Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH23/2012
Aika: 29.8.2012 kello 19.00
Paikka: Otakaari 5, SIK:n kiltahuone
Paikalla:
Puheenjohtaja: Jussi Ekström
Sihteeri: Emil Westenius
Rahastonhoitaja: Karita Salo
Sössön päätoimittaja: Jutta Kalli
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Samu Ahvenainen
Hovimestari: Juha Jokela
Ulkomestari: Katarina Sandberg
Sisä- ja urheilumestari: Sanni Haila
Viestintä- ja elektroniikkamestari: Klaus Helenius
Antti Nilakari
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Ekström avasi kokouksen klo 19.10
2. Kokouksen sääntöjenmukaisuuden toteaminen
Paikalla oli 9/12 hallituksen jäsentä, ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, joten puheenjohtaja
Ekström totesi kokouksen sääntöjenmukaiseksi ja päätösvaltaiseksi. Ekström, Ahvenainen, Haila
sekä Helenius ilmoittamatta myöhässä.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.
4. Ilmoitusasiat
Tenttejä käyty, työt loppumassa itse kullakin. Hyvää kuuluu yleisesti, pl. hieman kiirettä
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja
6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
STMK:
Lajikokeiluja tulossa. megazonejuttuun ilmottu.
OTMK:
Toimikunta oli mukana järjestämässä Varaslähdön jatkoja. Alkavaa lukuvuotta ja tapahtumia
odotellessa.

YTMK:
Haalarin mainospaikat saatiin täyteen keväällä, haalarigaalaan on tulossa ainakin Anritsu. Vekkulit
ovat hoitaneet FXQ:n asioita kesän aikana, mutta Aallon uudesta bussivaraussysteemistä johtuen
reissulle ei saatu varattua jokavuotista bussia vaan pienempi 2-kerrosbussi.
Accenture järjesti 21.8.12 Salmisaaren liikuntakeskuksessa Aalto Technology vs Aalto Business –
keilailuturnauksen, jossa SIKkiä oli edustamassa nelihenkinen joukkue. Lisäksi kisailemassa oli
joukkueet AS:ltä, Prodekolta, FK:lta, Athenelta ja kolme joukkuetta kauppiksesta ja jokaista
joukkuetta vahvistettiin yhdellä accenturelaisella. Prodekon viedessä voiton SIK sijoittui hienosti
kuudenneksi.
Kesän aikana YTMK on virkistäytynyt kahdesti grillailuillan ja Suomenlahdella vietettyjen
kesäpäivien merkeissä. Viikottaiset kokoukset aloitetaan ensi viikolla.
26.-28.11. järjestetään Aamubrunssi.
Sössö:
Kesäsössöä on tehty ja ilmeisesti siitä on myös tykätty! Toimikunta on
juttujen tekemisen ohessa virkistäytynyt useamman kerran kesän aikana.
Syksyn ensimmäisen lehden dedis on 30.9.
Aino-lehteä ei tulla näillä näkymin jakelemaan syksyllä. Toimikuntaa
menee Aallon avajaisiin hommiin hankkimaan vähän lisärahaa.
Kulttuuri järjestää syksyllä ainakin Uutisvuotovierailun, muutaman
leffaillan ja teatterikäynnin.
OPTMK:
Syksyn ohjelmaa suunnitellaan fuksien ensimmäisen viikon aikana.
Keväällä ideoitu tilakysely on tarkoitus lanseerata mahdollisimman nopeasti. Tilakysely kuitenkin
käytetään ensin hallituksen kokouksen kautta mahdollisten viimeisten ideoiden varalta.
Ensimmäisen tenttiviikon jälkeen pidetään tentinpalautuskilpailu.
Rahteeri:
Länsirintamalta ei uutta.
UTMK:
Toimikunta kokousti 20.8. suunnitellen syksyä ja International Freshman Guidea. Opas julkaistaan
ainoastaan nettijulkaisuna ja työstetään torstaina 30.8. loppuun. Syyskuulle on suunniteltu seuraavia
tapahtumia:
Ke 12.9. Welcome Sauna @ OK20 iso
Su 16.9. Suomenlinna piknik (jos sää sallii)
Ke 26.9. International Sitsit @ Peli- ja sitsitila + Gorsu
Koulun kanssa on juteltu ja sovittu orientaatiopäivän (5.9. keskiviikko) kiltaesittelystä ja
pienimuotoisesta ohjelmasta. Ulkkareiden fuksipistekorttia on lupailtu AYY:n puolelta ensi viikoksi,
mutta toimikunta kehittänee viikonloppuna hätäratkaisumallin, jos kortteja ei jostain syystä
saadakkaan. Viimevuotinen versio oli ensimmäistä kertaa käytössä oleva malli, joka vaatii
muokkausta.
FTMK:

Fuksiopas saatiin ajoissa valmiiksi ja siitä tuli hieno! Yhteistyö Unigrafian kanssa sujui hyvin.
Varaslähtö oli 25.8. ja onnistui hienosti! Fukseja oli paikalla yhteensä kolmisenkymmentä ja he
tuntuivat viihtyvän hyvin. ISOhenkilöt kerääntyivät jo ennen fukseja Alvarille, joten he olivat
valmiita tutustumaan fukseihin heti näiden saapuessa. Vanhempia kiltalaisia tapahtumassa oli
paljon. Alepa oli remontissa, joten kokeiltiin uutta konseptia myydä makkaroita grillistä, omien
grillattavien tuominen on kuitenkin parempi järjestely. Sen sijaan saaviin tehtyä ilmaista mehua
juotiin illan aikana lähes 30 litraa, eli tämä on syytä muistaa ensi vuonna!
Fuksipistekortti on taitettu ja saapuu painosta torstaina. Painotalona käytettiin viimevuoden tapaan
Picasetia, joka oli halvin ja toivottavasti paras.
Ayy:n ISOkoulutuksen jälkimmäinen osa järjestetään perjantaina 31.8. ja ISOjen Wiimeinen
Woitelu sunnuntaina 2.9. Fuksien ensimmäistä viikkoa valmistellaan vielä, tapahtumat ilmestyvät
killan nettisivuille tämän viikon aikana. SIK Otasuunnistaa torstaina 6.9., lisäksi Köydenvedon
oheen on suunniteltu Koneinsinöörikillan kanssa yhteistä urheilutapahtumaa ja itse köydenvedon
jälkeen fukseille on Köydenjatke-jatkosauna Rantsulla.
Fuksiexcursiota järjestellään parhaillaan, päiviksi vahvistui 4.-6.10. Matkaan lähdetään totuttua
pienemmällä bussilla, joten fukseja lukuunottamatta kiintiöt ovat: fuksikapteenit 2, killan
puheenjohtaja 1, yrityssuhdetoimikunta 2, wanhat 2 ja vanhat kipparit 7.
VTMK:
Ei uusia kuulumisia.
7. T-ilta
Hallitus hoitaa tarjoilut sekä vedenkeittimet. Itse tapahtuma maanantaina 3.9. Hallituksen vastuuna
lisäksi yleiset järjestelyt, sekä hallituksen itsensä esittely. Salo hoitaa kauppareissun. Hallituksen
tulee olla paikalla Smökissä kello 17.00, Jokela noutaa avaimet, sekä ottaa läppärin josta soittaa
musiikkia. Kaiuttimet Smökissä valmiina.
Keskusteltiin ohjelmavaihtoehdoista, todettiin, että monet aikaisemmat vaihtoehdot ovat enemmän
tai vähemmän epäonnistuneita.
8. Hallintoasiat
Vuosijuhlat:
14.9. KTH:n fuksisitsit. Hallituksesta ei kiinnostuneita.
Trondheimiin edustajiksi Tuomas Kiuru, Tommy Johansson sekä Isa Ojanen, mikäli toimareista ei
löydy halukkaita.
Päätettiin myöntää killan lipunkäyttöoikeus tapahtumaan Teekkarivastaanotto, sekä valittiin
lipunkantajaksi Joni Kurvinen, ja airuiksi Tuuli Sarantola sekä Klaus Helenius.
9. Talousasiat
Hyväksyttiin laskut, raha-anomukset ja uudet jäsenet liitteen 1 mukaan
10. Muut esille tulevat asiat
Uusien opiskelijoiden jäseneksiotossa ongelmia. Samoin Syyssitseissä. Syyssitsien tilaksi saatiin

kuitenkin Saha päivämäärälle 27.10. Hinnaksi asettunee 40 euroa valmistuneilta ja 25 opiskelijoilta.
Sklubin kanssa on ollut hienoisia näkemyseroja tarjoilusta, tänä vuonna ruoat tulevat luultavasti
pitopalvelusta henkilökunnan kera.
Hallituksen kämppäkierros järjestetään myöhemmin.
11. Seuraava kokous
Ekström esitti seuraavaa kokousta pidettäväksi 6.9.2012 kello 16.00. Hyväksyttiin.
12. Kokouksen päättäminen
Killan puheenjohtaja Ekström päätti kokouksen kello 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Ekström
Puheenjohtaja

Emil Westenius
Sihteeri

