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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 17.10.2017 
LÄSNÄ: 34 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 2 valmistunutta jäsentä, joista toinen kuraattori (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 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Suvi Okkola et Iija Eloranta. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Jaakko Tanhola et Juho Ruti. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

• kokouskutsu Wiipurin Arkistoyhdistys ry:n syyskokoukseen 18.11. 

• kutsu Nylands Nationin itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12. 

• kutsu CLXXVIII Porthan-juhlaan 11.11. 

• Keskisuomalaisen Osakunnan Ksoidin-lehti. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Laine ilmoitti seuraavaa: 

• 6.10. fuksisitsit, 50 henkeä pöydässä, fukseja 24 

• 7.10. fuksibrunssi, noin 15 ruokailijaa paikalla 

• 10.10. WiOjuo eli lenkkikerho juoksi kahdeksan henkilön (mukana myös 
fukseja) voimin DGO:n lähimaastossa noin 6,5 kilometriä 

• 13.10. Osakuntalaisen Unionin perjantai 13. -juhlat, wiipurilaisedustusta 
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paikalla sangen kiitettävästi. 
Kuraattori kertoi olleensa 7.10. inspehtori Markku Löytösen kanssa Satakuntalaisen 
Osakunnan inspehtorinvaihtokaronkassa ja satakuntalaisessa ehtoossa. 
Ekonomi Anna Luikko kertoi edustaneensa Osakuntaa civis Eetu Sairasen kanssa 
Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlassa 14.10. Civis Eetu Sairanen jatkoi 
edustusta sillikselle 15.10. asti. 
Civis Leena Vasara kertoi käyneensä kymäläis- ja savolaisvahvistusten kanssa 
Sipoonkorvessa suunnistamassa 4.10. 
Cives Niklas Nurminen et Patrik Nurminen kävivät edustamassa Kymenlaakson 
Osakunnan fuksisitseillä 14.10. 
Pamausmestarit Nurminen et Sairanen kävivät tänään kutsumassa inspehtorin 
pamaukseen; lupasi tulla. 
Civis Essi Kuukka kävi 14.10. edustamassa Osakuntaa Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. 
Kuraattori kertoi Suur-Vaakunan Veljeskunnan jäsen Aimo Nikusen kuolleen 
taannoin. Sihteeri lähettää surunvalittelun Osakunnan puolesta. 
Kuraattori kertoi lisäksi Osakunnan Pro Patria -taulujen siirtyneen Vironkadulle 
varastoon.  

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

• DGO:n saunailta 19.10. kello 18 alkaen, pikkurahaa vastaan saa 
naposteltavaa. 

• Wiipurilaisen Osakunnan daamipäivälliset järjestetään 21.10., 
ilmoittautuminen sulkeutuu torstaina. Etkot järjestetään Mäkelänrinne 5:ssä 
myöhemmin ilmoitettavassa tilassa. 

Kulttuurisihteeri Niklas Nurminen kertoi ekskursiosta Linnanmäen valokarnevaalin 
päätösiltaan 22.10., aiheesta seuraa informaatiota sähköpostitse. 
26.10. vietetään Heteka-päivää. Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi 
eteläkarjalaisten lukioiden viettävän syyslomaviikkoa päällekkäin mainitun päivän 
kanssa. Näin ollen osallistujamäärä on totuttua pienempi, ja halukkaille voi olla tilaa 
bussissa takaisin Etelä-Karjalaan. Kaikki kynnelle kykenevät saapukoot Heteka-
päivän iltana osakuntatiloihin, luvassa ilmaista pizzaa. Lisää viestintää seuraa 
edelleen eri kanavissa. 
Toiminnanohjaaja Laine jatkoi: 
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• 27.–28.10. järjestetään DGO:n risteily, johon on vielä yksi paikka vapaana. 
Yhteisosakuntalainen risteily on todistetusti erittäin hauskaa ajanvietettä. 

• 2.11. järjestettäneen ekskursio Helsinki Distilling Companylle. 

• 3.11. on tarkoituksena järjestää Halloween-kemut Mäkelänrinteen 
kerhohuoneella. Lisätietoa seuraa. 

Pamausmestari Sairanen kertoi mahdollisuudesta päästä kutsumaan yliopiston 
kansleria pamaukseen 26.10. kello 13. Pamausmestarit ottavat ilmoittautumisia 
vastaan. Siisti asu ja osakuntanauha ovat suotavia.  
Kulttuurisihteeri Niklas Nurminen kertoi WiOL:in Suomi 100 -teemaisesta 
konsertista 10.11., jossa kantaesitetään Mikko Sidoroffin Osakunnalle säveltämä 
kuoroteos Se varpaita liikutti. Osakuntalaisille tapahtumaan kustannetaan vapaa 
pääsy. Mukana saattaa olla myös varsinaissuomalaista yleisöä. Civis Tiina 
Granström suositti ja suitsutti konserttia edelleen. 
Civis Suvi Okkola kertoi 20.11. järjestettävistä osakuntien yhteisvaltuuskunnan 
aktiivipäivällisistä. Ilmoittautuminen on edelleen auki, teemana on toogabileet. 
Facebook-tapahtumasta löytää linkin ilmoittautumislomakkeeseen. Tervetulleita ovat 
kaikki osakuntaikään katsomatta. 
Toiminnanohjaaja Oona Laine muistutti vielä 18.10. kello 18 Hämäläis-Osakunnan 
ruokalassa järjestettävästä suursitsien käynnistystapahtumasta. Talkooväkeä 
kaivataan runsaalti. Piia Pohjalainen suitsutti suursitsejä edelleen ja kertoi myös 
ohjelmatiimiin kaivattavan vapaaehtoisia. Civis Jaakko Tanhola tiedusteli, joutuuko 
hän sitsien ajaksi johonkin nakkiin, mikäli tulee mukaan järjestelytoimikuntaan. 
Toiminnanohjaaja Laine totesi, että esimerkiksi viestintätiimiläisillä ei varsinaisten 
sitsien aikana enää ole välttämättä juurikaan akuutteja tehtäviä, ja että mitä 
enemmän vapaaehtoisia, sitä vähemmän tehtävää per vapaaehtoinen.  
Kuraattori tiedusteli pamausarpajaispalkintojen hankintojen etenemisestä. 
Arpajaisvastaavat kertoivat saaneensa kirjelmät palkintojen hankkimista varten juuri 
äskettäin. 
Kuraattori kertoi opiskelijapiireissä esiintyneistä ikävistä huumaus- ynnä muista 
epäilyistä ja muistutti, että tapahtumien aikana ikävistä asioista voi raportoida 
esimerkiksi isännistölle. Tapahtumien jälkeen ikävien ja hankalien asioiden tiimoilta 
voi ottaa yhteyttä osakuntaneuvostoon ja kuraattoriin. Kuraattori totesi riita- ynnä 
muiden sellaisten tilanteiden setvimisen lukeutuvan tehtäviinsä. Kuraattori muistutti 
myös, että virkavallan kutsuminen on aina tarpeen vaatiessa paikallaan, ja että 
ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta on kunnioitettava.   



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 12/17 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Sairanen ehdotti lautasten viemistä pois. Lautaset vietiin pois. 
Sairanen kertoi taloudella menevän hyvin. Likvideintä varallisuutta on noin 6000 
euron verran. Kulukorvauslomakkeita voi toimittaa taloudenhoitajalle joko 
henkilökohtaisesti tai lehtihuoneen postilaatikon kautta. 

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2018, ENSIMMÄINEN KÄSITTELY 
Taloudenhoitaja Sairanen esitteli talousarvion, joka on ollut jo yli viikon Osakunnan 
internet-sivuilla tutustuttavana.  
Civis Leena Vasara palkittiin tikkukaramellilla erityisestä aktiivisuudesta talousarvion 
suhteen.  
Civis Essi Kuukka tiedusteli jäsenmaksukohdan pienuudesta. Taloudenhoitaja 
kertoi, että HYYn kautta maksetut jäsenmaksurahat eivät olleet ehtineet vielä 
saapua.  
Kuraattori kehotti korjaamaan myyntituotot-kohtaa siltä osin kuin osakuntatuotteiden 
myyntiä pyöritetään toiminta- ja julkaisurahaston kautta. Ekonomi Luikko totesi 
linjan olevan hieman hämärän osakuntatuotteiden kirjaamisen osalta. Ekonomi 
Luikko ja kuraattori palkittiin aktiivisuudesta tikkukaramellein.  
Viipurin-matkaan ei ole budjetoitu rahaa, joten kohta poistettaneen talousarviosta 
tyystin.  
Arkiston- ja kirjastonhoidon alle aiemmin piilotetut vakuutusmaksut on siirretty 
omaan kohtaansa.  
Abi-infobudjetista on siirretty 200 euroa Heteka-päivän budjettikohtaan aiempia 
toteumia mukaillen.  
Civis Leena Vasara arvioi ulkoasiaintoimikunnan budjetin ylittyvän ja pyysi 
määrärahaa korotettavan ainakin 50 eurolla. Taloudenhoitaja pyysi kokouksen 
mielipidettä mainitun määrärahan korottamisesta. Kokous siunasi 
määrärahakorotuksen.  
Taloudenhoitaja totesi edustusbudjetin tulleen tänä vuonna jo reilusti ylitetyksi. 
Käytiin läpi Osakunnan vakiintuneita edustuskäytäntöjä. Civis Tiina Granström 
tiedusteli, olisiko edustuskuluihin satsattava raha jostain pois. Taloudenhoitaja 
totesi, että raha on pois stipendisäätiön kassasta. Kuraattori muistutti, ettei 
stipendisäätiö ole pohjaton kaivo ja kertoi stipendisäätiön historiasta. Civis Oona 
Laine pohti, mahtaako ensi vuonna olla tiedossa suurempia ja kalliimpia juhlia. Civis 
Jaakko Tanhola tiedusteli, onko stipendisäätiöltä haettavan avustussumman kasvu 
ikiaikainen kehityssuunta, joka saattaisi muodostua ennen pitkää ongelmaksi. 
Ekonomi Luikko muistutti inflaatiosta. Kuraattori tulkitsi, että määrärahan nosto on 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 12/17 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

perusteltu. 
Keskusteltiin ansiomerkkimäärärahoista. Taloudenhoitaja Sairanen nollaa summan 
ennen seuraavaa käsittelyä. 
Taloudenhoitaja Sairanen kertoi Uppsalan- ja Tarton-matkoihin syydettävistä 
rahoista, ja että neuvoston käsittelyn jälkeen hän on hieman pienentänyt kyseisiä 
summia. Kuraattori totesi, että päätöksiä ulkomaille lähetettävistä edustajista ja siitä, 
mitä kaikkea ulkomaanedustusten yhteydessä voidaan kustantaa Osakunnan 
rahoista, voidaan tehdä myöhemminkin päätettyjen summien asettamissa 
puitteissa. Ekonomi Luikko totesi, että olisi linjakasta kustantaa myös ulkomaille 
kaksi edustajaa, semminkin kun näin menetellään kotimaassa järjestettävien 
juhlienkin suhteen. Taloudenhoitaja Sairanen huomautti, että kynnys lähteä 
ulkomaille on helposti korkeampi kuin muissa edustustapauksissa, ja että suurempi 
wiipurilaisosallistujamäärä on omiaan madaltamaan tuota kynnystä. Civis Johanna 
Vihtonen tiedusteli alla olevan Matkat-budjettikohdan sisältöä. Taloudenhoitaja 
Sairanen kertoi mainitussa kohdassa olleen aiemmin myös Uppsalan- ja Tarton-
edustusten matkakuluja, tämänvuotisessa toteumassa se pitää sisällään Lundiin 
suuntautuneen edustusmatkan. Civis Pekka Sutinen ehdotti kolmen matka-aiheisen 
budjettikohdan yhdistämistä. Civis Granström peräänkuulutti äänestystä. 
Keskusteltiin siitä, missä määrin eri matkojen kulujen seuranta vaikeutuu 
budjettikohtien yhdistämisen myötä. Kuraattori tulkitsi kokouksen tahtotilaksi, että 
kohdat yhdistetään. 
Taloudenhoitaja kertoi voivansa toimittaa halukkaille perehtymistä varten 
seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi laatimansa poistosuunnitelman. Kuraattori kysyi 
kokoukselta: ”Ketä kiinnostaa poistot?” Kokous oli vaiti.  
Hyväksyttiin talousarvio tehdyin muutoksin ensimmäistä kertaa.         

11. HTK 
Kuraattori höpisi omiaan asian vierestä. Civis Iija Eloranta kysyi lieden 
toimivuudesta. Lieden todettiin toimivan. Sihteeri Heiskanen kertoi huoneistoneuvos 
Ella Kälvälän puolesta, että HTK kokoustaa 18.10., että uusi liesi on asennettu ja se 
toimii, että tuoli- ja tuoppivarastoja on täydennetty, että fuksisitsien jälkeisestä 
siisteystilanteesta on huomautettu, ja että tämä aikoo pyytää Antti Rätyä poraamaan 
lisää ruuveja vaakunoiden kiinnittämistä varten. 

12. HYY-KUULUMISIA 
Varaedaattori Otso Heiskanen kertoi edaattori Otto Kaplaan puolesta, että 
ylioppilaskunnan uusi pääsihteeri on valittu ja uusi megalinjapaperi hyväksytty. 
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13. ULKOJÄSENHAKEMUKSET 
Sihteeri Heiskanen esitteli Rasmus Härkösen ulkojäsenhakemuksen. Kokous 
hyväksyi hakemuksen. Alli Tanhola esittäytyi ja perusteli ulkojäsenhakemustaan. 
Kokous hyväksyi hakemuksen. Sihteeri kyseli ulkojäsenten jäsenmaksujen perään.  

14. VIRKAILIJAHAUN AVAAMINEN VUODELLE 2018 
Sihteeri esitteli asian ja uhkasi avata haun sähköposti-ilmoituksella myöhemmin 
samana iltana. Kuraattori kertoi, missä määrin virkoja on Osakunnan historiassa 
ollut tapana jakaa useampien henkilöiden kesken, ja kehotti hakijoita harkitsemaan 
eri menettelytapojen välillä.   

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Civis Juho Ruti kertoi HYYn hyytymättömät-verenluovutuskampanjasta. 
Kampanjaan osallistumalla ja menestymällä voi saada käyttöönsä ylioppilaskunnan 
saunatiloja. Kampanja jatkuu ensi kuun loppuun asti. HYYn tiedotuskanavista ja 
tarvittaessa myös civis Juho Rutilta saa lisätietoja. Oona Laine kertoi löytäneensä 
Facebookista DGO luovuttaa -nimisen ryhmän.  
Ekonomi Luikko kertoi stipendisäätiön uudesta postilaatikosta, joka on aiempaa 
tietoturvallisempi. Sen pitäisi saapua osakuntatiloihin 18.10. Fuksistipendihakuaikaa 
on jäljellä kaksi viikkoa. Hakulomakkeita löytyy internetistä ja lehtihuoneesta. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.58. 

  

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Juho Ruti, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


