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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 18.4.2017 
LÄSNÄ: 21 jäsentä, 2 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.16. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Isabelle Sandås & Sonja Rahikkala. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Silva Smolander & Pekka Sutinen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

x Teknologföreningenin Modulen-lehti 

x Savolaisen Osakunnan Susj-lehti 

x kutsu V-Dalan Vårbaliin 

x Orionin kesäkauden ohjelmistovihkonen 

x Kadettitoverikunnan Kalpa-lehti 

x T- ja pikeepaitamainoskuvasto 

x kutsu korp! Revelian kommerssiin. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi seuraavaa: 

x 29.3. oli järjestetty Liisankadun debatti, jossa oli ollut mukana myös koira. 
Kymenlaakson Osakunnan joukkue oli voittanut tällä kertaa. 

x 31.3. Osakunnan edustusjoukkue oli osallistunut salibandyturnaukseen 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 7/17 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

Otaniemessä ja voittanut yhden ottelun. 

x 31.3. oli vietetty huoneistotoimikunnan pikkujouluja. Paikalla oli ollut 
yhteensä 30 henkeä 

x 1.4. oli järjestetty herrapäivälliset. Pöydässä oli ollut 13 herraa, tilaisuuden 
teemana oli ollut päiväkoti. Oli laulettu ja leikitty. 

x Wiipuripäivät oli järjestetty 7.–9.4. Lappeenrannassa, osallistujina 29 henkeä. 
Teekkarien odotetaan saapuvan joskus syksymällä vastavuoroisesti 
sivistymään Helsinkiin päin. Kuraattori kehotti toiminnanohjaaja Oona 
Lainetta lähettämään Sätky ry:lle kiitoskortin. 

Civis Otso Heiskanen kertoi edustaneensa Osakuntaa Nylands Nationin 
vuosijuhlassa 8.4. 
Cives Aleksi Haukka et Eetu Sairanen kertoivat käyneensä Lahdessa kertomassa 
Osakunnan historiasta 6.4. Torkkelin Kilta oli lähettänyt Osakunnalle ylistäviä 
terveisiä.  

8. TOIMINTA 
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi seuraavaa: 

x 19.4. järjestetään Lappeenrannassa Willimiehen Wipellys -appro, johon myös 
joukko osakuntalaisia osallistuu. 

x 20.4. DGO:n saunailta kattosauna Sivistyksellä klo 18 alkaen. Tietoa 
sähköpostissa. 

x 21.4. järjestetään Kruthorn-sitsit, joille kaivataan lisää wiipurilaisia sitsaajia. 

x 28.4. järjestetään DGO-KSO-SatO-yhteissitsit Casa Academicalla. 
Ilmoittautumisaikaa sunnuntaihin 23.4. asti. 

x 29.4. järjestetään ekskursio Frederikin konserttiin, ilmoittautumisaikaa on 
torstaihin asti. Lipun hinta on noin 12 euroa. Huomautettiin erikseen, että 
HYYn vakiintuneen käytännön mukaisesti kaikki järjestötilat ovat 
käyttökiellossa vappuaatosta -päivään, joten keikkajatkojen järjestäminen 
DGO:lla ei tule kyseeseen. Kyseeseen sen sijaan tulee Mäkelänrinne 5 A:n 
kerhohuoneella riekkuminen.  

x 30.4. on luvassa grillailua aamupäivän tienoilla ilmeisesti Patolassa, sieltä 
siirrytään Mantan lakitukseen, minkä jälkeen on mahdollista päästä Casa 
Academicalle vappuetkoille. Jos Hämäläis-Osakunnan vappubileet 
kiinnostavat, niin toiminnanohjaaja Oona Laineelta saa alennuslippuja. 
Vappupäivän piknikistä seuraa lisätietoa myöhemmin. 
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x 7.5. järjestetään kotiseutukerhon perinneruokailta DGO:lla. Osallistuminen 
maksaa jotain pikkurahaa. 

Kuraattori kertoi, että Tarton-delegaatioon 29.4.–1.5. mahtuu vielä yksi osallistuja, ja 
että 19.–21.5. matkustetaan Vårbaliin Uppsalaan. Osakunta kustantaa ainakin 
merkittävän osan matkan kuluista. Ilmoittautumisia voi osoittaa sihteeri Otso 
Heiskaselle, minkä lisäksi ulkoasiainneuvos Linda Sairanen tiedottaa aiheesta 
lähiaikoina. 
Maakuntasihteeri Silva Smolander kertoi, että kesäretki Imatralle koittaa elokuun 
25.–27. päivä. Lauantaina 26.8. vietetään Imatra-päivää, mikä merkitsee kivaa 
ohjelmaa, johon myös osakuntalaiset päässevät osallisiksi. Majoitus tapahtuu 
seurakunnan leirikeskus Päivärannassa. Viestiä ilmoittautumisesta seuraa piakkoin, 
osakuntalaiset merkitkööt päivämäärät kalentereihinsa. Kuraattori tiedusteli 
kokoukselta, onko kesäretken konsepti tuttu, minkä myötä maakuntasihteeri esitteli 
kesäretken ohjelman pääpiirteissään: perjantaina saapuminen ja vapaamuotoista 
häröilyä, lauantaina astetta virallisempaa, kunnan järjestämää ohjelmaa, 
sunnuntaina jumalanpalvelus.  
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi abi-infokiertueen järjestettävän elokuun 
lopussa ja kehotti civiksiä tulemaan mukaan kiertueelle kertomaan kivoille 
abiturienteille kivoja juttuja Osakunnasta. Lisäksi hän kertoi, että yliopistoa 
käsittelevät esittelydiat käydään läpi ja uusitaan, minkä vuoksi poikkitieteelliselle 
avulle on käyttöä. Myös abi-infosihteeri Aino Pesoseen voi olla yhteydessä aiheen 
tiimoilta.  
Kuraattori kysyi, milloin Willi ilmestyy. Päätoimittaja Oona Laine vastasi, että 
seuraavassa kokouksessa.  
Kuraattori kertoi Pääsky ry:n kaatuneiden muistopäivänä järjestämästä tilaisuudesta 
ekumeenisine hartauksineen ja juhlallisine puheineen. Isännöintivastuu on 
Osakunnan, minkä vuoksi kaivataan airuita ja lipunkantajia ynnä kahvittajia. Asiaan 
palataan vielä seuraavassa kokouksessa.  
Civis Essi Kuukka kertoi Osakunnan Malminkartanossa sijaitsevasta viljelypalstasta, 
ja että palstakaljoittelu ja -suunnittelutilaisuus on tulossa lähiaikoina. Hän kehotti 
civiksiä tulemaan mukaan toimintaan.    

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää, ja ettei isompaa 
mainittavaa ollut. Osakunnan nettisivuilla on vanhentuneet ohjeistukset 
osakuntatuotteiden ostamiseen. Päivitetty ohjeistus seuraa sähköpostitse, ja 
nettisivutkin päivitetään. Lisäksi hän kertoi lähtevänsä maakuntaan toukokuun 
puolivälissä, minkä vuoksi akuuteimmat asiat ja kulukorvauslomakkeet kannattaa 
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valmistella sitä ennen.  
Civis Maini Salmi kysyi, saako ostamiaan osakuntatuotteita lunastaa kokouksen 
jälkeen, mihin taloudenhoitaja vastasi myöntävästi. 
Civis Jaakko Tanhola muisti ostaneensa ja maksaneena lakkivuorin, mutta 
unohtaneensa lunastaa sen. 
Civis Venla Kaplas kysyi, saako lakkivuoriin kiinnitysapua. Civis Piia Pohjalainen 
totesi homman olevan helppo ja tarjoutui auttamaan. 
Civis Aleksi Haukka tiedusteli, miten päin vuori tulee kiinnittää lakkiin. Kuraattori 
ohjeisti kiinnittämään vuorin ”oikein päin”, siten, että pesulappu jää taakse.  

10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TILI- JA VAS-
TUUVELVOLLISILLE, TOINEN KÄSITTELY 

Kuraattori pyysi civis Pekka Sutisen johtamaan puhetta käsittelyn ajaksi, civis Ella 
Kälvälä piti pöytäkirjaa. Vuoden 2016 tili- ja vastuuvelvolliset poistuivat käsittelyn 
ajaksi kokoussalista. Civis Jaakko Tanhola ehdotti tili-ja vastuuvapauden 
myöntämistä, civis Eetu Sairanen kannatti ehdotuksen hyväksymistä. Myönnettiin 
ehdotuksen mukaisesti tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 tili- ja vastuuvelvollisille 
toisen kerran. 

11. HTK 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi huoneistotoimikunnan kokoustaneen 10.4. ja 
päätetyn lisätä toimistoon vielä pari hyllyä, lehtihuoneeseen oli saatu uusi tietokone. 
Kevään siivouspäivä järjestetään 23.5., lattiat vahataan 27.5. ja 3.6. Juuri ennen 
kokousta oli saatu HYYltä kolme avainta uuteen roskakatokseen, joka on myös 
Domus Academican roskakatos. Sieltä löytyy myös jätepuristin. Fyysisiä avaimia 
käytetään seuraavat 2–3 viikkoa kunnes katokseen saadaan koodilla varustettu 
sähkölukko. Lisäinfoa aiheesta ilmestyy myö Facebookiin.  
Kuraattori tiedusteli, kenelle kuuluu flyygelinurkkaan ilmestynyt taulu. Kukaan ei 
osannut vastata, mutta taulu herätti silti huvittuneisuutta kokouksen keskuudessa.  
Muistutettiin, että kesällä tiloja käyttävien on tarkasti kerättävä kaikki roskat pois, ja 
että postiakin saa mieluusti tarkkailla.  

12. HTK:N TILINPÄÄTÖS 2016 
Taisteltiin projektorin kanssa pitkällisesti, minkä jälkeen civis Olavi Seppänen esitteli 
tilinpäätöksen. Tulos oli reippaasti plussalla, koska tiskikonerahoja ei ollut ehditty 
sijoittaa ennen tilinpäätöksen valmistumista. Ylijäämää oli syntynyt suurin piirtein 
saman verran kuin alijäämää vuosi aiemmin. Keskusteltiin panttirahojen 
merkitsemisestä tuloslaskelmaan, mutta kävikin ilmi, etteivät kyseessä olleet 
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panttirahat sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuraattori huomautti, että 
itäsuomalaisen kesäjuhlan vähäiset tuotot törsättiin itäsuomalaisen valtuuskunnan 
ensimmäisen kokouksen tarjoiluihin. Tulos oli kaiken kaikkiaan vakaa ja kunnossa.  
Civis Silva Smolander tiedusteli, kenen aloitteesta asia on tuotu Osakunnan 
kokouksen käsiteltäväksi. Kuraattori kertoi katsoneensa asian vaikuttavan 
Osakunnan toimintaan siinä määrin, että se on syytä tuoda Osakunnan ylimmälle 
päättävälle elimelle. Keskusteltiin, missä määrin vastuuvapauden myöntäminen on 
Osakunnan kokouksen asia ja merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

13. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 HUONEISTO-
TOIMIKUNNALLE 

Civis Piia Pohjalainen ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, mitä civis Eetu 
Sairanen kannatti. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 
huoneistotoimikunnalle. 

14. HYY-KUULUMISIA 
Civis Otso Heiskanen kertoi saadun HYYltä 1726 euroa toiminta-avustusta. 
Civis Jaakko Tanhola kysyi, milloin Uuden ylioppilastalon remontti tehdään. Civis 
Otso Heiskanen vastasi, että kesän aikana.  
Civis Eetu Sairanen kysyi, missä Kruthorn-sitsit järjestetään. Todettiin, että ne 
ehditään pitää vielä Nypolenilla.  
Civis Otso Heiskanen kertoi, että mahdolliselle edustajiston kokoukselle on tehty 
aikatauluvaraus toukokuun puoliväliin.  

15. VIRKAILIJAHAUN AVAAMINEN VUOSIJUHLAMESTARIN VIRKAAN 
Avattiin haku vuosijuhlamestarin virkaan. Hakemuksia saa lähettää sihteeri Otso 
Heiskaselle seuraavaan kokoukseen mennessä. Jos hakija ei pääse seuraavaan 
kokoukseen, on hakemukseen suotavaa ympätä jonkinlaiset perustelut. 

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Kuraattori kysyi, onko Juholla asiaa. Civis Juho Ruti vastasi, ettei hänellä ole asiaa. 
Kuraattori kehotti civiksiä lähtemään Sodankylän elokuvajuhlille, joita hän luonnehti 
Suomen hipstereimmäksi tapahtumaksi.  
Tiedotusneuvos Juho Myyryläinen pistäytyi esittelemässä uuden virkailijataulun ja 
kiitti valokuvaaja Niklas Nurmista valokuvista.  
Kuraattori totesi fuksien saapuvan kohta ja kertoi inspehtorin ostaneen uuden 
polkupyörän.  
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Emäntä Essi Kuukka kertoi keittiöstä löytyneen mehukattia vuodelta 2013.  
Cives Piia Pohjalainen et Maini Salmi olivat mainostaneet Wiipurin pamausta 
Dublinissa.  
Kuraattori kertoi filosofisen tiedekunnan promootion koittavan toukokuun viimeisenä 
viikonloppuna ja kehotti seuraamaan juhlallista promootiokulkuetta.  
Civis Eetu Sairanen ilmaisi kiinnostuksensa kokouskaljaa kohtaan.  
Toiminnanohjaaja Oona Laine muistutti ohjelmatoimikunnan kokouksesta.  
Civis Annika Ikonen kertoi WiOL:in viikonloppuleirille kaivattavan kokkeja. Palkkioksi 
luvassa saunaa ja kaljaa, lähtö perjantaina kello 17.  

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.25. 

  

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. 
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_______________________ 
Silva Smolander, pöytärkirjantarkastaja 

 
_______________________ 
Pekka Sutinen, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


