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AIKA:                      22.3.2016 klo 19.00 
PAIKKA:                 Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
LÄSNÄ:                  14 jäsentä ja 2 ulkojäsentä (ks. LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.19.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Anna Luikko et Roosa Marttinen.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Piia Pohjalainen et Essi Kuukka.  
 

5. ASIALISTA 
 

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

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin. 
 

Kutsuja: 
 

Airutkutsu Helsingin yliopiston vuosipäivään 23.3.  
Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhla 2.4. (ilm. 23.3.) 
Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla 9.4. (ilm. 3.4.)  
Nylands Nationin vuosijuhla 9.4. (ilm. 25.3.)  
Eteläsuomalaisen Osakunnan Eskon häät 2.4. (ilm. 25.3.) Huom! omakustanteinen 
ESO:n ja KSO:n onnittelut Osakunnan 363. vuosijuhlan johdosta.  
Kutsu OYV:n kevätkokoukseen 21.3.  
Kiitoskortti vuosijuhlista Ilkka ja Päivi-Maria Kuivalaiselta.  
Modulen-lehti 
 

7. ILMOITUSASIAT 
2.3.   DGO:n debatti (25 osallistujaa)  
3.3.   Tanssi- ja etiketti-ilta (7 osallistujaa) 
5.3.   Osakunnan 363. vuosijuhla (101 osallistujaa)  
5.3.   Vuosijuhlan jatkot (60 osallistujaa) 
6.3.   Sillis (34 osallistujaa) 
8.3.   Herrapäivällisten suunnittelu (3 osallistujaa) 
9.3.   Opintotukimielenosoitus (7 osallistujaa) 
12.–13.3. B-fest (15 osallistujaa) 
18.3. HTK:n pikkujoulut (12 osallistujaa) 
20.3. Inspehtorin virpominen (2 osallistujaa) 
 

Civis Tero Hirvonen ilmoitti, että hän edusti yhdessä kuraattori Anton Falkenbergin ja civis Maini Salmen 
kanssa Varsinaissuomalaisen Osakunnan 110-vuotisjuhlassa 19.3.  
 

Civis Olavi Seppänen ilmoitti, että uusi Willi on ilmestynyt ja sen voi hakea lehtihuoneesta tai vaihtoehtoisesti 
lukea sähköisessä muodossa.  
Civis Tero Hirvonen ilmoitti, että stipendisäätiö piti kokouksen 21.3.  



 

Kuraattori ilmoitti, että 20.3. pidettiin toiminnantarkastus, joka läpäistiin pienin huomioin.  
 

8. TOIMINTA 
29.2. Kissakahvilaekskursio  
31.3. DGO:n saunailta 
3.4.   Kotiseutukerhon virsujuhlat 
8.4.   Herrapäivälliset 
8.4.   OYV:n osakuntasuunnistus 
8.4.   Osakuntalaisen Unionin bileet Ostrobotnia-talolla 
16.–17.4. Kruthornen-viikonloppu 
 

Civis Essi Kuukka kertoi kissakahvilaekskursiosta ja laittoi kiertämään listan, jolla sai ilmoittautua mukaan 
ekskursiolle.  
 

Civis Tero Hirvonen ehdotti, että kohtia 9. (talous) ja 10. (tilinpäätös 2015, ensimmäinen käsittely) siirretään 
eteenpäin asialistalla. Päätettiin siirtää kyseiset kohdat kohdan 11. jälkeen uusiksi kohdiksi 12. ja 13.  
 

Kuraattori kertoi, että Helsingin yliopiston vuosipäiväjuhlaan tarvitaan osakunnalta airuita. Civis Essi Kuukka 
mainosti tapahtumaa hienona kokemuksena. Civis Otso Heiskanen oli aikaisemmin ilmaissut kiinnostukses-
taan tehtävää kohtaan. Civis Linda Sairanen ilmoitti myös kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Valittiin cives 
Otso Heiskanen et Linda Sairanen osakunnan airuiksi.  
 

Kuraattori kertoi, että Viipurin matkan ajankohtaa on jouduttu muuttamaan ja samalla myös Itäsuomalaisten 
kesäjuhlien päivämäärä on vaihtunut. Viipurin matkalle lähdetään elokuun viimeisenä viikonloppuna.  
 

9. HTK 
 

Civis Tero Hirvonen kertoi, että huoneistotoimikunnalla ei ole ollut kokouksia lähiaikoina, mutta HTK:n pik-
kujoulut olivat erinomainen tapahtuma. Hirvonen kertoi myös, että vessoihin on hankittu uudet vessanpön-
tönkannet sekä uudet ohjaimet lehtihuoneen PlayStationiin. Kuraattori kertoi, että myös liesi ja astianpe-
sukone on uusittava tulevaisuudessa. Civis Maiju Partamies oli sitä mieltä, että astianpesukone on kiireelli-
sempi uusittava. Kuraattori kertoi, että huoneistoneuvokselle voi lähettää perusteluja toivoisiko lieden vai 
astianpesukoneen uusittavan ensin.  
 

10. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Tero Hirvonen kertoi, että HYYn edustajiston kokous on parhaillaan käynnissä. Edellisen vuoden halli-
tukselle myönnetään kokouksessa vastuuvapaus.  
 

Civis Patrik Nurminen edusti osakuntaa OYV:n kevätkokouksessa 21.3. Kokouksen pääaiheena oli osakunnan 
jäsenmaksun korotus. Mielipiteitä kokouksessa esiintyi Nurmisen mukaan useaan suuntaan eikä tarkkaa pää-
töstä saatu aikaan. Civis Tero Hirvonen kertoi, että jäsenmaksua ei ole korotettu sitten markka-ajan, joten 
hänen mielestään korotus voisi olla paikallaan.  
 

Civis Linda Sairanen kertoi, että Domus Gaudiumin ulko-ovi on ollut usein avoinna viime aikoina. Civis Piia 
Pohjalainen kertoi, että HYY on tietoinen asiasta.  
 

11. OHJESÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, ENSIMMÄINEN KÄSITTELY  
 

Kuraattori kertoi ohjesääntöjen muuttamisesta ja muutoksen tarpeellisuudesta. Ohjesäännöt olivat osakun-
nan kokouksen nähtävillä. Kuraattori esitteli ohjesääntöihin tehdyt muutokset. Osakuntalaiset kommentoi-
vat aktiivisesti ohjesääntöjä.   
 

Kuraattori kertoi, että ohjesäännöissä on yleisesti muutettu kohta, jonka mukaan toimikunnan sihteeri ei saa 
äänestää kokouksissa. 
 



Civis Roosa Marttinen tiedusteli, miksi HETEKA-päivää ei ole mainittu koulutustoimikunnan ohjesäännössä. 
Civis Essi Kuukka oli sitä mieltä, että ohjesääntöön tulisi lisätä maininta HETEKA-päivästä ja muusta abitoi-
minnasta. Civis Tero Hirvosen mukaan pykälään 1 tulisi sisällyttää myös maininta osakuntaan tutustuttami-
sesta. Lisättiin muutokset ohjesääntöön.  
 

Kuraattori totesi, että varakuraattori Okkola voi hoitaa ohjesääntöjen hiomisen loppuun.    
 

Keskusteltiin kuinka monta jäsentä ohjesääntöjen mukaan tiedotustoimikuntaan tulisi kuulua. Ohjesääntöi-
hin kirjattiin, että tiedotustoimikuntaan valitaan 2 henkilöä tiedotusneuvoksen lisäksi. Lisättiin myös mai-
ninta, että tiedotustoimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa aina tarvittaessa.  
 

Pohdittiin pitäisikö abi-infokiertueen ajankohtaa muuttaa ohjesäännössä tammiskuuta laajemmaksi ajankoh-
daksi. Yleisessä keskustelussa tuli esiin ajatus, että tammikuusta voi poiketa aina tarvittaessa. Civis Essi Kukka 
ehdotti, että muotoiltaisiin kohta ”tammikuussa tai muuna sopivana ajankohtana.” Civis Aino Pesonen eh-
dotti muotoilua ”lukion 3. jakson aikana”. Ehdotuksista pidettiin äänestys. Civis Pesonen veti ehdotuksensa 
pois äänestyksestä.  
 

Civis Pohjalainen, Luikko ja Marttinen poistuivat ennen äänestystä. Äänestys suoritettiin kättä nostamalla.  
 

Äänestystulos:  
”Poiketaan tarvittaessa” (2) 
”Tammikuussa tai muuna sopivana ajankohtana” (3)  
Tyhjä (8) 
 

Civis Essi Kuukka tiedusteli voisiko ohjesäännöt järjestää jonkinlaisen järjestyksen, kuten esimerkiksi arvojär-
jestyksen, mukaan. Kuraattori vastasi, että näin on mahdollista tehdä.  
 

Civis Essi Kuukka luki ääneen luonnostelmansa emännän ohjesäännöksi. Civis Maiju Partamies muisteli, että 
on aikaisemmin itse kirjoittanut emännän ohjesääntöä ja tiedusteli, mitä ehdotukselle on tapahtunut. Civis 
Partamies kuitenkin lisäsi, että hän halusi vain mainita asiasta eikä odottanut jatkotoimenpiteitä. Ohjesään-
töön lisättiin civis Kuukan esittämiä muotoiluja. Keskustelua herätti pykälässä 2 mainittu kohta emännän teh-
tävästä ohjeistaa ja käskyttää apuemäntiä liittyen emännistön toimintaan. Civis Essi Kuukka ehdotti, että oh-
jesäännöissä olisi pelkkä ohjeistaminen ilman käskyttämistä. Civis Tero Hirvonen ehdotti, että kohta säilytet-
täisiin ohjeistamisena ja käskyttämisenä. Asiasta äänestettiin kättä nostamalla.  
 

Äänestystulos: 
Essi Kuukan ehdotus (5) 
Tero Hirvosen ehdotus (3) 
Tyhjä (5) 
 

Civis Maiju Partamies ehdotti, että “ohjeistaminen ja käskyttäminen” muutettaisiin muotoon “koordinoida 
ja valvoa”. Aiottiin äänestää civis Partamiehen ja civis Kuukan ehdotusten välillä, mutta civis Kuukka veti eh-
dotuksensa pois. Muita vastaehdotuksia ei tullut, joten muutettiin emännän ohjesääntöön muotoilu ”koor-
dinoida ja valvoa”. 
 

Hyväksyttiin ohjesäännöt ehdotetuin muutoksin.  
 

Civis Piia Pohjalainen poistui kohdan 11 aikana, joten uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin civis Anu Mär-
kälä.  
 

12. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että lasku vuosijuhlista on saapunut. Kulukorvaukset vuosijuhlista tu-
lee toimittaa taloudenhoitajalle, jotta saadaan tietoa, jäätiinkö vuosijuhlista mahdollisesti voitolle. Toimin-
nantarkastus pidettiin 20.3.  
 
 
 
 



13. TILINPÄÄTÖS 2015, ENSIMMÄINEN KÄSITTELY  
 

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Civis Aino Pesonen ehdotti, että esitys siirretään toiseen käsittelyyn. 
Civis Essi Kuukka kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin tilinpäätös ja siirretään se toiseen käsittelyyn.  
 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Aino Pesonen, Ella Taavitsainen et Oona Laine ilmoittivat, että SaiPa voitti illan ottelun.  
 

Kuraattori kertoi, että osakunta hakee Alexander-klusteria uudelleen yhdessä DGO:n muiden osakuntien 
kanssa. Tilahakemuksen voi halutessaan pyytää nähtäväksi.  
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.54.  
 

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 

 
 
 
 
______________________________________ 
Anu Märkälä 

 

 

 

 

___________________________________ 
Piia Pohjalainen 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

 


