
WIIPURILAINEN OSAKUNTA                                                                                     Osakunnan kokous 4/2016 
Leppäsuonkatu 11                                                                                                     Pöytäkirja 
00100 Helsinki 
 

AIKA:                    1.3.2016 klo 19.00 
PAIKKA:               Osakunta 
LÄSNÄ:                18 jäsentä, 1 seniori ja 3 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1)  
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.15.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 

Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Juho Myyryläinen et Silva Smolander.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Maiju Partamies et Jonna Malaska.  
 

5. ASIALISTA 
 

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

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin: 
 

HYYn ja AYYn onnittelut osakunnan 363. vuosijuhlan johdosta  
Kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 108. vuosijuhlaan 19.3. (ilm. 7.3.) 
Kutsu Hämäläisiin Pitoihin 12.3. (ilm. 1.3.) Huom! omakustanteinen 
Yliopisto-lehti  
 

7. ILMOITUSASIAT 
17.2. Ekskursio Espoon kaupunginmuseoon (7 osallistujaa) 
20.2. Laulukirjan läpilaulajaiset (10 osallistujaa)  
26.2. Piirakkatalkoot (3 osallistujaa) 
27.2. Edustuksia Karjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlissa (6 edustajaa)  
28.2. Sillis (3 osallistujaa) 
28.2. WORO:n keikka Östra Finlands Nationin vuosijuhlajatkoilla (6 osallistujaa)  
28.2. WORO:n vuosikokous (6 osallistujaa)  
 

WORO:n puheenjohtajana vuonna 2016 toimii Ville Nevala. Kuraattori muistutti, että WOROon voivat 
liittyä kaikki musisoinnista kiinnostuneet osakuntalaiset. Yhteyttä voi ottaa kuraattoriin tai seniori 
Tiina Granströmiin.  
 

8. TOIMINTA 
2.3.   DGO:n debatti 
3.3.   Tanssi- ja etiketti-ilta 
5.3.   Osakunnan 363.vuosijuhla 
6.3.   Sillis 
8.3.   Herristen suunnittelu 
9.3.   Osakuntalaisen Unionin yhteislähtö opintotukimielenosoitukseen 
12.–13.3 B-fest 
18.3. HTK:n pikkujoulut 
20.3. Inspehtorin virpominen 
 



Toiminnanohjaaja Piia Pohjalainen kertoi, että debattitiimiin tarvitaan vielä kaksi osallistujaa. Civis 
Silva Smolander kannusti osakuntalaisia osallistumaan rohkeasti debattiin. Seniori Tiina Granström 
kertoi, että debatti on todella mukava tapahtuma, josta ei missään nimessä tarvitse stressata etukä-
teen. Cives Pekka Sutinen ja Patrik Nurminen ilmoittautuivat osakunnan joukkueeseen.  
 

Toiminnanohjaaja kertoi, että opintotukimielenosoituksessa on lakinkäyttöoikeus.  
 

Seniori Granström kertoi, että WORO esiintyy osakunnan 363. vuosijuhlan jatkoilla puolenyön jälkeen. 
Keikkaa voi tulla katsomaan, vaikka ei osallistuisi vuosijuhlaan.  
 

9. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että tilinpäätöksen viimeistely etenee ja että TAHLOn liitteet 
lähtivät ajoissa. Taloudenhoitaja muistutti, että sillis pitää maksaa osakunnan tilille ennen kuin laske-
taan ilmoittautuneeksi sillikselle. Taloudenhoitaja kertoi, että silliksen voi maksaa vielä 3.3. asti.  
 

10. HTK 
 

Huoneistoneuvos Paajanen ilmoitti, että HTK kokoustaa 3.3. ja että HTK:n pikkujoulut pidetään 18.3. 
HTK hoitaa osakunnalle pieniä hankintoja, kuten uudet vessankannet, ja siivoaa tarpeen tullen isän-
nistön kanssa ennen vuosijuhlaa. Civis Tero Hirvonen kertoi laittaneensa klubimestarin ominaisuu-
dessa viestiä kaikkien osakuntien isännistöille koskien juhlien jälkeistä siivoamista. Asia on tärkeä, 
koska osakuntatilojen siivoojan on tarkoitus huolehtia vain yleisestä siisteydestä.  
 

11. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen oli paikalla HYYn edustajiston kokouksessa. Heiskasen mukaan edustajisto hy-
väksyi kokouksessaan uuden vaalijärjestyksen. Syksyn 2016 vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa 
sähköisenä.  
 

Civis Nurminen kertoi, että Osakuntalaisen Unionin yhteislähtö opintotukimielenosoitukseen tapah-
tuu 12.30 Uuden ylioppilastalon edestä. Nurminen huomautti, että yhteislähdön paikka saattaa vielä 
vaihtua. Civis Pohjalainen kertoi saaneensa ristiriitaista tietoa mielenosoituksen paikasta. Civis Nurmi-
nen vastasi, että mielenosoitus pidetään kansalaistorilla. Civis Nurminen ilmoitti myös, että Osakun-
talaisen Unionin kevätkokous pidettiin 29.2.  
 

Kuraattori kertoi, että vaalilupauksensa mukaisesti hän aikoo aloittaa työn saunan käyttöön palautta-
miseksi.  
 

12. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

Kuraattori esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015. Civis Smolander tiedusteli, että pitääkö toi-
mintakertomus hyväksyä osakunnan kokouksessa. Kuraattori vastasi, että sääntöjen mukaan ei. Civis 
Smolander huomautti, että toimintakertomuksen mahdolliset virheet on korjattava joka tapauksessa. 
Kuraattori lupasi laittaa toimintakertomuksen osakunnan sähköpostilistalle kommentoitavaksi. Toi-
mintakertomuksen päivitetty versio lähetetään myös HYYlle.  
 

13. AIRUIDEN VALINTA VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PROMOOTIOON 2016 
 

Civis Silva Smolander kertoi promootiosta ja sen kulusta sekä kannusti lähtemään ehdolle. Seniori 
Granström kertoi promootiokokouksista ja pukukoodin tiukkuudesta. Valtiotieteellisen tiedekunnan 
promootio järjestetään 26.–28.5.2016. Lisäksi Floran päivänä 13.5. on myös promootioon liittyviä ti-

laisuuksia. Kuraattori tiedusteli vapaaehtoisia miehiä airuen tehtävään. Civis Otso Heiskanen il-
moitti kiinnostuksestaan. Valittiin Otso Heiskanen airueksi.  
 

Cives Essi Kuukka ja Piia Pohjalainen ilmoittivat kiinnostuksestaan airuen tehtävään. Civis Tero 
Hirvonen tiedusteli, että onko valtiotieteellisellä tiedekunnalla tarkoitus suosia airuina omia opis-
kelijoitaan. Sihteeri totesi, että kutsussa ei välitetty tällaista pyyntöä. Civis Essi Kuukka kyseen-
alaisti onko airuiden sukupuolella väliä ja huomautti, että civis Heiskanen on jo saanut toimia pro-
mootioairuena. Civis Heiskanen totesi, että ei usko periaatteessa näin olevan, mutta huomautti 



tiettyjen promootion seremonioiden perustuvan sukupuolibinääriin. Civis Silva Smolander huo-
mautti, että filosofisen tiedekunnan promootiossa oli airuina myös naispareja.  
 

Kuraattori ehdotti, että voidaan äänestää kolmen ehdokkaan kesken, sillä säännöissä ei lue, että 
airuiden tulisi olla mies ja nainen. Civis Otso Heiskanen ilmoitti, että on suostuvainen vaaliin. Ku-
raattori totesi, että koska vastalauseita ei ilmennyt, äänestetään kolmesta ehdokkaasta. Ehdok-
kaiksi asettuivat cives Otso Heiskanen, Essi Kuukka ja Piia Pohjalainen. Ehdokkaat esittelivät it-
sensä ja perustelunsa. Äänestys tapahtui kirjoittamalla kahden ehdokkaan nimi äänestyslappuun.  
 

Äänestystulos:  
 

Piia Pohjalainen     16 ääntä 
Essi Kuukka             11 ääntä 
Otso Heiskanen      9 ääntä 
Tyhjä                        6 ääntä  
 

Valittiin airuiksi cives Essi Kuukka et Piia Pohjalainen.  
 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Vuosijuhlamestari Suvi Okkola ilmoitti, että osakunnan 363. vuosijuhlaa vietetään 5.3. Crowne Pla-
zassa klo 18.00 alkaen. Cocktail-tilaisuus järjestetään osakunnalla klo 16.00. Civis Okkola kertoi, että 
vuosijuhlaan tarvitaan kaksi lipunkantajaa, airuet lipuille sekä pääpöydän kukittajat.  Otso Heiskanen 
ilmoitti olevansa käytettävissä kantamaan osakunnan lippua. Civis Partamies tiedusteli, onko olemassa 
joitakin suosituksia lipunkantajan suhteen ja pitääkö lipunkantajan saapua juhlapaikalle aikaisemmin. 
Civis Okkola vastasi, että paikalle on hyvä saapua vuosijuhlamestarin kanssa klo 17.00. Juuso Paajanen 
ilmoittautui Suomen lipun kantajaksi. Valittiin lipunkantajiksi cives Otso Heiskanen et Juuso Paajanen. 
Cives Essi Kuukka ja Oona Laine ilmoittautuivat Suomen lipun airuiksi. Cives Patrik Nurminen ja Maini 
Salmi ilmoittautuivat osakunnan lipun airuiksi. Pääpöydän kukittajiksi ilmoittautuivat civis Tero Hirvo-
nen ja kuraattori Anton Falkenberg. Valittiin kaikki ilmoittautuneet kyseessä oleviin tehtäviin. Pääpöy-
dän kolmanneksi kukittajaksi kysytään Olli-Pekka Tikkasta.  
 

Kuraattori kertoi, että OYV on ehdottanut, että vuonna 2018 osakuntien jäsenmaksu kohoaa 14 eu-
roon.  
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAKUUDEKSI 
 
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

 
 
 
 
                                                                    
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
                                                                      
Maini Salmi, sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

  
 
 
 
 
Maiju Partamies 

 
 
 
 
 
Jonna Malaska 

 
 

LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Äänestystulos  
 


