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Pöytäkirja 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/2021 

Aika: tiistaina 26.1.2021, kello 16.00 

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 

Muut: 

Eero Järvinen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.09. 

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 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

4. Ilmoitusasiat 

Tänään Megazoneen jee! 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH02/2021. 

6. Eero Järvisen TEK-esitys 

TEK-yhdyshenkilö Eero Järvinen oli kertomassa TEK:n toiminnasta. 
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7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat 

 

Puheenjohtaja: Jatkettu toimintasuunnitelman kirjoittamista, aloitettu 

Sössö-esittelyn kirjoittaminen. Lounastettu ELECin ja KIKin puhiksien kanssa. 

Ensimmäinen kiltalounas oli eilen. Aloitettu kultaisten- ja ProSIK-arvomerkkien 

työryhmien perustaminen. 

 

Rahteeri: Sihteeri: Toimintasuunnitelma kirjoitettu. 

 

Rahastonhoitaja: Talousarvio tällä viikolla puheenjohtajien kanssa. Yksi raha-anomus. 

FTMK: Kokoustettiin eilen budjetista, toimintasuunnitelmasta ja ISOrekrystä 

SIKFTMK:n kesken. Myöhemmin tällä viikolla myös budjetin selvitys Sanen kanssa. 

Hengailtiin myös FTMK kesken pelaillen kyykkää, mölkkyä ja krokettia. Edelleen 

tapaillaan FTMK vaihdon suunnittelun merkeissä. Lauantaina vaihdetaan FTMK. 

 

ISOvastaava: ISOrekry suunnittelut kovassa vauhdissa. Tulevaisuudessa kokoustetaan 

myös ITMK:n kesken ISOrekryjutuista. Lyötiin eilen lukkoon päivämäärä ISOrekrylle, 

ja tieto päivästä on välitetty Oliverille ja sitä kautta kvISOvastaava Eliakselle, joka 

tulee vetämään zoomiin setin kvISOilusta. Zoomissa näillä näkymin kaikenlaista 

aktiviteettia Jackboxista rastinsuunnittelurastiin.  

HVTMK: Ensimmäiset kokoukset pidetty HVTMK:n kanssa. Retkivastaavilla oli 

mielessä Pilkkikisan järjestäminen, kun kelit ja jään paksuus sen sallivat. Lumilinnan 

rakennuskilpailu potkaistu käyntiin. TKTMK:n ensimmäinen kokous on tämän viikon 

perjantaina. Lautapeli-illan doodle tehty. Toimiston avaimien karhuaminen aloitettu. 

Toivottavasti ensi viikolla jo avaimia palautunut takaisin. 

OPTMK: Pidetään 2. kokous OPTMK kanssa. Keskustelun aiheina tilannekatsaus, 

virkistys, toiminta ja delegointi tulevaisuudessa ja Discord tapahtuman viimeistely. 

Avataan keskustelu koulun aloitteesta tavoittaa opiskelijoita hyvinvoinnin ja 

jaksamisen osalta. Ehkä osa opintovastaavista haluaa auttaa? ELEC yhteistyötä 

opintomestarien välillä aloitettu, kaikki ovat ilmaisseet halukkuutta osallistua. 

Etätyöskentely kysely toteutukseen. Budun pitäisi olla valmis, kommentteja muilta 

arvostetaan. Toimintasuunnitelma avautunut vähäsen, mutta ei vielä tekstiksi. 

OTMK: Käytiin tutkimassa toimikunnan tavaroita. IE päätti kesäpäivien päiviksi 

30.7.-1.8. Soiteltiin varastosta, HOAS:illa ei ollut mitään vapaina. Lukkareiden kanssa 

kokoustettiin Sitsit kotiovellesi ohjelmasta. Tosu tehty ja Eveliina on nyt KIKin 

ystäväjäsen. 
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TTMK: Nettiongelmii. Toimintasuunnitelmaa alottelemassa joskus tässä™. Tarttis 

jokaiselta tekstipätkän mitä ne tekee webiin nimen alle. 

UTMK: Viime torstaina oli ELECin vaihtari- ja maisteritutorointi -info. Tämän jälkeen 

selvitelty ja mietitty kvISO-rekryn toteuttamista ja sovittu että Elias (kv-ISOvastaava) 

infoaa ISOrekryssä kvISOna toimimisesta. Torstaina tarkoitus katsoa budjetti. 

Loppuviikosta KvTMK:n ryhmäytymisohjelmaa. 

YTMK: Muratan excu oli onnistunut ja saimme heiltä hyvää palautetta. 

Työpaikkailmoituksia on tullut ja niitä on jaeltu. Okmeticin kanssa piti olla 

tapaaminen maanantaina, mutta he siirsivät sen tiistaille. Tapaamisessa 

keskustellaan tapahtumista ja aloitetaan sopimuskeskustelu. Studentworkille laitettu 

viestiä.  

8. Hallintoasiat 

Ei hallintoasioita. 

9. Talousasiat 

Hyväksyttiin liitteen 9.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset 

10. Muut esille tulevat asiat 

Kulkulupa kysymys esitetty Dekaanille kiltalounaan yhteydessä. 

Lautapeli-illan alustava päivämäärä on 11.2. 

Opiskelu jatkuu etänä 16.4.2021 asti. 

Hallitushärpäkepesti nimitetään Salla Lyytikäiselle. 

Opintoihin liittyvien projektien rahoitus kiltasopimuksessa dekaanin lounaalla. 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.2.2021 klo 18.00. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___________________                                            ___________________  

 

Johannes Ora                                                              Salla Lyytikäinen  

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri 


