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Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2021
Aika: tiistaina 19.1.2021, kello 18.00
Paikka: Jämeräntaival 10 H, 02150 Espoo
Läsnäolijat:
Puheenjohtaja Johannes Ora
Sihteeri Salla Lyytikäinen
Rahastonhoitaja Santeri Huhtala
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen
ISOvastaava Heidi Mäkitalo
Hyvinvointimestari Sauli Norja
Hovimestari Eveliina Ahonen
Hovineuvos Melisa Dönmez
Opintomestari Simo Hakanummi
Ulkomestari Oliver Hiekkamies
Teknologiamestari Oskari Ponkala
Yrityssuhdemestari Otto Julkunen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.16.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 13/13. Todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohtaan 11. Talousasiat “Studentworkin hyvitys”.
Lisättiin kohtaan 11. Talousasiat “Joulukorttien postikulujen” korvaus.
Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat
Otaniemi on todellinen villi länsi.
Harjavallassa hiekoitetaan paremmin kadut.
Yliopisto ei taaskaan huolehdi riittävästi kiinteistöhuollostaan Kandidaattikeskuksen
välittömässä läheisyydessä.
Pelko joka aamu, että avautuuko ovet.
Kokouseväät ovat hyviä.
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5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH01/2021.
6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: ELECin kanssa keskusteltu EST-linjan opintomenestykseen liittyvästä
tiedonvaihdosta. Ensimmäinen kiltalounas ja Equ-asioiden kokousajat sovittu. ToSun
kirjoittaminen aloitettu. AYY:n kiltakummin kanssa lounastettu. ELECin
puheenjohtajien ja KIKin puheenjohtajan kanssa sovittu lounas.
Rahteeri: Sihteeri: ELECin kanssa keskusteltu someyhteistyöstä.
Rahastonhoitaja: Maksellu laskuja, opetellu käyttämää procountoria. Laitan
seuraavaksi nordealle viestiä ja teen talousarvion katsomisesta doodleja.
FTMK: Toinen FTMK-kokous pidettiin perjantaina. Suunniteltiin toimikunnan vaihtoa
ja toimikunnan tulevien collegepaitojen väriä. Tällä viikolla vielä kaksi kokousta
FTMK:n kanssa (toimikunnan yleisiä asioita & vaihdon suunnittelua). Eilen käytiin
pulkkamäessä toimikunnan kanssa. Torstaina kokoustetaan istuvien kippareiden
kanssa budjetin tiimoilta.
ISOvastaava: ISOrekryn suunnittelua aloiteltu. Tapahtuma on etänä helmikuussa,
päivää ei ole vielä lyöty lukkoon. Rekryä varten pitää mm. tehdä lomake
ISOhakemuksia varten ja Zoomiin hyviä aktiviteetteja ettei ole tylsä pönötys.
Mietittiin SIKFTMK kanssa, että tapahtumalle voisi tehdä promovideon. Myös
vanhoilta ISOilta voisi kysellä kuva- ja videomateriaalia ISOilusta. Zoomissa voisi olla
mm. helppo Kahoot ja voittajalle palkinto.
HVTMK: Urheilun pojat meinaavat järkätä lumilinnan rakennuskilpailun jo tällä
viikolla! Osallistukaa tekin! Kokouksia pidetty eri toimikunnan osien kanssa ja kiltis
osaston kanssa Ilarilta tuli kysymys, että olisiko hänelle kiltiksen auetessa
mahdollista saada joku kortti, jotta ei tarvitsisi viikottain tehdä raha-anomuksia.
Kulttuurin Lukudiplomi yritetään saada alkamaan ensi viikolla, mutta viimeistään
helmikuun alussa.
OPTMK: Kävimme puheenjohtajan kanssa läpi syksyn 2020 kurssien arvosanoja.
Päätimme ottaa yhteyttä Tuula Noposeen. Noposella on tietojemme mukaan
hallussa samaa dataa, mutta muodossa jota voisi muotoilla juurikin kiltamme
tarpeisiin. Esimerkiksi että saisimme vain EST opiskelijoiden anonyymit
arvosanajakaumat. Tuula keskustelee asiasta Opintoasiainpäällikön, Perttu Puskan
kanssa. Discord Sivuaine tapahtumaan haetaan esittelijöitä, homma liikkuu etiäpäin.
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OPTMK pollasi tiistain suotuisammaksi päiväksi järjestää tapahtuma, Eli HalKon
päälle.
Katsellut vähän myös budjettia. Ei sitä paljon ole ennenkään ollu, nyt voi olla
enemmän tai vähemmän. Korona kertoo.
OTMK: HTMK:lla oli ensimmäinen virkistäytymisilta. AYY:n tilat ovat kiinni 7.2. asti,
joten smökin keittiötä ei voi käyttää 5.2. Sitsit-as-a-Service tapahtumaaan.
Sitsit-as-a-service muutti nimeään: Sitsit kotiovellesi. (Sitsit on your doorstep). IE
kokousti ensimmäistä kertaa. Taloussuunnitelma melkein valmis.
TTMK: Pidettiin ensimmäinen TTMK -kokous, jonka ohessa teimme jokaiselle
toimihenkilölle omat killan sähköpostit. Killan sivut vaihtavat domainia. Budujutut
suht selkeitä.
UTMK: Ensimmäinen KvTMK-kokous pidettiin viime viikon keskiviikkona ja UTMK:n
kokous torstaina. UTMK:n kokouksessa oli puhetta siitä että pidettäisiin nyt
aloittaville vaihtareille jonkinlaista ohjelmaa pienissä porukoissa. EKAKeihin otettu
yhteyttä. Myöhemmin tällä viikolla ELECin maisteri- ja vaihtaritutorointi -info.
YTMK: Perjantaina oli YTMK kanssa ensimmäinen palaveri, jossa käytiin pintapuoliin
vähän läpi asioita ja tutustuttiin paremmin toisiimme, tällä viikolla tulossa toinen.
Tämän viikon kokouksessa käydään yksityiskohtaisesti driven dokumentteja ja
sopimuksia läpi. Tutustutaan työpaikkailmoitusten tekemiseen ja toimarit rupeavat
hankkimaan firmojen logoja pelipaitoihin. Maanantaina palaveri Jarnon kanssa ja
perusteellinen perehdytys toimintaan. Torstaina on Muratan kanssa etäexcu, josta
vanha YTMK vastaa, mutta ollaan kuitenkin mukana ja Henkka on ollut yhteyksissä
Jesseen siitä.
7. Oikeudet myöntää killan CLIQ-avaimia
PE: “Killan hallituksen jäsenille on oikeus myöntää killan CLIQ-avaimia.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
8. Hovimestarin 2020 laina
PE: “Niklas Palmqvist palauttaa vuoden 2020 hovimestarin lainansa täysimääräisenä
liitteen 8 mukaisesti. Summa tarkistetaan ja hyväksytään.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
9. Hovimestarin 2021 laina
PE: “Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Eveliina Ahoselle vuodelle 2021
liitteen 9 mukaisesti.”
Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.
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10. Hallintoasiat
Killalle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.
11. Talousasiat
Studentworkin hyvitys: Studentwork haluaa hyvityksen 300€, koska ei haluakaan
enää sponsoroida killan pelipaitoja.
Päätettiin hyväksyä hyvityksen maksaminen Studentworkille.
Joulukorttien postikulut: 2020 Joulukorttien postikulujen kulukorvaaminen 150 €
asti.
Päätettiin hyväksyä 2020 joulukorttien postikulujen kulukorvaaminen 150€ asti
Johannes Oralle.
12. Muut esille tulevat asiat
Sovittiin toimintasuunnitelman deadlineksi 7.2.2021.
Syksyn 2020 Kenttäteorian kurssin läpäisi varsin hyvä määrä opiskelijoita verrattuna
edellisiin vuosiin. Silti kurssin vastuuopettajan, Jari Holopaisen, mukaan tavoitteista
jäätiin. Useat opiskelija kokivat kurssin raskaana ja korvaavat etäopetusmuodot eivät
keränneet tyydyttävää suosiota. Kiinnostusta ilmaistiin dialogin avaamisesta
opiskelijoiden kanssa, varsinkin etäopetuksen parantamisen suhteen.
Sovittiin Nintendo Switch tunnarien siirto killan hyvinvointimestarille.
Sovittiin, että toimareille voi antaa oikeuksia killan webiin tarvittaessa.
Sovittiin, että tehdään Sössöön hallitusesittelytekstit.
Sovittiin, että 1-3 kiinnostunutta kiltalaista tekisi ELECin instagramiin sisältöä.
Sauli doodlaa lautapeli-illan ajankohdan, jossa keskusteltaisiin myös
hallitushärpäkkeistä.
Sovittiin, että SIKH21 kalenterissa käytetään vain yhtä väriä.
Sovittiin talviulkoiluvirkistäytymisen doodlaamisesta.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.1.2021 klo 16.00.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29.

SIKH02/2021

Pöytäkirja

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________

___________________

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri
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