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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 28.3.2017 
LÄSNÄ: 25 jäsentä, 1 ulkojäsen (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.23. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Jaakko Tanhola et Aino Pesonen. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Aleksi Haukka et Eetu Sairanen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

x Keskisuomalaisen Osakunnan Ksoidin-lehti 

x Nylands Nationin Terra Nova -lehti 

x Yliopisto-lehti 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja ilmoitti sihteerin välityksellä seuraavaa: 

x 15.3. asunnonhakuilta, paikalla 7 wiipurilaista 

x 15.3. kotiseutukerhon osakuntahumupullailtama, paikalla 14 osakuntalaista 

x 22.3. Tom of Finland -ekskursio, paikalla 8 osakuntalaista 

x 24.3. DGO:n kotibileet, jopa 90 osallistujaa 

x 25.3. 6 wiipurilaista edustamassa Tillsammans-vuosijuhlassa. 
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Civis Suvi Okkola ilmoitti sihteerin välityksellä seuraavaa:  

x 18.3. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlilla kaksi wiipurilaista edustajaa 

x 15.3. kotiseutukerhon kokous, paikalla 14 osakuntalaista 

x 24.3. kotiseutukerhon karkkiviinailtama, paikalla pitkälti toistakymmentä 
osakuntalaista 

Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi 18.3. lenkillä olleen 6 wiolaista Alisa Vainion 
johdolla. Oli juostu 10 kilometriä noin tunnissa. 
Varakuraattori Ella Kaplas kertoi asuntolatoimikunnan jakaneen asunnot 26.3. 
kahdeksan henkilön voimin.  
Seniorisihteeri Leena Vasara kertoi edeltävänä päivänä olleen osakunnan 
senioreiden Svenska Teatern -ekskursion, jolla oli ollut mukana ainakin 2 nykyistä 
osakuntalaista. 

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Oona Laine ilmoitti sihteerin välityksellä seuraavaa: 

x 31.3. sekä HTK:n pikkujoulut että Osakuntalaisen Unionin bileet 

x 1.4. herrapäivälliset, ilmoittautuminen auki tiistain loppuun asti 

x 7.–9.4., Wiipuripäivät Lappeenrannassa, muistakaa hankkia matkalippunne 
ajoissa, ilmoittautuminen sulkeutuu 29.3. 

x 19.4. Willimiehen Wipellys Lappeenrannassa 

x KSO-SatO-DGO -sitsien ilmoittautuminen aukenee heti huhtikuun alussa 

x jonkinlainen kampusappro edelleen suunnitteilla 

x 29.3. debatti kello 19 alkaen, debatoijat paikalle tuntia aiemmin 

x 10.4. ruokaekskursio 

x 29.4. Frederikin keikka 
Sihteeri Otso Heiskanen kutsui herrapäivällisille osallistuvat herrat luokseen 
Mäkelänrinteeseen etkoille 1.4. kello 16.30 alkaen. 
Abi-infosihteeri Aino Pesonen kertoi abi-infokiertueen järjestettävän todennäköisesti 
21.–23.8., mikä varmistunee tulevaisuudessa. 
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi sählyturnauksesta, johon lähdetään 
perjantaina 31.3. 14 hengen edustuksella. Viimeiset harjoitukset sitä ennen 
pidetään 29.3. Kumpulan-sählyvuorolla.  
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9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen piti ”Näin täytät kulukorvauslomakkeen” -luennon. 
Civis Essi Kuukka tiedusteli taloudenhoitajan preferenssejä erilaisiin 
kiinnitysmetodeihin liittyen kuitteja lomakkeen oheen liitettäessä. Taloudenhoitaja 
kertoi metodien olevan järjestyksessä suositeltavimmasta vähiten suositeltavaan 
nitominen, klemmari ja teippaus. Kuraattori kehui taloudenhoitaja Eetu Sairasen 
asennetta joustavammaksi kuin joillakuilla tämän edeltäjillä.  
Taloudenhoitaja kertoi rahaa olevan riittävästi ja kaiken olevan hyvin. 

10. TILINPÄÄTÖS 2016, TOINEN KÄSITTELY 
Taloudenhoitaja emeritus Tero Hirvonen kävi tilinpäätöksen kertaalleen läpi.  
Civis Pekka Sutinen tiedusteli, etteikö talousarviot ole kuitenkin tehty aina nollaan, 
vaikka taloudenhoitaja emeritus Hirvonen oli maininnut plus-merkkisen tuloksen 
olleen tervetullut. Kuraattori tähdensi, että plussatulokseen oli ajauduttu vuoden 
mittaan neuvoston tekemän ohjaustyön myötä, vaikka budjetti olikin alun alkaen 
laadittu nollatavoitteella.  
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kysyi, onko Osakunnan omistamasta kalustosta 
olemassa luetteloa. Todettiin sellaisen jossain olevan. 
Civis Ella Kaplas ehdotti tilinpäätöstä hyväksyttäväksi. Civis Silva Smolander 
kannatti. Kokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen toistamiseen. 

11. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TILI- JA VAS-
TUUVELVOLLISILLE 

Kuraattori siirsi kokouksen johdon varakuraattorille asiakohdan käsittelyn ajaksi. 
Vuoden 2016 tili- ja vastuuvelvolliset poistuivat kokoussalista, civis Anna Luikko 
siirtyi hoitamaan sihteerin tointa asian käsittelyn ajaksi.  
Civis Eetu Sairanen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä osakuntaneuvostolle 
2016 ja civis Niklas Nurminen kannatti ehdotusta. Kokous päätti myöntää tili- ja 
vastuuvapauden vuoden 2016 tili- ja vastuuvelvollisille ensimmäistä kertaa. 
Todettiin, että Osakunnan sääntöjen nojalla myös seuraavassa kokouksessa on 
tehtävä vastaava päätös asian loppuun saattamiseksi.  
Pidettiin astianpalautustauko. 

12. HTK 
Sihteerin välityksellä huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi seuraavaa: 

x HTK:n kokous pidetty 23.3. 
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x käsillä viimeinen päivä ilmoittautua pikkujouluihin 

x Helsingin Sanomain tilaus irtisanottu, säästyvillä rahoilla uusi tietokone lehti-
huoneeseen 

x WiOL hankkikoon oman postilaatikon lehtihuoneeseen, mieluiten yhdenmukai-
sen muiden kanssa 

x Tohtorin siivouspäiväksi ehdotettu 3.4. kello 17.30, päätöksen tekevät arkis-
ton- ja kirjastonhoitajat 

x tapahtumia järjestävät muistakoot huolehtia päivystystehtävistä 

x omat pöytäliinat olisi hyvä kunkin osakunnan nimikoida 

x AEE ilmaissut kiinnostuksensa keittiömme vuokraamiseen. 

13. HYY-KUULUMISIA 
Civis Otso Heiskanen kertoi edustajiston viimeisimmässä kokouksessaan 
käsittelemästään hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevasta 
uudistushankkeesta. Civis Tero Hirvonen mainitsi viime vuoden hallituslaisten 
saaneen saman kokouksen yhteydessä tili- ja vastuuvapauden, minkä Heiskanen 
vahvisti ja ounasteli heidän nauttineen sen myötä kuohuviiniä. 

14. VIRKOJEN JA TOIMIKUNTIEN TÄYDENTÄMINEN VUODELLE 2017 
Sihteeri Otso Heiskanen luki civis Annamari Kiviahon hakemuksen apuemännän 
virkaan. Emäntä Essi Kuukka kysyi Kiviaholta, onko tämä ollut aiemmin 
apuemäntänä, mihin Kiviaho vastasi, että muutaman vuoden. Civis Ella Kaplas 
ehdotti emännistöä täydennettävän civis Annamari Kiviaholla, eikä vastalauseita 
ilmennyt, joten tämä valittiin apuemännäksi.  

15. OSAKUNNAN TILAAMA KUOROTEOS 
Kuraattori esitteli asian, eli kuoroteoksen, joka oli taannoin tilattu WiOL:in edelliseltä 
kuoronjohtajalta. Valmista tuli. Teoksen nimi on ”Se varpaita liikutti”. Juhlallinen 
kantaesitys on luvassa syksyllä, sen järjestelyissä hääräilevät kuraattori emeritus 
Anssi Tuovinen ja ohjelmatoimikunta.  
Civis Aleksi Haukka kysyi, onko partituuriin mahdollista tutustua. Kuraattori ilmoitti, 
että partituuri laitettaneen kokouspöytäkirjan liitteeksi.  
Hintaa teokselle oli muodostunut 4 500 euroa (aiheesta laaditun sopimuksen 
mukaisesti). Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi neuvosto käsitelleen asian, ja 
että stipendisäätiötä pyydetään hoitamaan maksu.  
Civis Tero Hirvonen kysyi, kuka hoitaa julkistustilaisuuden kulungit, säätiökö. 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 6/17 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

Julkistustilaisuuden tarkempia yksityiskohtia selvitellään edelleen.     

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Kuraattori lausui: ”Lähetään Tarttoon vapuksi.” Sihteeri Otso Heiskanen lupasi 
kartoittaa lähitulevaisuudessa, kuinka suurta kiinnostusta Tarton-matkaa kohtaan 
osakuntalaisten piirissä ilmenee. Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kysyi, kuka 
maksaa. Kuraattori totesi asian riippuvan siitä, kuinka valtava edustusto matkalle 
lähtee. Civis Linda Sairanen kysyi, millä aikataululla matka järjestetään. Kuraattori 
sanoi, että periaatteessa jo 29.4. matkustamista voisi harkita, mutta civis Essi 
Kuukka muistutti tuolloin olevasta Frederikin keikasta. Civis Essi Kuukka tiedusteli, 
voiko Tarttoon lähteminen vaikuttaa asiaan, jos haluaa myöhemmin keväällä lähteä 
myös Uppsalaan Vårbaliin. Kuraattori kiisti asioilla olevan mitään keskinäistä 
vuorovaikutussuhdetta.  
Civis Niklas Nurminen kysyi Osakunnan viljelypalstatoiminnasta. Civis Essi Kuukka 
kertoi, että kunhan maat sulavat ja pehmenevät, niin palstalla ruvetaan 
touhuamaan. Hän ounasteli koneellisen maankäännön olevan mukavan helppo 
ratkaisu ja lupautui selvittämään kustannuksia. Civis Kuukka kertoi lyhyesti 
Osakunnan viljelypalstatoiminnasta. Civis Tero Hirvonen muistutti palstatoimintaan 
budjetoidun 200 euroa, josta 50 euroa palstan vuokraan.  
Kuraattori avasi keskustelun tulevasta kesäretkestä. Sihteeri kertoi, ettei neuvosto 
ollut ehtinyt käsitellä aihetta. Kuraattori kehotti maakuntasihteeri Silva Smolanderia 
ryhtymään toimenpiteisiin neuvoston päättämättömyydestä huolimatta.   

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.51. 

  

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Aleksi Haukka, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Eetu Sairanen, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
LIITE 2 Partituuri 


