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Hupitoimikunta: Suunnittelee ja järjestää tapahtumia kiltamestarin alaisuudessa. Ottaa osaa 

Teekkarihenkisiin kulttuuritapahtumiin. Suunnittelee tempauksia ja jäyniä Teekkarivastaavan johdolla 

Tiedotustoimikunta: Tuottaa materiaalia killan tiedotusta varten. Auttaa tiedotusvastaavaa Sinssin 

oikoluvussa, sekä muussa tiedotustoiminnassa. 

Isäntä: Huolehtii kiltahuoneen palveluista ja kiltahuoneen siivouksesta yhdessä emännän kanssa. 

Huolehtii myös kiltahuoneen virkistys-, huolto- ja remontointitarpeista.  Huolehtii ennakoivasti, että 

virvokkeet sekä kahvimaito eivät pääse loppumaan. Järjestää kiltahuonetalkoot yhdessä emännän 

kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Vaalii englannin kielen käyttöä kiltahuonetta koskevassa 

tiedottamisessa. Ylläpitää listaa killan mahdollisesti muille järjestöille lainattavista tavaroista yhdessä 

emännän kanssa. 

Emäntä: Huolehtii kiltahuoneen palveluista ja kiltahuoneen siivouksesta yhdessä isännän kanssa. 

Huolehtii myös fuksien siivousvuorojen organisoinnista ja valvoo siivouksen sujumista. Järjestää sekä 

munkkien pyörittelyn Wappuinfoon että joulutorttujen väännön killan pikkujouluihin. 

Vuosijuhlavastaava: Vastaa Sähköinsinöörikillan 55. vuosijuhlien järjestämisestä yhdessä vuosijuhla 

tiiminsä kanssa. 

Kiltakisälli: Toimii kiltamestarin apuna ja on hupitoimikunnan jäsen. Kiltamestarin ollessa estyneenä 

suorittamaan tehtäviään, on kiltakisällin oltava aina valmiina hyppäämään hänen saappaisiinsa ja 

pelastamaan tilanteen. Kiltamestarin oikea käsi. 

Panomies: Vastaa killan panotoiminnasta. Valmistaa siman wappuinfoon ja tarvittaessa viinit viini- ja 

lauluiltaan. 

Panokaveri: On panomiehen kaveri. Osallistuu siman ja tarvittaessa viinin tekoon. 

Kuvaajat: Käyvät killan tapahtumissa ja ottavat kuvia killan kuvagalleriaa varten. Päivittävät killan 

kuvagalleriaa, sekä kuuluvat tiedotustoimikuntaan. 

Graafikot: Vastaavat killan graafisista tarpeista. 

AlaPääToimittajat: Toimittavat Sinssiä yhdessä päätoimittajan, eli tiedotusvastaavan kanssa. 

 Alumnivastaava: Ylläpitää yhteyksiä killan alumneihin. Kerää valmistuneilta sähköpostiosoitteet ja 

päivittää killan alumnilistaa. Osallistuu OTY:n ja TEK:n järjestämiin alumnivastaavien tapaamisiin. 

Järjestää Jarruinfon kerran vuodessa, niinä vuosina joina ei järjestetä vanhojen hallitusten 

tapaamista. 

Piiat/rengit/sukupuolineutraalit palvelushenkilöt: Toimivat isännän, emännän, kiltamestarin ja 

teekkarivastaavan apuna. Vastaavat killan munkkisaavista ja laastinsekoittimesta. 

Laulunjohtaja: Johtaa laulua killan tapahtumissa ja excursioilla. Järjestää vähintään kerran 

lukukaudessa lauluillan yhdessä teekkarivastaavan kanssa ja kerää edustusjoukkueen 

Laulumarathonin sanoituskilpailuihin ennen Laulumarathonia. 

Juottaja: Toimii kuningasjuottajan apulaisena Elektroniikkakerhossa ja on killan toiseksi kovin tinaaja. 

Apujuottajat: Toimivat kuningasjuottajan ja juottajan apulaisena Elektroniikkakerhossa. 

Opintovastaavan apulainen: Avustaa opintovastaavaa. Osallistuu koulutusohjelman tutkinto-

ohjelmatoimikunnan kokouksiin killan edustajana yhdessä opintovastaavan kanssa ja auttaa 

Abipäivien järjestelyissä. 



Menninkäinen: Avustaa ja neuvoo killan rahastonhoitajaa taloudenhoidossa. Osallistuu 

tilinpäätöksen ja talousarvion tekoon. 

Fuksipaimen: Toimii fuksivastaavan apuna ja on fuksijaoksen jäsen. Fuksivastaavan ollessa 

estyneenä suorittamaan tehtäviään, on fuksipaimen aina valmiina hyppäämään hänen saappaisiinsa 

ja pelastamaan tilanteen. 

Reissumies: Toimii excursiomestarin apuna excursioiden järjestelyissä sekä tarvittaessa toisena 

matkanjohtajana. 

Suhdetoimihenkilöt: Toimivat suhdevastaavan apumuistina ja oppipoikina niin myötä- kuin 

vastoinkäymisissä. 

Ylläpitäjä: On vastuussa tietojärjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä sellaisiksi, että ne tukevat 

killan toimintaa. 

Operaattorit: Huolehtivat killan palvelinten ja sähköpostilistojen saatavuudesta. Osallistuvat 

ylläpitäjän ohjauksessa järjestelmien kehittämiseen ja suunnitteluun. 

IRC-Jeesus: Julistaa IRCin ilosanomaa. Perehdyttää kiltalaisia IRCin saloihin ja kannustaa sen 

käyttämiseen. 

Someorjat: Huolehtivat ja tuottavat sisältöä killan sosiaalisen median kanaville ja huolehtivat näin 

killan näkyvyydestä. Kuuluvat killan tiedotustoimikuntaan. 

KV-vastaava: Tutustuttaa kv-opiskelijat killan tiloihin ja esittelee toimintaa. Järjestää vähintään yhden 

tapahtuman kv-opiskelijoille. Pitää huolta, että myös kv-opiskelijat täyttävät kahvipannun sen 

tyhjentyessä sekä maksavat kahvista. Huolehtii, että kv-opas on ajan tasalla ja, että se jaetaan kv-

opiskelijoille.  

Waunuvastaavat: Huoltavat, ylläpitävät ja tarvittaessa päivittävät killan Möykkäwaunuja.  

Naarastöpseli: Huolehtii possupuvuista ja niiden lainaamisesta Wappuna. Vastaa 

naarastöpselitapaamisista ja uusien jäsenien rekrytoimisesta Naarastöpseleihin. 

Köpö: Notkuu kiltahuoneella ja valvoo killan hallituksen toiminnan hyvyyttä ja tuo tarvittaessa 

keskusteluun ns. kokemuksen syvää rintaääntä. Puheenjohtajan jäähdyttelyvirka. Köpön tärkein 

tehtävä on valvoa, ettei samoja virheitä tehdä uudestaan eikä uusia virheitä keksitä. 

Urheiluvastaava: Tiedottaa jäsenistöä killan urheiluun liittyvistä asioista. Järjestää ympärihiihtojen 

hiihtokisat yhteistyössä kiltamestarin kanssa. Kerää joukkueen kirkkovenesoutuihin ja muihin 

urheilutapahtumiin, kuten fuksijalkapalloon ja sählysarjaan. Huolehtii NeverSki-suksista. Vaalii 

elämäntapoja. Järjestää jäsenistölle lajikokeilumahdollisuuksia vähintään kerran lukukaudessa. 

Osallistuu OTY:n vapaa-ajan jaoksen toimintaan. 

Ympäristövastaava: Kehittää kiltahuoneen jätteenkäsittelyjärjestelmää Teekkarimaisempaan 

suuntaan. Vastaa suhteista Ympäristörakentajakiltaan järjestämällä yhdessä hallituksen kanssa SIK-

YMP päivät neljä kertaa vuodessa sekä esim. rekrytoimalla YMPin fukseja siivoamaan SIKin 

kiltahuonetta. Harjoittaa kiltojen välistä yhteistyötä. 

SoPo-vastaava: Vastaa killan sosiaalipoliittisista asioista ja osallistunee OYY:n edunvalvontajaoston 

kokouksiin. 

Leipuri Hiiva&Streptokokki: Valmistavat sädehtivän tähdellisen gourmet-jälkiruoan ainakin 

fuksisitseille. 

 

 


