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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 
AIKA: 5.9.2017 
LÄSNÄ: 29 jäsentä, 2 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.29 ja kehotti kokouksen osanottajia esittäytymis-
kierrokseen.  

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Tero Hirvonen et Otto Kaplas. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Patrik Nurminen et Piia Pohjalainen. 

5. ASIALISTA 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin kohta 14, virko-
jen täydentäminen. 

6. POSTI 
Sihteeri esitteli postin: 

• Nylands Nationin Terra Nova -lehti 

• Teknologföreningenin Modulen-lehti 

• Satakuntalaisen Osakunnan Karhunkierros-lehti 

• Karjalan Kunnaat -lehti 

• Kutsu yliopiston lukuvuoden avajaisiin 

• Teatteri Vantaan syksyn ohjelmavihkonen. 

7. ILMOITUSASIAT 
Toiminnanohjaaja Laine ei ollut paikalla, mutta oli ilmoittanut facebookitse sihteeti 
Heiskaselle seuraavaa: 

• 31.5. yhteisosakuntalainen piknik, paikalla yhteensä noin 35 henkeä 
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• 21.7. wiipurilainen osakuntahumu Lappeenrannassa, paikalla 6 wiipurilaista 

• 18.8. itäsuomalaiset kesäjuhlat, pöydässä 10 wiipurilaista 

• 4.9. fuksidiskoetkot DGO:lla, paikalla noin 50 henkeä. 
Ulkoasiainneuvos Linda Sairanen kertoi ulkoasiantoimikunnan pitäneen pöytää 
kolmen henkilön voimin Welcome Fairilla 29.–30.8. 
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kertoi kesäretkellä Imatralla 26.–28.8. olleen 
parisenkymmenen wiipurilaisen. 
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi, että Jukolan viestiin ostallistuttiin17.6. 
kolmen joukkueen, 14 wiipurilaisen voimin. 
Sihteeri Otso Heisaknen kertoi Savolaisen osakunnan tervahöyryristeilyllä olleen 
kolmen wiipurilaisen. 
Kulttuurisihteeri Niklas Nurminen kertoi olleensa Kymenlaakson Osakunnan 
kesäretkellä. 
Kuraattori kertoi Osakunnalle laadittavasta rekisteriselosteesta ja kehotti asiasta 
kiinnostuneita ottamaan yhteyttä varakuraattori Ella Kaplaaseen.  
Kuraattori kertoi Åbo Akademin Östra Finlands Nationilta saadusta 
vuosijuhlakutsusta, ja että tilaisuuteen kustannetaan kahden edustajan illalliskortit ja 
matkat. Lisäksi oli saatu kutsu LTKY:n vuosijuhlille 14.10. Sihteeri Otso Heiskanen 
kehotti edustamisesta kiinnostuneita ilmoittamaan kiinnostuksestaan hänelle ja 
taloudenhoitaja Eetu Sairaselle.  
Civis, stipendisäätiön sihteeri Anna Luikko kertoi stipendisäätiön päättäneen avata 
fuksistipendihaun, joka jatkuu lokakuun viimeiseen päivään asti. Hakulomakkeet 
julkaistaan lähipäivinä. Mahdollisuuksiaan stipendin saamiseen voi kohottaa 
esimerkiksi fuksitapahtumissa ja kokouksissa käymällä. Pelkkä osakuntafuksius ei 
oikeuta hakemaan stipendiä, vaan hakijan pitää olla myös aloittanut 
korkeakouluopintonsa pääkaupunkiseudulla tänä syksynä.  
Fuksisihteeri Annika Ikonen kertoi mahdollisuudesta levittää wiipurilaisuuden 
ilosanomaa kertomalla pienen tarinan Karjalaisen Nuorisoliiton videoprojektiin. 
Kiinnostuneet ilmoittautukoot sihteerille. Osallistumisesta palkitaan Viipuri-
heijastimella.  

8. TOIMINTA 
Santsattiin tarjoiluja, jatkettiin kokousta kello 20.04. 
 
Toiminnanohjaaja Laine oli kertonut sihteeri Heiskaselle facebookitse seuraavaa: 
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• 7.9. grilli-ilta Mäkelänrinteessä, fukseille ilmainen, civiksille pikkurahaa mu-
kaan 

• 14.9. punkkua ja patonkia civis Vihtosen lukaalissa 

• 15.9. DGO:n kaudenavajaiset erobileteemalla 

• lokakuun viimeisenä viikonloppuna mahdollisesti vuorokauden pituinen DGO-
risteily, lisätietoa seuraa kuluvalla viikolla. 

Fuksisihteeri Annika Ikonen tähdensi, että punkkua ja patonkia -iltaa edeltää ratikka-
ajelu. 
Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi suunnitelmasta lähteä viikon kuluttua 
trampoliinipuistoon ja laittoi kiertämään listan, johon kehotti kiinnostuneita 
kirjaamaan nimensä ja sähköpostiosoitteensa. 
Lisäksi kerrottiin Osakunnan sählyvuorosta Kumpulan unisportilla keskiviikkoisin 
kello 21–22. 

9. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää, ja että hän ottaa 
vastaan kulukorvauslomakkeita. Toimijat, neuvokset ja toimikunnat voivat 
halutessaan tiedustella määrärahojensa tilanteesta taloudenhoitajalta. 
Kuraattori kertoi Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön olemuksesta ja 
asemasta. 

10. HTK 
Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi huoneistotoimikunnan olemuksesta ja 
asemasta, ja että uusi liesi ollaan hankkimassa ennen pitkää. 
Huoneistotoimikunnan seuraava kokous koittaa kolmen viikon päästä. 
Kuraattori kertoi osakuntatilojen historiasta ynnä edellisistä tiloista.  

11. HYY-KUULUMISIA 
Edaattori Otto Kaplas kertoi lyhyesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta, ja että 
edustajisto kokoustaa kahden päivän kuluttua, asialistallaan muun muassa 
pääsihteerin vapauttaminen tehtävästään ynnä ensi vuoden tavoiteohjelman ja 
budjetin lähetekeskustelut.  

12. VUOSIJUHLATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN 
Vuosijuhlamestarit Essi Kuukka ja Piia Pohjalainen esittelivät asian: 3.3.2018 
vietetään Osakunnan 365-vuotisjuhlaa, ja siinä sivussa myös vuosijuhlaviikkoa. 
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Järjestelyissä avustamisesta ja ohjelman ideoinnista kiinnostuneita kehotettiin 
ottamaan yhteyttä vuosjuhlamestareihin. Osakunnan kokous päätti perustaa 
vuosijuhlatoimikunnan. Aiheesta seuraa lisätietoa sähköpostitse ja kaiken maailman 
somekanavissa. Kuraattori tiedusteli, josko vuosijuhlapaikka on jo selvillä. 
Vuosijuhlamestarit vastasivat, että käytännössä katsoen kyllä, ja totesivat, ettei se 
ole huono paikka. 

13. ULKOJÄSENHAKEMUKSET 
Tiina Granström esittäytyi ja perusteli ulkojäsenhakemustaan. Civis Piia Pohjalainen 
ehdotti hakemuksen hyväksymistä, mitä civis Essi Kuukka kannatti. Hyväksyttiin 
Tiina Granström Osakunnan ulkojäseneksi. Toinen ulkojäsenkandidaatti Iiris 
Tarnanen ei ollut paikalla. Kuraattori referoi hakemuksen perustelut. Civis Piia 
Pohjalainen ehdotti hakemuksen hyväksymistä, mitä civis Otto Kaplas kannatti. 
Hyväksyttiin Iiris Tarnanen Osakunnan ulkojäseneksi. 

14. VIRKOJEN TÄYDENTÄMINEN 
Palautettiin astiat pöydälle, jatkettiin kokousta kello 20.31. 
Fuksi Valtteri Kodisto ilmaisi kiinnostuksensa apuisännän tehtäviä kohtaan. 
Kuraattori varmisti, että Kodisto on Osakunnan matrikkeliin kirjautunut jäsen, minkä 
Kodisto vahvisti. Hän kertoi olevansa hyvä nakkikone ja että olisi otettu jos pääsisi 
tekemään hommia Osakunnan hyväksi. Myös fuksi Samuli Huuhilo pyrki 
apuisännäksi samoin perustein. Isäntä Otto Kaplas kannatti molempien hakijoiden 
valitsemista apuisänniksi. Valittiin molemmat hakijat apuisänniksi.  

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Koulutusneuvos Piia Pohjalainen kehotti koulutustoimikunnan jäseniä toimistoon 
kokouksen jälkeen.  
Kuraattori kertoi osakuntaneuvoston asemasta ja olemuksesta, ja että Helsinki 
tutuille Etelä-Karjalan abeille -päivä (Heteka) on tulossa. Koulutusneuvos Piia 
Pohjalainen kertoi lisää Heteka-päivästä, ja että vapaaehtoisia kaivataan. Asiasta 
seuraa lisätietoa lähipäivinä. Civis Tero Hirvonen tiedusteli, kuinka tarkkaan 
aikatauluja on mietitty, ja huomautti edellisinä vuosina koe kampus -päivän 
tapahtumien olleen Kumpulassa jo pitkälti ohitse siinä vaiheessa, kun abit ovat 
sinne saapuneet Huomio välitetään tiedoksi Vaasassa olevalla abi-infosihteeri Aino 
Pesoselle 
Civis Essi Kuukka tiedusteli, josko joku fuksi oli ollut Heteka-päivässä. Parikin fuksia 
ilmoitti olleensa, ja heitä pyydettiin antamaan tuoretta palautetta 
tapahtumakonseptista. Pizzaa ja omasta opintoalastaan kertoneita 
tieteenharjoittajia kiiteltiin, mutta kampuskierros oli mennyt jossain määrin ohi. 
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Fuksisihteeri Henriikka Kyyrä tiedusteli, milloin Heteka-päivä järjestetään, mihin 
koulutusneuvos Piia Pohjalainen totesi, että joskus lokakuussa. Palautetta saa 
syytää abi-infosihteerille ja koulutusneuvokselle edelleenkin. 
Isäntä Otto Kaplas kehotti apuisäntiä jäämään kokouksen jälkeen kantamaan 
tuoleja. 
Civis Tero Hirvonen kysyi, onko kokouskaljalle lähtijöitä, sillä hän oli saanut juuri 
tehtyä joukon kotitehtäviä. Civis Eetu Sairanen vastasi, että hänen kotitehtävänsä 
ovat tekemättä, mutta että hän lähtisi kyllä kuitenkin kaljalle. Kuraattori kertoi Pub 
Petestä.  
Kuraattori kertoi vielä suunnitelmasta järjestää kuraattoripaneeli riippumatta 
kuraattorikandidaattien lukumäärästä sekä stipendisäätiön pysyväispäätöksestä 
kustantaa fuksit Wiipurin pamaukseen. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.43. 

  

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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_______________________ 
Patrik Nurminen, pöytärkirjantarkastaja 

 
_______________________ 
Piia Pohjalainen, pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET 
LIITE 1 Osallistujalista 
 


