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Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous
SIKH21
Paikka: Otakaari 5 A, Skuppilan kabinetti
Aika: 2.9.2011 kello 13.30
Paikalla:
Hallitus:
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sisä- ja Urheilumestari
Viestintämestari
Opintomestari
Yrityssuhdemestari
Sihteeri
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti
Ulkomestari
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja

Paula Räisänen
Tuukka Huikari
Samu Ahvenainen
Matthew Casserly
Jussi Ekström
Tommy Johansson
Roope Kiiski
Riku Lääkkölä
Isa Ojanen (kohdasta 5)
Johanna Vesterinen

Muita:
Olli Huhtala
Kata Keränen
Kasperi Koimäki
Oskari Lahti
Minna Partanen
Hanna Pankka
Aliisa Pietilä
Jette Sørensen
Juhani Tammi
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Räisänen avasi kokouksen kello 13.29.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska hallituksen jäsenistä oli yli puolet (9/12)
paikalla ja kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslistasta poistettiin kohta 9 ”Killan tuki Sklubin ja killan golfkisaan 24.9.” ja siirrettiin
myöhempiä kohtia yhdet pykälät alkuunpäin. Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten SIKH17 sekä SIKH18 pöytäkirjat.
5. Ilmoitusasiat
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Hyvä flow.
Ihmisillä on kiireitä ja kivaa.
Aika moni on sairastumassa tai jo kipeänä.
Kaukkarit tulee.
”Parempi tuohtunut Tintti kuin märkä Paula”.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
YTMK:
– Fortumin kanssa pitäisi sopia päivä reaktorisimulaattorivierailulle.
– FXQ vielä jonkin verran vaiheessa
– Mikesiin tulossa excu.
– HiQ ja Florilla kutsuivat vierailuille, näistä uutiset webiin tulossa mahd. Pian.
– Tieto on kysellyt yhteisexcusta TiKin kanssa lokakuussa.
FTMK:
– Fuksit tuli. JEE!
– Fukseilla on haalarit
– Porukka viihtyi T-illassa. IMO tän vuoden konsepti kehityskelpoinen.
– SIKfuksiporukka oli Otasuunnistuksessa kolmen parhaan joukossa! Muutenkin
suunnistukset meni kivasti.
– KIK kyntää nurmikkoa perjantaina.
– Kummi-ISOjen infotilaisuus perjantaina.
– Kunniajäsen Jorma Kyyrä sekä korkeakoulun dekaani Tuija Pulkkinen tulevat fuksisitseille.
Myös emeritusoltermanni Valtonen on kutsuttu.
VTMK:
– Maililistoja tilailtu.
– Toimistolla on uusi lasertulostin.
Sisä- ja urheilutoimikunta:
– Kiltis on siistimpi kuin aikaisemmin, tuoleja on korjailtu.
– Uusi kahvikone on tulossa kiltikselle.
– Killan jäseniä jotka osallistuvat Sklubin ja killan golfkisaan 24.9. tuetaan kahdella (2)
eurolla.
– Lajikokeiluiksi syksyllä on tulossa tankotanssi, paintball sekä jokin kolmas, jota ei vielä olla
päätetty.
OpTMK:
– Mallilukujärjestykset on korjattu helpommin luettaviksi.
– Kilta ei välttämättä saa piirianalyysi I:n kurssikirjaa ilmaiseksi. Millä rahalla se pitäisi
ostaa?
– Kirjamarkkinat on tulossa, laatikot ja mainokset ovat järkätty. Markkinat järjestetään 14.9.15.9.
– Palauteryhmiä järjestetään syksyllä kaksi kappaletta.
– TLT-kyselyä ruvetaan analysoimaan.
– Kandiuudistuksesta kertova juttu pitäisi julkaista kiltalehdissä.

Pöytäkirjanote

3/3

UTMK:
– Orientaatiot olivat 1.9. ja 2.9.
– Maisteriopiskelijat olivat vähän hukassa, mutta asiat ovat nyt selvinneet.
– 12.9. järjestetään saunailta.
7. Hallintoasiat

Vuosijuhlaedustukset:
KTH (Tukholman TKK): juhlat järjestään 16.9., hallituksesta halukkaita ei vielä löytynyt.
Tele (Tampere) 10v: juhlat järjestetään 8.10. Halukkaita ei löytynyt hallituksesta, selvitetään
toimareilta.
TOKYO 50v: juhlat järjestetään 21.10. Hallituksesta edustajaksi valittiin puheenjohtaja Räisänen.
8. Talousasiat
9. Muut esille tulevat asiat
–
–
–
–
–
–

Pohdittiin yhteistä tapahtumaan Pedukan kanssa, mahdollisesti jokin approhenkinen
tapahtuma.
Keskusteltiin hallituksen Stadisuunnistusrastista.
Muistutettiin ihmisiä vastaamaan vakiokokousaikadoodleen.
Tapaaminen Aallon edustajistovaaleihin liittyen on 6.9.
Keskusteltiin tarpeesta tehdä lisäbudjetti, ja päätettiin sellainen tehdä.
Pohdittiin tarpeesta kokoustaa ELEC-kiltojen kesken kandiuudistuksesta.

10. Seuraava kokous
Puheenjohtaja Räisänen kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Räisänen päätti kokouksen kello 14.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

________________________________
Puheenjohtaja
Paula Räisänen

_________________________________
Sihteeri
Roope Kiiski

