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Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2021
Aika: tiistaina 2.3.2021, 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 18.11.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 13/13. Todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.
4. Ilmoitusasiat
PoKo oli ja meni.
Koronarajoitukset kiristyvät entisestään.
Tänään oli kaunis aamu.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH07/2021.
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6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Puheenjohtaja: PoKosta selvitty.
Rahteeri: Sihteeri: Historiapläjäyksen viimeinen osio tehty.
Rahastonhoitaja: Hyvin menee. Jäsenmaksut toimii ja on kunnossa.
FTMK: Kipparien kevätluento lähenee, asiasta kokoustetaan SIKFTMK20:n kanssa
tänään. Itse luento on keskiviikkona. <piip>:n suunnittelu aloitetaan pikimmiten,
aiheesta on keskusteltu lyhyesti ohimennen edellisen toimikunnan kanssa.
Odotettavissa on ennennäkemätön renditio perinteikkäästä toteutuksesta.
Fuksijäynän suunnittelu aloitetaan myös pikimmiten.
ISOvastaava: ISOhaku on päättynyt, hakemuksia tuli enemmän kuin ainakin kahtena
viime vuonna ja nyt edessä enää loput haastattelut + ryhmien valmiiksi saatto.
Kokousta ITMK:n kanssa tällä tai ensi viikolla, vaihdon tilanne kysymysmerkki.
HVTMK: Päätettiin perua ulkoilupäivä. Ensi viikolla käydään läpi SIK-100 vaelluksen
kyselyn vastaukset. Käytiin pelaamassa krokettia TKTMK:n kanssa.
OPTMK: ELEC Kiltojen etäopiskelu kysely on julkaistu. Kysely on voimassa 10 päivää
1.3.2021, klo 12:00 eteenpäin. Kiitos kyselystä kuuluu Inkubion ja AS:n puolelta Essi
Tallgrenille, Sofia Ojasalolle ja Santeri Sipilälle. Homma on myös selkeä koulun
puolelta. Kannustakaa kaikkia EST opiskelijoita vastaamaan, jotta saadaan
merkityksellistä tietoa kerättyä!
OTMK: Sovittiin aika seuraavalle OTMK:n yhteiselle kokoukselle. Tuomo järjestää
LuTkun kautta meidän lukkareille ja lukkarikisälleille lukkarikoulutuksen.
TTMK: Mietitään elepajan kanssa hackathonia, speksataan keskiviikkona ideaa.
Opettelin webiä. Sinne tarvitaan edelleen tekstejä. Elepajan nettisivut edistyy.
Mökämasiinajaos kokousti. TTMK tällä viikolla SIKWANeihin liittyen.
UTMK: ESO:lta saatu vastaus ja oli puhetta että he järjestävät SIK-ESO sitsit syksyllä
jos mahdollista. Mahdollisuus ja tarve jatkaa kv-ISO-hakua on mietinnässä. Jyrin
kanssa pohdittiin mahdollisuutta antaa kv-ISOille pieni summa budjettia welcome
saunaan varatusta budjetista käytettäväksi kv-ISO-ryhmissä, sillä alkaa näyttää siltä,
että welcome saunaa korvaavaa tapahtumaa ei voida järjestää. Olisi siis hyvä jos
ryhmät voisivat tehdä keskenään jotain, jolloin osallistujia olisi kerralla vähemmän.
Tämä kuitenkin menee todennäköisesti jäihin maaliskuun sulun ajaksi. Keskusteltiin
Jyrin kanssa myös haalareiden ostomahdollisuudesta, ja päädyttiin että kysytään
hallituksen linjausta miten pitäisi hoitaa vai voiko tehdä ollenkaan.
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YTMK: Muratan ja Fennovoiman kanssa katsottu nyt sopimuksia ja aikalailla
allekirjoittamista vaille valmiit. YTMK kokoustaa keskiviikkona ja silloin toimarit
pääsevät hommiin.
7. Hallintoasiat
Ei hallintoasioita.
8. Talousasiat
Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.
Sovittiin, että UTMK voi käyttää Welcome saunaan budjetoidut varat
kv-opiskelijoiden pienryhmätoimintaan.
9. Muut esille tulevat asiat
Monien äänestysten jälkeen valittiin hallitushärpäkkeeksi farkkutakki, jonka
suunnitteluun perustettiin työryhmä.
Prodeko on palauttanut kyykkäsetin killalle.
Keskusteltiin hallitusesittelyistä killan instagramiin.
Keskusteltiin mökämasiinajaoksen projektista.
Sovittiin, että UTMK voi järjestää kv-opiskelijoille haalarin myyntitapahtuman, joka
toteutetaan koronaturvallisesti.
Mietittiin sporttiskabaan toimijoita.
Keskusteltiin ansiomerkkien, kyykkien ja uuden lipun tilauksesta.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 18.00.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________

___________________

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri

