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Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH27/2021

Aika: tiistaina 19.10.2021, kello 18.00

Paikka: Maarintie 8, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Johannes Ora

Rahastonhoitaja Santeri Huhtala

Sihteeri Salla Lyytikäinen

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen

ISOvastaava Heidi Mäkitalo

Opintomestari Simo Hakanummi

Hovineuvos Melisa Dönmez

Hyvinvointimestari Sauli Norja

Teknologiamestari Oskari Ponkala

Ulkomestari Oliver Hiekkamies

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen

Poissa:

Hovimestari Eveliina Ahonen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.39.

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

Lisätään kohta 9. Hopeisten ansiomerkkien saajat.

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
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4. Ilmoitusasiat

Kähmyjä on tullut.

Ensimmäinen vaalikokous on ensi viikolla.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH26/21.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Annettu Sähköpäivien majoituksen vetovastuu Henrylle. Lähetetty

PTK-hakemuksia eteenpäin. Varattu kiltakokouksen tilat.

Rahteeri: Sihteeri: Fukseille ei ole tullut vielä viikkomailia kertaakaan. Pitäisi olla nyt

korjattuna. IG reelsissä on hieman ongelmia.

Rahastonhoitaja: Seminaariin osallistujille lähetetty maksutiedot. Prodekon vujut oli

hyvät. AYY:n tilavuokralaskussa oli liikaa alennusta ja sekös nauratti rahastonhoitajaa

klo 0.30 yöllä. Mobilepayn kanssa keskusteleminen integraatioista aloitettu. Nordean

kanssa keskustelu edullisemmasta sopimuksesta aloitettu.

FTMK: FXQ:sta selviydytty ehjin nahoin ja reissu sujui hyvin ajoittaista kiirettä lukuun

ottamatta. FJS:n ilmoittautuminen oli eilen ja sen valmistelut jatkuvat FTMK:n

toimesta. Museokierrokset on varattu ja niistä tiedotetaan lähiaikoina. Tutustumiset

alkavat rullaamaan vihdoin. Otatarhan ajojen haalarimerkeistä tiedusteltu lukumääriä

ja tällä viikolla yhteistilaus lähdössä.

ISOvastaava: FXQ sitsit järkätty, kvISOsitsejä suunnitellaan, ensi viikolla ISOsauna.

HVTMK: Prodekon vujut oli eeppiset. Muuten aika hiljaista ollut toimikunnan osalta.

OPTMK: Koe Aalto-kampus tuli ja meni, kiitosta saatiin. Seuraavaksi on vuorossa

Maisterisauna. Kandikoulutusneuvosto kokoontui.

484 Kannustus-stipendiä myönnetty, selvä nousu aiemmilta vuosilta. Kiitos Juha

Anttilan, kriteerejä on laajennettu reiluuden nimissä kattamaan kaikki ajallaan

kandiksi valmistuvat, vaikka ei saisi kolmantena vuonna 60op. EST sisäänoton

lopullinen luku: 110. Kaksivuotinen opetussuunnitelman suunnittelu on nyt alkanut

vuosille 2022-2023 ja 2023-2024. ELEC koulussa on nyt neljä linjaa, AIT halkesi

Automaatioksi & Robotiikaksi sekä Informaatioteknologiaksi.

Kurssisuunnittelussa otettu uusi mitoituslaskuri käyttöön, vielä vähän karhea ja ei

kata tarpeeksi vaihtelevuutta linjojen välillä.

Entrepreneurship and Innovation Management kurssi on tulen alla, saattaa

tulevaisuudessa joutua bucket valikkoon 2 muun kurssin kanssa (TUTA ja ARTS).

Kevään opinnot edenneet normaaliin tahtiin EST opiskelijoilla.
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OTMK: Dipolin Approilla järkätty rastia HTMKn kanssa. TUASIK-sitsejä mainostettu ja

ilmo alkaa 22.10. Keskiviikkona järkätään apuIE-sitsejä IE:n kanssa.

TTMK: PoTa100 ilmo oli ihan onnistunut. Pajatiistait lähtivät käyntiin vakituisesti.

UTMK: Viime viikolla pidettiin palautekeskustelu koulun kanssa orientaatioviikosta,

ensi viikolle sovittiin uusi tapaaminen tammikuun orientaatiosta. Viime viikon

maanantaina oli kokous Kv-ISO -sitseistä. Myös International Grand sitsien

suunnittelu käynnissä. Ensi maanantaina KvTMK:n tapaaminen. Yhden Kv-ISOn kanssa

mietitty reissua Tampereelle katsomaan jääkiekkoa Kv-fuksien kanssa.

YTMK: Eltel Networks lähtee Yritysbrunssiin mukaan. Kotimaan pitkän valmistelut

hyvässä vauhdissa. Matkalle tuli nyt erittäin iso haaste vastaan, jota selvitellään.

7. Hallintoasiat

Hyväksyttiin liitteen 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.

Vuorimieskillan vuosijuhliin valittiin edustamaan Sauli Norja ja Santeri Huhtala.

Sätkyn (Lappeenrannan Sähköinsinöörikillan) vuosijuhliin valittiin edustamaan Santeri

Huhtala ja Oliver Hiekkamies.

Päätettiin antaa pitkän keskustelun jälkeen yhdelle kiltalaiselle porttikielto killan

tapahtumiin, joissa on mahdollista nauttia alkoholia.

8. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

Myönnettiin HVTMKn käyttää budjettiaan Mario Kart Switchiin, Smash hahmo passi

nr2, uusia ohjaimia (vaikka vanhat löytyisivät), huoltovälineitä smash ohjaimille

(tri-wing ruuvari 2mm), valkotaulutusseja, mustia permanenttitusseja ja 2kpl

Fiskarsin saksia.

Päätettiin käyttää samoja korvauskäytäntöjä Höstbaleniin osallistuville, kuin

pöytäkirjassa SIKH24/21 mainittujen ulkomaan vuosijuhlien kohdalla. Kyseinen

päätös ulkomaanmatkasta koski Omegan vuosijuhlamatkoja.

9. Hopeisten ansiomerkkien saajat

Päätettiin hopeisten ansiomerkkien saajat liitteen 9 mukaisesti.

10. Muut esille tulevat asiat

Fuksien haalarit ovat hajoilleet. Ollaan yhteyksissä haalaritoimittajaan.

Salla tekee hallitusvaihdolle ryhmän, jossa sitä suunnitellaan.

Killalle uusi lippu PoTaan on tulossa.
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Keskusteltiin killan luottokortin vaihtamisesta azuren maksutietoihin.

Keskusteltiin, että viedään elepajalle myyntituotteita, jotka maksetaan mobilepaylla

killan tilille QR-koodilla.

11. Seuraava kokous

Seuraava hätäkokous pidetään maanantai 25.10.2021 klo 14.00 ja seuraava kokous

pidetään tiistaina 26.10.2021 klo 17.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________                                            ___________________

Johannes Ora                                                               Salla Lyytikäinen

Puheenjohtaja Sihteeri


