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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 14.2.2017 
LÄSNÄ: 25 jäsentä, 2 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1) 

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 Aino Pesonen et Piia Pohjalainen. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Juho Ruti et Pekka Sutinen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

x V-Dalan Landskapsposten-lehti 

x Lappeenrannan museoiden näyttelykalenteri 

x kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 18.3. 

x kutsu Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 4.3. 

x airutkutsu filosofisen tiedekunnan promootioon 25.–27.5. 

x kutsu Teknologföreningenin vuosijuhlaan 25.3. 

x kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan, Satakuntalaisen osakunnan ja Åbo 
Nationin yhteiseen vuosijuhlaan 25.3 (Kuraattori kertoi, että neuvosto oli päät-
tänyt kustantaa 6 illalliskorttia, kutsu tällä hetkellä kuitenkin kahdelle. Sihteeri 
Heiskanen neuvottelee asiasta länsisuomalaisten kanssa). 
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7. ILMOITUSASIAT 
x Ulkoasiaintoimikunta oli kokoustanut 31.1. Tiedossa oli jo, että Lundista saapuu kaksi 

vierasta vuosijuhliimme. Vieraitten saapumisaikaa tiedustellaan ja kenties perjan-
taina 3.3. järjestetään heille ohjelmaa.  

x Ohjelmatoimikunta oli kokoustanut 31.1. Civis Laine kannusti osakuntalaisia sankoin 
joukoin mukaan 8.4. järjestettäville LUT-sitseillä, jossa on ohjelmaa koko viikonlopun 
ainakin kyykän, kampuskierroksen ja silliksen merkeissä (haalarit siis mukaan!). 
Länsi-Kamppi-sitsit, joissa on mukana DGO, KsO ja SatO, on päätetty järjestää 28.4, 
lisää tietoa seuraa lähempänä ajankohtaa.  

x 7.2. kyykkäreenit, paikalla 5 wiipurilaista 

x 8.2. pullaa ja osakuntahumua, ohjelmana laskuvälineen rakentamista Laskiaista var-
ten, paikalla 0 wiipurilaista 

x 8.2. kulttuuriekskursio naisklovnifestivaalille, osallistui 4 wiipurilaista 

x 10.2. liukuporrasekskursio, sisältäen juoksemista, pizzan syömistä ja karaokebaa-
rissa pistäytymistä, mukana 7 wiipurilaista 

x 11.2. MM-kyykkä Tampereen Hervannassa, mukana 13 wiipurilaista, naisten joukkue 
voitti kaksi peliä (toinen Hämäläis-Osakuntaa vastaan) 

x 12.2. avantoekskursio, hyytävää menoa auringon paisteessa, paikalla 3, joista 2 wii-
purilaista 

x 13.2. tiedotustoimikunnan kokous, paikalla 4. Saatu uusi tapahtumajuliste seinälle ja 
virkailijajuliste tulossa. 

x Asuntohaku alkaa 22.2. klo 15 ja päättyy 22..3, tarkemmat tiedot löytyvät osakunnan 
sivuilta haun alkaessa.  

x Kuraattori et civis Hirvonen olivat olleet edustamassa PPO:n vuosijuhlilla 4.2., jat-
koilla 5.2. oli kokoontunut KyO:n ja WiO:n kunnialautakunta kuraattorien johdolla vaa-
kunaerimielisyyksien vuoksi, puheenjohtajana oli toiminut KO:n kuraattori Outi Tiai-
nen ja sihteerinä KO:n toiminnanohjaaja Kirsi Kauppinen. Oli päätetty yksimielisesti, 
että tehdään seiniin lisää reikiä vaakunoille. 

x Uusi astianpesukone on toiminnassa ja siitä oli pidetty 2.2. koulutus emännistölle. 

x Kuraattori kertoi stipendisäätiön sihteerin puolesta, että stipendikirjeet oli postitettu. 
Stipendisäätiö oli päättänyt kokouksessaan 9.2 jakaa stipendejä melkein 200 000 eu-
ron edestä. Tarkemmat tiedot julkaistaan vuosijuhlilla. Kuraattori onnitteli kaikkia sti-
pendin saajia ja kehotti olemaan huolellisia hakemuksien täytössä, sillä tälläkin ker-
taa oli eräälle selvityspyynnölle ilmennyt tarvetta. Opintoavustukset maksetaan vuo-
sijuhlien alla. Civis Pohjalainen muisteli, että viime vuonna stipendit maksettiin vasta 
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seuraavana maanantaina, joten kannattaa tarkastaa tilin saldo ennen vuosijuhlille 
lähtemistä.  

x Kuraattori rohkaisi lähtemään Lundiin vuosijuhlille 11.3. ja muistutti, että osakunta 
sponsoroi matkatkin. Ilmoittautuminen 18.2. mennessä ulkoaisainsihteerille.  

8. TOIMINTA 
x 14.2. osakuntavideon kuvaus alkaa kokouksessa mannequin challengen merkeissä. 

(Kokous jähmettyi 30 sekunnin ajaksi.)   

x 14.2. elokuvailta kokouksen jälkeen, elokuva Rengasrikkoja on civis Laineen käsikir-
joittama, ja se kertoo rakkaudesta ja ystävyydestä. Lisäksi elokuvassa on monelle 
tuttuja lappeenrantalaismaisemia.  

x 16.2. lenkkikerho kokoontuu aamulla todennäköisesti klo 10 Töölönlahdella. Lisää 
tietoa on tulossa pian sähköpostilistalle.  

x 16.2. Osakunnalla OYV:n 50-vuotis syntymäpäiväkahvit klo 16 alkaen. Civis Okkola 
vihjaili myös pienestä kisailusta. 

x 18.2. Kaverisitsit, Civis Laine rohkaisee osallistumaan ja tuomaan vaikka useamman 
kaverin mukaan. Ilmoittautuminen loppuu 15.2. 

x 23.2. Liikuntaekskursio HIFK-SAIPA-peliin, liikuntasihteeri Paajanen vihjasi, että osa-
kunta voi sponsoroida lippuja jopa sadan euron edestä. Ilmoittautumiset civis Paaja-
selle sunnuntaihin 19.2 mennessä.  

x 28.2. Laskiainen, laskiaisrieha rakennetun laskuvälineen kanssa Kaivopuistossa, il-
lalla Sivistyksellä saunailta. 

x 1.3. osakunnan kokous, Kuraattori muistutti kokouksen juhlallisuudesta vuosijuhlavii-
kon vuoksi, eli siisti pukeutuminen ja nauha mukaan. 

x 2.3. Lauluiltama osakunnalla vuosijuhlatunnelmaa ennakoiden. Kuraattori ilmaisi 
huolensa laulujen hidastuneista tempoista ja uhkasi lahjoittaa metronomin tarkkail-
lakseen laulujen tempoa vuosijuhlilla. Laulunjohtaja Pohjalainen oli huomannut sa-
man ja lupasi puuttua asiaan. 

x 10.3. Kulttuuriekskursio Mannerheim-museoon ESO:n kanssa, ilmoittautumiset civis 
N. Nurmiselle.   

x Civis Taavitsainen pyysi innokkaita ilmoittautumaan 31.3. Otaniemessä järjestettä-
vään sählyturnaukseen. Kuraattori muistutti osakunnan omasta sählyvuorosta (joka 
keskiviikko alkaen kello 21 Kumpulassa) ja mainitsi pelaajilla olevan myös oma Fa-
cebook-ryhmänsä.  
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x Kuraattori muistutteli Viron vappureissusta ja kyseli halukkaita koordinoimaan reis-
sua, kukaan ei vielä ottanut vastuuta reissusta.  

9. TALOUS 
Osakunnan tilien käyttöoikeudet oli siirretty civis Sairaselle. Hän kertoi tilinpäätöksen 
olevan tehty ja sen olevan mahdollisia hakemattomia viime vuoden kulunkorvauksia ja 
toiminnantarkastusta vaille valmis. Osakuntavuorit olivat saapuneet, maksuista myö-
hemmin lisää tietoa. Civis Sairanen muistutti myös ilmoittamaan vuosijuhlaedustuksista 
ajoissa sähköpostilla hänelle ja civis Heiskaselle. Civis Hirvonen kertoi vuoden 2016 ti-
linpäätöksen voiton olevan tarkoituksellista, sillä edellisvuosina oli tullut tappiota.  

10. HTK 
Civis Kälvälä kertoi uuden tiskikoneen olevan nyt toiminnassa. Hän muistutti vielä osa-
kuntatilojen siivoojan hausta, joka päättyy 15.2 ja HTK:n palautekyselyyn vastaamisesta, 
joka sulkeutuu 16.2. Kuraattori huomautti epäsiisteydestä varsinkin juhlien jälkeen ja ke-
hotti käyttämään normaalia järkeä tilojen käytössä, sekä ettei flyygeliä saa siirrellä.  

11. HYY-KUULUMISIA 
Civis O. Kaplas kertoi edustajiston vuoden alkavan 27.2 isolla kokouksella, jossa käy-
dään läpi toimintasuunnitelmaa ja yritetään varmistaa, ettei Uuden ylioppilastalon re-
montti venyisi.  

12. ULKOJÄSENHAKEMUKSET 
Osakunnalle oli tullut yksi ulkojäsenhakemus. Kuraattori oli saanut 3.2. suullisen hake-
muksen Onni Lammelta, jota oli kehottanut tulemaan kokoukseen värilliset kalsarit ja-
lassa. Onni Lampi esitteli itsensä. Käytiin keskustelua hänen sukujuuristaan sekä jäsen-
maksun maksamisesta. Civis Smolander ehdotti hakemuksen hyväksymistä, kunhan 
Lampi täyttää kirjallisen hakemuksen. Civis Pohjalainen antoi Lammelle kirjallisen hake-
muksen. Civis Sutinen iloitsi uudesta sähköteekkarista osakunnalla 12 vuoden tauon jäl-
keen. Hakemusta kannatettiin, hyväksyttiin Onni Lampi osakunnan ulkojäseneksi. 

13. HUOMIONOSOITUKSET 
Varakuraattori esitteli vaakunatoimikunnan esityksen myönnettävistä vaakunoista. (ks. 
LIITE 2). Asianomaiset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Avattiin keskus-
telu, epäiltiin varakuraattori E. Kaplaan jääviyttä aviomiehensä vuoksi. Civis Sutinen eh-
dotti esityksen hyväksymistä, ja ehdotusta kannatettiin. Hyväksyttiin vaakunatoimikun-
nan esitys. Kuraattori kertoi ansiomerkkitoimikunnan kokoontuvan vielä ennen juhlako-
kousta. Neuvostolle saa tehdä ehdotuksia värienkanto-oikeuksien jakamisesta.  
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14. TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 
Varakuraattori E. Kaplas kertoi toimintasuunnitelman tarkoituksen, joka on suunnitella 
vuotta ja saada HYYltä toiminta-avustusta. Varakuraattori referoi toimintasuunnitelman 
sisällön ja muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Vain osakunnan julkaisutoiminnasta 
kertovaan kappaleeseen oli tehty muutoksia, joita ei ollut osakunnan sivuilta löytyvässä 
versiossa.  
Julkaisutoiminnassa on uutena tänä vuonna laulukirjan ja kuoroteoksen julkaiseminen. 
Abi-Williä ei ole julkaistu vähään aikaan, joten se oli poistettu toimintasuunnitelmasta. 
Keskiviikkokahvit oli muutettu toiminnallisemmaksi ”pullaa ja osakuntahumua”- tapahtu-
maksi. Toimintasuunnitelmassa on maininta uuden lenkkikerhon perustamisesta, joka on 
jo pari kertaa kokoontunut.  
Civis Smolander huomautti lenkkikerhon ja WOSU:n toiminnan päällekkäisyydestä, josta 
heräsi keskustelua. WOSU ei ole kuitenkaan järjestänyt moneen vuoteen säännöllistä 
lenkkitoimintaa, ja civis Taavitsainen painotti suunnistuksen ja hölkän olevan täysin eri 
lajit, eikä enempää keskustelua aiheesta syntynyt.  
Civis Lampi ehdotti uuden toiminnan (kuten lenkkikerhon) korostamista suunnitelmassa 
erillisellä kappaleella. Abi-infokiertueen ajankohdan siirtäminen syksylle ei herättänyt 
kummempaa keskustelua. Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia stilistisiä muutoksia.  
Civis Okkola muistutti OYV:n osakuntakuukausien ottamisesta mukaan toimintasuunni-
telmaan. OYV-kappaleeseen lisättiin maininta Wiipurilaisen Osakunnan vastuukuukau-
desta, joka on toukokuu, jolloin järjestettäisiin yhteisosakuntalainen tapahtuma. Ympä-
ristöstrategiaan lisättiin maininta HTK:n uudesta ympäristövastaavan virasta.  
Civis Pohjalainen ehdotti esityksen hyväksymistä näillä pienillä muutoksilla. Civis Suti-
nen kannatti ja muistutti uusien muutosten toteuttamisesta vuodelle 2018 tai muutoksia 
tämän vuoden talousarvioon. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. 

15. OSAKUNNAN AIRUIDEN VALINTA FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN PROMOO-
TIOON 2017 

Hakemuksensa airueksi oli aiemmin päivällä perunut civis Salmi, ja kokouksessa hake-
muksensa perui civis Ruti, joten ehdolle jäivät cives Laine et Marttinen. Cives Pohjalai-
nen et Smolander kertoivat promootion olevan hieno tapahtuma ja kannustivat muitakin 
asettumaan ehdolle. Muita halukkaita ei kuitenkaan asettunut ehdolle. Valittiin osakun-
nan airuiksi filosofisen tiedekunnan promootioon 2017 cives Laine et Marttinen. 

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
x Civis O. Kaplas ilmoitti B-festin (11. - 12.3) alkavan 11.3. klo 17. 

x Civis O. Kaplas mainitsi myös korp! Amicitian järjestävän kevätkommerssin 28. - 30.4.  
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x Civis Laine ilmoitti uuden Willin ilmestyneen tänään, aiheena rakkaus. 

x Kuraattori kannusti vuosijuhlamestarin puolesta ilmoittautumaan vuosijuhlaan, joka 
järjestetään Loistosalissa Salmisaaressa ja muistutti stipendisäätiön maksavan myös 
avecit juhlaan.  

x Kuraattori kyseli civis Mykkäsen kuulumisia, joka vastasi: ”Hyvin menee.” 

x Kuraattori huomioi Jonna Malaskan tulleen pitkän tauon jälkeen osakunnan kokouk-
seen. 

x Civis O. Kaplas ilmaisi haluavansa kotiin.  

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 21.01 

  

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Anton Falkenberg, kuraattori 

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

 
 
 
 
_______________________ 
Juho Ruti, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Pekka Sutinen, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Vaakunatoimikunnan esitys 
 


