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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 3.10.2017 
LÄSNÄ: 26 jäsentä, 1 ulkojäsen, 2 entistä jäsentä, joista toinen kuraattori (Ks. LIITE 

1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.20. Kokous myönsi läsnäolo-oikeuden Alli Tan-
holalle ja Pyry Arposelle. Todettiin myös entisellä jäsenellä, ekonomi Anna Luikolla 
olevan läsnäolo- ynnä puheoikeuden. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Essi Kuukka et Piia Pohjalainen. Pohdittiin, kuka las-
kee äänet tilanteessa, jossa ääntenlaskijat joudutaan valitsemaan vaalilla. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Johanna Vihtonen et Eetu Sairanen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

• kutsu Karjalaisen Osakunnan praasniekkoihin 18.11. 

• kutsu Sydskånska Nationenin Pro Inspectorsbaliin 18.11. 

• kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan parttenkoliaasiin 28.10. 

• Karjalan Kunnaat -lehti 

• filosofisen tiedekunnan promootiomatrikkeli. 
 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Laine ilmoitti seuraavaa:  

• keskiviikkona 20.9. DGO:n fuksiaiset, voitto wiipurilaisille, paikalla 14 fuksia 
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• perjantaina 29.9. DGO:n fuksiseikkailurasti, kävijöitä riittävästi, rastin sulkeu-
duttua järjestettiin epämuodolliset sitsit, jotka saavuttivat laajaa suosiota, jopa 
70 osallistujaa 13 eri osakunnasta. 

Piia Pohjalainen kertoi leffaekskursion järjestetyn elokuvateatteri Orioniin Velvet 
Goldmine -näytökseen kuuden osallistujan voimin. 
Stipendisäätiön sihteeri, ekonomi Anna Luikko muistutti avoinna olevasta uusien 
opiskelijoiden apuraha- eli fuksistipendihausta. Hakuaikaa on lokakuun loppuun asti, 
ja hakulomake löytyy lehtihuoneen lisäksi Osakunnan nettisivuilta.   

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

• perjantaina 6.10. fuksisitsit, mukaan voi vielä hyvinkin mahtua 

• lauantaina 7.10. fuksisitsien nyyttikestihenkinen brunssi kello 11 alkaen 

• torstaina 19.10. DGO:n saunailta kattosauna Sivistyksellä 

• lauantaina 21.10. daamipäivälliset 

• viikonloppuna 27.–28.10. DGO:n risteily, mukaan mahtuu varmasti hyvin. 
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi tiistaina 10.10. lenkkikerhon kokoontuvan 
kello 19 alkaen, DGO:lta lähtien. Mukaan on suotavaa tulla, vaikkei olisi mitenkään 
hyvä juoksija. 
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi 26.10. järjestettävästä Helsinki tutuksi etelä-
karjalaisille abeille (Heteka) -päivästä ja toivoi vapaaehtoisia tapahtuman järjestämi-
seen. Abiturientit saapuvat osakuntatiloihin aamuyhdeksältä, mistä he lähtevät kiin-
nostuksenkohteidensa mukaisissa ryhmissä edelleen tutustumaan kampuksiin opis-
kelijoiden johdolla. Koe kampus -päivästä ja siihen sidonnaisesta ohjelmasta johtuen 
väkevää tietopohjaa yliopiston esittelemiseen ei vaadita. Myös keittiöön saa tulla 
avustamaan ruoanlaitossa. Kaikilta kampuksilta humanistista, valtiotieteellistä ja lää-
ketieteellistä tiedekuntaa lukuun ottamatta kaivataan edelleen osakuntalaisia kerto-
maan opiskelijaelämästä. Cives Ella Kälvälä et Tuuli Lehmusjärvi lupasivat harkita 
asiaa. Piia Pohjalainen uhkasi häiritä osakuntalaisia asian tiimoilta vielä edelleen. 
Füchse Samuli Huuhilo und Valtteri Kodisto lupautuivat auttamaan. Kuraattori muis-
tutti, että vielä Heteka-päivän iltana sopii tulla osakuntatiloihin hengailemaan. 
Leena Vasara kertoi 4.10. järjestettävän suunnistusta kello 17 alkaen Sipoonkorven 
kansallispuistossa.  
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi joka keskiviikko järjestettävän Kumpulan Uni-
sportilla ilmaisen sählyvuoron kello 21, mailoja voi tarvittaessa vuokrata paikan 
päältä. 
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Viljelypalstavastaava Essi Kuukka kertoi Osakunnan Malminkartanon-viljelypalstasta 
ja toivoi vapaaehtoisia perunannostotalkoisiin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Essi Kuukkaan itseensä, toiminnanohjaaja Oona Laineeseen tai fuksisihteereihin. 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi Ostrobotnia-talon 5. kerroksessa 13.10. järjes-
tettävistä Osakuntalaisen Unionin juhlista. Kaikki osakuntalaiset ovat tervetulleet. Li-
säksi hän kertoi keskiviikkona 18.10. kello 18 alkaen Hämäläis-Osakunnan ruoka-
lassa järjestettävästä suursitsien suunnittelukokouksesta. Suursitsit ovat suureelli-
nen ja hieno, jo (lähes) perinteeksi muodostunut tapahtuma, joiden toteuttamiseen 
kaivataan monentyyppistä järjestelyapua. Vapaaehtoisille on luvassa vähintäänkin 
työtodistus ja ilmaista ruokaa. Lisätietoja voi kysellä toiminnanohjaaja Oona Lai-
neelta. 
Kuraattori mainitsi Osakunnan kuraattorin vaihtuvan vuodenvaihteessa ja kertoi 
aiemmin järjestetyistä kuraattoripaneeleista. Osakuntaneuvosto on päättänyt järjes-
tää kuraattoripaneelin riippumatta kuraattorikandidaattien lukumäärästä. Kuraattori 
kertoi asemastaan, virastaan ja siihen liittyvistä tehtävistä. Uusille Osakunnan jäse-
nille erityisesti kerrottiin kuraattorin olevan se henkilö, jolle voi tarpeen vaatiessa pu-
hua myös arkaluontoisista ja kurinpidollisista asioista.  
Apuemäntä Annika Ikonen kehotti kokousta ottamaan lisää keittoa ja palauttamaan 
astioita. Kokousta jatkettiin kello 20.01. 
Piia Pohjalainen kertoi valokarnevaaliekskursiosta Linnanmäelle sunnuntaina 22.10. 

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi talousarvioluonnoksen laitettavan Osakunnan 
nettisivuille perehdyttäväksi viikon kuluessa. Osakunnan taloudelle kuuluu muuten 
hyvää. Kulukorvauslomakkeita saa toimittaa taloudenhoitajalle. 

10. HTK 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi huoneistotoimikunnan toiminnasta, uudesta 
tiskikoneesta ynnä lähitulevaisuudessa hankittavasta liedestä. Huoneistotoimikunta 
on kokoontunut viimeksi 26.9., ja Kymenlaakson Osakunta on vihdoin hankkinut 
uuden lasin virkailijatauluumme. Yhteinen ympäristö- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteltu. Tilojen esteettömyydestä on syytä 
mainita tapahtumia markkinoidessa. Ekonomi Anna Luikko tiedusteli, josko 
huoneistotoimikunta olisi kiinnostunut ostamaan häneltä teräskattilan. 
Huoneistoneuvos Kälvälä suhtautui teräskattilan hankkimiseen lähtökohtaisesti 
myötämielisesti ja pyysi keskustelua jatkettavan kokouksen jälkeen. 
Kuraattori muistutti vessapaperinostokäytänteistä ja kehotti viemään roskat tarpeen 
vaatiessa sekä käyttäytymään siististi.  
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11. HYY-KUULUMISIA 
Edaattori Otto Kaplas kertoi Suomen ylioppilaskuntien liiton lähestyvästä 
liittokokouksesta, ylioppilaskunnan omista hallitusneuvotteluista sekä 
osakuntalaisen vaalirenkaan toimijoiden valinnasta. Varaedaattori Heiskanen 
mainitsi myös ylioppilaskunnan seuraavan pääsihteerin valinnasta, joka suoritetaan 
edustajiston seuraavassa kokouksessa. Kuraattori kertoi ylioppilaskunnan 
omistamasta Jollaksen-huvilasta ynnä muista muinaisista kiinteistöhankkeista.   

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Roosa Marttinen kertoi Unisportin palveluista. Avoimet ovet jatkuvat kuluvan viikon 
perjantaihin asti. 12 kuukauden kausikortti maksaa opiskelijalle 122 euroa.  
Arkiston- ja kirjastonhoitaja Laura Mykkänen kertoi Kannas-sarjakuvakirjan hankitun 
Osakunnan valikoimiin, siihen voi tutustua lehtihuoneessa. 
Kuraattori kertoi Tohtori-varastossa lojuvista Pro Patria -tauluista ja niiden 
siirtoprojektista. 
Revyyvastaavat Piia Pohjalainen ja Oona Laine kertoivat pamausrevyystä ja 
kehottivat vapaaehtoisia, erityisesti fukseja ilmoittautumaan. Joukko vapaaehtoisia 
ilmoittautui. Revyyssä esiintyvät civikset pääsevät pamaukseen alennetulla hinnalla.  
Sihteeri Heiskanen muistutti, että jäsenmaksunsa maksaneet osakuntalaiset voivat 
pyytää häneltä osakuntatarran. 
Pamausmestari Sairanen muistutti pamausilmoittautumisen olevan avoinna 12.11. 
asti. 
Sihteeri Heiskanen mainitsi kokouskaljoista Pub Petessä sekä kahden viikon päästä 
avattavasta virkailijahausta. 
Laulunjohtaja Piia Pohjalainen pyysi kokousta laulamaan loppulauluksi 
Liisankadulla. Kokous lauloi. 
 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.25. 

  

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 
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_______________________ 
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Otso Heiskanen, sihteeri 

 
  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Johanna Vihtonen, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Eetu Sairanen, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


