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Pöytäkirja 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH09/2021 

Aika: tiistaina 9.3.2021, 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 

Myöhässä: 

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen (liittyi kohdassa 6) 

Muut: 

Sakke Kangas 

Eero Ketonen 

Sakari Harjunpää 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.14. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 12/13. Todettiin 

kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 

4. Ilmoitusasiat 

Otaniemen Alepasta saa simaa. 

Lunta sataa kuin viimeistä päivää. 
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Bussikuski osaa driftaa. 

Jabra Elite 85h kuulokkeilla hyvä hinta/laatusuhde, mutta ei toimi PC:n kanssa. 

Manchester United voitti Manchesterin derbyn.  

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH08/2021. 

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat 

Puheenjohtaja: Kiltasopimus allekirjoitettu yhdessä Sallan kanssa. 

 

Rahteeri: Sihteeri: Maanantaina keskusteltiin Juulin kanssa killan instagramista ja 

linkedinistä. 

Rahastonhoitaja: ELEC ostaa 3000€:lla mainospaikan SIK100 historiateoksessa. 

Kyseessä ei ole sponsorointia, vaan mainostilan osto. 

FTMK: Fuksien kevätluento pidettiin. Wappu on tulossa! Huomenna kokoustetaan 

taas SIK:n kippareiden kesken ja suunnitellaan tulevia tapahtumia (Fuksijäynä ja 

<piip>). 

 

ISOvastaava: Eilen oli ITMK:n kokous. Vaihto viikonloppuna ulkorastikiertelynä. Tällä 

viikolla on luvassa vielä viimeisiä haastatteluja ja sähköpostilla infoa tuleville ISOille. 

HVTMK: Urheiluvastaavat ottaneet kopin Sporttiskabasta ja aloittaneet 

kommunikoinnin KIK:n vastaavien kanssa. Kokoustellaan SIK-100 vaelluksesta 

keskiviikkona. Kiltapäiväkerhovastaavien kanssa kokoustetaan torstaina. Myös 

TKTMK:n kokous keskiviikkona. Hallitusesittelyn teksti myös kirjoiteltu. 

 

OPTMK: Vielä huominen aikaa vastata etäopiskelukyselyyn! Kannustakaa fukseja ja 

kaikkia muita vielä vastaamaan kun kerkiävät, on mahdollisuus saada ELEC-tuettu 

Wolt-tilaus! Pistetty toimikunnalle kokous Doodle vetämään, että saadaan asioita 

tapahtumaan. 

OTMK: OTMK kokousti maanantaina, keskusteltiin ja suunniteltiin tulevia 

etätapahtumia. Tuomo piti lukkareille koulutuksen. 

TTMK: Kokoustettiin TTMK:n kanssa sikWaneihin liittyen. Elepajan sivuille oli serverit 

ylhäällä kokonaiset <10h, ennen kuin onnistuin poistamaan sieltä kaiken infran. 

EPTMK kokousti keskiviikkona. Webiä hiottu. 

UTMK: Eliaksen kanssa päätettiin jatkaa kv-ISO-hakua, sillä ilmeni sille olevan 

tarvetta. Jyri ehdotti haalareiden myynnin tapahtuvan 3 viikon sulun jälkeen. 
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YTMK: Viime viikon tiistaina allekirjoitettiin Fennovoiman sopimus, Okmetic ei vastaa 

viesteihin. YTMK:n kanssa kokoustettiin keskiviikkona ja nyt jokaiselle on jaettu 

hoidettavaksi yksi sponssi, osa jo aloittanut tehokkaasti, jos tarvitsee lisätietoa, 

kysykää. Kun OPTMK kysely mennyt niin tulossa kysely, jolla saisin selvitettyä ja 

seurattua sponsorisuhteiden vaikuttavuutta kiltalaisten kesätyönhaussa. 

7. Hallintoasiat 

Aalto-yliopiston Fyysikkokilta juhlii 74-vuotisjuhliaan lauantaina 13.3. etästriimin 

muodossa. Vuosijuhlatervehdys lähetetään tämän viikon aikana. 

 

Aalto-yliopiston Maanmittarikilta juhlii 120-vuotisjuhliaan lauantaina 20.3. 

etästriimin muodossa. Vuosijuhlatervehdys lähetetään tämän viikon aikana. 

8. Talousasiat 

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin killan instagramin abimarkkinointi materiaaleista. 

Keskusteltiin Turun yliopiston ainejärjestöjen kannanotosta. 

OTMK esitteli tapahtumaideoitaan: 
- Master of Drinks (kolmiosainen tapahtuma) 
- Mitä tänään syötäisiin videosarja OTMK:lta 
- Pääsiäisen geokätköily 
- Pubivisa 
- Kimble-sitsit 

Keskusteltiin SIKin linkedin sisällöstä. 

Keskusteltiin tilattujen rannekkeiden laskun toimitusmaksusta, josta ei oltu 

sovittu/puhuttu/kerrottu ollenkaan. Otto laittanut heille viestiä. 

Sovittiin, että pidetään perjantaina liukuvalla ajankohdalla hallituksen kuvaus. 

Sovittiin, että killalle tilattava polttorauta on halkaisijaltaan 7 cm ja kuvana killan 

logo ilman tekstiä. 

Keskusteltiin sikWANien palkinnosta ja sovittiin, että se on 40 euroa yhteensä. 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.3.2021 klo 18.00. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___________________                                            ___________________  

 

Johannes Ora                                                              Salla Lyytikäinen  

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri 

 
 


