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Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH05/2021
Aika: tiistaina 9.2.2021, 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
Muut:
Samuli Vehkomäki (kohdasta 11)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.
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 kohta 8. Kultaisien arvomerkkien- työryhmän perustaminen.
Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat
Loistavat talviurheilukelit ulkona.
Toivottavasti pääsee laskettelemaan.
Toimintasuunnitelma on aivan kohta valmis.
ELEC on alkanut tekemään suunnitelmia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen.
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Aalto-yliopisto aikoo suunnitella suuren spektaakkelin toukokuun lopulle.
Sitsit kotiovellesi oli todella onnistunut etätapahtuma.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH04/2021.
6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: Kiltakokouksen materiaalit ovat lähes valmiit lähetettäväksi.
Neuvoston kokous oli viime keskiviikkona.
Rahteeri: Sihteeri: Hallitushärpäke ehdotusten excel tehty.
Rahastonhoitaja: Talousarvio ja toimintasuunnitelma melkein tehty.
FTMK: 2.2. järjestettiin Koneinsinöörikillan kanssa SIK-KIK Leijonanmetsästys
-rastikiertelytapahtuma. Keskusteltiin korkeakoulun henkilökunnan kanssa 3.2.
uusien opiskelijoiden vaikeuksista sekä heidän opintomenestyksen ja sosiaalisuuden
edistämisestä. Tästä on seurantakokous perjantaina 12.2.
SIKASKyykän päiväksi valikoitui 16.2. ja sitä lähdetään työstämään AS:n kippareiden
kanssa.
ISOvastaava: Eilen oli ISOrekry, ja ISOhaku on nyt auki. Tästä eteenpäin edessä
ISOjen haastattelua ja ryhmien miettimistä.
HVTMK: Toimintasuunnitelma kirjoiteltu tällä viikolla. Muuten aika hiljainen viikko
HVTMK:n suhteen. Pitäisi vähän aktivoida varsinkin SIK100 -vaelluksen poikia
pikkuhiljaa ja saada lukudiplomi ulos, ettei rupea roikkumaan. Avaimia palautunut
lisää tällä viikolla taas, joten huutakaa jos teillä ei vielä ole sellaista. Niitä on hyvin jo
kiltiksellä. Shoutoutit Lumiveistoskilpailun voittaneelle mestariteokselle “Penalle”!
OPTMK: Discord sivuaine show on taas jäähyllä, koska aikataulutus on
epäonnistunut. Tämä on ihan oma moka, kokemattomuus tapahtumien
järjestämisessä paistaa. Kalenterin tukkoisuus ei myöskään jeesaa. Pidimme
opintomestarien (+ Essi Tallgren, Inkubio VP) kanssa miitin, jossa pohdimme
etäopiskelukyselyn järjestämistä, keskusteltiin asian tiimoilta ja saimme jotakin jopa
aikaan. Miitti Johanneksen, Tuula Noposen ja Reeta Jokelan kanssa keskiviikkona.
Koitetaan saada selville voiko kilta saada EST-opiskelijoiden pääainekurssien
anonyymejä arvosanajakaumia. Muut ELEC-killat myös kiinnostuneita kyseisestä
mahdollisuudesta. Lähetetty sähköpostia Sähkötekniikan päivän viestintävastaavalle,
Ira Matilaiselle ja kysytty miten SIK voi jeesiä tapahtumassa. Viestintävastaava
vastasi meille ja kertoi, että Emmaleena Ahonen on esittelemässä EST linjaa
tapahtumassa. Lisäaikaa ja joustoa myönnetty, ilmoittautumisen dedis on 15.2.2021.
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OTMK: Järjestettiin 5.2. Sitsit kotiovellesi tapahtuma, meni hyvin ja saatiin hyvää
palautetta.
TTMK: On ollut hiljaista, viime viikko meni muissa asioissa. Elepajan nettisivuja
katsellaan. Toimintasuunnitelma done. Sähköpostilistat ovat rikki.
UTMK: Kv-ISOvastaava Elias oli ISOrekryssä kertomassa Kv-ISOilusta. Kv-ISO-haku on
auennut ISOhaun kanssa. Viime sunnuntaina oli KvTMK:n toinen kokous, jossa
suunniteltiin muun muassa vaihtoa. Toimintasuunnitelma palautettu sunnuntaina.
YTMK: Keskiviikkona esittelin Fennovoimalle tarjouksen, jossa tavoitteena
kolminkertaistaa sopimus edellisvuodesta, mikä on vaikeaa. Keskiviikkona myös
keskustelin Juulin kanssa SIK100 asioista ja homma alkaa olla selkeämpi sopimusten
osalta ja katsoimme yritysten tasolla työnjakoa. AYY:n YTMK-chatissa on nyt sovittu
ensimmäisen tapaamisen ajankohta, joka on huomenna keskiviikkona.

7. Pro SIK -työryhmän perustaminen
Seuraavat henkilöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua ProSIK-työryhmään:
Anni Parkkila (ProSIK)
Aliisa Pietilä (ProSIK)
Ella Eilola
Erna Virtanen
Emmaleena Ahonen
Simo Hakanummi
Toni Ojala
Valittiin työryhmän jäseniksi edellä mainitut henkilöt ja työryhmän puheenjohtajaksi
Johannes Ora.
8. Kultaisien arvomerkkien- työryhmän perustaminen
Seuraavat henkilöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Kultaisien
arvomerkkien-työryhmään:
Erna Virtanen (Kultainen arvomerkki)
Tuomo Leino (Kultainen arvomerkki)
Antti Mäki
Simo Hakanummi
Melisa Dönmez
Ville Kaakinen
Valittiin työryhmän jäseniksi edellä mainitut henkilöt ja työryhmän puheenjohtajaksi
Johannes Ora.
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9. Hallintoasiat
Päätettiin antaa Sauli Norjalle oikeus hankkia kiltahuoneelle HDMI-DisplayPort
adapteri.
Hyväksyttiin liitteen 9.1 mukaiset uudet jäsenhakemukset.
10. Talousasiat
Hyväksyttiin liitteen 10.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.
11. Muut esille tulevat asiat
Hallitushärpäke ehdotusten deadline on tälle illalle.
Pulkkamäkidoodlen deadline on torstaina 11.2.
Sovittiin, että doodlejen deadlinet ovat aina seuraavaan kokoukseen mennessä ellei
toisin sovita.
Sovittiin paperirannekkeiden tilaus painatuksella.
Sovittiin, että hallituslaiset kirjoittavat esittelytekstit omasta virastaan ja lähettävät
Oskarille seuraavaan kokoukseen mennessä.
Sovittiin, että sihteeri kirjoittaa viikkomailiin erilaisista mielenterveyspalveluista.
Sovittiin, että pidetään huomenna suunnittelusessio killanvaihtoon liittyen.
Kiltakummi Samuli Vehkomäki oli puhumassa AYY:stä ja yhdistyskummitoiminnasta.
Peli-ilta pidetään Santerin uudessa asunnossa.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.2.2021 klo 19.00.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________

___________________

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri

