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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 31.1.2017 
LÄSNÄ: 32 jäsentä, 2 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1), lisäksi kuraattori 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.24. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Tero Hirvonen et Jaakko Tanhola. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Juuso Paajanen et Iiro Uotila. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri Heiskanen esitteli postin, joka käsitti kutsun Kymenlaakson Osakunnan 84. 
vuosijuhlaan 25.2.  
Lisäksi toiminnanohjaaja Laine referoi airutkutsun filosofisen tiedekunnan promooti-
oon 25.–27.5. Kahta airutta pyydetään. Kuraattori kertoi, mikä promootio on. Avattiin 
haku airuttehtäviin. Cives Maini Salmi et Roosa Marttinen et Juho Ruti et Oona Laine 
ilmaisivat kiinnostuksensa. Civis Smolander esitti toiveenaan, ettei airuita valittaisi 
tässä kokouksessa, minkä kuraattori vahvisti. Lyhyitä, vapaamuotoisia hakemuksia 
saa lähettää sihteerille.    

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Laine ilmoitti seuraavaa:  

x 19.1. varjokaukkarit (=etkoilua Bottan kaudenavajaisia silmällä pitäen) 

x 20.1. virkailijanvaihtokaronkka, pöydässä 37 osallistujaa, jatkoilla 50 

x 24.1. stipendinhakuilta, 7 osallistujaa 

x 24.1. lenkkikerho Mäkelänrinteestä alkaen, 6 osallistujaa, hapokkaat 
tunnelmat 
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x 25.1. pullaa ja osakuntahumua -illan debytointi CV-klinikan kera, 
parhaimmillaan 25 osallistujaa 

x 27.1. ruokaekskursio, 9 osallistujaa. 
Kuraattori Falkenberg kertoi emerituskuraattori Tuovisen edustaneen SatO:n 
kuraattorinvaihtokaronkassa. 
Kuraattori Falkenberg ilmoitti stipendisäätiön puolesta stipendihaun päättyneen. 
Hän ei halunnut luvata mitään, mutta ounasteli mahdollisten kirjeiden saapuvan 
asianomaisille helmikuun puolenvälin tienoilla. 
Civis Suvi Okkola kertoi toimivansa Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n 
varapuheenjohtajana, ja että häneen saa ottaa yhteyttä relevanttien asioiden 
tiimoilta. OYV:n syntymäpäiviä vietetään 16.2., tiedossa on kahvia ja pullaa tai 
muuta vastaavaa. 
Kuraattori Falkenberg kertoi, että Luumäen vaakuna ilmaantuu seinälle ennen 
pitkää. 

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Laine kertoi tulevasta toiminnasta: 

x 7.2. treenataan MM-kyykkää silmällä pitäen, lähtö osakunnalta klo 17 

x kulttuuriekskursio naisklovnifestivaaleille Kaapelitehtaalle klo 18 

x 8.2. pullaa ja osakuntahumua, ohjelmassa laskiaisriehan laskuvälineen 
rakentamista 

x 10.2. liukuporrasekskursio ympäri Helsingin metroasemia. Käytiin 
keskustelua reittisuunnitelmasta. Toiminnanohjaaja linjasi, että kaikki 
metroasemat liukuportaineen käydään läpi. 

x 11.2. akateemisen kyykän MM-kisat, kolme joukkuetta lähdössä 

x 12.2. avantoekskursio Munkkiniemeen, lähtö Pasilan asemalta kello 13.20 

x 18.2. kaverisitsit, joille saa tulla ilmankin kaveria 

x sitsit Lappeenrannassa teekkareiden (kolmea eri sorttia) kanssa 

x 19.4. Willimiehen Wipellys -appro Lappeenrannassa. 
Liikuntasihteeri kertoi ilmoittavansa joukkueita alustavasti Jukolan viestiin jo 
seuraavana päivänä. Hän ottaa ilmoittautumisia edelleen vastaan. 
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9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Sairanen kertoi, että tilinkäyttöoikeus on siirtymässä 
lähitulevaisuudessa hänelle. Muutoin taloudelle kuuluu hyvää. Taloudenhoitaja 
emeritus Hirvonen kertoi, että hän on valmistellut tilinpäätöstä, ja että näyttää siltä, 
että päästään lähelle nollatulosta. Taloudenhoitaja Sairanen pyysi ilmoittamaan 
vuosijuhlaedustuksista ja niihin liittyvistä maksutiedoista itselleen sähköpostitse 
Facebook- ynnä muiden viestien sijaan. 

10. HTK 
Huoneistoneuvos Kälvälä kertoi sähköpostilistalle lähetetyn palautekyselyn, johon 
saa vastata 16.2. asti. Lisäksi hän kertoi haun siivoojaksi olevan auki 15.2. asti. 
Siivoojan tehtävänä on hoitaa yleissiivous viikoittain, mistä hänelle maksetaan 200 
euron kuukausittainen palkkio. Kesäkuukausina siivous tarvitsee suorittaa vain 
kerran kuukaudessa, ja koko kesän palkkio on 200 euron suuruinen. Civis Laura 
Mykkänen tiedusteli, voiko myös HTK:ssa toimiva henkilö hakea tehtävää, mihin 
huoneistoneuvos Kälvälä vastasi myöntävästi.  
Hän kertoi edelleen, että kulkulupien pitäisi olla toiminnassa, ja että kulkulupien 
uusien haltijoiden pitää käydä aktivoimassa lupansa HYYn keskustoimistolla.  
Lisäksi kerrottiin uuden tiskikoneen saapuneen, mutta että se ei vielä ollut 
toiminnassa. Toivottiin asentajan saapuvan loppuviikosta. Käyttökoulutus 
järjestetään, kun sen aika koittaa. Kerrottiin toimistoon hankitun uuden tulostimen, 
keittiöön radion, kakkulapioita ynnä salaattiottimia.  
Muistutettiin, että osakunnalla on päivystys tätä nykyä vain keskiviikkoisin, ja ettei 
flyygelin kostutinlaitteen johtoa saa irrottaa.  
Kuraattori Falkenberg pyysi HTK:ta hankkimaan laadukasta wc-paperia. 

11. HYY-KUULUMISIA 
Sihteeri, varaedaattori Heiskanen kertoi uuden hallituksen talousjohtokuntineen 
aloittaneen toimintansa, ja että HYYn erilaisissa valiokunnissa pääsee tekemään 
monenlaista hauskaa.  

12. OSAKUNNAN AIRUIDEN VALINTA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON VUOSI-
JUHLAAN 27.2. 

Keskusteltiin lyhyesti sukupuoli-identiteeteistä ja -kiintiöistä, minkä jälkeen valittiin 
airuiksi cives Piia Pohjalainen et Juho Ruti. 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
Kulttuurisihteeri Nurminen pyysi ilmoittautumaan naisklovnifestivaaliekskursiolle 
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viimeistään seuraavana päivänä. Valokuvaajan ominaisuudessa hän muistutti 
neljästä puuttuvasta virkailijakuvasta. 
Vuosijuhlamestari Byckling pyysi vapaaehtoisia kutsumaan kunniajäseniä 
vuosijuhlaan. Vapaaehtoisia ilmoittautui tarvittavat yhdeksän kappaletta. 
Vuosijuhlamestari Byckling tiedusteli edelleen vapaaehtoista pitämään puheen 
itsenäiselle isänmaalle. Civis Haukka ilmoittautui vapaaehtoiseksi. 
Vuosijuhlapaikaksi on varmistunut Loistosali Salmisaaressa, juhlapuhujaksi 
Helsingin piispa Irja Askola.  
Civis Juuso Paajanen ilmoitti lappeenrantalaisen Pumpun pubin lopettaneen 
toimintansa. 
Civis Suvi Okkola kehotti päivittämään virkailijawikiä ja laatimaan tekstikappaleita 
toimintakertomusta varten. 
Civis Leena Vasara kertoi ulkoasiaintoimikunnan kokoustavan piakkoin osakunnan 
kokouksen jälkeen.  
Civis Maiju Partamies kertoi opinnäytetyönsä edistyvän ja olevansa hyvillään siitä, 
että kokouksessa oli ollut paljon ihmisiä ja ruokakin hyvää. 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.23. 

 

 

  

VAKUUDEKSI 
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
______________________ 
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
______________________ 
Otso Heiskanen, sihteeri 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Juuso Paajanen 

 
 
 
 
_______________________ 
Iiro Uotila 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


