Pöytäkirja
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/2012
Aika: Keskiviikko 25.1.2012 kello 14.00
Paikka: Kokoustila Maxwell, Otakaari 7
Paikalla:
Puheenjohtaja: Jussi Ekström
Sihteeri: Emil Westenius
Rahastonhoitaja: Karita Salo
Sössön päätoimittaja: Jutta Kalli
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja: Sallamaria Iltanen
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Samu Ahvenainen
Hovimestari: Juha Jokela
Opintomestari: Mikael Broas
Sisä- ja urheilumestari: Sanni Haila
Ulkomestari: Katarina Sandberg
Yrityssuhdemestari: Annamaija Hutri
Fuksit Erkka Virtanen ja Aku Rouhi
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Ekström avasi kokouksen klo 14.06
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Paikalla oli 11/12 hallituksen jäsentä, ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, joten todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksenä ProSIK-työryhmä (Kohta 12).
4. Ilmoitusasiat
Hallitukselle kuului yleisesti hyvää, hieman syysflunssaa oli liikkeellä. Sallamaria pääsi
vapaaehtoiseksi MM-kisoihin, ja SössöTMK sai Ainon jaosta mukavasti rahaa. Fukseilla ei
suurempia asioita, Akulla Esa Saarisen luento edessä.
5. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
Sössö:
- Ekan lehden puuhastelu hyvin käynnissä ja ensimmäinen kulttuuritapahtumakin
tulossa viimeistään potaviikon jälkeen.
- Saatiin homma Ainon jakajina, joten vuoden Sössöjen värillisyys aika
varmasti taattu. Ekaan lehteen saadaan myös kaksi mainosta, jippii!
- Pidetään 6.2 da propagandailta, jonne Sähköinfo Oy tulee tarjoamaan
ilmaista alkoholia, naposteltavaa ja rekryämään avustajaporukkaa.

FTMK:
-Tiistaina oli Talvipäivä ja Afterski, Talvipäivään ilmottu hallitus pitämään rastia ja jatkoille
Smökkiin kaikki tervetulleita!
-Syksyn fuksipalaute on käynnissä, vastauksia tullut ihan kivasti ja palaute on ollut pääosin hyvää!
-Haalarimerkkikilpailu on käynnissä, mutta toistaiseksi yhtään ehdotusta ei ole. Kipparit yrittää
promota enemmän.
-Ratikka-ajelu 9.2., hallitus tervetullut osallistumaan. Jatkopaikka ei ole vielä selvillä, Onnelaa
yritetään.
-Fuksijäynää jouduttiin aikaistamaan viikolla, jotta saatiin joku yöpaikka varattua. Tämänhetkinen
aika 16.-17.3.
-Toimikunta pitänyt yhden kokouksen, jossa suunniteltiin kevään tapahtumia pääpiirteisesti.
YTMK:
YTMK on kokoustanut hallituksen kokoukseen 3/12 mennessä kaksi kertaa. Lisäksi on tavattu
tutustumisen merkeissä jo viime vuoden puolella. Edellisenä viikonloppuna sunnuntaina järjestettiin
perinteinen YTMK-VTMK -vaihto JMT 3:n kattosaunalla. Yhtä vaille täytenä YTMK12 vietti
mukavan illan vanhojen ytmk:laisten sekä vtmk:laisten kanssa. Myös killanvaihto oli koko
toimikunnan mielestä huippu ja hauskaa riitti!
Tapahtumat:
TJ:t tentissä keskiviikkona 8.2.2012 klo 14-17. Ei varsinaisesti koske tämän vuoden toimikuntaa,
koska Tommy on luvannut hoitaa kokonaan.
Valmet Automotiven yrityssaunailta (KIK, SIK, AS, TIK) Otaniemessä tulossa, toivottavasti
viikolla 8 (eli Potan jälkeisellä viikolla).
KP:n päivämääriksi päätettiin 28.-30.3.2012 (ke-pe).
Suunnitelmissa:
Juhlaviikon excursioksi yritetään mahdollisesti NSN:ää, jos viikon aikataulu joustaa ja firma lähtee.
Vanhemmille TLT:läisille Cygaten excu.
KPKPKP :))
Muuta:
Pota-sponsseja metsästetään edelleen.
Jussin kanssa mennään tämän ja ensi kuun aikana tapaamaan ainakin ABB:tä ja Fortumia,
toivottavasti myös Gemaltoa, Sickiä ja NSN:ää.
Yrityslahjoja hommataan ja maalataan lisää mahdollisimman pian.
OPTMK:
Opintotoimikunta oli auttamassa abi-päivän järjestelyissä keskiviikkona 18.1. Ensi viikolla
keskiviikkona 1.2. toimikunta järjestää yhteistyössä Inkubion kanssa kirjamarkkinat S-lafkan
pääaulassa. Kevään palauteryhmät on päätetty järjestää Elektroniikka II:sta ja Dynaamisesta
kenttäteoriasta. Ensimmäistä virkistäytymistä on alettu miettiä. Virkistäytymisessä on tarkoitus
pitää olutmaistelu sekä tehdä suupaloja oluille.
Laskutupa sai lisärahoitusta lafkalta. Tupa on tarkoitus käynnistää ensi viikolla, kunhan tupaan on
saatu assareita. Tähän mennessä tupaan on saatu fysiikan lisäkurssien/peruskurssien assari. Voi olla,
että tuvan täysimittainen toiminta viivästyy hieman. Osaksi mestarin heikosta aktiivisuudesta
johtuen, osaksi alkuvuoden epävarmasta rahoitustilanteesta johtuen. Joka tapauksessa ELEC-

laskutupa tulee olemaan kandiuudistuksen ohella yksi tämän vuoden kantavista teeseistä.
Ensimmäinen saunailta tullaan järjestämään Micronovalla. Proffat ovat tapahtumaa kohtaan varsin
myönteisiä. Rahoitus ruokia varten saataneen Micronovalta.
STMK:
Hengailtiin Keltsussa ennen killanvaihtoa, kivaa oli.
Teekkarisarjoihin on ilmoittauduttu, webissä ja wikissä tapahtumat. Lentissarjan aikataulu meni
uusiksi, eka peli to 26.1.
Uusi termari hankittu. Kisällit "koulutettu".
Rahteeri:
Sihteerillä ihan hyvä boogie, ensimmäinen arkistovkl tulevana viikonloppuna. Rahiksellakin kait
kaikki kivasti, eikä uutta länsirintamalta.
UTMK:
Ulkotoimikunta järjesti HTMK:n avustuksella Welcome saunan 16.1. maanantaina. Sauna oli
menestys vaikka paikkaa jouduttiin vaihtamaan puoli tuntia ennen tapahtuman alkua Gorsun saunan
toimimattomuuden takia. Uusi (ja itseasiassa paremman kokoinen tila ja sauna) saatiin OK20:n
isolta puolelta.
Keskiviikkona 1.2. järjestetään International Sitsit OK20 isolla puolella. Sitsien kiintiö on 40
henkeä ja HTMK avustaa tapahtumassa pääosin sitsien aikana. Ulkotoimikunta kokousti Keltsussa
17.1. suunnitellen sitsejä.
EKAKit saapuvat 14.2. aamulla ja viipyvät luonamme aina sunnuntaihin saakka. Nykyinen
ulkomestari ei ole ollut yhteydessä Norjasta ja KTH:lta saapuviin PoTa-vieraisiin, sillä asian
hoitivat viime vuoden toimijat. Ainakin Norjasta on kuitenkin saapumassa vieraita jo Öhlhälviin,
joten tänä vuonna saadaan aikaan Suomi-Ruotsi-Norja -maaottelu!
OTMK:
HTMK oli auttamassa UTMK:n Welcome Sauna -tapahtumassa. Afterskin järkkäilyt sujuivat hyvin,
ja tulossa International-sitsit sekä varaston siivous. Toimikunnalla kaikki hyvin.
VTMK:
Viestintä sai aikaiseksi toimariläystäkkeet, uuden logon webbiin ja maililistat toimivat.
6. Hallintoasiat
Vuosijuhlia:
Saatiin kutsu Kondensatio 121:n, juhla lauantaina 25.2. Edustajat käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
Hammaslääketieteen kandidaattiseuran vuosijuhliin edustajaksi lähetetään Jyrki Luukko, mikäli
tällä on vielä kiinnostusta.
KY Ry:n juhliin ei löytynyt kiinnostusta killalta.
Kopedan vuosijuhliin lähdössä 5 naista hallituksesta.
Päätettiin myöntää killan lipunkäyttöoikeus PoTa91-juhlaan.

7. Talousasiat
Hyväksyttiin laskut sekä uudet jäsenet liitteen 1 mukaan.
8. Lipunkantajien ja airueiden valinta PoTa91-juhlaan
Keskusteltiin lipunkantajista sekä airuista. Vapaaehtoisiksi lipunkantajiksi ilmoittautuivat sihteeri
Westenius sekä fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ahvenainen. Valittiin Westenius
kantamaan Suomen lippua, sekä Ahvenainen killan lippua.
Airueiksi halukkuutensa ilmaisivat rahastonhoitaja Salo, opintomestari Broas, hovimestari Jokela,
sekä fuksitoimikunnan puheenjohtaja Iltanen. Valittiin Suomen lipun airueiksi Salo ja Broas, sekä
killan lipun airueiksi Jokela ja Iltanen.
9. SIK:n Ulkoexcursion kiintiöiden ja pääsykriteereiden päättäminen
Päätettiin esityksen mukaan:
Esitetään SIK:n Ulkoexcursion kiintiöiksi seuraavia: järjestäjille 2 paikkaa ja muille 18 paikkaa.
Excursion ilmoittautuminen toteutetaan erillisellä hakemuksella, jossa otetaan huomioon hakijan
motivaatio, (opinto)kokemus sähköalalta sekä mahdollisesti suoritetut talkootyötunnit.
Hakemuksia käsittelevät excun järjestäjät.
10. Kesäpäivät 2012
Päätettiin järjestää killan kesäpäivät 2012 Sierlan leirikeskuksessa 10.-12.8.2012. Päätettiin periä
osallistujilta pieni osallistumismaksu, johon sisältyy aamupalat sekä yksi lämmin ruoka, ja jolla on
tarkoitus kattaa myös tilan vuokraa. Tapahtuma on tänäkin vuonna avoin kaikille killan jäsenille.
11. ESO:n laulukirjan tukeminen
Alustuksena ESO:lta saatu maili:
Arwon Sähköinsinöörikillan edustajat!
Eteläsuomalainen osakunta valmistelee parhaillaan uutta laulukirjaa,
joka on tarkoitus julkaista tänä keväänä. Laulukirjaan tulee
ystävyysjärjestöjemme tärkeät laulut, näin ollen myös SIK-hymni.
Toivon, että voisitte delegoida lukkaristollenne pyynnön välittää
minulle täydelliset sanat ja tekijätiedot, jotta saamme ne laulukirjaan
oikein. Kiitos!
Haluamme tarjota teille myös mahdollisuutta tukea
laulukirjaprojektiamme. Olemattomaan 60 euron hintaan voitte tarjota
laulukirjastamme laulun, jolloin sen kohdalle painetaan teksti "Tämän
laulun tarjoaa Sähköinsinöörikilta". Esimerkiksi itse SIK-hymni olisi
tähän täydellinen. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta löytyy täältä:
http://www.etelasuomalainenosakunta.fi/laulukirja SIK-hymnin kohdalla
noilla sivuilla lukee (EI VOI TARJOTA), mutta tämä ei toki koske teitä.
Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin maksaa tukimaksu, mutta tekstiksi haluttiin mahdollisesti jokin
muu. Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ahvenainen selvittää ensi kokoukseen mennessä
mahdollisuuden, sekä esittää vaihtoehtoista tekstiä.

12. ProSIK-työryhmän nimeäminen
Päätettiin esityksen mukaan.
Työryhmän kokoonpano:
1. Jussi Ekström (työryhmän puheenjohtaja)
2. Paula Räisänen
3. Jyrki Luukko
4. Matti Kuismin
5. Riku Lääkkölä
6. Anna Kankainen
7. Ina Lehto (ProSIK)
8. Ville Ryhänen (ProSIK)
9. Emmi Rautkylä (ProSIK)
13. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin vuosijuhlaviikosta. Yrityssuhdemestari Hutri esitti mahdollisuuden järjestää
vuosijuhlaviikolle jonkinlainen excu, mahdollisesti myös siten, että firma tulisi Otaniemeen.
Puheenjohtaja Ekström kehoitti kaikki ilmoittamaan pyydetyt tiedot hänelle Jämeränjälkeä varten.
Keskusteltiin mahdollisista sanktioista toimikuntien kuulumisien myöhästymisestä tai
puuttumisesta. Sovittiin, että kahdesta kerrasta tulee sanktioiksi pullo halvahkoa kuohuviiniä tai
vastaavaa hallituksen kesäpäiville tuotavaksi.
FTMK muistutti fuksijäynästä, joka koskee koko hallitusta.
Keskusteltiin <piip>:stä, järjestelyt on jo aloitettu.
Rahastonhoitaja Salo muistutti oikeaoppisesta toiminnasta vuosijuhlailmoittautumisten kanssa.
Ekström mainitsi toimarikoulutuksen, 30.-31.1., ja sovittiin hallituksen sisäisestä järjestäytymisestä
rasteilla.
14. Seuraava kokous
Puheenjohtaja Ekström esitti seuraavan kokouksen ajaksi 1.2.2012 klo 14.00. Hyväksyttiin
15. Kokouksen päättäminen
Killan puheenjohtaja Ekström päätti kokouksen kello 15.14.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Ekström
Puheenjohtaja

Emil Westenius
Sihteeri

