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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.17. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Fuksi Aleksi Haukka ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Civis Otso Heiskanen ehdotti fuksi Haukan lisäksi civis Essi 
Kuukkaa. Ääntenlaskijoiksi valittiin fuksi Aleksi Haukka et civis Essi Kuukka.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Juho Myyryläinen et Juuso Paajanen.  
 

5. ASIALISTA 
 

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

Civis Essi Kuukka toivoi, että kokouksen aikana voitaisiin pitää sopivassa kohtaa astioidenpalautustauko.  
 

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin: 
 

Lehtiä:    SatO:n Karhunkierros 3/2016, Kalpa 1-2/2016 
 

Kutsuja:  SatO:n Satakuntalainen ehtoo 29.10. (ilm. 21.10.) 
                Etelä-Pohjalaisen osakunnan Parttenkoliaasi 29.10. (ilm. 21.10.)  
                Pohjalaisen Valtuuskunnan Porthan-juhla 12.11. (ilm. 2.11.)  
                Savo-Karjalaisen Osakunnan Seniorijuhla 19.11.  
                Hämäläis-Osakunnan vuosijuhla 19.11. (ilm. 10.11.)  
                Wiipurin arkistoyhdistyksen syyskokous 26.11. (ilm. 13.11.)  
 

7. ILMOITUSASIAT 
6.10. Lautapeli-ilta (10 osallistujaa)  
7.-9.10. Internordisk Studentmöte (1 osallistuja)  
11.10. Laulukirjatoimikunnan kokous (10 osallistujaa) 
12.10. Daamarisuunnittelu (11 osallistujaa) 
13.10. SaiPA vs. HIFK (4 osallistujaa) 
14.10. Fuksisitsit (40 osallistujaa) 
15.10. Kotiseutukerhon brunssi (20 osallistujaa) 
17.10. DGO:n saunailta (40 osallistujaa, 12 wiipurilaista) 
 

8. TOIMINTA 
21.10. DGO:n fuksibileet 
21.10. Vaalisitsit 
22.10. Valokarnevaalit 
22.10. OYV:n aktiivipäivälliset 
27.10. HETEKA-päivä 
29.10. Daamarit ja daamareiden etkot 
1.11.   Osakunnan kokous 



2.11.   Fuksistipendihakuilta 
25.11. Teenmaisteluilta  
 

Osakunta sponsoroi vaalisitsit osakunnan ehdokkaille.  
 

Civis Roosa Marttinen kertoi, että HETEKA-päivään kaivattaisiin esittelijöitä erityisesti teologisesta tiedekun-
nasta sekä valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Civis Marttinen kannusti yleisesti osakuntalaisia saapumaan 
osakunnalle tapaamaan abeja.  
 

Civis Marttinen kutsui osakuntalaisia mukaan kutsumaan inspehtoria Pamaukseen 21.10. Pari osakuntalaista 
oli kiinnostunut. Civis Marttinen totesi, että jos myöhemmin herää kiinnostusta lähteä mukaan, voi ottaa 
yhteyttä häneen. Kuraattori kysyi, onko tanssi- ja etiketti -ilta tulossa. Civis Marttinen vastasi, että se järjes-
tetään marraskuun puolella.  
 

Civis Leena Vasara kertoi, että Mielensäpahoittaja-teatteriekskursiolle mahtuu vielä mukaan.  
 

Kuraattori tiedusteli arpajaisvastaavilta, onko arpajaisten valmistelut jo aloitettu. Arpajaisvastaavat kertoivat 
laittaneensa viestejä eri tahoille ja että muutamia arpajaispalkintoja on jo saatu hankittua.  
 

9. VIRKAILIJAHAKU VUODELLE 2017 
 

Sihteeri Maini Salmi kertoi virkailijahausta. Päätettiin avata virkailijahaku vuodelle 2017. Hakuaika päättyy 
17.11. myöhemmin ilmoitettavaan aikaan. Sihteeri kertoi, että virkailijailta pidetään osakunnalla tiistaina 
8.11. Sihteeri kertoi myös, että virkailijahausta tulee lisää tietoa osakunnan sähköpostilistalle.  
 

10. TALOUS  
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että talousarvio pitäisi käsitellä sääntöjen mukaan ensimmäisen ker-
ran lokakuussa, mutta seuraava kokous on vasta 1.11. Sääntöjen mukaan talousarvio on siis myöhässä. Ta-
loudenhoitaja pyysi virkailijoita laittamaan sähköpostitse tietoa siitä, miten virkailijoiden budjetti on riittänyt 
ja mitä asioita tulisi huomioida talousarviota laadittaessa. Taloudenhoitaja työstää ehdotuksen valmiiksi ensi 
viikon tiistaihin mennessä. Kuraattori kertoi, että koska talousarvion käsittely ei suju osakunnan sääntöjen 
mukaan kuka tahansa jäsen voi vaatia ylimääräisen osakunnan kokouksen järjestämistä. Civis Otso Heiskanen 
totesi, että jollei asiasta muodostu ongelmaa toiminnantarkastuksessa, hän ei aio vaatia ylimääräistä ko-
kousta. Kuraattori arvioi, että asia ei todennäköisesti muodostu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi.  
 

11. HTK 
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että HTK kokousti 10.10. Huoneistoneuvos kertoi myös keskiviikon 
sählyvuorosta, josta KyO:n jättäydyttyä pois sekä Wiipurilainen Osakunta että Karjalainen Osakunta maksa-
vat jatkossa noin 100 euroa enemmän. Sählyvuoro on joka keskiviikko klo 21.00 Kumpulan Unisportilla. Huo-
neistoneuvos kertoi myös, että HTK:n ohjesäännöt pitäisi uudistaa ja että vastoin aiempaa informaatiota 
Kumpulan speksi ei tulekaan osakuntatiloihin. Tiskikoneen on tarkoitus saapua lähiviikkojen aikana. Myös 
astiakärryä on toivottu, mutta sen ongelmana ovat säilytystilan puute ja kynnykset. Civis Hirvonen kysyi pi-
täisikö uusi tiskikone hyväksyttää vielä neuvostossa. Kuraattori vastasi, että asiaa voidaan käsitellä vielä neu-
vostossa.  
 

Civis Maini Salmi toivoi, että osakunnan lehtihuoneeseen voitaisiin hankkia vieraskirja, johon osakunnalla 
käydessä voisi raapustella tuntemuksia, mietteitä ja tervehdyksiä.  
 

12. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen kertoi, että edustajiston kausi on päättymässä ja että edustajistovaalit ovat pian. Civis 
Heiskanen kehotti kaikkia äänioikeutettuja käyttämään ääntään. Civis Maiju Partamies tiedusteli, löytyykö 
jostain lista osakunnan ehdokkaista. Civis Heiskanen vastasi, että ainakin HYYn vaalisivuilta voi käydä tarkis-
tamassa ehdokkaat. Civis Essi Kuukka lisäsi, että Osakuntalaisen vaalirenkaan ehdokasjulisteet tulevat pian 
painosta. 
 
 
 
  



13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Otso Heiskanen laittoi kiertämään listan, jolla sai ilmoittaa halukkuudestaan hankkia osakuntavuori yli-
oppilaslakkiin.  
 

Civis Maiju Partamies tiedusteli, miten fuksisitsit menivät. Osakuntalaiset ylistivät fuksisitsejä onnistuneiksi.  
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.07.  
 

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. 
 

  
 
 
 
 
Juho Myyryläinen 

 
 
 
 
 
Juuso Paajanen 

 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


