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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 16.5.2017 
LÄSNÄ: 24 jäsentä, 1 ulkojäsen (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.17. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Tuuli Lehmusjärvi & Sanni Rautio. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Leena Vasara & Ella Kaplas. 

5. ASIALISTA 
Sihteeri esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

x Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun mainoskirjanen 

x Yliopisto-lehti 
x Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita-julkaisu 

x kolme kappaletta Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n julkaisuja. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Oona Laine ilmoitti seuraavaa:  

x 19.4. Willimiehen wipellys Lappeenrannassa, mukana 14 wiipurilaista  

x 20.4. DGO:n saunailta Sivistyksellä, mukana 10 wiipurilaista  

x 21.4. Kruthorn-sitsit, pöydässä 10 wiipurilaista  

x 26.4. pullaa ja osakuntahumua, Martat mukana ompelemassa haalarimerk-
kejä, 4 wiipurilaista  

x 28.4. SatO-KSO-DGO-sitsit, pöydässä 100 ihmistä, joista wiipurilaisia  
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x 29.4. ekskursio Frederikin keikalle, 10 wiipurilaista  

x 29.4. DGO:lla juomapeli-ilta, 6 wiipurilaista  

x 30.4. vappuetkot Casalla, 15 wiipurilaista  

x 30.4.–1.5. Hämäläis-Osakunnan vappubileissä 20 wiipurilaista  

x 1.5. piknik Ullanlinnanmäellä, 11 wiipurilaista  

x 7.5. kotiseutukerhon perinneruokailta, 8 wiipurilaista.  
Lisäksi civis Suvi Okkola ilmoitti 22.4. OYV:n yhteislähdössä tiedemarssille olleen 2 
wiipurilaista. Tartossa 29.4.–1.5. oli ystävyyskorporaatioiden kommersseja ja 
vappua viettämässä 9 wiipurilaista.  

8. TOIMINTA 
Kuraattori piti työjärjestyspuheenvuoron ja kehotti kokousta syömään jäätelöä. 
Isäntä Venla Kaplas täydensi kehottaen juomaan boolin pois.  
Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi, että 31.5. WiO järjestää OYV:n juhlavuoden 
kunniaksi yhteisosakuntalaisen rantapiknikin Hietsun rannassa (säävaraus). Jatkot 
pidetään DGO:lla mahdollisuuksien mukaan.  
10.6. järjestetään ekskursio Miehikkälän Salpalinja-museoon, jossa civis Eetu 
Sairanen työskentelee ja opastelee. Aiheesta tulee sähköpostia 
lähitulevaisuudessa. Autokyyti olisi hyvä saada järjestettyä, koska Miehikkälään ei 
oikein julkisilla pääse.  
Toiminnanohjaaja Oona Laine järjestää maakunnassa kesän aikana jonkinlaisia 
aktiviteetteja, jos kysyntää löytyy.  
Civis Eetu Sairanen kertoi Frederikin olevan tulossa esiintymään Luumäen hotelli 
Salpaan 16.6.  
Civis Suvi Okkola kertoi alustavasti tiedoksi, että kotiseutukerholla on suunnitteilla 
perinteinen päiväretki, josta seuraa lisätietoa.  
Laulunjohtaja Piia Pohjalainen kertoi järjestävänsä laulutuokion kollegansa Maini 
Salmen kanssa kesän aikana Helsingissä uutta laulukirjaa silmällä pitäen. Lisätietoa 
seuraa jahka aikataulut täsmentyvät.  
Cives Maiju Partamies & Leena Vasara kertoivat Joensuun Enossa 17.–18.6. 
järjestettävästä Jukolan viestistä. Kilpaa voi seurata television ja internetikinkin 
välityksellä.  
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi, että abi-infokiertue järjestetään 21. –23.8. 
ja toivoi kiertueelle runsaslukuista ja poikkitieteellistä osakuntalaisjoukkoa. Tarjolla 
kiertueella on myös ihka oikeaa kouluruokaa.  
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Varakuraattori Ella Kaplas kertoi fuksiasuntohaun olevan 1.6.–1.7., ja kehotti 
osakuntalaisia markkinoimaan hakua ahkerasti abikavereilleen. Asuntolasihteeri 
Johanna Vihtonen viestittelee aiheesta lähitulevaisuudessa. Kuraattori kehotti 
osakuntalaisia markkinoimaan Osakuntaa muutenkin, ja sanoi, että syksyllä 
opintonsa aloittavat ovat tervetulleita osallistumaan myös kesäretkelle.  
Civis Aleksi Haukka tiedusteli kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksista. Kuraattori 
totesi, että asia käsitellään asialistan kohdassa 13, muut esille tulevat asiat. 
Itäsuomalaisia kesäjuhlia vietetään 18.8.  

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi kaiken olevan hyvin, ja ettei erityistä 
mainittavaa ollut. Kuraattori kysyi, paljonko Osakunnalla on rahaa, mihin 
taloudenhoitaja vastasi, että noin 4100 euroa likvideintä sorttia. Taloudenhoitaja 
kehotti palauttamaan kulukorvauslomakkeet samana iltana, koska hän oli 
poistumassa maakuntaan kohtsillään. Hän kertoi olevansa tavoitettavissa 
puhelimitse ja viestitse maakunnastakin käsin tavalliseen tapaan. 

10. HTK 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi, että HTK jää kesälomille maanantain 22.5. ja 
tiistain 23.5. jälkeen (kokous ja siivouspäivä), ja että siivoamaan saa tulla mieluusti. 
Käynti uuteen roskakatokseen tapahtuu ovikoodilla. Lattiat vahataan 27.5. ja 3.6., 
joiden päivien tienoilla ei osakuntahuoneistossa voi juurikaan liikkua. Todettiin 
savolaisten ja öffeniläistenkin kotiutuneen osakuntahuoneistoon.  

11. HYY-KUULUMISIA 
Heiskanen kertoi edustajiston kokoustaneen hetki sitten yliopiston hallinnon 
opiskelijaedustajien uuden valintatavan tiimoilta ja oletettavasti pohtineen myös 
ylioppilaskunnan hallituksenvalintakäytänteitä. Uuden ylioppilastalon remontin pitäisi 
aikataulun nojalla olla valmis syyskuun loppuessa. 

12. VUOSIJUHLAMESTARIN VALITSEMINEN VUODELLE 2018 
Kuraattori taustoitti aikaista valinta-ajankohtaa kertomalla vuoden 2014 
sääntöuudistuksesta. Sihteeri Otso Heiskanen luki ääneen hänelle saapuneen 
hakemuksen cives Piia Pohjalaiselta & Essi Kuukalta. Muita ehdokkaita ei 
ilmaantunut. Valittiin vuosijuhlamestareiksi vuodelle 2018 cives Piia Pohjalainen & 
Essi Kuukka. Vuosijuhlamestori Piia Pohjalainen kertoi, että aikeissa on perustaa 
vuosijuhlatoimikunta piakkoin, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan suureellisiin 
puuhasteluihin.  
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13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Kuraattori kertoi 21.5. järjestettävästä Pääsky ry:n kaatuneiden muistopäivän 
tilaisuudesta, jossa päällepäsmärinä Osakunnan puolesta toimii civis Piia 
Pohjalainen. Paikalle kaivattiin vielä civis Aleksi Haukan lisäksi yhtä lipunkantajaa 
ynnä neljää airutta. Civis Ella Kälvälä luonnehti tilaisuutta lyhyeksi ja vaivattomaksi. 
Civis Juho Ruti tarjoutui vapaaehtoiseksi airueksi. Civis Pihla Pietiläinen ilmoittautui 
vapaaehtoiseksi. Civis Otso Heiskanen tarjoutui perehdyttämään tarvittaessa 
lipunkannon saloihin. Todettiin vapaaehtoisten rekrytoinnin jatkuvan edelleen eri 
viestimissä. 
Civis Suvi Okkola kertoi, että suursitsit järjestetään alustavasti ensi vuoden 
toukokuussa, ja että toimikunta Facebook-ryhmineen oli perustettu. Hän kehotti 
aiheesta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Civis Piia Pohjalainen tiedusteli, kuka on 
toimikunnan puheenjohtaja. Civis Suvi Okkola vastasi, ettei puheenjohtajaa ollut 
vielä valittu, mutta että mukaan ehtii vielä hyvin, ja että seuraava kokous pidetään 
muutaman kuukauden päästä. Kuraattori tiedusteli, onko sitsipaikkojen määrästä 
tietoa. Ei ollut, mutta civis Suvi Okkola totesi, että järjestelyissä noudateltaneen 
edellisvuosien suuntaviivoja. 
Päätoimittaja Oona Laine kertoi uuden Willin ilmestyneen ja kehotti osakuntalaisia 
ottamaan ja lukemaan omansa. 
Civis Maiju Partamies kertoi tehneensä opinnäytetyönsä, minkä myötä Osakunnalla 
pitäisi syksyllä olla kunnollinen tietoturvasuunnitelma. Aktiiveja pitänee perehdyttää 
asian tiimoilta ja aihetta käydä edelleen läpi neuvoston kanssa. Lisäksi hän totesi 
valmistuvansa, minkä johdosta kokous osoitti suosiotaan. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.05. 
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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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Leena Vasara, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Ella Kaplas, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


