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Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki saapui kohdassa 5 
Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti 

Emäntä Maria Karjalainen 

Isäntä Hilda Uusitalo 

Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen 

Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä 

Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 

 

Wähätirehtööri Pietari Sulonen poistui kohdassa 6 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Viljamaa ja 

Aaro Timonen. 

5. Wähäjoulun yhteenveto  

Käytiin läpi lopputulos ja yhteenveto Wähäjoulusta. 

Wähätirehtööri Pietari Sulonen esitteli. 

 

Vieraiden näkökulmasta kaikki meni hyvin, kulissien 

takana muutama asia. Pääjuhlasta tuli hieman 

odottamatonta tappiota, mutta budjetissa on jonkin 

verran tilaa yllättäville menoille. Ylimääräisiä 

taksiajeluja selvitelty. Fuksien työtaakkaa pyritään 

parantamaan jatkossa ja jakamaan ylityöllistettyjä 

vuoroja tasaisemmin. Kaiken kaikkiaan juhla oli todella 



onnistunut ja joidenkin hallituslaisten mielestä parhaat 

vuosijuhlat, missä on käynyt!  

 

Hallitus muistutti Wähätirehtöörejä testamentin 

tekemisen tärkeydestä.  

 

6. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut S-business -mainos, Tekniikka & 

Talous, Tekijä, Arkkitehti, Betoni, Kolehti, Kvantti 

sekä joulutervehdykset Sähköinsinöörikillalta, 

Teekkarijaostolta ja Puunjalostajakillalta.  

 

Petra: OMG! Vika kokous ja mulla ekat kuulumiset! 

Pidettiin haalarikokous ISOjen kanssa ja asiat 

edistyvät. 10.1. is the day! Tällä viikolla ei oo 

hirveästi koulua tehty, mutta tapahtumantäyteistä on 

silti ollut. FTMK:n kanssa suunnitellaan tulevaa 

talvipäivää ja tammiorientaatiota. ARTS:n porukan kanssa 

on työn alla myös tammiorientaatio ja RestartARTS 

tammikuussa. Ihanaa, että tänään oli vika koulupäivä! 

Vielä muutama juttu kirjottamatta… Kiitos teille 

kaikille tästä vuodesta! Ihanaa joulua ja mahtavaa uutta 

vuotta. Ootte rakkaita <3  

 

Fred: Ah voi ei, te! </3 Koulujuttuja vielä, mut nyt 

näyttää jo siltä, että saan ne ehkä tehtyä ennen kuin 

lähdetään Ouluun jouluksi, mitä en siis ois koskaan 

uskonut. Meetu on perehtynyt ja asiat alkaa olla 

taputtelua vaille silleen ku ovat (oon ollu koko päivän 

täynnä ympäripyöreitä lausahduksia, ts. 

kerava-aforismeja). Tää vuosi on ollut älytön ja on 

älytöntä et tää on vika kokous. Te ootte älyttömiä. 

Kiitos, rakkaat, kiitos. <3 

 

Emma: Paljon viimeisiä (ja ensimmäisiä) asioita. Kiitos 

kaikille mahtavasta vuodesta, en voi uskoa että on 

viimeinen kokous </3 Pikkujoulujen ja kokousten 

täyteinen viikko. Vielä jäljellä ensi vuoteen liittyviä 

kokouksia ja perehdytyksiä ens viikolla, sitten loma! 

Raadinwaihtoa suunniteltiin uuden ja vanhan 

puheenjohtajiston kanssa. Se on 12.-14.1., merkatkaa 

kalenteriin! Vuoden viimeisellä dekaanin lounaalla 

puhuttiin ensi vuoden toimijoiden kanssa opiskelijoiden 

hyvinvoinnista ja opiskelijajärjestöjen tiloista. Kohta 

aukeaa shamppanja! 

 



Ellen: Joo SUOPO ja kaupunkiluentopäiväkirjat vielä 

tekemättä, sekä myös ensi keskiviikkona syksyn 

ensimmäinen ja viimeinen tentti. Alkaa kohta olla 

MELKEIN kaikkien perehdytykset kasassa, viimeinen Paperi 

tehty, jea boiii . Väsyttää 
 

Aaro: Tuntuupas oudolta että nyt on tosiaan jo viimeinen 

kokous! Mahtava vuosi takana!  

Tällä viikolla käytiin uusien toimijoiden kanssa 

dekaanin lounaalla ja perehdytin Svenjaa pestiinsä. 

Kirjottelin lausunnon ens vuoden hallopedeista ja nyt on 

selvillä suurin osa ens vuoden edustajista. 

 

Katariina: MIHIN TÄÄ HALLITUSVUOSI MENI?????+ Siis?? 

Niinku? Oikeasti? BUUHUUU. Eilen kävästiin Laurin kanssa 

M.A.D.illa ja pidin sille perehdytyksen, haikeet mutta 

huikeet fiilikset! Haalarilogodiilitkin vihdoin 

closattu. Sit vaa kiitosheipat Foundationeille. Ja katse 

ensi vuoteen ja muihin juttuihin – oon ainakin ekaa 

kertaa perustamassa ihka omaa järjestöä, wuhuuhuu, stay 

tuned! On kunnia kutsua teitä mun ystäviksi, aivan 

pakahtuu kun miettii miten huikeiden ihmisten kanssa on 

saanut tehdä hommia <3 Voisin lässyttää tähän vaikka 

mitä mut noh kyl te tiiätte, se hetki kun huudettiin 

Wähiksen yhteiskuvassa reunahanaa kertoo kaiken <3 

 

Matti: Ihan hullua että tää on vika hallituksen kokous. 

Tää viikko ollu ihan mielettömän kiireistä. Joka päivä 

jotain pikkujouluja ja kokouksia. Viime viikolla 

kokoustettiin tammioroentaatioista ja ReStart ARTSista, 

tiistaina ARTSin edutapaaminen, keskiviikkona moikattiin 

LESin johtajaa uuden TOKYOn hallituksen kanssa ja eilen 

oli Dekaanin lounas. Ens maanantaina kokoustetaan 

orientaatiotyöryhmän kanssa. Eilen pidettiin kanssa 

Isben perehdytys. Olis tarvinnu vielä pari tuntia 

enemmän. Oli tosi paljon keskusteltavaa. Kova luotto 

Isbeen kuitenkin ja odotan innolla mitä se keksii ens 

vuodelle. On ollu kiireiden keskellä tosi kivoja juttuja 

kanssa. Viimeinen ehtoollinen oli tosi kiva kauden 

lopetus ja eilen killan pikkujoulut oli kanssa oikein 

onnistuneet. Tänään viimeinen tän vuoden tapahtuma 

järjestettävänä kun pitää hyvästellä syksyn vaihtarit ja 

lähettää kaikki joululomille. Onneks monet tulee takas 

vielä. Kiitos kaikille tästä vuodesta ja onnea ens 

vuoden hallitukselle ja kaikille muille omiin 

seikkailuihinsa!  

https://www.youtube.com/watch?v=fvtQYsckLxk


 

Julius: viimeinen kokous. Oikeesti tosi haikeeta :( 

lomalla pääsee vielä tekee vähän koulua, mutta 

oikeestaan ihan kiva tehä, ku voi vaa tehä rauhassa!  

 

Hilda: Huviksen kanssa tänään virkistymään jee! Eiliset 

pikkujoulut oli hauskat ja viel pitäs sunnuntaina 

järkkää vika keissi, eli AA-vujut!!! Farang oli kanssa 

ihanaa, nyt hirveesti tällasta pientä hauskaa ja koht 

lomalle. Vähän on kyllä haikeeta jättää tää hallitus 

taakse mut uusi vuosi, uudet kujeet… 

 

Otso: Vika kokous! Sain arkistoinnin melkein valmiiks, 

kaikki pöytäkirjat on nyt siististi yhessä kansiossa 

allekirjoitettuna. Vielä puuttuu killan kokoukset ja 

uusimmat pöytäkirjat ja pitää laittaa pöytäkirjat myös 

nettisivuille. Havun perehdytys hoidettu. Sunnuntaina 

AA-vujuille töihin! Dominanten kanssa viikon sisään kuus 

konserttia, joten ens viikko menee siihen. Melkein 

kaikki kurssit kuitenki valmiita syksyn osalta :) 

 

Maria: Nyyh toistan vaan kaikkia mut tää kokous on kyl 

superhaikee. Onneks päästiin Farangissa jo tirauttaa 

kyyneleet nii ei nyt tarvii. Pestiin liittyen AA-vujut 

sunnuntaina vielä jäljellä, tänään mennään huviksen 

kanssa myös virkistäytymään sushille. Perehdytykset 

käyty Nikon ja Meerin kanssa ja kaikkia loppuvuoden 

hommia hoideltu. On kyllä ihan jännää päästä näkee 

millaseks meidän ens vuoden hallitus muodostuu, teillä 

on silti ikuisesti ykköspaikka mun sydämessä <3 

 

Kaapo: Truu Trii Tröö, hurraa! Viimeistä viedään. 

Laskuja paljon, moon lomamodessa (eli tekemässä viittä 

projektia vappa-ehto-sest). Yey hubris on huipussaan 

 

Oliver: RIP kiitos vuodesta, nyt vasta tajusin että vika 

kokous. Kiitos Ämma ja kiitos hallitus <3 ja kiitos 

avusta pikkujouluissa, meni tosi hyvin :) 2 vuotta 

mennyt nopeesti, nyt pitää keksiä jotain muuta sisältöä 

elämään. Jeemoi 

 

7. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä  

8. Talousasiat 



Päätös: hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet 

laskut ja päätettiin, miten toimitaan loppuvuoden 

laskujen hyväksyttämisen suhteen.  

 

 

 

Wähäjoulun kulukorvaukset: 

Kulukorvaus: Petra Minkkinen, 220,00€, Wähiksen glögi- 

ja olutlasit 

Kulukorvaus: Aki Virta, 49,00€, Äänimiehen taksimatka 

Wähiksen pääjuhlaan 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 270,39€, Tarvikkeita 

Wähäjoulun pääjuhlaan ja jatkoille 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 88,58€, Ruokaa Wähäjoulun 

kaatoon 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 92,46€, Logistiikan bensat 

Wähäjouluun 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 750,00€, Blossa Wähäjoulun 

kokkareille 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 12,29€, Wähiksen silliksen 

tarvikkeet 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 17,40€, Fuksien ruokailu 

Wähäjoulun työvuorossa 

Kulukorvaus: Krista Pihlava, 11,55€, Fuksien ruokailu 

Wähäjoulun työvuorossa 

Kulukorvaus: Anttoni Niskanen, 10,95€, Fuksien ruokailu 

Wähäjoulun työvuorossa 

Kulukorvaus: Anttoni Niskanen, 26,65€, Täydennysostokset 

Wähäjouluun 

Kulukorvaus: Anni Virolainen, 17,20€, Wähäjoulun 

jatkofukseille herkkuja 

Kulukorvaus: Anni Virolainen, 14,80€, Taksimatka 

siivoamaan U-Milliltä Wähäjoulun jatkot 

Kulukorvaus: Anni Virolainen, 8,90€, Baarihenkilöiden 

koulutus Wähäjouluun 

Kulukorvaus: Anna Markkula, 35,40€, Työntekijöiden taksi 

jatkoilta Pressikselle 

Kulukorvaus: Iiro Virta, 20,00€, Ajot Wähäjoulussa 

Kulukorvaus: Arlene Toivio, 25,60€, Wähäjoulun 

koristelut 

Kulukorvaus: Katja Nurmi, 117,60€, Wähäjoulun 

jatkotiimin ruokailu 

Kulukorvaus: Jaakko Viertiö, 101,55€, Wähäjoulun 

pääjuhlan valaisimet 

Kulukorvaus: Jaakko Viertiö, 74,90€, 

Wähäjoulutoimikunnan ruokailu 



Kulukorvaus: Jaakko Viertiö, 94,80€, Wähäjoulun 

pääjuhlan koristelut 

Kulukorvaus: Jaakko Viertiö, 35,70€, Wähätoimikunnan 

ruoat 

Kulukorvaus: Hanna-Mari Ikonen, 122,49€, Wähäjoulun 

sillis ja TEK-sponssinäkyvyys 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen, 155,75€, Wähäjoulun 

pääjuhlan viinit 

Kulukorvaus: Johanna Vuorelma, 141,20€,Wähäjoulun 

pääjuhlan työfuksien ruoat 

 

Muut kulukorvaukset: 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, 45,28€, Adjutantin viirin 

tarvikkeet 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, 40,00€, vuosijuhlaedustus, 

Infoähky 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 37,50€, 

vuosijuhlaedustus, Stimulaatio 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 29,31€, 110-juhlavuoden 

rekryillan ruoat 

Kulukorvaus: Sofia Juntunen, 103,24€, Fuksi-Kiljavan 

tarvikkeet 

Kulukorvaus: Svenja Lindner, 39,80€, Orientaation 

polaroid-kuvat 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, 41,44€, Vaihtareiden 

läksiäiset 

 

Laskut: 

Lasku: Informaatioverkostojen kilta Athene ry, 225,00€, 

AA-vujujen tilavuokra 

Lasku: Kirjapaino Bookcover Oy, 530,00€, Paperi 4 

painolasku 

Lasku: S-Business, 460,03€, ostoja vaalikokoukseen & 

Wähikseen 

Koneinsinöörikilta, 95,00€, Wähäjoulun silliksen palju 

Lasku: AYY, 30,00€, Sanktiolasku takkakabinetin 

tarkastuslistasta 

Lasku: AYY, 50,00€, OUBS-studion vuokra Farewell partyyn 

Lasku: Helsingin turistibussi Oy Ab, 1558,80€, 

Suomi-ekskun bussi ja 20€ myöhästymissanktio 

Lasku: Helsingin turistibussi Oy Ab, 1235,00 €, 
Wähäjoulun bussi ja 20€ myöhästymissanktio 

Lasku: Entropy ry, 220,00€, Wähäjoulun valot ja savukone 

Lasku: Jubilee Oy, 675,85€, Wähäjoulun pöytäliinat 

Lasku: Kiinteistö oy Opinmäen kampus, 124,00€, 

Wähäjoulun pääjuhlapaikan ruokalan siivous 



Lasku: Willitomaatti Catering Oy, 9365,50€, Wähäjoulun 

catering 

Lasku: Koneinsinöörikilta ry, 79,29€, Wähäjoulun 

pakuvuokra 

Lasku: Teekkarispeksi ry, 500,00€, Wähäjoulun jatkojen 

tekniikka 

 

Päätettiin, että rahastonhoitaja voi maksaa itsenäisesti 

loppuvuoden aikana tulevat laskut, joiden eräpäivä on 

ennen tulevan hallituksen ensimmäistä kokousta. Maksetut 

laskut ja kulukorvaukset hyväksytään takautuvasti ensi 

vuoden hallituksen toimesta. 800 euroa ylittävät laskut 

tulee hyväksyttää puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla 

tai wähätirehtööreillä. 

 

 

9. Edustusbudjetin ylijäämä 

Tänä vuonna edustusbudjettia ei käytetty kokonaan, sillä 

kaikille vuosijuhlille ei saatu kahta edustajaa. 

Edustusbudjetin ylijäämää on n. 360€. Edustusbudjetin 

käyttäjä on hallitus, joten ylijäämä voitaisiin käyttää 

hallituksen viimeisen ehtoollisen illalliseen 

pienentämään omakustanteista osuutta.  

 

Päätös: käytetään edustusbudjetin ylijäämä kattamaan 

hallituksen viimeisen ehtoollisen kuluja.  

 

10. Projektiraha killan kansioiden varmuuskopiointiin 

Killan drive-kansiossa on kuuden vuoden verran arvokasta 

tietoa, mutta sitä ei ole varmuuskopioitu. Drivestä voi 

vahingossa hävitä tiedostoja, joten kansion 

varmuuskopiointi on välttämätöntä ja se on tehtävä 

mahdollisimman pian.  

 

Drive on toimiva työkalu killan aktiivitoimintaan, mutta 

tiedostojen varmuuskopiointiin ja arkistointiin olisi 

järkevää käyttää joko arkistointiin tarkoitetta 

pilvipalvelua tai ulkoista kovalevyä. Keskusteltiin eri 

pilvipalveluista ja niiden hyvistä ja huonoista 

puolista, mutta todettiin ne toistaiseksi liian 

kalliiksi jatkuvine kuukausimaksuineen. Tulevaisuudessa 

pilvipalvelun osto lienee mahdollista, mutta jatkuvien 

kulujen takia se tulisi lisätä osaksi killan budjettia. 

Varmuuskopiointi on tärkeää tehdä mahdollisimman pian 

(ja ennen juhlavuotta), joten ulkoinen kovalevy olisi 

tällä hetkellä toimivin ratkaisu tilanteeseen.  



 

Päätös: Ostetaan killalle kaksi ulkoista kovalevyä, 

jonne varmuuskopioidaan killan Drive-kansio 

(tuplakopio). Myönnetään varmuuskopiointia varten 200€ 

killan projektirahaa. Puheenjohtajisto hoitaa 

kovalevyjen oston ja varmuuskopioinnin.  

 

11. Sissareiden siirtyminen Arkkitehtuurin laitokselle 

Keskusteltiin sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelman 

siirtymisen viimeaikaisista kuulumisista. Opintovastaava 

esitteli.  

 

Sissareiden muuttoryhmän ensimmäistä kokousta 

siirrettiin yllättäen Wähäjoulun cocktail-tilaisuuden 

päälle, joten siellä ei ollut killan edustajia. 

Materiaalit kokouksesta lähetettiin kuitenkin 

opintovastaavalle. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: 

- Virallinen päätös rehtorilta on nyt saatu ja 

sissarit liitetään arkkitehtuurin laitokseen ensi 

syksyn alussa. (Liite 1) 

- Opetusta tullaan yhdistämään ja kandivaiheessa 

kaikilla arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoilla 

tulee olemaan yhteisiä peruskursseja (esim. Arkper 

1A).  

- IT-opetukseen tulossa mahdollisesti reilusti 

parannusta sissareiden nykyisistä CAD-kursseista 

(joita tällä hetkellä 12 opintopisteen verran).  

 

 

12. Uudet toimihenkilöt 

Fuksikapteeni ja Foreign Legion Captain jatkavat 

hallituspestin loputtua killan toimihenkilöinä keväällä 

2018. Päätettiin heille seuraavat toimihenkilönimikkeet 

vuodelle 2018: 

 

Fuksikapteeni - Fuksikenraali Kebab 

Foreign Legion Captain - Foreign Mouho Legion (FML) 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Raadinwaihto 12.-14.1., merkatkaa kalenteriin! 

 

Toimintakertomuksen uusi DL 29.12., Emma tiedottaa 

tarkemmin asiasta ja lähettää ohjeet.  

 

Seuraajalounaat tammikuussa 2018: sopikaa 

lounastapaamiset seuraajienne kanssa tammi-helmikuun 



vaihteeseen. Lounaiden tarkoituksena on kysellä 

kuulumisia ja mahdollisia huolenaiheita seuraajalta.  

 

LOTR-marathon 7.1. kaikille jotka pääsee/haluaa! 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti tämän vuoden hallituksen viimeisen 

kokouksen klo 19.15. 
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