
WIIPURILAINEN OSAKUNTA                                                                                              Osakunnan kokous 10/2016 
Leppäsuonkatu 11                                                                                                               Pöytäkirja 
00100 Helsinki 
 

AIKA:                    20.9.2016 klo 19.00 
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen klo 19.09. Kokouksen aluksi pidettiin nimikierros. Myönnettiin läsnäolo-ja puhe-
oikeus Iija Elorannalle.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Leena Vasara et Anu Märkälä.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Olavi Seppänen et Ella Taavitsainen.  
 

5. ASIALISTA 
 

Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Civis Otso Heiskanen ehdotti, että asialistaan lisättäisiin uusi 
kohta ”Ulkojäsenhakemusten hyväksyminen” ja ehdotti kohdaksi seuraavaa kohtaa. Kuraattori totesi, että 
yleensä kokouksen asialistan alku on vakiintunut, mutta poikkeus voidaan tehdä tässä tapauksessa. Lisättiin 
uusi kohta 6 Ulkojäsenhakemusten hyväksyminen. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

6. ULKOJÄSENHAKEMUKSTEN HYVÄKSYMINEN 
 

Osakunnalle oli tullut yksi ulkojäsenhakemus henkilöltä Iija Eloranta. Ulkojäsenehdokas Eloranta esitteli it-
sensä osakunnan kokoukselle. Civis Tero Hirvonen ehdotti, että hyväksytään Elorannan ulkojäsenhakemus. 
Civis Pekka Sutinen kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin Iija Eloranta osakunnan ulkojäseneksi.  
 

7. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin:  
 

Avun maailma -lehti, kutsu Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 10.10.2016 (ilm. 30.9.)  
 

Sihteeri kertoi vuosijuhlilla edustamisesta ja neuvoi olemaan yhteydessä häneen, mikäli haluaa lähteä edus-
tamaan osakuntaa esimerkiksi ESO:n vuosijuhlille. Civis Tero Hirvonen lisäsi, että olisi hyvä ilmoittaa edustus-
halukkuudesta myös taloudenhoitajalle.  
 

8. ILMOITUSASIAT 
8.9.   Grilli-ilta (25 osallistujaa) 
10.9. Inspehtoripäivälliset (9 osallistujaa) 
13.9. Punkkua & Patonkia (25 osallistujaa) 
16.9. Laulukirjatoimikunnan kokous (9 osallistujaa) 
17.9. Ratikka-ajelu (15 osallistujaa) 
18.9. Suunnistusta Paloheinässä (3 wiipurilaista + 1 kymäläinen) 
 

9. TOIMINTA 
22.9. Fuksiaiset 
28.9. HYYn fuksiseikkailu 
4.10. Osakunnan kokous 
6.10. Ruoka & Lautapeli -ilta 
7.10.–9.10.  Internordisk Studentmöte 



14.10. Fuksisitsit 
15.10. Kotiseutukerhon brunssi 
17.10. DGO:n saunailta 
18.10. Osakunnan kokous 
21.10. Fuksibileet 
22.10. Ekskursio Linnanmäen valokarnevaaleille 
27.10. HETEKA-päivä 
29.10. Daamarit 
 

Kuraattori kertoi, että OYV kaipaa apulaisia Internordisk Studentmöten järjestämiseen. Jos vapaaehtoisena 
toimiminen tapahtumassa kiinnostaa, voi olla yhteydessä Olga Penkkilään.  
 

Civis Roosa Marttinen mainosti HETEKA-päivää ja kertoi, että kampuksille kaivataan vapaaehtoisia esitteli-
jöitä.  
 

Civis Maiju Partamies tiedusteli oliko kuinka moni fukseista viime vuonna HETEKA-päivässä. Useampi fuksi 
kertoi olleensa. Civis Partamies kannusti fukseja lähtemään esittelijöiksi, koska tapahtuma on heillä vielä tuo-
reessa muistissa.  
 

Civis Otso Heiskanen kertoi daamareista eli daamipäivällisistä. Civis Heiskanen laittoi kiertämään listan, jolla 
osakunnan mieshenkilöt saivat ilmoittautua mukaan järjestämään kyseistä tapahtumaa. 
 

Civis Ella Taavitsainen kertoi, että 13.10. järjestetään ekskursio jääkiekkopeliin.   
 

Civis Taavitsainen kertoi myös, että 21.9. DGO:lla pidetään vaali-info-ilta. Civis Essi Kuukka tiedusteli, mihin 
vaaliliittoon osakunta kuuluu. Civis Taavitsainen vastasi, että vaaliliitto on nimeltään Domus Gaudiumin osa-
kunnat.   
 

10. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi saavansa talouskatsauksen valmiiksi ensi kokoukseen ja muistutti vir-
kailijoita kulukorvausten hakemisesta. Jos virkailijoiden/toimikuntien budjettia pitää tarkistaa, voi olla yh-
teyksissä taloudenhoitajaan.  
 

11. HTK 
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen esitteli HTK:ta ja sen toimintaa. Civis Paajanen kertoi, että osakuntatiloihin 
hankitaan lisää pöytiä ja tuoleja sekä laseja. Myös uusi tiskikone on hankinnan alla. Lisäksi civis Paajanen 
hankkii lukot osakunnan toimintakaappeihin. Civis Maini Salmi totesi, että toimiston tulostimella on ollut 
viime aikoina ongelmia ja että toimistoon kaivataan lisää valkoista A4-paperia. Kuraattori totesi, että osakun-
nan arkistossa olevia muotokuvia voisi alkaa ripustaa osakuntatilojen seinille.  
 

12. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen kertoi, että HYYn talousjohtokunta on valmistellut esityksen tilajaosta. Esityksen mu-
kaan DGO:lle on ehdotettu sijoitettavaksi uusia järjestöjä. Kuraattori kertoi, että DGO:lle olisivat tulossa Aka-
teeminen Olutseura ja Käyttiksen speksi. Civis Heiskanen mainitsi myös, että edustajistovaalit ovat tulossa 
syksymmällä. Nykyinen edustajisto kokoustaa pian ja keskustelee muun muassa rahankäytöstä ja ylioppilas-
kunnan kiinteistöjen remonteista.  
 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Olavi Seppänen kertoi, että Willin toimituskunta kokoontuu kokouksen jälkeen.  
 

Civis Tero Hirvonen kertoi, että fuksistipendihaku on auki ja esitteli hakulomaketta. Haku päättyy 1.11. klo 
21.00. Civis Maiju Partamies tiedusteli, miten tietää saaneensa stipendin. Civis Hirvonen kertoi, että siitä il-
moitetaan henkilökohtaisesti.  
 

Kuraattori kertoi, että OYV:ssä keskustellaan osakuntien jäsenmaksusta ja erityisesti jäsenmaksun korotta-
misesta 14 euroon.  Toisille osakunnille jäsenmaksun korottaminen parantaisi taloudellista tilannetta, mutta 
toisille se voi johtaa jäsenkatoon. Sen vuoksi asiasta käydään vielä perinpohjaista keskustelua. 



14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.55. 
 

VAKUUDEKSI 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

 

 
 
 

                                                                   
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 

                                                                     
Maini Salmi, sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

    Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

    Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

 

     
 
 
 
____________________________________ 
Olavi Seppänen 

 
 
 
 
______________________________________ 
Ella Taavitsainen 

 
LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

 


