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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.12.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Fuksi Iija Eloranta ilmoitti olevansa vapaaehtoinen toimimaan ääntenlaskijana. Civis Otto Kaplas ehdotti 
toiseksi ääntenlaskijaksi civis Otso Heiskasta. Civis Piia Pohjalainen kannatti molempien valitsemista.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin fuksi Iija Eloranta ja civis Otso Heiskanen.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Essi Kuukka et Piia Pohjalainen.  
 

5. ASIALISTA 
 

Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin: 
 

Landskapsposten 3/2016, Yliopistolehti 7/2016 
Kutsu Nylands Nationin Gäddfestille 29.10. (ilm. 20.10.) 
 

7. ILMOITUSASIAT 
21.9. Vaali-info-ilta (4 osallistujaa) 
22.9. DGO:n fuksiaiset (20 osallistujaa) 
28.9. HYYn fuksiseikkailu (2 osallistujaa) 
 

Civis Tero Hirvonen ilmoitti, että fuksistipendihaun postilaatikko on saapunut lehtihuoneeseen. Hakupaperiin 
on livahtanut väärä haun päättymispäivämäärä. Oikea päivämäärä on vasta ilmoitettua seuraava päivä 
(2.11.). Civis Hirvonen laittaa asiasta osakunnan listalle viestiä. Civis Piia Pohjalainen tiedusteli, tuleeko fuksis-
tipendihakuiltaa ja civis Hirvonen lupasi pitää sellaisen.  
 

Kuraattori Anton Falkenberg ja kuraattori emeritus Anssi Tuovinen vierailivat Åbo Nationin kuraattorinvaih-
tokaronkassa.  
 

Civis Juuso Paajanen esitteli HYYn tilajaon 2017–2018 tuloksen. Uusina käyttäjinä tiloihin ollaan siirtämässä 
Akateeminen Olutseura sekä Kumpulan ja Käyttiksen speksit. HTK järjestää tulevaisuudessa kokouksen ny-
kyisten ja uusien tilojen käyttäjien kanssa. Kuraattori kertoi, että speksien käyttöoikeus koskee vain salia ja 
että DGO:n kuraattorit aikovat antaa palautetta siitä, että Kumpulan speksi sijoitettiin tiloihin yllättäen ilman 
kommentointimahdollisuutta. Civis Maiju Partamies tiedusteli, sovitaanko spekseille jotkin vakiovuorot. Ku-
raattori vastasi, että asiasta neuvotellaan ja että todennäköisesti speksit toivoisivat sellaisia, mutta sellaisia 
voi olla vaikea sopia osakuntien toiminnan kannalta. Civis Aino Pesonen tiedusteli, missä speksit säilyttävät 
tavaroitaan. Kuraattori totesi, että spekseillä on säilytystilaa muissa tiloissa. Civis Paajanen korosti, että spek-
seillä on vain salin käyttöoikeus.  
 
 
 



8. TOIMINTA 
6.10.   Ruoka & Lautapeli -ilta 
13.10. HIFK vs. SaiPA 
14.10. Fuksisitsit 
15.10. Kotiseutukerhon brunssi 
17.10. DGO:n saunailta 
18.10. Osakunnan kokous 
21.10. DGO:n uksibileet 
22.10. Linnanmäen valokarnevaalit 
27.10. HETEKA-päivä 
29.10. Daamarit 
 

Civis Essi Kuukka kertoi aikovansa järjestää osakunnalla teemaisteluillan marraskuun aikana.  
 

Civis Tero Hirvonen kertoi, että 2.11. osakunnalla pidetään fuksistipendihakuilta.  
 

Kuraattori huomautti, että useita ylioppilaslakkien osakuntavuoria on yhä hakematta. Civis Otso Heiskanen 
kertoi, että hänellä on lista vuoret tilanneista henkilöistä. Kuraattori tiedusteli, olisiko uudelle tilaukselle tar-
vetta. Usea osakuntalainen viittasi. Kuraattori kysyi, voiko civis Heiskanen hoitaa asiaa jatkossakin. Civis Heis-
kanen vastasi olevansa käytettävissä.  
 

9. PAMAUS 
 

Pamausmestari Anna Luikko kertoi, että 521. Wiipurin Pamausta juhlitaan perinteisesti 30.11. Pamauksen 
cocktailien yhteydessä jaetaan fukseille osakuntanauhat. Civis Luikko kertoi, että juhlapaikalle siirrytään tänä 
vuonna lippukulkueessa ja totesi, että kokouksessa olisi hyvä valita lipunkantajat ja airuet Pamausta varten. 
Civis Heiskanen totesi, että on valmis kantamaan lippua. Cives Niklas Nurminen et Linda Sairanen olivat va-
paaehtoisia airuiksi.  
 

Civis Luikko kertoi, että juhlaan tarvitaan myös kaksi tai kolme frakkipukuista pääpöydän kukittajaa. Civis Otto 
Kaplas ilmoitti olevansa vapaaehtoinen. Civis Tero Hirvonen ilmoitti olevansa myös vapaaehtoinen.  
 

Civis Luikko tiedusteli löytyykö ehdokkaita revyyvastaavaksi. Civis Oona Laine ilmoitti olevansa kiinnostunut. 
Civis Pohjalainen tiedusteli saavatko revyyläiset jälleen alennusta juhlan hinnasta. Civis Luikko vastasi, että 
alennus revyyläisille on luvassa ja että osakunnan listalle on tullut jo kutsu juhlaan.  
 

Civis Luikko kertoi vielä Pamauksen arpajaisista ja siitä, että arpajaisvastaavan toimi on yleensä kuullut 
fukseille. Viisi fuksia ilmoitti olevansa kiinnostunut arpajaisvastaavan toimesta. Civis Luikko lupasi informoida 
arpajaisvastaavia kokouksen jälkeen. Lisäksi civis Luikko kertoi, että kunniajäsenille pääsee jälleen soittamaan 
ja kutsumaan heitä Pamaukseen.  
 

10. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että neuvoston kokouksessa tarkasteltiin osakunnan taloutta kolmen 
kvartaalin osalta ja päätettiin laittaa avustushakemus stipendisäätiölle. Taloudenhoitaja muistutteli myös ku-
lukorvaushakemusten palauttamisesta.  
 

11. HTK 
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että HTK kokoustaa seuraavan kerran 10.10. ja että tiskikoneen han-
kinta etenee samoin kuin WiO:n kaappien lukkojen hankinta. Civis Otso Heiskanen esitti toiveen, että osa-
kuntatilohin hankittaisiin Worms-pelin koko osa.  
 

12. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen kertoi seuranneensa edustajiston kokousta, jossa käsiteltiin keskipitkän aikavälin ta-
loussuunnitelmaa. Lisäksi kokouksessa oli käsitelty omistajastrategia sekä valittu ehdokkaat Suomen ylioppi-
laskuntien liiton hallitukseen.  
 



Vaalipäällikkö Aino Pesonen kertoi, että 13.10. ja 16.10. järjestetään ehdokkaiden koulutusillat ja että asiasta 
on lähetetty ehdokkaille viestiä. Nykyään edustajistovaalien äänestys tapahtuu sähköisesti.  
 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Otso Heiskanen pyysi osakunnan mieshenkilöitä jäämään kokouksen jälkeen keskustelemaan daamarei-
den järjestämisestä.  
 

Civis Oona Laine kertoi, että henkilökohtaiset kirjaston- ja arkistonhoitajan avaimet on saatu hankittua. Civis 
Piia Pohjalainen tiedusteli, voitaisiinko arkistoon tehdä ekskursio, mitä civis Laine piti hyvänä ajatuksena.  
 

Kuraattori tiedusteli etsiikö Osakuntalainen Unioni vielä valokuvaajaa. Civis Patrik Nurminen kertoi, että asi-
asta ollaan lähettämässä sähköpostia lähiaikoina.  
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.01.  
 

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. 
 

  
 
 
 
 
Essi Kuukka 

 
 
 
 
 
Piia Pohjalainen 

 
LIITE 1 Osallistujalista 
 
 


