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AIKA:                    16.2.2016 klo 19.00 
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LÄSNÄ:                22 jäsentä ja 4 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1)  
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.18.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Niklas Nurminen et Patrik Nurminen.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Civis Piia Pohjalainen ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan cives Essi Kuukka et Juuso Paaja-
nen. Civis Anna Luikko vastusti ehdotusta, koska civis Paajanen toimi edellisen kokouksen pöytäkirjan-
tarkastajana. Civis Pohjalainen muutti ehdotustaan ja ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 
cives Essi Kuukka et Otso Heiskanen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Essi Kuukka et Otso Heis-
kanen.  
 

5. ASIALISTA 
 

Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Tilinpäätös kohdan otsikointi on muuttunut kokouskut-
susta ”tilinpäätöksen 2015 alustavaksi käsittelyksi”. Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin.  
 

Kutsuja: 
Sydskånska Nationin Knävlingagille-juhlaan 11.–12.3. (ilm. 26.2.)  
Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 19.3. (ilm. 7.3.) 
Teknologföreningenin vuosijuhlaan 12.3. (ilm. 26.2.)  
Åbo Nationin vuosijuhlaan 12.3. (ilm. 2.3.)  
 

Veritas & Jocus, Landskapsposten ja ystävänpäiväkortti Polyteknikkojen orkesterilta 
 

7. ILMOITUSASIAT 
4.2.   Darts-ekskursio (7 osallistujaa) 
5.2.   DGO:n etkot KSO:n kaudenavajaisiin (20 osallistujaa) 
8.2.   Kanslerin kutsuminen vuosijuhlaan (2 osallistujaa) 
11.2. Inspehtorin kutsuminen vuosijuhlaan (7 osallistujaa) 
9.2.   DGO:n laskiaissauna (45 osallistujaa) 
12.2. Potter-sitsit (24 osallistujaa)  
13.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut (9 osallistujaa)   
14.2. Rusettiluistelu (2 osallistujaa)  
15.2. Kotiseutukerhon kokous (6 osallistujaa)  
 

Civis Otso Heiskanen ilmoitti edustaneensa 6.2. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlassa 6.2. ja 
silliksellä 7.2.  
 

Stipendisäätiö jakoi stipendejä kokouksessaan 8.2.   
Asuntolatoimikunta kokousti 5.2. ja päätti avata asuntohaun ajalle 23.2.–23.3.2016. Civis Suvi Okkola 
kertoi asuntohausta ja osakunnan asunnoista. Lisätietoja asuntohausta voi kysyä asuntolasihteeriltä 
tai civis Okkolalta. 



 

8. TOIMINTA 
17.2. Ekskursio Espoon kaupunginmuseoon 
20.2. Laulukirjan läpilaulajaiset 
26.2. Piirakkatalkoot 
1.3.   Osakunnan kokous 
2.3.   DGO:n debatti 
3.3.   Tanssi- ja etiketti-ilta 
5.3.   Vuosijuhla 
6.3.   Sillis 
 

Toiminnanohjaaja Piia Pohjalainen kertoi, että ensi viikolle on suunnitteilla African Pots-ekskursio, 
jonka päivämäärä tarkentuu myöhemmin.  
 

Civis Silva Smolander toivoi, että laulukirjan läpilaulajaisiin osallistuvat ilmoittaisivat osallistumises-
taan, jotta tapahtumaan osataan varata oikea määrä ruokaa.  
 

Toiminnanohjaaja kertoi, että debattijoukkueeseen tarvitaan vielä kaksi kilpailijaa. Toiminnanohjaa-
jalle voi ilmoittaa kiinnostuksestaan.  
 

Civis Essi Kuukka ilmoitti järjestävänsä maaliskuussa ekskursion kissakahvilaan yhteistyössä kulttuuri-
sihteerin kanssa. Lisää tietoa tapahtumasta tulee, kun päivämäärä on päätetty.  
 

Civis Suvi Okkola muistutti, että vuosijuhlailmoittautuminen päättyy 19.2. Kuraattori muistutti, että 
avecin tulee täyttää oma ilmoittautumislomakkeensa. Civis Okkola pyysi muistamaan, että sillis on sti-
pendisaajille omakustanteinen.  
 

Civis Annamari Kiviaho kertoi, että Viipurin matkaa valmisteleva toimikunta kaipaa jäseniä ja että kiin-
nostuneet voivat ottaa häneen yhteyttä. 
 

9. TALOUS 
 

Ei mainittavaa.  
 

10. HTK 
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että 8.2. pidetty kokous ei ollut päätösvaltainen. Kokouk-
sessa oli keskusteltu uudesta debattilautasesta, muistilistasta juhlien päättyessä ja uudesta HTK:n vi-
rasta.  
 

Civis Otso Heiskanen pyysi niitä, jotka eivät ole käyneet tilankäyttökoulutusta jäämään koulutukseen 
kokouksen jälkeen.  
 

11. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen muistutti, että HYYllä on tilanjakovuosi.  
 

Civis Patrik Nurminen kertoi, että Osakuntalainen Unioni järjestää keväällä bileet ja kevätseminaarin.  
 

12. TILINPÄÄTÖS 2015, ALUSTAVA KÄSITTELY 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Karjalaiset ovat mahdollisesti 
maksaneet fuksisitsien kulut kokonaan. Civis Suvi Okkola tiedusteli, olisiko osakunnan osuus mennyt 
ohjelmatoimikunnan budjetista. Taloudenhoitaja Hirvonen vastasi, että näin ei ole ja lupasi selvittää 
asian karjalaisten kanssa. Civis Anna Luikko huomautti, että tilinpäätös voisi näyttää paremmin muo-
toillulta ja antoi muutamia tarkennusehdotuksia. Civis Luikko tarjoutui myös hoitamaan tilinpäätöksen 
muotoilua. Päätettiin laittaa tilinpäätöksen alustava versio TAHLOon muutamilla muokkauksilla ja hy-
väksyä tilinpäätös myöhemmin virallisessa käsittelyssä. Toiminnantarkastuksen jälkeen lähetetään 
HYYlle virallinen versio.  
 
 
 
 



13. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 
 

Varakuraattori Suvi Okkola esitteli alustavan version toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016. Sähkö-
postilistalla julkaistuun versioon oli tullut muutamia ehdotuksia, joiden pohjalta toimintasuunnitel-
maa oli muokattu.  
 

Toimintasuunnitelman tarkastelun yhteydessä keskusteltiin Vox! Wion tulevaisuudesta. Civis Piia Poh-
jalaisen mukaan joko Wirke tai Vox! Wio voidaan säilyttää ja toivoi Wirkeen jatkuvan. Civis Tero Hir-
vonen pohti graduesittelyjen tulevaisuutta, jos Vox! Wio lakkautetaan. Civis Justiina Kyyrä nosti Vox! 
Wiosta esiin sen asiantuntija-aspektin. Civis Essi Kuukka totesi, että Vox! Wioa on viime aikoina pidetty 
väkisin hengissä. Kuraattori ehdotti, että toistaiseksi toimintasuunnitelmaan jätetään merkintä Vox! 
Wio/Wirke ja asiasta päätetään myöhemmin. Civis Otso Heiskasen mukaan kannattaisi jättää sekä 
Vox! Wio että Wirke toimintasuunnitelmaan ja sen sijaan ilmaista, että niiden tulevaisuudesta käydään 
vielä keskustelua.  
 

Kuraattori ehdotti, että julkaisutoiminnassa olisi syytä mainita kuoroteos Suomen 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi.  
 

Civis Heiskanen kysyi, saako huomioita toimintasuunnitelmaan esittää vielä sähköpostitse. Varaku-
raattori Okkola vastasi myöntävästi.  
 

14. HUOMIONOSOITUKSET 
 

Kuraattori poistui käsittelyn ajaksi ja varakuraattori Suvi Okkola johti kokousta. Ansiomerkkitoimi-
kunta on kokoontunut 4.2. ja päättänyt esittää Wiipurilaisen Osakunnan kokoukselle, että vuonna 
2016 ansiomerkki jaettaisiin seuraaville henkilöille: 
 

LuK Lauri Ahonen 
OTM Anton Falkenberg 
FM Olli-Pekka Tikkanen 
 

Civis Otso Heiskanen ehdotti esityksen hyväksymistä. Civis Pekka Sutinen kannatti ehdotusta. Civis 
Hirvonen tiedusteli, oliko esityksessä mainittu perusteluja henkilöiden valinnalle. Varakuraattori Ok-
kola kertoi, että esityksessä ei ollut perusteluja, mutta esitteli itse henkilöt osakuntalaisille. Hyväksyt-
tiin ansiomerkkitoimikunnan ehdotus.  
 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Tero Hirvonen kysyi, missä vaiheessa toimintakertomus on.  Kuraattori kertoi, että on lähettänyt 
aiheesta muistutusviestiä viime vuoden virkailijoille.  
 

Civis Essi Kuukka ilmoitti, että tulevana torstaina on Karjalaisen Nuorisoliiton Tuunaa mun perinne-
ruoka -iltama, jonne osakuntalaiset ovat tervetulleita.  
 

Kuraattori kertoi, että osakunta on saanut airutkutsun valtiotieteellisen tiedekunnan promootioon 
26.–28.5. Civis Hirvonen kysyi suositaanko valtiotieteellisen oppilaita. Civis Silva Smolander ehdotti, 
että valtiotieteellisen opiskelijoita ei suosittaisi suoraan, mutta mahdollisessa äänestyksessä siihen 
voisi vedota. Päätettiin valita airuet seuraavassa kokouksessa. Jos ei pääse kokoukseen paikalle, mutta 
on kiinnostunut tehtävästä, voi ilmaista kiinnostuksestaan sähköpostitse.  
 

Kuraattori kertoi, että osakunnan inspehtori emeritus Vesa Majamaa täytti vuosia, mikä oli osakun-
nassa unohdettu. Majamaalle sopii, että asiaa juhlistetaan jälkikäteen.  
 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.45.  
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
Otso Heiskanen 

 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


