
WIIPURILAINEN OSAKUNTA                                                                                Osakunnan kokous 15/2016 
Leppäsuonkatu 11                                                                                                  Pöytäkirja 
00100 Helsinki 
 

AIKA:                    13.12.2016 klo 19.00 
PAIKKA:               Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
LÄSNÄ:                 32 civistä ja 1 ulkojäsen (Ks. LIITE 1)  
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.21.  
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 

Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Ella Taavitsainen et Oona Laine.  
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Juho Myyryläinen et Pekka Sutinen.  
 

5. ASIALISTA 
 

Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Civis Juuso Paajanen toivoi, että HTK ja virkailijoiden 
valinta voitaisiin käsitellä aikaisemmin, sillä hänen junansa lähtee tunnin päästä. Lisättiin uudet kohdat 
6. HTK ja 7. Virkailijoiden ja toimikuntien täydentäminen vuodelle 2017. Hyväksyttiin asialista kokouk-
sen työjärjestykseksi.  
 

6. HTK  
 

Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että uusi tiskikone on tilattu ja se maksaa noin 3000 euroa, 
mikä tekee tonnin per osakunta. Ensi vuonna osakunnalla pidetään päivystystä vain keskiviikkoisin  
18–21. Civis Tero Hirvonen kertoi, että osakunnalle voi hakea ensi vuodelle kulkulupaa, jos on tarve 
päästä useammin osakuntatiloihin. Kulkulupaa voi hakea, vaikka ei toimisi missään virassa.  
 

Kuraattori korosti, että sosiaalisessa mediassa on syytä käyttäytyä viisaasti ja miettiä, mitä siellä jul-
kaistaan osakuntaan liittyen. HYY seuraa osakuntien toimintaa muun muassa Jodelissa. Civis Piia Poh-
jalainen muistutti, että jos suunnitellaan anonyymejä Jodel-bileitä, niitä ei tule pitää osakunnalla, 
koska silloin tänne voi saapua kuka tahansa. 
 

7. VIRKAILIJOIDEN JA TOIMIKUNTIEN TÄYDENTÄMINEN VUODELLE 2017   
 

Huoneistoneuvos kertoi, että huoneistotoimikuntaan haetaan klubiemäntää ja taloudenhoitajaa. Ha-
kemuksia ei saapunut yhtään osakunnan kokoukseen mennessä. Civis Laura Mykkänen ilmaisi kiinnos-
tuksensa klubiemännän virkaa kohtaan. Valittiin civis Mykkänen klubiemännäksi. Civis Olavi Seppänen 
ilmoitti olevansa käytettävissä HTK:n taloudenhoitajan virkaan. Valittiin civis Seppänen HTK:n talou-
denhoitajaksi.  
 

Anni Kinnunen on hakenut apuemännäksi. Valittiin Anni Kinnunen apuemännistöön.  
 

Civis Ella Kälvälä toivoi pääsevänsä ohjelmatoimikuntaan. Valittiin Ella Kälvälä ohjelmatoimikuntaan.  
  

8. POSTI  
 

Sihteeri esitteli postin: 
 

Kutsu OYV:n kokoukseen, postia Postilta, Modulen 3/2016, Susj 2/2016, Landskapsposten 4/2016, 
konservointi- ja restaurointiraportti vuodelta 2012 
 

Sihteeri kertoi, että osakunnan joulukortit on pistetty postiin.  
 



9. ILMOITUSASIAT 
23.11. Tanssi- ja etiketti-ilta sekä piirakkatalkoot (13 osallistujaa) 
24.11. Ekskursio Vironkadun arkistoon (14 osallistujaa) 
25.11. Teeilta (10 osallistujaa) 
26.11. HYYn vuosijuhlien etkot (20 osallistujaa)  
28.11. OYV:n sauna-appro (1 osallistuja)  
30.11. Wiipurin Pamaus (110 osallistujaa) 
30.11.–1.12. Pamauksen jatkot (80 osallistujaa)  
1.12.   Pamaussillis (25 osallistujaa)  
2.-4.12. Revelian kommerssi (2 osallistujaa)  
6.12.   Itsenäisyyspäivän soihtukulkue (15 osallistujaa) 
7.12.   Balettiekskursio (10 osallistujaa) 
10.12. DGO:n pikkujoulut (50 osallistujaa, 11 wiipurilaista)  
12.12. Kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot (10 osallistujaa)  
 

Osakuntien yhteisvaltuuskunta kokousti 7.12. Kokouksessa civis Suvi Okkola valittiin OYV:n hallituk-
seen.  
 

Kuraattori ja cives Otso Heiskanen ja Maini Salmi kävivät HYYn vuosijuhlilla.  
 

Civis Pekka Sutinen kertoi mahdollisuudesta hankkia liettualainen ystävyysosakunta.   
 

Civis Olavi Seppänen ilmoitti, että Willi 4/2016 on ilmestynyt.  
 

Civis Tero Hirvonen ilmoitti, että stipendihaku alkoi 1.12. Lisätietoja voi kysyä civis Anna Luikolta. Civis 
Otso Heiskanen tiedusteli, koska tämän vuoden aktiivisen osakuntalaisen stipendin loppuosa makse-
taan. Civis Anna Luikko vastasi, että se maksetaan aivan vuoden lopussa. Civis Luikko kehotti myös 
lukemaan huolella stipendihaun ohjeet.  
 

Ennen itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta osakuntalaiset sytyttivät Hietaniemen hautausmaalla kyntti-
lät Imatran ammuskelun uhrien muistolle. 
 

Neuvosto esittää joululahjan hankkimista vähävaraiselle lapselle. Civis Piia Pohjalainen hoitaa lahjan 
hankkimisen. Tällä kerta lahja annetaan vanhemmalle lapselle. Civis Pohjalaiselle voi esittää ehdotuk-
sia lahjasta.  
 

10. TOIMINTA 
14.–16.12. Abi-infokiertue 
15.12.  Wosun vuosikokous 
26.12. Tapsan tanssit 
21.1.   Virkailijavaihtokaronkka 
 

Kuraattori kertoi, että Mikko Sidoroffilta on tilattu kuoroteos Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ku-
raattori emeritus Anssi Tuovinen tarvitsee apua julkistustilaisuuden järjestämiseen. Tapahtumaa jär-
jestämään valitaan toimikunta, mistä tulee listalle sähköpostia myöhemmin.  
 

11. TALOUS 
 

Taloudenhoitaja Tero Hirvonen arveli Pamauksen jäävän plussan puolelle. Taloudenhoitaja kertoi, että 
stipendisäätiö on maksanut toiminta-avustuksen, joten osakunnan rahallinen tilanne on hyvä. Talou-
denhoitaja toivoi, että vielä perittävistä kulukorvauksista ilmoitettaisiin taloudenhoitajalle.  
 

12. TALOUSARVIO VUODELLE 2017, TOINEN KÄSITTELY 
 

Taloudenhoitaja esitteli talousarviota. Viime kokouksessa nostettiin WOROn budjettia, koulutustoimi-
kunnan budjettia ja stipendisäätiön tukea. HTK:n talousarvio on hyväksytty neuvostossa. Civis Otso 
Heiskanen ehdotti talousarvion hyväksymistä. Civis Silva Smolander kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin 
talousarvio vuodelle 2017 toisen kerran. Talousarvio tulee virkailijoiden nähtäville joko wikiin tai osa-
kunnan kotisivuille.  



 
13. HYY-KUULUMISIA 
 

Civis Otso Heiskanen kertoi edaattori Otto Kaplaan osallistuneen osakuntalaisten ryhmän kokoukseen, 
jossa valmisteltiin huomista edustajiston kokousta. Kyseisessä kokouksessa käsitellään muun muassa 
HYYn talousarviota.  
 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Civis Oona Laine kertoi, että vuoden viimeisessä kokouksessa palkitaan superfuksi osakuntapassien 
perusteella. Pisteidenlaskussa kävi ilmi, että kolmella henkilöllä oli lähestulkoon samat pisteet, joten 
fuksisihteerit päättivät palkita kolme superfuksia. Jaettu toinen sija meni Johanna Vihtoselle ja Ella 
Kälvälälle. Voittajaksi selviytyi Henriikka Kyyrä.  
 

Varakuraattori Suvi Okkola muistutti, että toimintakertomuksen kokoaminen alkaa pian. Virkailijoille 
tullaan lähettämään aiheesta sähköpostia. Uudet virkailijat saavat myös tunnukset wikiin. Lisäksi toi-
mintasuunnitelman kokoaminen aloitetaan. Varakuraattori muistutti tämän vuoden virkailijoita wikin 
päivittämisestä ja asetti deadlineksi tammikuun viimeisen päivän.  
 

Kuraattori kertoi, että ensi vuoden alussa kootaan osakunnalle virkailijataulu. 
 

Civis Otso Heiskanen lähettää illalla sähköpostia ylioppilaslakkien osakuntavuorista.  
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.33.  
 

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. 
 

  
 
 
 
 
Juho Myyryläinen 

 
 
 
 
 
Pekka Sutinen 

 
LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Talousarvio 2017, hyväksytty 
 


