
WIIPURILAINEN OSAKUNTA                                                                                                Osakunnan kokous 9/2016 
Leppäsuonkatu 11                                                                                                                 Pöytäkirja 
00100 Helsinki 
 

AIKA:                    6.9.2016 klo 19.00 
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.19. Kokouksen aluksi pidettiin esittäytymiskierros. Kierroksella ilmoitet-
tiin, että cives Juho et Aino Hänninen menivät naimisiin kesän aikana.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. ÄÄNTENLASKIJAT 
 

Civis Piia Pohjalainen ehdotti, että ääntenlaskijoiksi valitaan cives Essi Kuukka et Otto Kaplas. Civis Kaplas 
tiedusteli, onko hän jäävi, jos ulkoasiainsihteerin virasta päädytään äänestämään. Civis Pohjalainen päätti 
muuttaa ehdotustaan ja ehdotti toiseksi ääntenlaskijaksi civis Otso Heiskasta. Ääntenlaskijoiksi valittiin cives 
Essi Kuukka et Otso Heiskanen.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Aino Hänninen et Juho Hänninen.  
 

5. ASIALISTA 
 

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

6. POSTI 
 

Sihteeri esitteli postin:  
 

Ohjelmalehtisiä, Muuttuvien tulkintojen Viipuri -kirja, Yliopisto-lehti 05/2016, kutsu Västmanlands-Dala Na-
tionin inspehtorinvaihtokaronkkaan (ilm. 1.10.), ESO:n Eteläsuomalainen II/2016, KSO:n Ksoidin 2/2016, Tek-
nologföreningenin Modulen-lehti, kutsu Humanisticum ry:n 50-v juhlaan sekä airutkutsu yliopiston lukuvuo-
den avajaistilaisuuteen.   
 

7. ILMOITUSASIAT 
14.5. Euroviisukisakatsomo + HTK:n siivouspäivä (15 osallistujaa) 
15.5. Pääsky ry:n vierailu  
20.–22.5. Vårbal (2 osallistujaa) 
29.5. Kotiseutukerhon retki Vallisaareen (7 osallistujaa) 
18.–19.6. Jukolan viesti (12 osallistujaa)  
22.–23.7. Kesäretki Lemille (22 osallistujaa) 
19.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat (49 osallistujaa, 10 wiipurilaista) 
26.–28.8. Viipurin matka (40 osallistujaa, 20 wiipurilaista) 
31.8. Osakunnan piste Welcome Fair -tapahtumassa (4 osallistujaa)  
2.9.   Salatiedekaudenavajaiset (35 osallistujaa, 15 wiipurilaista) 
4.9.   Tiedotustoimikunnan kokous (6 osallistujaa)  
5.9.   WiO:n piste avajaiskarnevaaleilla (8 osallistujaa)  
 

Civis Otso Heiskanen ilmoitti, että DGO:lla pidettiin lauantaina 3.9. nuorsenioripäivälliset, joille osallistui 3 
wiipurilaista. 
 

Civis Essi Kuukka kertoi osakunnan Malminkartanon viljelypalstasta. Kesän aikana pidettiin kuudet palstatal-
koot.  
 



Civis Tero Hirvonen ilmoitti, että Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiö kokousti 30.8. ja päätti kokoukses-
saan avata syksyn fuksistipendihaun. Civis Hirvonen esitteli myös laajemmin stipendisäätiötä ja fuksistipen-
diä.  
 

Civis Suvi Okkola ilmoitti, että fuksiasuntohaku pidettiin 1.6.–1.7. ja että fuksiasunnot jaettiin asuntolatoimi-
kunnan kokouksessa 4.7.  
 

Civis Okkola ilmoitti myös, että OYV:n osakuntamainosvideon ensi-illassa 30.8. oli paikalla 3 wiipurilaista.  
 

Cives Suvi Okkola et Niklas Nurminen edustivat osakuntaa airuina yliopiston avajaisissa.  
 

Kuraattori ilmoitti, että 3.9. vietettiin WiO:n civis Juha Louhirannan ja KyO:n seniori Milja Ahtosalon häitä. 
WORO oli soittamassa juhlatilaisuudessa.  
 

Kuraattori kertoi, että suurvaakunaveljeskunnan jäsen Pirjo Tarkka menehtyi kesän aikana. Osakunnan se-
nioreja vieraili hautajaistilaisuudessa.  
 

8. TOIMINTA 
8.9.     Grilli-ilta Mäkelänrinteessä 
13.9.   Punkkua & Patonkia 
17.9.   Ratikka-ajelu 
20.9.   Osakunnan kokous 
22.9.   DGO:n fuksiaiset 
28.9.   Fuksiseikkailun rasti 
4.10.   Osakunnan kokous 
6.10.   Ruoka & Lautapeli -ilta 
14.10. Fuksisitsit 
18.10. Osakunnan kokous 
21.10. DGO:n fuksibileet 
 

Yhteislähtö grilli-iltaan järjestetään rautatieaseman kivimiehiltä klo 18.00. Punkkua & Patonkia pidetään civis 
Essi Kuukan asunnossa.  
 

Civis Silva Smolander esitteli WOSun toimintaa ja kannusti lähtemään mukaan toimintaan. Suunnistusta voi 
tulla kokeilemaan 18.9. Paloheinään.   
 

Civis Smolander kertoi myös laulukirjatoimikunnasta ja laittoi kiertämään listan, jolla sai ilmoittautua mukaan 
toimikuntaan.  
 

Civis Maiju Laamanen kertoi kotiseutukerhon toiminnasta ja syksyllä järjestettävästä kotiseutukerhon bruns-
sista. Arvioitu brunssin hinta tulee olemaan 2-5€.  
 

Civis Ella Taavitsainen kertoi WiOLin pääsykokeista.  
 

Kuraattori kertoi Internordisk Studentmötestä, joka järjestetään Helsingissä 7.-9.10. Osakunnalla on tapah-
tumaan kolme kiintiöpaikkaa. Lisätietoja voi kysyä kuraattorilta tai sihteeriltä. Tapahtumaan ilmoittautumi-
nen päättyy 11.9.  
 

9. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että HYYn toiminta-avustus on saapunut osakunnan tilille. Hirvonen 
kertoi myös, että Viipurin matkan maksuja on saapunut hyvin ja muistutti virkailijoita puuttuvien kulukor-
vauslomakkeiden toimittamisesta. Osakunnan taloudellinen tilanne on kokonaisuudessaan hyvä.  
 

10. HTK 
 

HTK on kokoustanut 5.9. HYYltä on saatu 400€ kalustetukea. Uuden astianpesukoneen hankinta on etene-
mässä kilpailutukseen. HTK:ssa on myös keskusteltu päivystysten tarpeellisuudesta ja lukoista osakuntien 
kaappeihin. HTK on päättänyt, että ne osakunnat, jotka haluavat lukot kaappeihinsa, hankkivat ne itse.  
 

Civis Otto Kaplas ilmoitti, että salin bassovahvistin ei toimi. Kuraattori totesi, että kyse voi olla kytkennästä ja 
että bassoa voidaan testata kokouksen jälkeen.  
 



11. OHJESÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 

Verkkovastaavan ohjesääntö oli osakunnan kokouksessa toisessa käsittelyssä. Sihteeri luki verkkovastaavan 
ohjesäännön ääneen. Civis Otso Heiskanen ehdotti, että ohjesääntö hyväksytään. Civis Piia Pohjalainen kan-
natti ehdotuksen hyväksymistä. Civis Tero Hirvonen kannatti myös ohjesäännön hyväksymistä. Hyväksyttiin 
verkkovastaavan ohjesääntö toisen kerran.  
 

12. VIRKAILIJAHAKU 
 

Haku ulkoasiainsihteerin virkaan syyskaudelle 2016 avattiin kevään viimeisessä kokouksessa (8/2016) ja haku 
on ollut auki syksyn ensimmäiseen kokoukseen asti. Virkaan oli tullut yksi hakemus civis Otto Kaplaalta. Ku-
kaan ei asettunut kokouksessa vastaehdokkaaksi. Civis Pekka Sutinen ehdotti, että civis Otto Kaplas valitaan 
ulkoasiainsihteeriksi, koska hän olisi siihen erinomainen valinta. Civis Piia Pohjalainen kannatti ehdotusta. 
Valittiin civis Kaplas ulkoasiainsihteeriksi syyskaudelle 2016.  
 

Civis Juho Ruti ilmoitti olevansa kiinnostunut apuemännän virasta. Cives Liisa Lavonen et Essi Kuukka kannat-
tivat apuemännistön täydentämistä. Valittiin civis Juho Ruti apuemännäksi.  
 

Fuksi Annika Ikonen ilmoitti olevansa kiinnostunut apuemännän virasta. Valittiin fuksi Annika Ikonen 
apuemännäksi.  
 

13. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen kertoi HYYn edustajistosta ja edustajiston käsittelemän yhdenvertaisuussuunnitelman 
etenemisestä. Civis Heiskanen kertoi myös, että edustajisto suunnittelee jo ensi vuoden toimintaa.  
 

Osakunnan vaalipäälliköt Ella Taavitsainen ja Aino Pesonen kertoivat syksyllä pidettävistä HYYn edustajisto-
vaaleista ja kannustivat lähtemään ehdokkaaksi osakunnan listoille. Ehdokasilmoittautumispapereita saa 
vaalipäälliköiltä ja ehdokasilmoittautuminen päättyy 22.9.  
 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Osakuntaneuvosto ehdotti, että Wiipurilainen Osakunta liittyy edustajistovaaleissa vaaliliittoon muiden 
DGO:n osakuntien kanssa. Civis Silva Smolander kannatti neuvoston ehdotusta. Päätettiin, että Wiipurilainen 
Osakunta liittyy vaaliliittoon muiden DGO:n osakuntien kanssa.  
 

Tuore ulkoasiainsihteeri Kaplas toivoi, että jatkossa tapahtumakutsuihin laitettaisiin lyhyt englanninkielinen 
käännös viestin perään. Civis Sofia Timonen tarjoutui auttamaan käännösten tekemisessä.  
 

Civis Anu Märkälä pyysi, että virkailijat, jotka kokevat tarvitsevansa tunnuksia WiO:n sosiaalisen median ti-
leille, ilmoittavat asiasta hänelle. Osakunnalla on nykyään Instagram-tili, aktiivien Whatsapp-ryhmä sekä 
Snapchat-tili.   
 

Civis Maiju Laamanen toivoi, että jatkossa kokouksissa tarjoiltaisiin teetä punaoranssista teepannusta.  
 

Civis Justiina Kyyrä halusi tietää menevätkö isännistön päivystykset ja fuksipäivystykset päällekkäin ja jos näin 
on tarvitseeko molempia pitää yhtä aikaa. Civis Tero Hirvonen kertoi, että toistaiseksi toimitaan nykyisen 
mallin mukaan, mutta sovittaessa yksi henkilö voi hoitaa molempia päivystyksiä samaan aikaan. HTK ei ole 
tehnyt asiasta mitään virallista päätöstä.  
 

15. 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. 

 

     
 
 
 
____________________________________ 
Aino Hänninen 

 
 
 
 
______________________________________ 
Juho Hänninen 

 
LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

 


