
Äljöttelyn määritelmä lienee monelle tuntematon, joten lienee toivottavaa hieman avata asiaa. 

Äljöttely on turhanpäiväistä lorvimista Kiltahuoneella. Ei siis opiskelua, etätöiden tekemistä tai muuta produktiivista 
toimintaa. Äljötellä voit joko yksin tai kavereiden kanssa. Urheilujuomaksi suositellaan kahvia. 

 

Äljöttelykilpailu kestää koko marraskuun, ja voittaja on tietysti se, joka äljöttelee eniten. Käytännössä vain aika 
ratkaisee ja jokainen minuutti lasketaan. Tulokset kirjataan päiväkohtaisesti lomakkeeseen ja eniten 
äljöttelyminuutteja kerännyt voittaa. 

Kilpailu alkaa nyt ja päättyy marraskuun viimeisenä päivänä. 

 

Kilpailijat kirjaavat minuuttinsa itse ja huijaaminen on kielletty. Jos vilppiä ja ansiottomia lisäminuutteja kirjataan, on 
järjestäjällä oikeus hylätä suoritus tai sen osia. 

 

Kilpailun voittaja julkaistaan Wähäjoulun silliaamiaisella 6.12. Voittaja saa maineen ja kunnian lisäksi nimensä näkyviin 
Kiltahuoneen seinälle, onnea kisaan! 

 

Ohjeet lyhyesti: 

Mene Kiltahuoneelle 

Älä tee mitään järkevää 

Vietä hauskaa aikaa 

Kirjaa minuutit lomakkeeseen 

 

/// 

 

Äljöttely might be an unknown concept for many, so it is necessary to open it slightly. 

Äljöttely means hanging out uselessly at the Guild Room. In other words, studying, working remotely, or doing other 
productive activities is not considered as Äljöttely. You may do Äljöttely either alone or with some friends. Coffee is 
the recommended sports drink in the competition. 

 

The winner of Äljöttely competition is the person who does Äljöttely the most within a month. The participants will 
register the daily time consumed in Äljöttely in a form.  

The competition starts now and ends at the last day of the month. 

 

Everybody is liable to mark their own minutes reliably and correctly. In case of fraud of any kind, a score may be 
disqualified. 

 

The winner of the competition will be announced on December 6th at the Hangover brunch of Wähäjoulu. Addition to 
honor and glory, the winner will also get their name on the wall of the Guild room. Good luck! 

 

Instructions in a nutshell: 

Go to Guild room 

Do nothing productive 

Have fun 

Register the daily minutes 


