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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 14.3.2017 
LÄSNÄ: 31 jäsentä, 1 ulkojäsen (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.19. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Ella Taavitsainen et Ella Kälvälä. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Oona Laine et Laura Mykkänen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri Otso Heiskanen esitteli postin: 

x kutsu yliopiston vuosipäiväjuhlaan 24.3.2017 

x kutsu Wiipurin arkistoyhdistys ry:n kevätkokoukseen 6.5.2017  

x kiitoskirje inspehtorilta vuosijuhlan johdosta (Kuraattori luki kirjeen ääneen ko-
koukselle.) 

x kutsu Eteläsuomalaisen osakunnan Eskon häihin 1.4.2017 

x kutsu Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 8.4.2017 

x Satakuntalaisen Osakunnan Karhunkierros-lehti. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Oona Laine ilmoitti seuraavaa: 

x 2.3. lauluiltama DGO:lla, paikalla 10 henkeä 

x 3.3. juhlalenkki, juostiin 3640 metriä, paikalla 5 henkeä 

x 4.3. vuosijuhla, paikalla 120 henkeä 
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x 5.3. jatkot, joilla Woro esiintyi, paikalla runsaalti ihmisiä 

x 5.3. sillilounas karaokella höystettynä 

x 10.3. Mannerheim-museoekskursio, paikalla 4 wiipurilaista 

x 11.3. B-fest, paikalla 15 henkeä, joista 6 jaksoi 12.3. asti 
Lisäksi civis Suvi Okkola kertoi seuraavaa: 

x Kangaskassit ovat saapuneet osakunnalle, ja niitä voi ostaa. 

x Kotiseutukerho vietti vuosijuhlakokousta 4.3., paikalla oli 14 osallistujaa. 

x Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kevätkokous pidettiin Hämäläis-
Osakunnalla 13.3. Kokouksessa vahvistettiin päätös osakuntain 
jäsenmaksun säilymisestä 12 euron suuruisena, myös strategiasta käytiin 
lähetekeskustelua. 

Civis Aleksi Haukka kertoi käyneensä Sydskånska Nationenin luona edustamassa.  
Kuraattori kertoi Woron keikkailleen Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 
kuraattorinvaihtokaronkassa 11.3.  
Kuraattori kehotti osakuntalaisia ostamaan kangaskasseja. Civis Piia Pohajalainen 
kysyi, miten niitä ostetaan, ja voisiko aiheesta tiedottaa tai markkinoida. Ohjeistettiin 
maksamaan tuotteen hinta toiminta- ja julkaisurahaston tilille ja kinuamaan 
maksettua tuotetta taloudenhoitaja Eetu Sairaselta. Muistutettiin myynnissä olevan 
myös esimerkiksi siviilimerkkejä ja kangasmerkkejä. 

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

x 15.3. järjestetään asuntohakuilta 17.30 alkaen Mäkelänrinteessä sekä 
stipendisäätiön omistamissa asunnoissa. Asuntohaku loppuu 22.3. klo 15, 
eikä myöhästyneitä hakemuksia käsitellä, postileimasta riippumatta. Postin 
nykyinen leimauskäytäntö herätti keskustelua, civis Ella Taavitsainen tiesi 
kertoa, että postileimoja jaellaan vielä nykyäänkin. 

x 15.3. luvassa myös pullaa ja osakuntahumua, jossa mukana kotiseutukerho. 
Civis Suvi Okkola kertoi aluksi kokoustettavan ja valittavan virkailijat kuluvalle 
vuodelle, minkä jälkeen seuraa maisteluilta, jossa maistellaan kotiseutuun 
liittyviä virvokkeita ja pidetään makuraati.  

x 16.3. lenkkikerho juoksee kestävyysjuoksija Alisa Vainion opastuksella. Lähtö 
osakunnalta kello 17. 

x 22.3. kulttuurisihteeri järjestää yhdessä KSO:n kanssa ekskursion Tom of 
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Finland -elokuvanäytökseen, ilmoittautumisia pyydetään 20.3. mennessä. 

x 24.3. järjestetään DGO:n kotibileet, joihin kaikki saapukoot paikalle. Tilaisuus 
alkaa kello 18:n aikoihin, mutta mukaan saa liittyä missä vaiheessa hyvänsä. 
Luvassa gaala.  

x 31.3. järjestetään HTK:n pikkujoulut, ilmoittautumiset Antti Rädylle. 

x 31.3. järjestetään sählyturnaus, josta liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi 
seuraavaa: sijainti Otaniemessä, ensimmäinen peli kello 17, seuraava 17.30. 
Ainakin kolme peliä pelataan, jos ja kun peleissä pärjätään, niin jatketaan. 
HTK:n pikkujouluihinkin ehtii turnauksen jälkeen vielä hyvin. 

x 1.4. järjestetään herrapäivälliset.  

x 7. - 9.4. vietetään Wiipuripäiviä Lappeenrannassa. Sikäläinen ylioppilaskunta 
ja teekkarit järjestävät yhtä sun toista hienoa. Kaikki lähtekööt mukaan 
edustamaan. Majoituskin on järjestetty, sitä suositellaan kaikille osallistujille. 
Tiedusteltiin, onko osallistujamäärää mitenkään rajoitettu, mihin vastaus oli, 
että de facto ei. 

x 19.4. järjestetään Lappeenrannassa Willimiehen Wipellys -appro, jota varten 
maksuohjeet halukkaille on lähetetty. 

Civis Laura Mykkänen tiedusteli debatin ajankohtaa, jonka todettiin olevan 29.3. 
Kannustavaa yleisön saapuminen paikalle on vähintäänkin suotavaa. 
Q kertoi Worosta eli Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesterista. Nykyinen 
kokoonpano on jo kypsähköön osakuntaikään ehtinyttä, ja tuore soittaja- ja laulaja-
aines olisi kovin tervetullutta.  

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi, ettei hänellä ollut erityistä kerrottavaa. 
Kuraattori tiedusteli, onko luvassa perinteistä näin täytät kulukorvauslomakkeen -
luentoa? Taloudenhoitaja kertoi, ettei ollut miettinyt päivämäärää valmiiksi, mutta 
että ehkä ensi kokouksessa aihetta voitaisiin käsitellä. 
Civis Laura Mykkänen kertoi maksaneensa lakkivuorin hinnan ja kysyi, mistä sen 
saa. Vuorin saa sihteeri Otso Heiskaselta. 

10. TILINPÄÄTÖS 2016, ENSIMMÄINEN KÄSITTELY 
Taloudenhoitaja emeritus Tero Hirvonen esitteli asian. (Ks. LIITE 2) Tulos oli 
plusmerkkinen, mutta tarkoituksella, koskapa edeltävinä vuosina oli tehty tappiota.  
Fuksisihteeri emerita Venla Kaplas kummasteli fuksitoimintakohtaa, Hirvonen 
selvensi asian; kyse oli fuksi-Willin kuluista.  
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Kohta ”Muu kulu” oli WiOLilta ostettuja Karjala-levyjä ynnä Kruthorn-silliksen 
odottamattomia menoja.  
Kuraattori tiedusteli civis Anna Luikon mielipidettä Poistot-kohdasta. Civis Anna 
Luikko totesi, ettei kohta näytä menevän minkään suunnitelmien mukaisesti, vaikka 
näin poistojen tapauksessa olisi suotavaa olla. Kuraattori kysyi: ”Joudummeko 
hirteen?” Civis Luikko totesi, ettei ongelmia verottajan kanssa tule.  
Keskusteltiin lyhyesti Osakunnan omistamien osakkeiden arvosta.  
Civis Piia Pohjalainen kysyi, onko järkevää sijoittaa fuksi-Willin kustannuksia 
fuksisihteerien budjettikohtaan. Kuraattori totesi, että raha on rahaa, oli se missä 
budjettikohdassa hyvänsä, mutta että tavallaan kulut olisi ehkä järkevämpää laittaa 
Willin omaan budjettikohtaan. Asianomaisia budjettikohtia tarkasteltaneen 
seuraavaa budjettia laadittaessa.  
Civis Anna Luikko kertoi Aalto-yliopiston maksaneen abi-infokiertueen 
kilometrikorvaukset, ja että Helsingin yliopiston kautta rahoja ei välttämättä 
vastaisuudessa enää saataisi irtisanomisten vuoksi. Aallon kilometrikorvaukset ovat 
vaatimattomammat kuin Helsingin yliopistolla aiemmin, mutta sentään tyhjää 
paremmat.  
Kuraattori varmisti, että kokous ymmärsi, mistä tilinpäätöksessä on kyse.  
Civis Piia Pohjalainen kysyi, saavatko vastuunalaiset tehdä ehdotuksia kokoukselle 
aiheen tiimoilta, minkä kuraattori kielsi. Civis Pekka Sutinen ehdotti tilinpäätöksen 
hyväksymistä. Civis Niklas Nurminen kannatti, ja kokous hyväksyi vuoden 2016 
tilinpäätöksen ensimmäistä kertaa.   
Apuemäntä Annika Ikonen pyysi astianvientitaukoa, mikä myös pidettiin. 

11. HTK 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi seuraavan kokouksen olevan 23.3., ja 
pikkujouluja vietettävän 31.3. Ilmoittautuminen pikkujouluihin kehotetaan 
suorittamaan 28.3. mennessä Antti Rädylle. Viime vuoden emännistölle, isännistölle 
ja HTK:laisille pikkujoulut ovat ilmaiset, muille 10 euron hintaiset. 
Osakuntahuoneiston oven kortinlukija oli ollut hetken epäkunnossa, mutta toimii 
jälleen. Tulostinkin toimii, kunhan muistaa käyttää tulostettaessa Mozilla Firefoxia.  
Kuraattori ilmoitti, että DGO:n humppapörssi -fb-ryhmään saa postata vain mukavia 
asioita.  
Civis Maini Salmi ilmaisi skeptisyytensä uusien päivystyskäytäntöjen suhteen ja 
totesi, että ainakin petraamisen varaa on. Tilojen käyttäjät on koulutettava huolella 
postien noutamiseen ja roskien viemiseen. Civis Tero Hirvonen kehotti jokaista 
virkailijaa huolehtimaan omalta osaltaan posteista ynnä muista aina tiloihin 
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saapuessaan. Todettiin, että jos uudet ohjeistukset sisäistetään, ei toivoa ole 
menetetty, ja peräänkuulutettiin korjausliikettä.    

12. HYY-KUULUMISIA 
Civis Otto Kaplas ei paikalla, mutta civis Venla Kaplas välitti viestin: edustajiston 
kokous ensi viikon torstaina, luvassa tilinpäätöksiä, samalla luvassa keskustelua 
hallopedien valinnasta ja uudesta megalinjapaperista. Civis Otso Heiskanen kertoi  
aiheista hieman lisää. 
Kuraattori kertoi Uuden ylioppilastalon linjasaneerauksessa käsiteltävän myös 
ilmastointihormeja. Civis Jaakko Tanhola tähdensi, mitä linjasaneeraus tarkalleen 
ottaen merkitsee. Käytiin keskustelua myös esteettömyyspyrkimyksistä Uuden 
ylioppilastalon suhteen, erilaisista luiskista ja mäenlaskusta. Toivotettiin 
linjasaneeraukselle jouhevuutta.   

13. OSAKUNNAN AIRUEN VALINTA FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN PROMOOTI-
OON 2017 

Hakemuksia airuen tehtävään oli saapunut civis Maini Salmelta ja civis Anna 
Luikolta. Sihteeri Otso Heiskanen kertasi relevantit päivämäärät, ja ääntenlaskijat 
valmistautuivat tehtäväänsä. Hakijat esittäytyivät. 
Civis Tero Hirvonen tiedusteli, millainen on kauppakorkeakoulun promootio, mihin 
civis Luikko vastasi, että ”jonkinlainen” ja tähdensi, ettei aio siihen osallistua. 
Civis Hirvonen tiedusteli edelleen, tuottaako ylenmääräinen seisominen hakijoille 
ongelmia. Civis Salmi kertoi toimineena torimyyjänä, civis Luikko kertoi pärjäävänsä 
sisulla. 
Kuraattori kysyi, osaavatko hakijat käyttäytyä Osakunnan arvon mukaisesti, mihin 
molemmat vastasivat ehdottoman myöntävästi. 
Keskusteltiin lyhyesti Osakunnan oman airutkoulutuksen järjestämisestä.  
Ääntenlaskennan ajaksi siirryttiin asialistan kohtaan 14.  
Ääntenlaskijat ilmoittivat vaalin tulokseksi Maini Salmi: 15 ääntä, Anna Luikko: 16 
ääntä. Valittiin Osakunnan airueksi filosofisen tiedekunnan promootioon civis Anna 
Luikko. 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Civis Aleksi Haukka kertoi virolaisen ystävämme jättäneen A-kirjaimella merkityn 
laulukirjansa osakunnalle.  
Civis Suvi Okkola kertoi, että osakuntien yhteisvaltuuskunnalla olisi tarvetta 
erityisesti taloudenhoitajalle ja suursitsien pääorganisaattorille. Keskusteltiin 
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suursitseistä.  
Toiminnanohjaaja Oona Laine kehotti osakuntalaisia laittamaan kalentereihinsa 
päivämäärän 28.4. Tuolloin ovat luvassa DGO:n, KSO:n ja SatO:n yhteissitsit, joille 
tavoitellaan 100 osallistujaa. Teemakin on eeppinen.  
Osakunnan naisia kehotettiin jäämään kokouksen jälkeen suunnittelemaan 
herrapäivällisiä. Kuraattori kehotti niehiä nauttimaan virvokkeita Töölöön siksi aikaa.  
Civis Aleksi Haukka kertoi saaneensa joltakulta lundilaiselta juhlarahan, jonka hän 
ojensi edelleen kuraattorille.  

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.47. 

  

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2017. 

 
 
 
 
_______________________ 
Anton Falkenberg, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Otso Heiskanen, sihteeri 

 
  

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

 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja 
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LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Tilinpäätös vuodelta 2016 


