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Talous & Hallinto

Kevät
★ Tulot yhteensä: 34 919,08€
★ Kulut: 39 376,32€
★ Yhteensä: -4 457,24€
★ Vuosijuhlat:

○ Tulot: 21156,00€, Menot: 25427,81€, Yhteensä: - 4271,81€
Syksy
★ Jäsenmaksut, haalarisponsorit ja loput sponsoritulot saapuvat
★ Budjetti ylipäätään



Kevät 2018

★ Alkuvuodessa järjestetty 
paljon erilaisia tapahtumia

★ Kevätpäiväntasauksen 
järjestelyissä auttaminen

★ Kannanotto tasa-arvo 
-kysymykseen

★ Homonaama -laulu
★ Uuden laulukirjan 

kokoaminen 
(laulukirjatyöryhmä)

Syksy 2018

★ Syksyllä uusien 
opiskelijoiden integrointi 
kiltaan ja yliopistoon

★ Nordiskt Möten 
järjestäminen yhdessä IK:n 
ja Poligonin kanssa

★ Hyvinvointityöryhmän 
kasaaminen

★ Uudet laulukirjat jäsenille
★ Vaalikokous ja seuraajien 

löytäminen



Vuoden projektit

Kevätpäiväntasaus
★ Järjestettiin maaliskuussa
★ n. 160 vieraita, alumneja, 

opiskelijoita ja muita kutsuvieraita
Kiltahuoneen kehittäminen
★ Baaritiski valmistui vuoden alussa
★ Terassihanke raksan kanssa
Ulkomaan pitkä
★ n. 12 osallistujaa
★ Lähtee Saksaan ja Lontooseen

Hyvinvointikysely & -työryhmä
★ Tulokset julkaistiin alkuvuodesta ja 

niiden pohjalta tehty muutoksia
★ Uusi hv-ryhmä kootaan syksyllä ja 

uusi kysely lähetetään 
loppuvuodesta

Uusi laulukirja
★ Laulukirjaryhmä työskennellyt 

vuoden alusta
★ Uusi painos ulos syksyllä



Pestikohtaiset tilanteet



Varapuheenjohtaja 

Keväällä:
Hallinnolliset tehtävät mm. esityslistojen valmisteleminen, 
sihteerinä toimiminen, sääntömuutosten valmistelua
Montun ylläpitoa yhdessä monttutonttujen kanssa. 
Montun 1 v. synttärien järjestelyt tonttujen kanssa.
Tulossa:
PP-jonotus
Samaa vanhaa



Isäntä & Emäntä

▪ Tapahtumien, pääosin sitsien järjestäminen omille sekä 
muille kiltalaisille

▪ Syksyllä dipolin appro, polin appro sekä kiitoksena 
kaikkien kiltojen yms. apu-IE:lle tms. apu-IE sitsit

▪ Syksyllä myös uusi tapahtuma Otaniemessä, 
Kokopäivänsitsit 

▪ Paljon yhteistä toimintaa IE toimikunnan kanssa



Yrityssuhdemestari

Tehtäviin kuuluu:
▪ Yritysten kontaktoiminen: tarjoan näkyvyyttä ja pyydän yrityksiltä 

sponsorointia killan toimintaan
▪ Vuosisopimukset sekä yksittäiset sponsoroinnit
▪ Kohteita: Vujut, laulukirja, ulkoexcu, NM, haalarit ym.
▪ Tarjotun näkyvyyden toteuttaminen (vujukrääsä, tapahtumat ym.)
▪ Sekä excujen järjestäminen yhdessä excursiomestarin kanssa

Vielä tehtävää:
▪ Sponsorointia vielä: UVP, laulukirja, haalarit (+Haalaritoimikunta!)
▪ Syksyn yritysbrunssin, excujen ja PP:n järjestäminen



Ulko- ja kulttuurimestari

Tapahtumat tähän mennessä:
▪ Pikkulaskiainen
▪ Rush
▪ MAIK-risteily
▪ Teekkarispeksi
▪ Hesarin appro
▪ AATU
▪ Noin viikon studio

Syksyllä tulossa ainakin:
▪ Lisää lajikokeiluja yhdessä liikuntavastaavan kanssa
▪ MAIK-varaslähtö
▪ NM
▪ PP
▪ MAIK 50-vujut



Fuksikapteeni

Tähän mennessä tehtyä:
▪ Muiden kiltojen fuksikapteenien kanssa yhteistyö 

tulevan vuoden suunnittelussa
▪ Wapun tapahtumien järjestäminen FTMK 17 kanssa 

yhteistyössä
▪ Edeltäjän kanssa keskustelu ja omaan rooliin 

tutustuminen
Tulevaa:
▪ Fuksioppaiden tekeminen ja lähettäminen
▪ Fuksien vastaanotto ja integrointi Otaniemeen ja 

opiskeluun



Maisterikapteeni

Tähän mennessä tapahtunutta
▪ Muiden ENG:in vastaavien pestien edellisten hoitajien 

työnkuvaan tutustuminen

Tulevaisuudessa tapahtuvaa
▪ Oikeastaan kaikki pestiin kuuluva homma on vielä 

edessäpäin
▪ Tärkeää olisi aktivoida maistereita ja vaihtareita 

mukaan kaikkeen jännään, KIK:in ja IK:n vastaavien 
kanssa



Tiedottaja

Tehty:
▪ GDPR valmistautuminen
▪ Viikkotiedotteiden postitus sekä sähköpostilistan 

hallinointi
▪ Killan sosiaalisen median ylläpito

Tulossa:
▪ Kesän aikana uudistettu viikkotiedote
▪ Yhtenäisempi sosiaalisen median ilme erityisesti tulevia 

opiskelijoita ja kiltaan tutustumista ajatellen
▪ Mahdollisia muita tiedotuksellisia uutuuksia



Opintomestari

Tähän mennessä:
▪ Vuosi alkoi 2 ryhmän hallopedina, tähän mennessä 4 halloped-ryhmää, 2 

harjoitteluryhmää ja yksi lehtorin valintaryhmä :)
▪ Sisäänpääsyvaatimusten uudistus päällimmäinen asia, joka killan puolesta 

huolettaa ja asia on nostettu esille useasti
▪ Opintoneuvoston kokouksissa yksi suuri puheenaihe on syrjintä ja 

epäasiallisuus opiskelijoiden keskuudessa
Tulevaisuudessa:
▪ Lisää kokouksia
▪ Syksyllä sivuainesauna ja toinen opintoaiheinen tapahtuma
▪ Mahdollisesti tehostettua halloped-rekryä ENGin opintovastaavien kanssa



Päätoimittaja

Kevät 2018
Tutustunut hallituksen toimintaan sekä käytäntöihin. 
Harjoitellut InDesign sekä Photoshop -ohjelmien käyttöä. 
Viihdyttänyt Geometres toimikuntaa. 
Yllä mainittujen avulla toimittanut 2 kiltalehteä.

Syksy 2018
1.9. G50-juhlat kiltalaisille, jossa julkaistaan 3. lehti.
Vaihto-opinnot.
Tarkoituksena toimittaa viimeinen lehti vaihto-opintojen ohella. 


