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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 19.9.2017 
LÄSNÄ: 34 jäsentä, 4 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.30. Emäntä Pihla Pietiläinen kehotti niitä 
kokouksen osanottajia, jotka eivät saaneet puuroa, hakemaan jäätelöä. 
Kuraattori kehotti kokouksen osanottajia reippaaseen ja terävään 
esittäytymiskierrokseen. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Ella Kaplas et Oona Laine. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Fuchs Anssi Vainio ja civis Ella Taavitsainen.  

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin 12. 
kohdaksi ”ulkojäsenhakemukset”. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

• kutsu Nylands Nationin Gäddfestiin ja kuraattorinvaihtokaronkkaan 28.10. 

• kutsu ARU ry:n 60-vuotisjuhlaan 14.10. 

• kutsu Eteläsuomalaisen osakunnan 110-vuotisjuhlaan 14.10. 

• kutsu Satakuntalaisen Osakunnan satakuntalaiseen ehtooseen ja inspeh-
torinvaihtokaronkkaan 7.10. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Oona Laine ilmoitti seuraavaa: 

• 7.9. grilli-ilta Mäkelänrinteessä, noin 40 wiipurilaista  

• 14.9. ratikka-ajelu ynnä punkkua ja patonkia, 25 wiipurilaista  
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• kaudenavajaiset 15.9., 40 osallistujaa, samana iltana Casa Academicalla 
jatkoilla myös wiipurilaisedustusta  

• 18.9. elokuvaekskursio, neljä wiipurilaista.  
Lisäksi civis Leena Vasara kertoi 18.9. kahden wiipurilaisen ja yhden savolaisen 
olleen suunnistamassa.  
Civis Patrik Nurminen kertoi 9.9. seitsemän wiipurilaisen olleen edustamassa 
Kymenlaakson Osakunnan rapujuhlilla.  

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

• 20.9. DGO:n fuksiaiset Suomi 200 -teemalla, fuksit paikalle 18:ksi, rastin-
pitämisestä kiinnostuneet cives 17.30:ksi 

• 6.10. fuksisitsit, joille ilmoittautuminen aukeaa hyvin pian 

• 27.10. DGO-risteily, jolle ilmoittautuminen aukeaa viimeistään seuraavalla 
viikolla. 

Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi sitsien eli akateemisten pöytäjuhlien 
olemuksesta. Fuksisitsit ovat fukseille ilmaiset.  
Kuraattori Anton Falkenberg kertoi lähestyvistä daamipäivällisistä ja kehotti 
Osakunnan mieshenkilöitä varautumaan ja ilmoittautumaan järjestelyjä varten 
isäntä Otto Kaplaalle.   
Kulttuurisihteeri Niklas Nurminen kertoi 27.9. elokuvateatterissa esitettävän 
mielenkiintoisen elokuvan, jossa on mukana muiden muassa David Bowie. 
Lisätietoa seuraa sähköpostilistalle lähiaikoina.  
Kuraattori tiedusteli, harrastetaanko Osakunnan piirissä liikuntaa. 
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi, että lenkkikerho aktivoituu, jahka hän on 
tervehtynyt. Tavallisesti lenkkikerholla on ollut tapana hölkötellä osallistujien 
intresseistä riippuen noin viikon–parin välein.  

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Sairanen kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää. Budjettivertailu on 
välitetty Osakunnan sähköpostilistalle perehdyttäväksi. Sairanen korosti 
dokumentin olevan luonteeltaan suuntaa antava ja vastaavansa lisäkysymyksiin. 
Taloudenhoitaja kertoi edelleen Osakunnan tuotteita olevan myynnissä. 
Fuksisihteeri Annika Ikonen tiedusteli uusista laulukirjoista. Laulunjohtaja Piia 
Pohjalainen kehotti olemaan hätäilemättä uusien laulukirjojen suhteen. Todettiin, 
että vanhoja laulukirjoja jaetaan ainakin fuksisitseille osallistujille veloituksetta.  
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10. HTK 
Klubiemäntä Laura Mykkänen kertoi huoneistoneuvos Ella Kälvälän kertoneen 
ensiapukaappia täydennetyn ja lisäksi muita pieniä hankintoja tehdyn. Uusi liesi 
on hankintaprosessin alla. Kuraattori kertoi huoneistotoimikunnan toiminnasta ja 
ohjeisti osakuntalaisia oma-aloitteisuuteen esim. wc-paperin hankkimisessa.  

11. HYY-KUULUMISIA 
Varaedaattori Otso Heiskanen kertoi ylioppilaskunnan piirissä valmisteltavasta 
hallinto-ohjesääntöuudistuksesta ja pääsihteerin virkakaudesta. Varakuraattori 
Ella Kaplas mainitsi ylioppilaskunnan linjapaperiluonnoksen olevan kaikkien 
ylioppilaskuntaan kuuluvien vapaasti kommentoitavissa. Kuraattori muistutti 
ylioppilaskunnan perustetun ennen muinoin osakuntien yhteistyöelimeksi. 
Ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään jälleen ensi vuonna. 

12. ULKOJÄSENHAKEMUKSET 
Sihteeri Otso Heiskanen esitteli kolme hänelle saapunutta ulkojäsenhakemusta. 
Ulkojäsenhakemukset hyväksyttiin yksitellen civis Piia Pohjalaisen ehdotettua 
niiden hyväksymistä ja laajaa kannatusta ympäri kokoussalin ilmettyä.  

13. WIIPURIN PAMAUS 
Pamausmestarit Niklas Nurminen ja Eetu Sairanen kertoivat pamauksen 
tyyperryttävästä hienoudesta. Kaivataan revyyvastaavaa ynnä -näyttelijöitä, 
airuita ynnä arpajaisvastaavia, erityisesti viimeksi mainittuja. Valittiin 
arpajaisvastaaviksi Füchse Vesa Korhonen, Anssi Vainio, Niina Koistinen und 
Maija Leermakers. Revyyvastaaviksi ilmoittautuivat cives Piia Pohjalainen et 
Oona Laine. Nurminen tiedusteli, onko revyyssä mukana olemisesta jotain 
maallista hyötyä. Vastattiin, että revyyläiset maksavat juhlasta alennetun hinnan. 
Civis Tero Hirvonen tiedusteli, riistetäänkö ulko-osakuntalaisia edustajia 
edelleen korotetulla taksalla. Pamausmestari Sairanen vastasi myöntävästi. 
Civis Hirvosen paheksunta muistettakoon tulevia pamauksia järjestettäessä. 
Ilmoittautuminen aukenee viikon kuluessa, tietoa seuraa ainakin facebookitse ja 
sähköpostitse. Ilmoittautuminen sulkeutuu marraskuun alkupuoliskolla. 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Vuosijuhlamestarit Pohjalainen ja Kuukka kertoivat vuosijuhlan 2018 
järjestettävän Vaakuna-hotellin Kaarre-salissa. Civis Anna Luikko tiedusteli salin 
haastavasta asettelusta vanhoja tansseja silmällä pitäen, pamausmestarit 
kertoivat olevansa tietoisia ja uskoivat asian kanssa voitavan elää. 
Ulkopaikkakuntalaisille pyritään järjestämään tarjoushuoneita tarpeen mukaan. 
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Stipendisäätiön sihteeri Anna Luikko kertoi stipendinsäätiön avanneen kuun 
alussa uusien opiskelijoiden opintoavustushaun, joka jatkuu lokakuun loppuun 
asti. Apurahat myönnetään osakunta-aktiivisuuden perusteella, ja niitä voivat 
hakea kaikki pääkaupunkiseutulaisessa korkeakoulussa tänä syksynä opintonsa 
aloittaneet Osakunnan jäsenet. Kuraattori kertoi lisää stipendisäätiöstä. 
Toiminnanohjaaja Laine kertoi 24.5.2018 Senaatintorilla järjestettävistä 
suursitseistä. Toimikunta kokoustaa Hämäläis-Osakunnan ruokalassa 12.10. 
kello 18. Tarjolla on monenlaista hommaa viestinnästä järjestyksenvalvontaan 
asti. Yhteislähtö suunnittelukokoukseen järjestetään tarpeen vaatiessa DGO:lta 
kello 17.45. 
Civis Patrik Nurminen kertoi Osakuntalaisen Unionin hakevan vaalirenkaan 
yhteistä vaalipäällikköä tuleviin vaaleihin. Hakemuksia Unioninen puheenjohtaja 
Antti Pollarille pyydetään toimittamaan maanantaihin mennessä. Vaaleissa 
menestyminen on tärkeää jo pelkästään tilakysymyksiä silmällä pitäen. 
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi 26.10. järjestettävään Heteka-päivään 
tarvittavan järjestelijöitä. 
Apuisäntä Otso Heiskanen kehotti muita apuisäntiä auttamaan kokouksen 
jälkeen tuolien keräämisessä pois salista.  
Kuraattori tiedusteli kokouskaljoista ja sai myöntävän vastauksen. 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 21.14. 

  

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Otso Heiskanen, sihteeri 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Ella Kaplas, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


