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Pöytäkirja 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH06/2021 

Aika: tiistaina 16.2.2021, kello 19.00 

Paikka: Jämeräntaival 10 H, 02150 Espoo 

Läsnäolijat: 

Puheenjohtaja Johannes Ora 

Sihteeri Salla Lyytikäinen 

Rahastonhoitaja Santeri Huhtala 

ISOvastaava Heidi Mäkitalo 

Hyvinvointimestari Sauli Norja 

Hovimestari Eveliina Ahonen 

Hovineuvos Melisa Dönmez 

Opintomestari Simo Hakanummi 

Ulkomestari Oliver Hiekkamies 

Teknologiamestari Oskari Ponkala 

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen 

Myöhässä: 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala (saapui kohdassa 8) 

Poissa: 

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.12. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 11/13. Todettiin 

kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 

4. Ilmoitusasiat 

SIK täyttää tänään sata vuotta! 

Tänään oli SIKAskyykkä ja laskiaistiistai. 

Lumivyöry on tällä viikolla. 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH05/2021. 
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6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat 

Puheenjohtaja: Neuvoston vaihto koettu, reliikki saatu, ELECin puhisten kanssa 

kokoustettu, ProSIK kokous pidetty. 

 

Rahteeri: Sihteeri: Sihteerin reliikki saatu edeltäjältä.  

 

Rahastonhoitaja: Reliikki saatu edeltäjältä. 

 

FTMK: ELEC-kahvilasta ja sen toteutuksesta kokoustettiin eilen lisää. SIKASkyykkä 

järkättiin tänään. Ilmoittautuneina yhteensä 6 joukkuetta, joista 3 SIK:iltä ja 3 AS:ltä. 

FTMK kokoustaa myös perjantaina jälleen. Killanvaihdossa saatiin avaimet edeltäjiltä. 

Nyt pitäisi selvittää, minne avain sopii. 

 

ISOvastaava: ISOhaku hyvässä vauhdissa. Hakemuksia on tullut todella paljon 

nykyisiltä fukseilta, vanhoja ISOja voisi vielä erikseen kysellä uusintakierroksille. 

Todennäköisesti useimmat vanhat ISOt tosin laittaa hakemuksensa vasta hakuajan 

loppupuolella. Haastatteluja on ollut suunnilleen päivittäin hakuajan alkamisesta ja 

ne ovat sujuneet mukavasti, ryhmiä alkaa pikkuhiljaa muodostua. 

 

HVTMK: Pidettiin retkivastaavien kanssa kokous SIK-100 vaelluksesta ja nyt on 

laitettu kiltalaisille vähän kyselyä, että minkälainen reissu kiinnostaisi. Pohdittiin 

myös pilkkikisaa, joka voisi saada hieman uutta ilmettä HVTMK:n/killan talvipäivänä 

ja ideana olisi järjestää pienille ryhmille erilaisia aktiviteetteja jäällä(monia nuotioita, 

pilkkimistä, kaakaota, luistelua). Kulttuurin kanssa myös kokoustellaan tällä viikolla. 

 

OPTMK: Reetta Jokela on varmistanut, että SIK:lle voidaan luovuttaa anonyymiä 

dataa EST -kandiohjelman kurssiarvosana jakaumista. Koitetaan aloittaa 

kartoittaminen sen suhteen, kuinka kilta tätä tietoa parhaiten hyödyntää 

sähköläisten opintojen hyväksi. ELEC Opintomestarit ovat saaneet aikaiseksi kyselyn 

etäopiskelusta. Tarkoituksena on kartoittaa ihmisten mielipiteitä ja tarjota myös 

mahdollisuutta vapaaseen sanaan. Kirsti Keltikangas on myös antanut neuvoja 

kyselyn muotoiluun. Discord -Sivuaine tapahtumalle pitää saada päivämäärä 

päätettyä kunnolla lukkoon. Ei enään löysäilyä sen suhteen. 

 

OTMK: Voitettiin skumppaa! Saatiin vastaus varastotilanteesta, AYY käy läpi vapaat 

tilat ja niiden kunnon ja palaa asiaan sitten kun ovat valmiita.  

 

TTMK: Killanvaihto meni hyvin, mutta siihen liittyvät asiat veivät paljon aikaa viime 
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viikolta. Uuden webin käännöksiä on jatkettu tehokkaammin. Perjantaina KvISO 

haastattelu. 

UTMK: Maanantaina oli KvTMK:n kokous, käsiteltiin pääasiassa vaihtoa, mukana oli 

myös AYY:n tuottaja Eeva. Killanvaihdon tehtäviä suorittaessa oli puhetta, että 

järjestetään toimikunnan ryhmäytymistä/virkistäytymistä. Tänään otettu yhteyttä 

ESO:an, kiitetty vaihdon tervehdyksestä ja kyselty SIK-ESO-sitseistä. Eliaksen kanssa 

suunnitteilla Kv-ISOilun mainostaminen Kv-opiskelijoille. 

YTMK: Ollut muuten kiireinen viikko, joten YTMK puoli ollut hiljainen, yritysten 

suunnalta ei ole kuulunut mitään. Muratan kanssa sovittu palaveri ensi viikolle. Ayy:n 

YTMK kokousti viime keskiviikkona ja vähän esittäydyttiin, se oli hieman tuskallinen 

puolitoistatuntinen.  

7. ProSIK -ansiomerkin saaja 

Hyväksyttiin ProSIK-työryhmän esitys ProSIK-kunniamaininnan saajasta liitteen 7 

mukaisesti. 

8. Hallintoasiat 

Kemistikillan 130. vuosijuhla lauantaina 20.2. juhlastriimin muodossa. 

Vuosijuhlatervehdys lähetetty. 

 

Tampereen Sähkökillan 53. vuosijuhla lauantaina 20.2. etäsitsien muodossa. 

Vuosijuhlatervehdys lähetetty. 

9. Talousasiat 

Ei talousasioita. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Rannekkeista on laitettu viestiä. 

Ansiomerkkien päivittäminen on vielä kesken. 

Keskusteltiin kyykkäsetin lainaamisesta ulkopuoliselle ja uuden kyykkäsetin 

hankkimisesta. 

Pidetään hallituksen kyykkäpelit jokin kaunis talvipäivä. 

Hallituksen kesäpäivät doodlataan. 

Sovittiin, että virkistysdedisten ylityksestä, missä ei ole ulkopuolisten tahojen 

häiritsemistä, ei tule sakkoa. 

Keskusteltiin, että kiinnostuneet hallituslaiset osallistuvat lumivyöryyn perjantaina. 

Keskusteltiin elepaja.fi nettisivuista. 
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11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.2.2021 klo 18.00. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.23. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___________________                                            ___________________  

 

Johannes Ora                                                              Salla Lyytikäinen  

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri 

 
 


