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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.29. Sihteerinä toimii civis Maini Salmi sihteeri Otso Heiskasen ollessa 
estynyt.  
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Leena Vasara et Suvi Okkola. 
 
4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Maiju Partamies et Mari Byckling. 
 
5. ASIALISTA 
 
Aino Hänninen esittäytyi kokoukselle ja toivoi, että hänen ulkojäsenhakemuksensa voitaisiin hyväksyä ko-
kouksessa. Hänninen kertoi olevansa poissaolevana Helsingin Yliopistosta, mutta opiskelevansa Taideyli-
opistossa. Lisättiin uusi kohta 12. Ulkojäsenhakemukset.  
 
6. POSTI 
 
Sihteeri esitteli postin:  
 

Kutsu Karjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhlaan 25.2. 

Kutsu Vasa nationin CIX vuosijuhlaan 18.2. 

Kutsu Östra Finlands Nationin 93. vuosijuhlaan 25.2. 

Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 110. vuosijuhlaan 4.2. 

Mainoskirje kylpylähotelli Sumassaarelta 

Kutsu Savolaisen osakunnan 112. vuosijuhlaan 18.2.  

Yliopisto-lehti 

Eteläsuomalainen-lehti 

Teatteri Vantaan ohjelmalehtinen 

Joulukortteja eri yhteistyötahoilta yhteensä 9 kpl 

Airutkutsu Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlaan 27.2. 

Kutsu Mannerheim 150 vuotta -konserttiin 15.2. 

 



Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlaan tarvitaan osakunnalta airuita. Kuraattori tiedusteli vapaaehtoisia ja 
huomautti, että miespuolisella airuella tulee olla frakki. Kutsussa esitetty päivämäärä aiheutti hämminkiä, 
joten päätettiin selvittää varma päivämäärä myöhemmin. Kuraattori neuvoi airuen tehtävästä kiinnostu-
neista lähettämään hakemukset sihteeri Otso Heiskaselle seuraavaan kokoukseen menneessä.  
 
7. ILMOITUSASIAT 
 
14.–16.12. Abi-infokiertue (4 osallistujaa) 
26.12. Tapsan tanssien etkot (7 osallistujaa) 
26.12. Tapsan tanssit (14 osallistujaa) 
10.1. HTK:n siivouspäivä  
10.1. Tiedotustoimikunnan kokous (9 osallistujaa)  
13.1. OYV:n osakuntaristeily (9 osallistujaa) 
15.1. HIFK vs. Veiterä (3 osallistujaa) 
 
Civis Roosa Marttinen toivoi, että jatkossa abi-infokiertuetta ei pidettäisi joulukuussa, sillä osallistujia oli 
aikaisempia vuosiakin vähemmän ja koska syksyllä abi-infosihteeriä työllistää jo HETEKA-päivä.  
 
8. TOIMINTA 
 
20.1. WiO:n perjantaihumu 
21.1. Virkailijanvaihtokaronkka 
24.1. Stipendihakuilta 
24.1. Liikuntasihteerin erikoinen 
25.1. Uudistetut keskiviikkokahvit 
27.1. Ekskursio Vietnamilaiseen ravintolaan 
7.2.   Kyykkäharjoitukset 
11.2. Akateemisen kyykän MM-kisat 
 
Civis Anna Luikko tiedusteli, miksi alkoholittomien alennus virkailijanvaihtokaronkassa on vain 2 euroa. Civis 
Luikon mukaan osakunnan sitseillä alennus on yleensä ollut suurempi. Civis Luikko korosti, että häntä ei 
haittaa muutos yksien sitsien kohdalla vaan hän haluaisi tunnustella pidemmän ajan linjausta kyseisessä 
asiassa. Toiminnanohjaaja ja isäntä eivät suoralta kädeltä osanneet sanoa, miksi tällaiseen hintapäätökseen 
oli päädytty. Civis Piia Pohjalainen vastasi, että viime vuonna rahaa kului enemmän alkoholittomiin juomiin 
kuin alkoholillisiin, minkä vuoksi hinta saattaa olla suurempi. Kuraattori arveli, että kustannukset ovat hyvin 
sitsikohtaisia. Civis Luikko toivoi, että alkoholittomana vaihtoehtona ei tarjottaisi alkoholittomia viinejä, 
jotka ovat myös verrattain kalliita. Kuraattori kiitti esiin tulleista huomioista ja toivoi isännistön pohtivan 
hinta-asiaa jatkossa.  
 
Emäntä Essi Kuukka toivoi, että kokouksessa voitaisiin pitää jo lähestulkoon perinteinen astioidenpalautus-
tauko.  
 
Civis Ella Taavitsainen kertoi, että Jukolan viesti juostaan Joensuussa 17.–18.6. Cives Taavitsainen ja Leena 
Vasara kokoavat osakunnan joukkueita ja heiltä voi myös kysyä lisätietoa tapahtumasta. Civis Taavitsainen 
korosti, että aikaisempaa harrastustaustaa ei vaadita. Civis Vasara mainosti, että osakunnan suunnistajilla 
on oma Facebook-ryhmä, johon voi liittyä.  
 
9. TALOUS 
 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi, että civis Tero Hirvonen hoitaa vielä toistaiseksi osakunnan taloutta, 
kunnes tilinkäyttöoikeudet saadaan siirrettyä. Civis Hirvonen kertoi, ettei ole vielä aloittanut tilinpäätöksen 
tekemistä. Myöskään uutta pesukonetta ei ole vielä maksettu, mutta se maksetaan pian. Pesukoneen hinta 



per osakunta on 1000 euroa. Civis Hirvonen toivoi, että osakunnan nettisivuilla voitaisiin pitää seurantaa 
kunkin virkailijan käyttämistä rahoista, jolloin myös virkailijoiden olisi helpompi seurata budjetinkäyttöään.  
 
10. HTK 
 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi, että HTK:n vuoden ensimmäinen kokous pidetään 20.1. Neuvosto on 
hyväksynyt virkailijoiden kulkuluvat ja ne astuvat voimaan kuun vaihteessa. Civis Tero Hirvonen kertoi, että 
Domus Gaudiumilla toimiva catering-firma on kysynyt voisivatko he käyttää pesukonetta päivisin. HTK kes-
kustelee asiasta.  
 
 
 
 
 
11. HYY-KUULUMISIA 
 
Civis Suvi Okkola kertoi, että huomenna on osakuntalaisten ryhmätapaaminen. Kuraattori kertoi, että Uu-
delle ylioppilastalolle on tulossa putkiremontti ensi kesänä. Kuraattori kertoi myös, että HYYn toiminta-
avustushakulomake on auki.  
 
12. ULKOJÄSENHAKEMUKSET 
 
Aino Hänninen esittäytyi kokoukselle jo aiemmin. Civis Tero Hirvonen ehdotti, että hyväksytään Hännisen 
ulkojäsenhakemus. Hyväksyttiin Aino Hänninen osakunnan ulkojäseneksi.  
 
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kuraattori muistutti valokuvaajaa virkailijataulun koostamisesta. Virkailijakuvia otetaan virkailijanvaihtoka-
ronkassa ja seuraavassa kokouksessa.  
 
Civis Suvi Okkola muistutti virkailijoita wikin täydentämistä ja toimintakertomuksen koostamisesta. Ehdo-
ton deadline molemmille on 5.2. Civis Okkola lupasi karkkia kaikille, jotka palauttavat toimintakertomuksen 
tekstinsä ajoissa ja lisäporkkanana civis Okkola lupasi papukaijamerkin niille, jotka palauttavat osuutensa 
ennen virkailijanvaihtokaronkkaa. Civis Okkola lisäsi, että asiasta on lähetetty virkailijoille myös sähköpos-
tia.  
 
Civis Anna Luikko muistutti, että stipendisäätiön apurahahaku on auki 31.1. klo 19.00 asti. Viikon päästä 
osakunnalla pidetään stipendihakuilta klo 18–20. Civis Luikko kannusti hakemaan stipendiä.  
 
Vuosijuhlamestari Mari Byckling kertoi, että osakunnan 364. vuosijuhla pidetään 4.3. Salmisaaressa Loisto-
salissa. Myöhemmin vuosijuhlaan tullaan valitsemaan puheen pitäjiä ja airuita.  Civis Anna Luikko muistutti 
ehdottaneensa jo aiemmin, että vuosijuhliin voitaisiin kutsua esimerkiksi kunniajäsen pitämään puhe isän-
maalle näin Suomi 100 -juhlavuotena. Civis Piia Pohjalainen tiedusteli aiotaanko osakunnalle ottaa uusia 
kunniajäseniä esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tai osakunnan 365. vuosijuhlan yhteydessä. 
Civis Pohjalainen ehdotti Viipurissa syntynyttä Martti Ahtisaarta kunniajäseneksi. Kuraattori pohti, että 
Suomi 100 voisi olla hyvä ajankohta kutsua uusi kunniajäsen.  
 
Civis Maiju Partamies kertoi ehdottaneensa kuraattorille, että hän voisi tehdä opinnäytetyönsä osakun-
nalle. Osakuntaneuvoston mielestä ajatus on hyvä. Civis Partamies kertoi, että opinnäytetyön aiheesta ei 
ole vielä täyttä varmuutta.  
 



Kuraattori kertoi, että Kruthornen ja Letta Gardet ovat kiinnostuneet uudesta vierailusta Helsingissä. Myös 
Sydskånska Nation on lähestynyt osakuntaa pitkästä aikaa ja pyytänyt wiipurilaisia vierailulle Ruotsiin 11.3.  
 
Kuraattori kertoi, että neuvosto on luvannut, että osakunta hoitaa Pääsky ry:n puolesta kaatuneiden muis-
topäivään kahvituksen sekä puhujia haudalle. 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.23.  
 

 

 

 

 

VAKUUDEKSI 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 

 
 
 

                                                                   
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 

                                                                     
Maini Salmi 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

    Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

    Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016. 

 

     
 
 
 
____________________________________ 
Maiju Partamies 

 
 
 
 
______________________________________ 
Mari Byckling 

 
LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

 


