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Pöytäkirja 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH07/2021 

Aika: tiistaina 23.2.2021, 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 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä on paikalla 13/13. Todettiin 

kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 

4. Ilmoitusasiat 

Ulkona pääkallokeli. 

On tenttiviikko. Joillain tuntuu ja joillain ei. 

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH06/2021. 
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6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat 

Puheenjohtaja: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin, kultaisten 

ansiomerkkien työryhmän kokous pidetty, PoKo-puheen kirjoittaminen kesken. 

 

Rahteeri: Sihteeri: Killan instagramiin lisätty pari julkaisua ja aloitettu SIK 

historiapläjäys sarja. Torstaina oli ensimmäinen kiltakokous ja perjantaina 

kokoustettiin ELEC:in kanssa yhdenvertaisuudesta. 

 

Rahastonhoitaja: Talousarvio hyväksyttiin. 

 

FTMK: ELECahvilan ensimmäiset perjantaipullakahvit pidetty, SIK:llä suhteessa hyvä 

edustus paikalla. Tällä viikolla luvassa pelailua keskiviikkona ko. kanavalla ja 

perjantaina uudet kahvit. Koulun kanssa vaihdettu sanaa opiskelijoiden hyvinvoinnin 

osalta ja pyritään selvittämään tarkempia detaljeja toiminnan edistämisestä. Viime 

viikolla järjestetty SIKASkyykkä pelattiin ilman suurempia onnettomuuksia. 

SIKASkyykän finaalissa taisteli kaksi SIK:in joukkuetta, joista voittajaksi valikoitui 

LumiSIKa.  

 

ISOvastaava: ISOhaastatteluja kiihtyvällä tahdilla, haku päättyy tämän viikon lopussa 

ja haastattelut jatkuvat vielä ensi viikolle. Viikonlopun yli tuli todella monta 

hakemusta, vaihteeksi myös vanhoilta ISOilta. Eilen oli ITMK vaihdon kokous, jossa 

pohdittiin uusia rajoituksia. 

 

HVTMK: Lukudiplomi saatiin ulos!! Kokousteltiin HVTMK:n kanssa Ulkoilupäivästä. 

Päiväksi valikoitui loppujen lopuksi 7.3. Pohdittiin, että onko uusilla korona 

rajoituksilla ok järjestää. Tapahtuma tapahtuisi 3-5:n henkilön ryhmissä 

Laajalahdella, joten turvavälit hyvin toteutettavissa. Ohjelmana olisi Pilkkikisa 

joukkueissa, napakelkka ja sen rakennus(mahdollisesti), ulkopelejä(kyykkää), jäälle 

tehtäisiin useita nuotioita, joilla osallistujat voivat paistaa omia makkaroitansa yms. 

ja tämän lisäksi tarjottaisiin lämmintä ja kylmää juotavaa. 

 

OPTMK: Olemme saaneet vuoden 2019-2020 EST kandin pakollisten 

arvosanajakaumat Reetta Jokelalta. Nyt olisi hyvä suorittaa jonkinlainen pehmeä 

katselmus näihin numeroihin, ihan vain alustavana käsittelynä. ELEC kiltojen 

Etätyöskentelykysely julkaistaan 1.3.2021. Olemme selvitelleen vähän asioita koulun 

kanssa joka ei ollut oikein kartalla kyselymme tarkoituksesta. Tämä on 

“Etätyöskentely” kysely, ei “Etähyvinvointi” kysely. 

OTMK: IE kokousti sunnuntaina. 

 

TTMK: Kiirettä pitää, ei oikeestaan mitään sen enempää. 
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UTMK: Juteltu korkeakoulun kanssa kv-ISOjen rekrytoinnista, voivat mahdollisesti        

jakaa tietoa tiedotuskanavillaan. Myös Eliaksen kanssa keskusteltu. Jyrin kanssa         

keskustellaan huomenna kevään toiminnasta. 

YTMK: Muratan kanssa keskusteltu ja tehty tarjous maanantaina. Fennovoiman 

kanssa keskustelut jatkuvat. Toimareille lähetetty kutsu tenttiviikon jälkeen 

järjestettävään etäkokoukseen, jossa jaan jokaiselle yhden firman jonka sponssia 

alkavat hoitamaan. Juulin kanssa myös neuvoteltu.  

 

7. Hallintoasiat 

Aalto-yliopiston Inkubio ry:n XVII. vuosijuhlaa juhlitaan lauantaina 6.3. etästriimin 

muodossa. Vuosijuhlatervehdys lähetetään tämän viikon aikana. 

8. Talousasiat 

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset. 

9. Kultaisten ansiomerkkien saajat  

Hyväksyttiin kultaiset ansiomerkit liitteen 10 mukaisesti.  

10. Muut esille tulevat asiat 

Sovitaan, että hallitushärpäke-exceliin äänestetään uudestaan, mutta vain kolmea 

viime kerralla eniten ääntä saanutta saa äänestää. 

Sovittiin, että hankitaan killalle polttomerkki uudella logolla. 

Ansiomerkkien ja killan lipun päivittämisvastuu siirtyy istuvalle hallitukselle. 

Keskusteltiin ulkoilukisan järjestämisestä KIKin kanssa. Melisa selvittää asiaa. 

Sovittiin, että tilataan oranssit rannekkeet. 

Sovittiin, että ELECahvilasta tehdään postaus killan instagramiin. 

Sovittiin, että kysytään graafikoilta apua tekemään vuosijuhlatervehdys. 

Hallituksen virkistyspäivän pulkkamäki vaihtui ulkoiluksi. 

Hyvin suunnitellut tapahtumat, joissa pystytään varmistamaan osallistujien 

turvallisuus, on mahdollista järjestää myös rajoitusten aikana. 

Keskusteltiin cv-kuvauspalvelusta ensi syksylle tai ensi vuoden alkuun. 

Prodekolle lainataan perjantaina kyykkäsetti (vain kyykät, ei karttuja). 
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11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.3.2021 klo 18.00. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.19. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___________________                                            ___________________  

 

Johannes Ora                                                              Salla Lyytikäinen  

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri 

 
 


