Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH37/2014
Paikka: Otakaari 11 (AYY:n keskustoimisto), 02150 Espoo
Aika: tiistai 25.11.2014, kello 16.15
Läsnäolijat:
Puheenjohtaja Joni Kurvinen
Varapuheenjohtaja Katharina Jokinen
Sihteeri Mikael Kauppinen
Rahastonhoitaja Ville Luntinen
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ilkka Oksanen
Hovimestari Niko Nuutinen
Opintomestari Lauri Vähä-Savo
Päätoimittaja Aliisa Pietilä
Sisä- ja urheilumestari Heikki Karjalainen
Ulkomestari Visa Linkiö
Viestintämestari Teemu Mikkonen
Yrityssuhdemestari Joel Alander
Annamaija Hutri

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.15.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 12/13. Fuksitoimikunnan
puheenjohtaja oli poissa syystä ilmoittaen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.
4. Ilmoitusasiat
Hovimestari joi Jonnesitseillä 2,5 l energiajuomia. Hovimestari ei suosittele energiajuomien
ostamista alaikäisille.
Hallituksen jäsenet olivat edelleen väsyneitä ja kiireisiä.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Ei hyväksytty pöytäkirjoja.
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6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Yleistä: Uusi hallitus ja toimarit saatiin valittua vuodelle 2015. SyysSYK (20.-22.11.) sujui hyvin
Oulussa, ja kiertopalkinnosta päästiin eroon. Kiltakummi haluaa järjestää virkistäytymisen
joulukuussa. Joulukortit saadaan tehtyä koulun laskuun, ja graafikolle on annettu ohjeistus kortteja
varten. Neuvosto virkistäytyi viikonloppuna (22.11.) kasaamalla AS:n vuosijuhlissa Stimulaatiossa.
Rahteeri: Sihteeri sai varattua viestintämestarin avustamana lähes kaikki loppuvuoden kokoustilat.
Uuden sihteerin perehdytys on aloitettu. Rahastonhoitaja laskutti SILiä elokuun tapahtumasta
(grillailu-/saunailta).
VTMK: Seuraajan perehdytys on aloitettu. Viikkokirjeen pulautinta on parannettu.
UTMK: Kaksi virkistyspäivää on valittu, mutta kaikki toimikunnasta eivät siltikään pääse paikalle.
Seuraajan kanssa käytiin tutustumassa opintotoimiston henkilöstöön. Killan sivuilla on nyt
“International” -sivulla täytettä, mutta parannettavaa löytyy.
OPTMK: Palauteryhmissä oli todella vähän väkeä, molemmista on myös avattu verkkokyselyt.
Sössö: Sunnuntain hengailuillassa oli todella vähän osallistujia. Raakasuklaailta on keskiviikkona, ja
sen ilmoittautuminen on täynnä. Tarantino-iltaan mahtuu vielä. Viimeisen lehden deadline tuli ja
meni.
STMK: SIK-KIK-lätkäottelu siirtyi joulukuun viidenteen päivään, kun hallivuoroa ei oltukaan varattu.
Kiltahuoneella on nyt kännykkä-/tablettilaturi asennettuna ja toimaritaulu seinällä, ja lisäksi
hallituskuvat ovat tilauksessa.
YTMK: Tällä viikolla on KHL-lätkää ja Yritysbrunssi, joka meni erittäin hyvin. Uuden
yrityssuhdemestarin perehdytys on aloitettu, ja tänä vuonna yritetään käydä solmimassa
vuosisopimukset ensi vuodelle.
FTMK: Toimikunta kokousti sunnuntaina uusien kanssa ensi kevään tapahtumakalenterista. Sen
jälkeen avattiin keskustelu ensi vuoden kuvioista Prodekon, AS:n, BIO:n, PT:n, KIK:in ja ESO:n
kanssa. Lisäksi kalenterista on juteltu uuden hovimestarin kanssa. ISOvastaava on doodlauttanut
ISOjen palautekeskustelut ja pitää tällä viikolla ISOkokouksen. ITMK:n järjestämä Lasten juomapeliilta/ISOjen mehukestit meni hyvin.
OTMK: Jonnesitsit menivät todella hyvin ja lukkarit olivat panostaneet läsyyn.
7. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
Perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue järjestetään itsenäisyyspäivänä. Mukaan on toivottu killan
lippua airuineen. Kuljetus on järjestetty lipulle.
Myönnettiin killan lipun käyttöoikeus ylioppilaiden soihtukulkueeseen.
Viestintämestari oli kiinnostunut lippuairuen tehtävistä. Pohdittiin, että kysellään killan aktiivien
joukosta kiinnostuneita osallistumaan kulkueeseen.
Päätetään lipunkantaja ja airuet seuraavassa kokouksessa.
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8. Hallintoasiat
Uudet jäsenet:
Ei hyväksytty uusia jäseniä.
Vuosijuhlakutsut:
Uusia kutsuja ei ollut saapunut.
9. Talousasiat
Hyväksyttiin liitteen 1 mukaisesti killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut.
10. Muut esille tulevat asiat
Alumnilounaan pilotti järjestetään 4.12. puoliltapäivin. Yrityssuhdemestari ja puheenjohtaja olivat
kiinnostuneita osallistumaan. Puheenjohtajalle voi ilmaista kiinnostuksensa myöhemminkin.
Kysytään vuoden 2015 hallituksesta kiinnostuneita osallistujia.
Skilta saapuu huomenna (26.11.) vierailulle. Hallituksesta löytyi järjestäjiä paikalle, jotka laittavat
jotain pientä syötävää.
Varapuheenjohtaja kyseli, milloin vanhoilta viestintämestareilta otetaan ylläpitäjän tunnuksia pois
killan sähköpostilistoilta. Viestintämestari lupasi selvittää asian.
Viestintämestari oli saanut kentältä palautetta, että voisiko webiin tapahtumakuvauksien
yhteyteen lisätä napin, josta voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tapahtumien järjestämiseen.
Hallituksen mielestä idea oli pääsääntöisesti hyvä, ja viestintämestari lähtee selvittämään asiaa.
Teekkarimuseon jakkaran koristelupääaine valmistuu aikataulussa.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.12. kello 16.15 kokoushuone Dynamossa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.55.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

__________________

__________________

Joni Kurvinen

Mikael Kauppinen

Puheenjohtaja

sihteeri
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