Toimintakertomus 2007
Yleistä
Hallitus pohti aktiivisesti koko vuoden kestäneessä prosessissa kuinka toimintaa tulisi
suunnata, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin jäsenistön tarpeita. Työn
ensimmäisessä vaiheessa hallitus kokoontui pienimuotoiseen brainstormiin miettimään
millaisilla erilaisilla tavoilla jäsenistöä voidaan ryhmitellä. Lisäksi mietittiin kunkin
jäsenryhmän kohdalta osallistumisaktiivisuutta lisääviä ja karsivia tekijöitä.
Järjestöaktiivisuus opiskeluaikoina
- kyllä/ei

Ikä ja elämäntilanne
- ikä
- tapahtumia koko perheelle vai
pelkästään jäsenille
- vuorokaudenaika, jolloin voi
osallistua

Harrastukset
- urheilu (esim. golf, hiihto)
- kulttuuri
- ulkoilu
- veneily
- muu vapaa-ajanvietto

Ammatilliset
- koulutusala
- yksityinen sektori, julkinen sektori,
yrittäjä
- uratilanne, työvuodet

Aktiivisuutta lisääviä ja rajoittavia tekijöitä
- tapahtuman ajankohta
- asuinpaikka
- liikkumismuoto

Toisessa vaiheessa järjestettiin kohdistettu jäsenkysely, jossa jäsenrekisteristä poimittiin
edustajat kustakin ensimmäisessä vaiheessa tunnistetusta jäsenryhmästä. Yhteensä
kyselyyn vastaajia valikoitiin 45 kappaletta, jolloin jokaisen hallituksen jäsenen vastuulle
tuli olla yhteydessä viiteen jäseneen. Jäsenet haastateltiin pääasiassa puhelimitse.
Prosessin kolmannessa vaiheessa kyselyn tuloksista koottiin yhteenveto, jota on
hyödynnetty vuoden 2008 toimintasuunnitelman laadinnassa. Yhteenvedossa nousi
erityisesti esille, että suurin syy tapahtumiin osallistumiseen on vanhojen tuttujen
tapaaminen siitä riippumatta, mikä tapahtuma varsinaisesti on kyseessä tai milloin se
järjestetään. Ammatillisista tapahtumista AlumniWeekendin luentosarjoja kehuttiin.

Hallitus ja kokoukset
Sähköklubi ry:n vuosikokous pidettiin 8.2.2007 Innopolin (s)klubisaunassa. Kokousta
isännöi Technopolis Venturesin Tuomas Maisala ja kokoukseen osallistui 16 sklubilaista.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja kokouksen jälkeen keskusteltiin iltapalan
ja saunomisen lomassa vapaamuotoisesti Sklubin toiminnasta ja ideoista toiminnan
kehittämiseksi.
Hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt:
8.2.2007 asti:
Puheenjohtaja Janne Viskari
Varapuheenjohtaja Jussi Salmio
Sihteeri Aki Silvennoinen
Rahastonhoitaja Ville Ryhänen
Hallituksen jäsen Aki Lähdesmäki (tiedotus)
Hallituksen jäsen Mika Isosaari (Jäsenasiat)
Hallituksen jäsen Jussi Vatilo (WWW)
Hallituksen jäsen Mikko Hiekkataipale (Lokajoulu)
Hallituksen jäsen Marko Miettinen (arkisto)
8.2.2007 alkaen:
Puheenjohtaja Janne Viskari
Varapuheenjohtaja Miika Melama
Sihteeri Jussi Salmio
Rahastonhoitaja Ville Ryhänen
Hallituksen jäsen Aki Lähdesmäki (tiedotus)
Hallituksen jäsen Julia Turku (Jäsenasiat)
Hallituksen jäsen Jussi Vatilo (WWW)
Hallituksen jäsen Olli Laine (Tapahtumat)
Hallituksen jäsen Marko Miettinen (Tapahtumat)
Lisäksi hallitus on kutsunut seuraavat toimihenkilöt:
8.2.2007 asti:
Osaston yhdyshenkilö Jussi Liesiö
Inkubio-yhdyshenkilö Taru Tukiainen
TLT-yhdyshenkilö Antti Hätinen
8.2.2007 alkaen:
Osaston yhdyshenkilö Jussi Liesiö
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa.

Yhteydenpito ja yhteistyö
TKK:n sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston kanssa on jatkettu yhteistyötä tuttuun
tapaan muun muassa AlumniWeekendin ja Wappubrunssin tiimoilta. Osaston edustajana
Sähköklubin hallituksen kokouksissa on toiminut Jussi Liesiö.
Pitkäaikaisen osastonjohtajan Pekka Wallinin jäätyä eläkkeelle vuoden lopussa SIK:n ja
SKlubin hallitusten puheenjohtajat kävivät onnittelemassa Pekkaa tieteellisen neuvoston
kokouksessa ja kiittämässä pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä. Lahjaksi Pekalle vietiin
autonavigaattori ja kukkia.
Säännölliset yhteydet Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:aan on hoidettu
pääsääntöisesti killan puheenjohtajan Olli Laineen kautta, joka toimi myös Sklubin
hallituksessa. Aktiivikiltalaisista myös Ville Ryhänen ja Marko Miettinen toimivat
Sklubin hallituksessa. Sklubi kävi myös onnittelemassa 86-vuotiasta kiltaa Potentiaalin
Tasauksessa. Wappuriehan julistuksen yhteydessä SIK:n tarjoama kuohuviini oli jälleen
myös sklubilaisten saatavilla. Lokajoulu järjestettiin yhdistettynä killan syyssitseihin.
Puheenjohtaja on osallistunut PoliAlumnin järjestämiin alumniyhdistysten
puheenjohtajien tapaamisiin, joissa käytiin kunkin yhdistyksen sekä TKK:n kuulumiset
läpi. Tulevan TKK:n 100-vuotisjuhlavuoden 2008 ohjelmaa käytiin myös läpi
kokouksissa.

Talous
Sähköklubi on rahoittanut toimintaansa rahastosijoituksilla, keräämällä jäsenmaksuja ja
tilaisuuksien osallistumismaksuilla. Varoja on käytetty pääosin ohjelmatoimintaan.
Sähköklubin rahastosijoituksia Seligsonin rahastoissa on seurattu muutaman kuukauden
välein. Hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi tehdä muutoksia allokaatioihin eikä muuttaa
vuonna 2006 päätettyjä periaatteita:
• Tuotto-osuuksina saatava vuosittainen nettotuotto on riittävä yhdistyksen
toiminnan järjestämiseksi (3-5% pääomasta).
• Sijoitettu pääoma säilyy, tai kasvaa maltillisesti.
• Sijoitushorisontti on pitkä ’täältä ikuisuuteen’ ja tuottojen tarkasteluväli
’sijoituksen alusta per vuosi’.
• Sijoitusten vuosittainen tuotto on mahdollisimman vakaata eikä vaihtele rajusti
suhdanteiden mukaan.
• Käytetyn rahastoyhtiön hallinnointipalkkiot eivät muodosta sijoitusomaisuuden
kokoon nähden merkittävää kuluerää.
• Sijoitusomaisuus allokoidaan eri instrumenttien kesken seuraavasti:
o 20 % lyhytkorkoiset korkoinstrumentit
o 20 % pitkäkorkoiset korkoinstrumentit
o 40 % hajautetut osakemarkkinat

•
•

o 20 % korkeariskiset osakemarkkinat
Sallittu vaihteluväli eri allokaatioille on +/- 3 %-yks.
Näiden periaatteiden toteutuminen ei vaadi yhdistyksen hallitukselta jatkuvia
aktiivisia toimenpiteitä. Hallitus seuraa sijoitusomaisuuden tilannetta vähintään
kaksi kertaa vuodessa ja päättää tarvittavista muutoksista.

Rahasto-osuudet vuoden 2007 lopussa olivat:
o 10 % (v.2006 10%) Euro Obligaatio (pitkäkorkoiset korkoinstrumentit)
o 10 % (v.2006 10%) Euro Corporate Bond (pitkäkorkoiset korkoinstrumentit)
o 22 % (v.2006 20%) Rahamarkkinarahasto AAA (lyhytkorkoiset
korkoinstrumentit)
o 11 % (v.2006 10%) Global Brands (hajautetut osakemarkkinat)
o 30 % (v.2006 30%) Eurooppa 50 (hajautetut osakemarkkinat)
o 12 % (v.2006 10%) Russian Prosperity (korkeariskiset osakemarkkinat)
o 8 % (v.2006 10%) Japani (korkeariskiset osakemarkkinat)
Jäsenmaksuja tuloutettiin yhteensä 1010 euroa. Jäsenmaksulasku lähetettiin jäsenkirjeen
mukana keväällä ja osallistujien jäsenmaksustatus tarkistettiin subventoitujen
tapahtumien yhteydessä. Erillisiä karhukirjeitä ei postitettu.

Tapahtumat

JOYS-toiminta
Hannu Lehtisen maaliskuussa järjestämää JOYS-hiihtomatkan Alpeille mainostettiin
Sklubin tiedotuskanavissa. Varsinaisia kuluja JOYS-toiminnasta ei toimintavuoden
aikana aiheutunut.

Teekkarispeksi
Sklubi varasi jäsenille lippuja Teekkarispeksin Gloria-teatterin näytökseen 14.4. Lippuja
päätettiin tarjota jäsenille subventoituun 8 euron hintaan, mutta yhtään kulttuurinnälkäistä
jäsentä ei löytynyt.

After work party
Sklubi osallistui SIK:n 18.5. järjestämään After work partyyn tarjoamalla tapahtuman
ruoat ja mainostamalla tapahtumaa omalle jäsenistölleen.

Golfkurssi ja –kilpailu
Golfkurssi järjestettiin kesäkuun alussa Paloheinä Golfissa. Kurssi koostui kolmesta
opetuskerrasta ja mahdollisuudesta green cardin suorittamiseen. Kurssille osallistui
kaikkiaan 14 sklubilaista.
Golfkilpailu järjestettiin Nurmijärven golfklubilla 23.9. Kaiken kaikkiaan 9 Sklubigolfaria kilpaili sekä bogeypisteistä että parhaasta tuloksesta. Bogeypistekilpailun voitti
Olli-Pekka Varis (36 pistettä) ja vähimmillä lyönneillä selvisi Ville Nahkuri (99 lyöntiä).
Lisäksi palkittiin Anna Himmanen pisimmästä avauslyönnistä ja Miika Melama
lähimmäksi lippua osuneesta avauslyönnistä.

Telecom forum ja muut Otaniemen tapahtumat
Keväällä Sklubin toimintaa esiteltiin lyhyesti Sähköforumin luennon aluksi 17.4.
Varsinaisen luennon piti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö Eija
Kivilaakso länsimetron suunnittelusta.
Syksyllä Sklubin toimintaa esiteltiin lyhyesti Telecom Forumin luennon aluksi 20.11.
Varsinaisen luennon piti Googlen maajohtaja Petri Kokko aiheesta "Experiment! How
Brands can Engage on the Changing Internet".
Luentojen jälkeen kaikille halukkaille osallistujille tarjottiin kuohuviiniä ja Pommacia
sekä keskusteltiin luentojen annista ja Sklubin toiminnasta.
Tavoitteena osaston Studia Generalia -tilaisuuksissa näkymisellä on ollut markkinoida
luennolle tulleille opiskelijoille ja alumnille Sklubin toimintaa ja jäsenyyttä. Samalla on
vastattu jäsenistön toiveisiin ammattiaiheita sivuavien seminaarien järjestämisestä
tarjoamalla ensisijaisesti TKK:n jo olemassa olevaa tarjontaa.

Wappubrunssi
Sähköklubi kutsui perinteiselle istuvan ja edeltävän vuoden nyyttikestibrunssille kaikki
Sklubin hallituksessa, keskuskomiteassa tai toimihenkilönä vuosien varrella toimineet,
joiden sähköpostiosoite on jäsentietokannassa. Tilaisuuteen osallistui noin 20 eri vuosien
sklubitoimijaa. Brunssi oli leppoisa, osallistujien tuomat syötävät herkullisia ja Sklubin
tarjoama skumppa teki kauppansa. Tällä kertaa ruokatarjonnan teemakirjaimena oli L.

AlumniWeekend: päiväseminaari ja Lokajoulu
Sklubin suurin alumnitapahtuma, AlumniWeekend, järjestettiin 20.10. Sähkö- ja
tietoliikennetekniikan osastolla. AlumniWeekendin järjestelyistä vastasi
kokonaisuudessaan Sähkö- ja Tietoliikennetekniikan osasto ja erityisesti Jussi Liesiö.
Kävijämäärä päiväseminaarissa oli noin 60.

Päiväseminaarin alustukset olivat jälleen erittäin hyvätasoisia:
Innovaatioyliopisto / rehtori Matti Pursula TKK
Musiikkitalon esitystekniikka / järjestelmäsuunnittelija Tapio Ilomäki Akukon
Tietoturva tänään ja huomenna / yksikön päällikkö Erka Koivunen CERT-FI
Automaatiometro Otaniemeen / projektipäällikkö Kimmo Reiman HKL
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan uuden tiedekunnan hahmotelma / osaston varajohtaja
Jorma Kyyrä
Seminaarissa oli lisäksi osaston tarjoama aamukahvi ja omakustannelounas.
Lokajoulu järjestettiin jälleen killan syyssitseihin yhdistettynä Suurjännitehallissa.
Osallistujamäärä laski hieman edellisvuodesta. Sitsaajia oli 72, joista noin puolet oli
opiskelijoita. Lokajoulussa oli tuttuun tapaan kolmen ruokalajin illallinen ja ohjelmaa
aina puheista musiikkiesityksiin, perinteisiä yllätyksiä unohtamatta.
AlumniWeekendin ja Lokajoulun kutsut lähetettiin kaikille osastolta valmistuneille.
Kutsun painamisesta vastasi Sklubi ja postittamisesta osasto. Lisäksi Lokajoulun kulujen
kattamiseksi kutsuun ja Lokajoulun pöytäohjelmaan myytiin yksi mainos.

Mentorointi-saunailta
Mentorointi-saunailta järjesttiin 3.12. Otarannan saunatilassa. Opiskelijoita paikalle
saapui parikymmentä ja omasta urastaan ja opiskeluistaan oli kertomassa mm.
osastonjohtaja Pekka Wallin.

Pienpanimoilta
Suomalaisten pienpanimoiden oluttarjontaan päätettiin tutustua 8.6., mutta laimean
kiinnostuksen vuoksi tapahtuma peruttiin tuolloin. Uusi yritys järjestettiin heti
vuodenvaihteen jälkeen 10.1., jolloin kiinnostus olikin huomattavasti suurempaa ja
mielenkiintoinen tapahtuma saatiin vietyä läpi 17 sklubilaisen voimin. Pienpanimoiden
tuotteista oli kertomassa esittelijät Suomen olutseurasta.

Viestintä ja jäsenasiat
Sähköklubin toiminnasta on tiedotettu pääosin sähköisellä jäsenkirjeellä noin kerran
kuussa. Paperinen jäsenkirje lähetettiin vuosikokouksen jälkeen jäsenmaksulaskun kera.
Jäsenrekisteriä on päivitetty aktiivisesti. Uusille jäsenille on lähetetty tervetuloa jäseneksi
–sähköposti. Jäsenmäärä on laskenut 482:een vuoden alun 492:sta.
Toiminnasta on tiedotettu myös TKK:n alumnitiedotteessa, jonka PoliAlumni lähettää
sähköpostitse kuukausittain yli 10 000 alumnille. Koska PoliAlumnin palvelut eivät
ainakaan toistaiseksi ole virallisesti avoimia TKK:lla vielä opiskeleville, Sklubi on

pitäytynyt omassa tiedotuksessaan ja ylläpitänyt omaa jäsenrekisteriä. Alustavia
keskusteluja jäsenrekisterin siirtämisestä PoliAlumniin on käyty.

