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AIKA:                    1.11.2016 klo 19.00 
PAIKKA:               Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
LÄSNÄ:                33 jäsentä ja 3 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1)  
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.11.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Suvi Okkola et Ella Taavitsainen.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Eetu Sairanen et Anna Luikko.  
 

5. ASIALISTA 
 

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

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin: 
 

KSO:n Ksoidin 3/2016, kutsu OYV:n kokoukseen, Aalto yliopiston ylioppilaskunnan kiitoskortti kutsusta vuo-
sijuhlaan - oletamme että tarkoittivat Pamausta.  
 

7. ILMOITUSASIAT 
21.10. DGO:n fuksibileet (n. 100 osallistujaa, 30 wiipurilaista) 
26.10. Kirahveja Kimnaasissa (10 osallistujaa)  
27.10. HETEKA-päivä (12 osallistujaa) 
29.10. Daamarietkot (10 osallistujaa) 
29.10. Daamarit (31 osallistujaa)  
1.11.   Vaali-iltama  
 

Civis Suvi Okkola ilmoitti edustaneensa osakuntaa vaalisitseillä ja OYV:n aktiivipäivällisillä.  
 

Civis Roosa Marttinen kertoi, että HETEKA-päivä sujui hyvin. Päivään osallistui noin 60 abiturienttia. Civis 
Marttinen kertoi myös, että abi-infokiertue järjestetään 14.–16.12.  
 

Kuraattori emeritus Anssi Tuovisen ja civis Emmi Tuovisen lapsi on syntynyt.   
 

Civis Patrik Nurminen kertoi Osakuntien Yhteisvaltuuskunnasta. Civis Nurminen edusti osakuntaa OYV:n ko-
kouksessa 31.10. Kokouksessa päätettiin olla korottamatta osakuntien jäsenmaksua. Civis Nurminen kertoi, 
että ensi vuonna vietetään OYV:n 50-vuotisjuhlaa, minkä kunniaksi osakunnille on osoitettu omat kuukaudet, 
joiden aikana järjestää yhteisosakuntalainen tapahtuma.   
 

Vaalipäälliköt Ella Taavitsainen ja Aino Pesonen muistuttivat, että huomenna on viimeinen päivä äänestää 
edustajistovaaleissa. Vaalipäälliköt kannustivat jokaista äänioikeutettua käyttämään äänensä.  
 

8. TOIMINTA 
2.11.   Fuksistipendihakuilta 
8.11.   Virkailijailta  
11.11. Salamurhasitsit 
18.11. Mäkelänrinteen Amazing Race 
22.11. Vaalikokous 



23.11. Tanssi- ja etiketti-ilta 
25.11. Teenmaisteluilta 
30.11. Wiipurin Pamaus 
1.12.   Pamaussillis 
6.12.   Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 
10.12. DGO:n pikkujoulut 
13.12. Osakunnan kokous 
 

Sihteeri Maini Salmi kertoi, että virkailijahaku on auki. Haku päättyy 17.11. klo 16.00.  
 

Civis Tero Hirvonen pyysi, että civikset maksaisivat Pamauksen ajoissa, sillä lasku juhlista pitää maksaa jo 
ennen itse juhlaa. Civis Hirvonen kertoi myös, että stipendisäätiö tarjoaa Pamauksen fukseille. Fuksistipendin 
saaneille maksetaan myös avecin illalliskortti.   
 

9. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että avustushakemus stipendisäätiölle on tarkoitus laittaa pian. 
 

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2017, ENSIMMÄINEN KÄSITTELY  
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen esitteli talousarvion vuodelle 2017. Talousarvio on ollut viikon ajan nähtävissä 
osakunnan kotisivuilla ja sitä on voinut kommentoida suoraan taloudenhoitajalle. Civis Antti Silvolahti eh-
dotti, että koulutustoimikunnan budjettiin lisättäisiin 50 euroa yleistä käyttörahaa. Civis Otso Heiskanen kan-
natti Silvolahden ehdotusta. Civis Heiskanen huomautti myös, että talousarvion otsikot olivat jääneet vaihta-
matta edellisestä vuodesta. Civis Eetu Sairanen tiedusteli, mihin arkiston- ja kirjastohoitajien hoitamaan pöy-
täkirjojen sidottamiseen varatut rahat on merkitty. Taloudenhoitaja vastasi, että ne kuuluvat hallintokulujen 
alle.  
 

Taloudenhoitaja kommentoi, että hänen mielestään jatkossa edustajilta ei pitäisi pyytää suurempaa hintaa 
illalliskortista kuin osakunnan civiksiltä. Taloudenhoitaja toivoi asiasta neuvoston päätöstä. Kuraattori tiedus-
teli jäsenistön mielipidettä asiasta. Civis Otso Heiskanen totesi, että varsinaista päätöstä ei voida tässä tehdä, 
mutta voidaan antaa kokouksen päätöslauselma aiheesta ohjaamaan tulevaa toimintaa. Civis Anna Luikko 
totesi, että kysymys illalliskorttien hinnoista vaikuttaa olennaisesti Pamauksen budjetointiin. Toistaiseksi ei 
tehty muutoksia tai ehdotuksia asian suhteen.  
 

Civis Maiju Partamies kyseli, kuinka haitallista on, että tilikauden tulos vuodelta 2015 on miinuksella. Talou-
denhoitaja totesi, että se johtuu WiOLin joulukuun viimeisellä viikolla saapuneesta avustushakemuksesta, 
jota ei osattu ottaa huomioon etukäteen. Kuraattori totesi, että tuloksen näkyminen miinuksella ei siis ole 
osakunnalle haitallista ja että WiOLin avustushakemus on huomioitu taloudenhoidossa tämän vuoden puo-
lella.  
 

Civis Otso Heiskanen ehdotti, että talousarvio hyväksytään ehdotetuin muutoksin ja siirretään seuraavaan 
käsittelyyn. Civis Anna Luikko kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin talousarvio ehdotetuin muutoksin ensimmäi-
sen kerran. 
 

11. HTK 
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että HYYn kalustetuella on ostettu kolme uutta pöytää. HTK kokous-
taa seuraavan kerran torstaina 4.11. ja käy läpi talousarviota. Huoneistoneuvos kertoi myös, että neuvostossa 
on keskusteltu lieden korjaamisesta. Neuvosto on todennut, että yksi vaihtoehto on myös kokonaan uuden 
lieden hankkiminen. Civis Maiju Laamanen kertoi, että keittiön tason alla on hyvin paljon kaikkea epämää-
räistä likaa ja suositteli, että seuraavassa keittiön siivouksessa alusta puhdistettaisiin perusteellisesti.   
 

12. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Aino Pesonen kertoi, että hedelmillä kampanjointi on ollut menestys. Osakuntalainen Unioni on pitänyt 
osakuntalaisten kampanjaa Porthanian-edessä. Vaalipäälliköt kertoivat, että osakunnan omille ehdokkaille 
pidettiin iltama, jossa sai pitsaa ja vaalibanaaneja. HYYn viralliset vaalivalvojaiset pidetään huomenna Teat-
teri Forumilla klo 18.00. Vaalipäälliköt muistuttivat vielä kerran äänioikeuden käyttämisestä.  
 



Civis Otso Heiskanen kertoi, että vaalien jälkeen alkavat hallitusneuvottelut ja että myös osakuntalainen 
edustajistoryhmä todennäköisesti pyrkii saamaan hallitukseen osakuntalaisen edustuksen. Myös civis Heis-
kanen muistutti äänestämisestä.  
 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Olavi Seppänen ilmoitti, että Willin numero 3/2016 on ilmestynyt. Lehden teemana on tällä kertaa mah-
dollisesti ensimmäistä kertaa lehden historiassa kantakaupunkimme Viipuri. Civis Seppänen kertoi myös, että 
Willin toimituskunta kokoontuu osakunnan kokouksen jälkeen ja mukaan ovat tervetulleet kaikki lehden te-
kemisestä kiinnostuneet.  
 

Civis Suvi Okkola kertoi ulkoasiainsihteerin puolesta, että listasähköposteihin olisi hyvä saada englanninkieli-
nen käännös sekä otsikkoon että tekstiin. 
 

Civis Oona Laine kertoi olleensa muutaman fuksin kanssa MTV:llä testaamassa uutta tv-formaattia johon oli 
tarvittu sekä helsinkiläisiä että ulkopaikkalaisia osallistujia.  Kokemus oli civis Laineen mukaan mielenkiintoi-
nen.  
 

Fuksi Aleksi Haukka tiedusteli, miten daamarit menivät. Fuksi Isabella Sandås kertoi, että juhlissa oli hauskaa. 
Fuksi Ella Kälvälä kertoi myös viihtyneensä juhlissa.   
 

Kuraattori tiedusteli, miten revyy etenee. Civis Laine vastasi salamyhkäisesti, että se etenee.  
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.17.  
 

VAKUUDEKSI 

 

 
 
 
 
                                                                    
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
                                                                      
Maini Salmi, sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

  
 
 
 
 
Eetu Sairanen 

 
 
 
 
 
Anna Luikko 

 
LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Talousarvio 

 
 


