miinuspuoli tilaisuudessa oli se, että meidän täytyi lähteä
kovin aikaisin pois. Myös omalta osaltamme tilaisuus sujui ihan kohtuullisen hyvin, sillä isäntämme
hymyilivät vielä loppuillastakin. Isäntämme lupasivat harkita vastavierailua ja meidät kutsuttiin myös
alustavasti purjehdusregatalle Tukholman saaristoon seuraavana kesänä.
Killan muuta kansainvälistä ulkotoimintaa toteutettiin EESTEC:n sekä osaston kv -opintoneuvojan
kautta. Ulkomestarin kuuluessa EESTEC LC Helsingin hallitukseen oli yhteydenpito vaivatonta.
Alkusyksyllä järjestetty International Evening on oiva osoitus ulkotoimikunnan ja EESTEC:n
yhteistyöstä. International Evening järjestettiin 10.9. ja paikalle saapui varsin mukavasti osaston
ulkomaalaisopiskelijoita. Myös osaston kv -opintoneuvoja Jarkko Kuisma osallistui tilaisuuden

tekemiseen ja osasto panosti tapahtumaan maksamalla tilavuokran. Muuten osaston kanssa tehtiin
yhteistyötä kv -tutorien hankkimisessa, johon kilta osallistui mainostamisen ominaisuudessa.
Ulkomaalaisille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia osallistua killan toimintaa kääntämällä sik+jas
-kirjeet englanniksi. Käännöksistä oli jotain hyötyäkin, sillä muutamissa tapahtumissa näkyi todella
myös ulkomaalaisopiskelijoita.
Muiden Suomen sähkökiltojen kanssa olennaisimmat toimintamuodot ovat olleet SYK keväällä, kesällä
ja syksyllä, sekä Sähköpäivät syksyllä. Kevään SYK pidettiin Tampereella 22.-24.3. ja kesän
vapaamuotoisempi kesä-SYK järjestettiin lappeen Rannalla 10.-12.8. Molemmat tilaisuudet sujuivat
mukavasti ja siteitä muualle Suomeen saatiin luotua. Syys-SYK järjestettiin Otaniemessä 18.-20.10. ja
paikalle saapui yhteensä 15 edustajaa. Ryhmätyöaiheiksi valittiin tänä vuonna "miten killassa
käsitetään teekkarius", "poikkitieteellinen yhteistyö", "killan suhde ylioppilaskuntaan" ja
"opintoasioihin vaikuttaminen omalla osastolla ja korkeakoulussa". Aiheista saatiin hedelmällisiä
keskusteluita ja uusia näkökulmia omaan toimintaan. SYKin muu ohjelma koostui yritysvierailusta ja
vapaammasta illanvietosta. Sähköpäivät järjestettiin 9.11. Oulussa koostuen yritysluennoista,
excursioista ja illanvietosta. Muuten sähkökiltojen edustajia tavattiin pitkin vuotta sekö vuosijuhlien,
että excursioiden merkeissä.
Suhteita Vaasaan kehiteltiin 13.-14.9. Inno-IT -messuilla. Otaniemestä lähti pari bussillista väkeä
tutustumaan Vaasaan ja sen lähialueiden työ- ja teknologiatarjontaan. Ohjelmassa oli excursioita ja
suhteidenluontia ja kaikki tuntui menneen ainakin meidän kannaltamme ihan hyvin.
Vuoden aikana järjestettiin kahdet sitsit, joista toiset liittyivät EESTEC:n vaihtoon. 8.3. pidettiin Italia sitsit, jotka osallistujapulasta johtuen pidettiin loppujen lopuksi Smökin akvaariossa. Sitseille kutsuttiin
vieraita Arkkitehtikillasta, Koneinsinöörikillasta, Varsinaissuomalaisesta Osakunnasta sekä
Sähköklubista, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että KIK:sta saapui yksi osallistuja ja VSO:sta yksi.
Perinteiset Kopeda -sitsit olivat 5.4. kopedistien tiloissa.
Otaniemen sisäisiä suhteita kehiteltiin myös vuoden aikana. Kaikkien ulkomestarien kanssa pidettiin
muutamia tapaamisia ja vaihdettiin kokemuksia. Eräänä ideana päätimme lähteä porukalla Turkuun
suorittamaan Akateemista Aurajokilaivuritutkintoa, mutta tapahtuman ajoittuminen tenttiviikolle karsi
lähtijöitä ja yhteisestä bussista luovuttiin. Pikku hiljaa alkaa myös muodostua perinteeksi
aamiaistapaamiset muiden kiltojen hallitusten kanssa. KIK:n hallitus oli vieraanamme 3.5. ja meidät
taas kutsuttiin TiK:n vieraaksi 23.10.
Vuoden aikana osallistuttiin myös useisiin vuosijuhliin, joihin kertyi kutsuja vuoden aikana lähemmäs
30. Varsinaisia kokouksia toimikunta ei pitänyt kuin yhden alkuvuodesta. Toiminta on sen tyyppistä,
ettei yleisölle voida juuri osoittaakaan tehtäviä. Tänä vuonna otettiin ensimmäistä kertaa "käyttöön"
ulkokisälli ulkomestarin avuksi. Lisäys osoittautui vuoden aikana varsin toimivaksi ja tervetulleeksi,
enää ulkomestarin ei tarvinnut toimia killan "yksinäisenä sutena".
Ulkotoimikunta vuonna 2001:
Ulkomestari Anna Himmanen
Ulkokisälli 1/2 Kari Pietikäinen
Ulkokisälli 2/2 Saku Partanen
EESTEC -yhdyshenkilö Jussi-Pekka Parkkari
EESTEC
Kokouksia pidettiin keväällä noin kahden viikon välein.
EESTEC LC Helsingille valittiin 13.3. uusi board:
Chairman
Jussi-Pekka Parkkari
Vice-chair
Elina Suhonen
Contact Person Anna Himmanen
AD
Pekka Sutinen
Webmaster
Teemu Kivikangas
Financial Advisor
Johanna Kenttälä

20-27.3 oli EESTEC International Congress Lontoossa. LC Helsingin edustajat olivat J-P Parkkari,
Johanna Kenttälä ja Marina Leusko, joka valittiin kansainvälisen EESTEC:in nelihenkiseen
hallitukseen rahastonhoitajaksi.
24.4. järjestettiin seinäkiipeilyä Tapanilassa. Paikalla oli kahdeksan osallistujaa.
Heinäkuun 20.-22. viikonloppuna LC Helsinki järjesti mökkiviikonlopun, johon oli tarkoituksena
kutsua paikalle myös muiden Suomen LC:den edustajia. Loppujen lopuksi paikalla oli LC Helsingistä
J-P Parkkari, Aki Lähdesmäki, Pekka Sutinen ja Mikko Sillanpää. Lisäksi paikalla oli LC Oulusta
Marianne Yrjänä sekä ulkomaalaisvahvistukset Marijn von Rijken( LC Delft), Bernie Hoeneisen (LC
Zürich) ja Eva Kunstelj (LC Ljubljana). Viikonlopun tarkoitus oli herättää yhteishenkeä ja ideoida
tulevia tapahtumia niin LC Helsingille kuin muidenkin LC:den kanssa. Näissä onnistuttiinkin melko
hyvin.
Syyskuun ensimmäisellä viikolla LC Helsinki toimi kolmena päivänä Sähköinsinööriliiton
messuavustajina Automaatiomessuilla messukeskuksessa ja näin keräsi rahaa vaihdon järjestämistä
varten.
Vaihto järjestettiin 19.-26.11. ja sinne saapui seitsemän henkilöä LC Madridista. Vaihdon aikana
vieraat tutustuivat korkeakouluun, sähköosastoon, yrityksiin (Nokia, CSC), paikallisiin tapoihin,
kulttuuriin sekä opiskelijaelämään. Killan tapahtumista vieraat osallistuivat mm. olutiltaan rantsulla ja
laulusaunaan. Lisäksi järjestettiin sitsit n.30 hengelle.
Tammikuussa valittiin LC Helsingille uudet toimijat:
LC Helsinki Board 2002:
Aki Lähdesmäki - chairman/contact person
Pekka Sutinen - tiedoittaja
Mikko Mäkinen - tiedottaja
Jussi-Pekka Parkkari - WWW-vastaava
Lauri Aaltonen - mail manager
Tiina Karhu - jäsen
Joel Hakulinen – jäsen
Kulttuuri
Kulttuurivuoden aloitimme tutustumalla Heurekan puhuttuun ja pidettyyn Dialogi Pimeässä näyttelyyn 22.2. Näyttelyssä jokainen sai astua sokean rooliin ja tutustua sokean ihmisen arkipäivään;
puistossa, liikenteessä, veneessä ja kahvilassa. Näyttely oli hyvin mielenkiintoinen. Kierroksen jälkeen
jokainen sai tutustua Heurekaan itsenäisesti.
Seuraavaksi oli vuorossa korkeakulttuuria. 14. maaliskuuta kävimme katselemassa ja kuuntelemassa La
Traviatan Kansallisoopperassa. Saimme havaita, että ooppera ei petä, sillä mukana oli 27 innokasta
oopperanystävää.
Maaliskuun puolivälissä, 17.3 SIK järjesti lippuja Teekkarispeksiin. SIKin kautta lippunsa ostivat 39
kiltalaista, mutta speksin kävi katsomassa varmasti useampikin.
Maaliskuun lopulla oli teatterin vuoro. Kappaletta "Joka toiselle kuoppaa kaivaa" oli eräs kiltalainen
toivonut. 29.3 kävi näytöksen katsomassa 15 kiltalaista.
6.4 Kävimme jo toisen kerran oopperassa. Tällä kertaa suosio ei ollut ihan yhtä suurta kuin
ensimmäisellä kerralla, mutta Tosca sai kuitenkin 17 SIKkiläistä mukaan oopperan humuun.
Kevään toinen teatterikappale "Loistohotelli Splendid's" ei saanut kiltalaisia innostumaan.
Mahtoikohan ajankohta olla huono, sillä vain yksi kävi katsomassa Kansallisteatterin näytelmän
17.huhtikuuta.

Huhtikuun lopulla ehdimme vihdoin elokuviinkin. Kävimme katsomassa 27.4 Tennispalatsissa Julia
Robertsin ja Brad Pittin tähdittämän ensi-iltaleffan The Mexican. Näytökseen saapui 22 kiltalaista.
Kulttuurikevään päätti heti vapun jälkeen 4.5 kuuluisa baletti Joutsenlampi. Kevät sai arvoisensa
päätöksen, kun Kansallisoopperan baletin kävi katsomassa 28 kulttuurinharrastajaa.
Syksy alkoi riehakkaasti, kun lähdimme katsastamaan paljon toivotun The Art of Star Wars-näyttelyn
Tennispalatsin taidemuseossa 26.9. Näyttely toi esiin lukuisia taiteilijoita ja eri alojen ammattilaisia,
jotka ovat yhdessä George Lucasin kanssa luoneet koko maailman tunteman Star Wars-universumin.
Opastetulle kierrokselle osallistui kymmenen kiltalaista. Palaute oli varsin positiivista.
Seuraavaksi oli vuorossa jälleen oopperaa. Torstaina 18.10. kävimme katsomassa Figaron häät
Kansallisoopperassa. Klassikko keräsi mukaansa 17 kiltalaista nauttimaan korkeakulttuurista.
Kevyen musiikin puoltakaan ei unohdettu. Perjantaina 26.10. kävimme kuuntelemassa vieläkö
takavuosien suomirockjyrä Yö on voimissaan. Loppuunmyyty 20-vuotiskiertue Tavastialla keräsi 13
kiltalaista.
29.10. kävimme katsomassa hullun hauskan teatterin Arne Anka. Arne Anka on ruotsalaisen Charlie
Christensenin hämmästyttävän paljon Aku Ankalta näyttävä sarjakuva hahmo, jolla on perinteisen
baarifilosofin tapaan mielipide kaikkiin maailman asioihin. Ruotsissa suurmenestyksen saavuttanut
näytelmä ei pettänyt yleisöään Suomessakaan. Kiltalaisia mukaan lähti 17.
15.11. kävimme vierailemassa Espoon Kaupunginteatterissa, kun lavalla esitettiin Kolme Versiota
Elämästä.
Elokuvaensi-iltaakaan ei unohdettu. 7.12. kävimme katsomassa Don't say a word-elokuvan
Tennispalatsissa. Tällä kertaa valkokankaalla komeilivat Michael Douglas ja Sean Bean. Paljon
toivottu elokuva keräsi 20 kiltalaista jännittämään kidnappaustapauksen selviämistä.
Kulttuurivuosi huipentui kaikkien rakastamaan Tuhkimo-balettiin Kansallisoopperassa 10.12.
Urheilu
Urheilu aloitti kevään tuttuun tapaan sählyvuoroilla, joista maanantain vuoro jatkui heti
vuodenvaihteen jälkeen ja keskiviikon vuoro pienen tauon jälkeen helmikuun puolessa välissä.
Vuosijuhlaviikolla järjestettiin rusettiluistelua Tapiolassa vaikkakin säät olivat sen verran lämpimät että
kenttää ei pidettykään kyseisenä päivänä auki. Muutama innokas luistelija tuli siltikin paikalle!
Helmikuussa sikkiläiset pääsivät tutustumaan myös Paceen Tapiolassa ja tästä urheilu on saanut
runsaasti positiivista palautetta. Lisää jumppia yms. on luvassa syksyllä. Maaliskuun aikana pelattiin
edelleen sählyä. Killan kahdella sählyvuorolla on kevään aikana käynyt ilahduttavan paljon väkeä ja
pelit on saatu pystyyn lähes joka kerta. Maaliskuussa oli myös TKY:n ja KY:n järjestämä Esport Night,
jonka järjestelyihin SIK:n urheiluvastaava osallistui yhdessä TKY:n liikuntatoimikunnan kanssa.
Viikolla 13 liikuttiin TKY:n liikuntaviikon tarjoamissa tapahtumissa. Maaliskuussa kiltalaiset pääsivät
kokeilemaan myös eksoottisempaa urheilua, kun lähdimme yhdessä seinäkiipeilemään. Kiipeilyn
suosio oli valtava ja monet ovat toivoneet toista samanlaista reissua, koska osanottajamäärä oli
valitettavasti hyvin rajoitettu.
Maaliskuulle yritettiin myös järjestää soutuspinning kokeilutuntia, mutta tämä jouduttiin perumaan,
koska ajankohta ei käynyt salille. Huhtikuussa urheilu on keskittynyt sählyyn ja pelannut ottelun AS:aa
vastaan (matsi päättyi 4-6 vieraiden hyväksi). Maanantaina 23.4. pelattiin KIK:aa vastaan ja tämä matsi
voitettiin 8-6. Huhtikuussa urheilu oli myös liikuntatoimikunnan kanssa järjestämässä Wappuviikon
liikuntatarjontaa leikkipäivän merkeissä. Naisten kymppiin kiltalaisia on lähdössä seitsemän ja
tapahtuma sijoittuu toukokuun viimeiseen viikonloppuun sunnuntaille 27.5. Sitä ennen kymppiporukka lenkkeilee yhdessä muutaman kerran.

Urheilun syksy alkoi hieman muuttunein miehistöin. Keväällä kanssani urheiluvastaavana toiminut
Mauri Hurmerinta oli siirtynyt armeijan harmaisiin kesän aikana. Uuden ½-urheiluvastaavan
nimittämistä kyllä mietittiin, mutta sopivaa (ja tehtävään haluavaa) henkilöä ei löytynyt.
Varsinainen toiminta alkoi osittain jo kesällä. Nyt killan uusilla nettisivuilla urheilutoimikunnalla on
myös oma sivunsa. Myös TKK:n palloilusarjoihin ilmoittautuminen tapahtui jo viikolla 36. SIK:llä on
joukkueet tänä syksynä sählyn rentosarjassa, jalkapallossa ja kaukalopallossa. Joukkueet on ristitty
Sähkön Iskuksi ja jokaiselle joukkueelle on valittu kapteeni vastaamaan käytännön jutuista, kuten
otteluohjelmista tiedottamisesta sekä pelipaidoista. Positiivinen juttu on varsinkin se, että kaukiksesta
ovat myös tytöt olleet kiinnostuneita. Sählyjoukkueen tapaamisen yhteydessä tuli ilmi, että jotkut
olisivat halunneet pelata vaativammassa A-sarjassa. Rentosarjassa myös maalivahdit ovat kiellettyjä,
joten maalivahtimme joutui jäämään joukkueen ulkopuolelle. Luultavasti innokkaita olisi ollut
tarpeeksi kahteenkin joukkueeseen. Ehkäpä sitten ensi vuonna?
Sählyvuorot alkoivat viikolla 37 yhteistyössä KIK:n kanssa. Aluksi sählyvuoroja oli kaksi, joista
maanantain vuoro oli KIK:n ja keskiviikon vuoro SIK:n vastuulla. Niillä saivat käydä kaikki kiltalaiset
kummastakin killasta. Sählystä innostuneita ihmisiä oli kuitenkin enemmän kuin osasimme odottaa
(huipputapaus oli 40 pelaajaa yhdellä vuorolla), joten 5.10. lähtien SIK:llä oli vielä kolmas oma
sählyvuoro perjantaiaamuisin. Kaikki vuorot ovat Otahallissa ja saamani palaute niistä on ollut
positiivista, joskin vähäistä. Killan urheilutarjonnan ei kuitenkaan ole tarkoitus olla pelkkää
sählynpeluuta ja siksi olemme KIK:n kanssa sopineet, että marraskuun alusta lähtien heidän
maanantain vuorollaan pelataan koripalloa.
4.10 järjestetyssä Akateemisessa Wartissa killalla ei ollut edustusjoukkuetta, koska halukkaita lähtijöitä
ei ollut riittävästi.
SIK:n urheilupäivä järjestettiin tiistaina 9.10. Päivän oli tarkoitus olla kolmen opiskelijajärjestön
välinen kisailu liikunnan merkeissä. Osallistujat urheilupäivässä SIK:n lisäksi olivat Peduca ry ja ESO.
Urheileminen aloitettiin heti aamulla ultimate-matsilla Alvarin aukiolla. Paikalla oli mukavasti
sikkiläisiä sekä peducalaisia. ESO osallistui vasta seuraavaan lajiin huonon sään vuoksi. Pelailimme
ultimatea tunnin verran ja sitten suuntasimme kulkumme Tapiolan Arena Centeriin pelaamaan
sählymatsit kaikkien osallistujajoukkueiden kesken. Lopuksi siirryimme vielä Tapiolaan keilaamaan ja
sieltä Gorsuun saunomaan. SIK:ltä osallistujia urheiluriennoissa oli ihan mukavasti, yhteensä
parikymmentä. Saunaillassa kokeiltiin hieman hierontaa ammattiopastuksella ja tutustuttiin erilaisiin
venytyksiin. Paikalla olivat vieraamme ESO:lta ja Peducalta, mutta sikkiläisiä valitettavan vähän.
Fuksien yösähly pelattiin 17.10 Otahallissa ja mukana oli taasen myös Sähkön Isku. Sähköläiset
aloittivat turnauksen hyvin, mutta tippuivat kuitenkin välierissä pois loppukamppailuista.
Rukan matka peruuntui vähäisen osanottajamäärän takia killan osalta. Muutaman aktiivisen jäsenen
toimesta ilmeisesti kaikki ilmoittautuneet pääsevät kuitenkin lähtemään Rukalle tänä syksynä.
Loppusyksyn ohjelmasta löytyy Pace 7.11. Isossa Omenassa. Myös lätkämatsiin lähtöä on suunniteltu
ja mahdollisesti jotakin lajikokeilua. Joulukuussa olisi vielä tarkoitus muodostaa joukkueet TKK:n
kevään palloilusarjoihin, jos kiinnostuneita löytyy. Kevään palloilusarjoissa on mahdollisuus pelata
koripalloa ja lentopalloa. Joukkueet muodostetaan (jos niihin siis löytyy kiinnostuneita) siksi jo tämän
vuoden puolella, että ilmoittautumisaika sarjoihin päättyy jo ennen vuodenvaihdetta.
Olen syksyn aikana todennut, että iso kilta tarvitsee mieluiten kaksi urheiluvastaavaa. Tämä siksi, että
esimerkiksi sählyvuoroilla en itse ole ehtinyt juurikaan käydä. Myöskin uusia ideoita ja järjestelyapua
olisi hyvä olla, minkä huomasin varsinkin urheilupäivän järkkäämisessä. En sulkisi myöskään pois
urheilutoimikunnan perustamista, ainakin se olisi mielestäni kokeilemisen arvoinen idea. Minulla oli
tarkoituksena pitää kokeiluluontoinen kokous syksyn aikana, mutta se on muiden kiireiden takia jäänyt.
Toimikunnan ei tarvitsisi olla välttämättä mitenkään virallinen tms. mutta lähinnä se mitä itse olen
tässä syksyn aikana kaivannut, on uusia näkökulmia ja ideoita siitä miten killassa kannattaisi liikkua.
Se, että urheiluvastaava ei kuulu mihinkään toimikuntaan eikä hänellä täten ole ketään puolestapuhujaa
hallituksessa, ei mielestäni ole ollut kaikein paras ratkaisu. Tietenkin olen voinut käydä hallituksen
kokouksissa halutessani ja näin kertoa muillekin siitä mitä urheilurintamalla ylipäänsä tapahtuu.
Kuitenkin mielestäni olisi tärkeää että urheilukin olisi yhteydessä hallitukseen vaikka jonkun muun

toimikunnan kautta, jotta asioita olisi helpompi hoitaa. Tämä asia jääköön hautumaan sitten seuraavalle
vuodelle.
Kaiken kaikkiaan urheilun syksy on tähän asti sujunut varsin hyvin. Takaiskuna on lähinnä ollut Rukan
matkan peruuntuminen killan osalta.
Potentiaalin Tasaus 80
Sähköinsinöörikillan 80-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina 17.2.2001 Dipolissa. Juhliin osallistui 350
henkilöä eli huomattavasti normaalivuosia enemmän.
Varsinaista iltajuhlaa edelsi juhlaviikko, jonka aikana jokaisena iltana oli jotain kiltaan tai
teekkaritoimintaan liittyvää ohjelmaa. Osanotto tapahtumiin oli yllättävän innokasta. Juhlaviikkoa
edeltävällä viikolla järjestettiin ilmaiset tanssi- ja tyylikurssit.
Juhlien vastaanotto eli kokkarit pidettiin Valotalon nettikahvilassa. Paikka sopi tarkoitukseen hyvin
varsinkin kun itse pääjuhla oli myös Otaniemessä. Kokkareille oli kutsuttu kaikki edustajat.
Pääjuhlassa noudatettiin jo tutuksi tullutta vuosijuhlaohjelmaa. Koska kyseessä oli tasavuosi
panostettiin koristeluun ja tarjoiluun hieman enemmän kuin yleensä. Kahta edustuspöytää
lukuunottamatta muut pöydät olivat pyöreitä 10 hengen pöytiä. Ratkaisuun päädyttiin osittain vaihtelun
ja osittain valokuvauksen vuoksi. Palautteen perusteella molemmilla pöytätyypeillä on vannoutuneet
kannattajansa. Killan entiset puheenjohtajat antoivat killan puheenjohtajalle tunnusmerkiksi hopeisen
käädyn.
Jatkot olivat Helsingissä Ravintola Pörssissä. Lumisateesta ja ihmisten haluttomuudesta siirtyä jatkoille
johtuen bussikuljetukset hieman tökkivät. Jatkopaikasta ja bändistä saatu palaute oli todella positiivista.
Jatkot olivat kalliimmat kuin edellisinä vuosina, mutta toisaalta järjestelyissä säästyttiin paljolta. 300
henkilön jatkojen järjestämiseen jossain muussa tilassa vaadittavan vapaaehtoistyövoiman löytäminen
olisi saattanut olla ylivoimainen tehtävä. Jajatkot pidettiin perinteisesti Rantsulla. Saunojille oli varattu
omat pyyhkeet sponsorin kautta.
Sillis järjestettiin Smökissä. Tulijoita oli ehkä myöhäisestä aloittamisajankohdasta ja sijainnista johtuen
odotettua enemmän ja he myöskin olivat odotettua nälkäisempiä. Silliksen upeat tarjoilut pääsivätkin
loppumaan hieman liian aikaisin. Kaikki ajoissa saapuneet saivat kuitenkin maittavan aamiaisen.
PoTa tuotti tappiota noin 15000 markkaa. Sponsorit osallistuivat kustannuksiin noin 76000 markalla ja
pyyhkeillä. Juhlista ei pakettiauton vakuutuksen omavastuuta lukuunottamatta syntynyt mitään
yllättäviä menoja. Juhlaviikko, jatkot ja sillis kuluttivat hieman arvioitua vähemmän ja siksi tappio jäi
reilusti valtuutetun 25000 markan alle.

