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Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen 

Sihteeri Anna Poikulainen 

Rahastonhoitaja Anna Suominen, poistui kohdassa 8. 
Hupimestari Maija Moberg  

Hupimestari Kitty Zheng  

Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa 

ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä  

Maisterimestari 2019-2020 Matias Murole 

Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama, poistui kohdassa 8. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03. 

 

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 Aimi Kärnä ja Matias 

Murole. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Athenen hallituksen naamaläsy, AYY:n 

Tapahtumanjärjestäjän opas, Libero 1/2019, Aalto 

University Magazine, Proleko? 2/2019 ja kaksi Tekniikka 

ja talous-lehteä. 

 



Fredrika: Lisää jutteluita juteltu ja viikonloppuna 

juhlittiin AMSin vujuja. Kaiken kaikkiaan hyvä fiilis! 

 

Matias: Japani oli ja meni. Tänään uudet työkuviot. 

Valvoin eilen 24h 4.5h yöunilla aikaeron takia. 

Alkuviikko varmaan menee viel aika jetlageissa. Ihanaa 

että alko kesäloma koulusta. Rästihommat kasaan, 300 

Äpyä kansalle ja sitten lomalle lompsis. Kesällä edessä 

sitten myös pestin hommia study guideen ym liittyen. 

Lisäksi pääsin provokaatiota, seksiä, bileet -kurssille. 

Assarityöt ahdistaa. 

 

Linda: Olin aika stressaantunut alkuviikosta, nyt on 

kuitenkin jo parempi fiilis! Paljon pestihommia tiedossa 

tälle viikolle. 

 

Anna S: Viikon rentoutuminen taiteilijatalon jälkeen. 

Printtailin paljon paperia ja päivitin fyysistä 

kirjanpitoa.  

 

Heini: Perjantai meni Hermanninsitseillä vujuilemassa. 

Kouluhommia ja töitä tuntuu edelleen riittävän. 

 

Netta: Olen superinnoissani edelleen Wapusta, join eilen 

pullollisen kauppasimaa pahimpaan eroahdistukseen 

vaalivalvojaisten aikana. Koulu on omalta osalta 

loppunut ja mieli vetää jo vapaille, mutta vielä on 

jäljellä vähän ISO-, assari-, ja hallitusvastuita, ja 

sokerina pohjalla vähän koulun rästihommia.  

 

Maija: Hirveesti hommaa mut en saa mitään valmiiks ja 

tuntuu et unohdan kaiken. Silti aika hauskaa! 

 

Aimi: Viime viikko meni koulutöiden parissa joka vei 

voimat aivan totaalisesti. Eilen tuli myös käytyä koulun 

kanssa Exculla Virossa! Tänään vähän YJ hommia ja 

toivottavasti myös lepoa loppuviikosta. ISOilla on tällä 

viikolla ARTSin puolesta koulutukset, jossa he oppivat 

taas vähän lisää ISOilusta! 

 

Julia: Majatalkoo-weekendi oli hauska! Korjasimme Villa 

Äpyn oven, kaivoimme kompostia, ja teimme penkkiä 

terassille. GoT alkaa tänään, en malta venaa. Tällä 

viikolla Wapputerdeasiat jatkuu, huomenna esim. 

kasvi-shoppailua puutarhureiden kanssa, juhhuu<3 

 



Kitty: Eilen saatiin uusi sänky ja pimennysverhot, jee! 

Aion nukkua ainakin wappuun asti. Tällä viikolla koittaa 

skumppatasting, wappufiilikseni on ultrakorkealla! 

 

Meeri: Ensimmäinen viikko kipsin kanssa takana, vielä 10 

eessä. Koulujutut on alkanu kiinnostaa, koska ne on 

helpoin asia hoitaa sängystä käsin. Tosin luennoilla 

käynnin sijaan joudun tekemään paljon lukemista ja muita 

korvaavia tehtäviä. Toivon, että kipsi ja kepeillä kulku 

ei rajoittais näin paljoo mun liikkumista, mut päivä 

päivältä paremmin ja vapaammin. 

 

Anna P.: Viimeinen vuorokausi on tarjonnut paljon 

sulateltavaa. Vaalit meni miten meni, mutta lähes kaksi 

vuotta odotetun GoT:n ensimmäisen jakson takia kannatti 

herätä kuudelta! Tänään alkoi taidejakso, kevyempi 

työmäärä yhdistettynä kevätsäähän kiinnostaa. Huomenna 

Viininpunainen, jee!  

 

Elina: Huhhu, YJ1 doned! Hyvii hetkii. Ehdittiin FTMK:n 

kanssa katsomaan uus GoTin jakso jeejee! Hyvä fiilis 

jeejee onpas väsynyttä settiä. Kulunut viikko ollut 

muutenkin täynnä kaikenlaista wappupuuhastelua. 

Enemmänkin piti puuhastella, mutta tulin loppuviikosta 

kipeeks. Tulipahan vihdoin levättyä, ja nyt kohti 

Viininpunaista! Myöskin meidän kissa tulee mun luo 

hoitoon tällä viikolla. 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY: 50€, Brunssisitsien tilavuokra 

Espoon tennistuki Ry: 375€, trampoliinipuiston 

sisäänpääsyt 

 

Kulukorvaukset:  

Netta Siljander: 25,50€, Tamark 49 vuosijuhlaedustus 

Anttoni Niskanen: 11,50€, Sportklubbin liukurit 

Kasperi Kuusento: 12,93€, kiltapäiväkerhon tarjoilut 

Isabella Rauh: 5,30€, rekvisiittaa wappuriehaan 

 

 



8. Grani III-messut 

Keskusteltiin Kauniaisten yläasteelta tulleeseen 

pyyntöön mennä kertomaan arkkitehtuurin opiskelusta 

yhdeksäsluokkalaisille. Päätettiin tiedustella abitiimin 

mielenkiintoa asiaa kohtaan. 

 

9. Sauna in Transit 

Keskusteltiin Sauna in Transitin kohtalosta. Todettiin 

saunan kerryttävän killalle tällä hetkellä vain turhia 

kuluja autopaikan kuukausivuokran kohottua kolmesta 

eurosta kahdeksaan euroon. Päätettiin tiedustella, josko 

joku taho Otaniemessä tai sen ulkopuolella olisi 

kiinnostunut ostamaan tai ottamaan saunan vastaan ennen 

mahdollista romuttamispäätöstä.  

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

Kannunvalajien vuosijuhlat: Siiri Hänninen ja Nea Nyholm 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Walpurin patio? 

Wappuparaati 

Hallitushärpäkkeen logo 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:55. 
 
 


