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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 

AIKA: 31.10.2017 

LÄSNÄ: 34 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 2 valmistunutta jäsentä, joista toinen kuraattori (Ks. 
LIITE 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.22. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Annika Ikonen et Leena Vasara. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Niklas Nurminen et Patrik Nurminen. 

5. ASIALISTA 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

• Savolaisen osakunnan Susj-lehti 

• Yliopisto-lehti 

• kutsu korp! Revelian syyskommerssiin 1.–3.12. 

• kutsu Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan seniorijuhlaan 18.11. 

Sähköpostitse on saapunut myös kutsu HYYn 149. vuosijuhlaan 23.11., Hämäläis-
Osakunnan vuosijuhlaan 18.11. sekä korp! Amicitian syyskommerssiin 17.–19.11. 
Civis Pekka Sutinen muistutti, että ainakin aiemmin on ollut tapana, että Osakunta 
kustantaa edustajat myös virolaisten ystävyysjärjestöjen syyskommersseihin. 

7. ILMOITUSASIAT 

Toiminnanohjaaja Oona Laine ilmoitti seuraavaa:  

• 19.10. DGO:n saunailta, paikalla 25 ihmistä, joista 13 wiipurilaisia 

• 21.10. daamarit, paikalla 25 daamia ja runsaasti järjestäjäherroja 
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• 22.10. valokarnevaaliekskursio, paikalla 7 wiipurilaista 

• 26.10. Heteka-päivä, mukana 33 abiturienttia, 12 wiipurilaista järjestelyissä, 
muuten illalla paikalla 15 wiipurilaista 

• 27.–28.10. DGO:n Tallinnan-risteily, mukana 14 wiipurilaista, kaksi kymäläistä 
ja yksi karjalainen. 

Pamausmestari Niklas Nurminen kertoi kutsuneensa 26.10. pamausmestari Eetu 
Sairasen ja kolmen muun wiipurilaisen kanssa yliopiston kanslerin pamaukseen. 
Kansleri ilmaisi kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan. 

Civis Linda Sairanen kertoi edustaneensa Åbo Akademin Östra Finlands Nationin 
vuosijuhlassa 21.10. Jäämme odottamaan enenevää yhteistyötä. 

Fuchs Ottilia Nikula kertoi edustaneensa noin seitsemän muun wiipurilaisen kanssa 
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan parttenkoliaasten jatkoilla 28.10. 

Cives Pohjalainen et Heiskanen et Eloranta edustivat DGO:lla järjestetyillä Metropo-
lian kulttuurituottajien sitseillä 27.10. 

Klubiemäntä Laura Mykkänen kertoi vaakunoiden paikkoja muutetun uuteen järjes-
tykseen. Järjestely jatkuu edelleen sikäli kun puuttuvia vaakunoita saadaan hankittua.  

Ekonomi Anna Luikko kertoi uusien opiskelijoiden apurahahaun päättyvän 31.10. 
kello 21.00. Asianomainen postilaatikko on valkoinen ja metallinen. 

Willin päätoimittaja Oona Laine kertoi, että Willi ilmestyy myöhemmin kuluvalla vii-
kolla. 

Civis Tero Hirvonen kertoi keittiössä olevan toimivan lieden. 

8. TOIMINTA 

 

Toiminnanohjaaja Oona Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

• Tislaamoekskursio 1.11., mukaan ehtii vielä. Hintaa maistelulle tulee 12 euroa, 
tapaaminen kello 16.55 Työpajankatu 2:ssa. 

• 3.11. pidetään halloween-krebut Mäkelänrinteen kerhohuoneella. Ilmaista lys-
tiä, tarjolla on jotain syömistä. (Halloween-teemainen) pukeutuminen on sallit-
tua ja kannattavaa. 

• 10.11. on WiOL:in Pittää männä -syyskonsertti kello 19 Aleksanterinkadulla 
Balderin salissa. Osakuntalaiset pääsevät mukaan ilmaiseksi. Luvassa on 
muun muassa Osakunnan tilaaman kuoroteoksen kantaesitys. Ilmoittautumi-
set osoitettakoon kulttuurisihteeri Nurmiselle 9.11. mennessä. 
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• 15.11. järjestetään DGO:lla gradu- ja työelämäilta. Hyötynäkökulmaa painote-
taan, tarjolla myös syötävää.  

• 17.11. järjestetään DGO:n yhteiset fuksibileet, joihin fuksisihteeri Ikonen ke-
hotti kaikkia saapumaan. Niistä tulee hyvät bileet. 

• 22.11. järjestetään kuraattoripaneeli ja virkailijailta DGO:lla. Kuraattorikandi-
daatit kertovat tuolloin näkemyksiään Osakunnan tulevaisuudesta, ja eri vi-
roista voi kysellä asioita. 

• Ilmoittautuminen sitsen pre pamaus -pöytäjuhlaan aukenee myöhemmin kulu-
valla viikolla. 

Tanssi- ja etiketti-ilta järjestetään 29.11. Civis Piia Pohjalainen pyysi pamausmesta-
reita välittämään informaatiota pamauksen pukukoodista myös Facebook-tapahtu-
masivulla.  

Civis Suvi Okkola kertoi osakuntien yhteisvaltuuskunnan syyskokouksen pidettävän 
27.11. kello 19. Ensi vuoden OYV-hallituspaikasta kiinnostuneet menkööt kokouk-
seen. Paikalle kaivataan wiipurilaista, valtakirjalla varustettua kokousdelegaattia. Li-
säksi osakuntien yhteisvaltuuskunta järjestää yhteisosakuntalaisen risteilyn 25.–
27.1.  

Liikuntasihteeri Ella Taavitsainen kertoi lenkkikerhon kokoontuvan joskus ensi vii-
kolla. 1.11. pelataan sählyä Kumpulan Unisportilla kello 21.  

Kulttuurisihteeri Niklas Nurminen kertoi, että 16.11. mennään katsomaan uutta Tun-
tematon sotilas -filmatisointia. Ilmoittautumiset kulttuurisihteerille toimitettakoon vii-
meistään 13.11.  

Toiminnanohjaaja Laine kertoi WORO:n esiintyvän 4.11. Kymenlaakson Osakunnan 
rajanylityksen jatkoilla. 

Emäntä Pihla Pietiläinen kehotti palauttamaan astioita. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi taloudelle kuuluvan hyvää, ja että likvideintä 
varallisuutta on noin 7800 euron edestä. Kulukorvauslomakkeita otetaan normaalisti 
vastaan. Kuraattori kysyi, olemmeko rikkaita. Taloudenhoitaja vastasi, että emme, 
mutta stipendisäätiö on. 

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2018, TOINEN KÄSITTELY 

Kuraattori kertoi lyhyesti budjetin käsittelyprosessista.  

Taloudenhoitaja Sairanen esitteli edellisen kokouksen päätösten mukaisesti 
muokatun talousarvioesityksen.  
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Civis Ikonen tiedusteli, miksi jäsenmaksuista on saatu vuoden 2016 tilinpäätöksen 
perusteella niin outo summa rahaa. Taloudenhoitaja emeritus Hirvonen kertoi asian 
johtuvan siitä, että osa jäsenmaksutuotoista menee osakuntien 
yhteisvaltuuskunnalle.  

Kuraattori kertoi opettavaisen tarinan Japanista ja muistutti talousarvion toimintaa 
ohjaavasta luonteesta.  

Kokouksen keskuudesta ei noussut puheenvuoroja kansainväliseen edustukseen 
tarkoitettuihin määrärahoihin liittyen taloudenhoitajan niiden perään kysellessä.  

Taloudenhoitaja kertoi tarvittaessa esittelevänsä poistosuunnitelmaa siitä 
kiinnostuneille, muttei avannut kohtaa kokoukselle sen tarkemmin.  

Civis Piia Pohjalainen ehdotti talousarviota hyväksyttäväksi toistamiseen. 
Kannatusta ehdotukselle ilmeni. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018 
toistamiseen. 

11. HTK 

Huoneistoneuvos Ella Kälvälä kertoi huoneistotoimikunnan kokoustaneen 18.10.  

Huoneistoneuvos Kälvälä ja klubiemäntä Mykkänen järjestelivät keittiötä 30.10.  

Akateeminen olutseura on lahjoittanut käyttöömme lisää tuoppeja.  

Keittiössä on uusi puutelista, johon voi kirjata tarvittavia hankintoja. 

12. HYY-KUULUMISIA 

Varaedaattori Heiskanen kertoi 6.11. Ostrobotnia-talon juhlakerroksessa kello 17 
alkaen järjestettävästä HYYn hallitusneuvotteluiden avajaistilaisuudesta, johon 
kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat tervetulleet. 

Osakuntalaisen Unionin vaalipäällikkö Patrik Nurminen kertoi uudesta (äsken 
mainitusta) luottamustoimestaan. Edustajistovaalit järjestetään jälleen ensi vuonna. 

13. OSAKUNNAN JÄSENREKISTERISELOSTEET 

Jäsenrekisteriselostepaperit kiersivät kokouksen keskuudessa perehdyttävinä. Civis 
Piia Pohjalainen lupautui setvimään paperista jäsenrekisteriä nykyistä parempaan 
järjestykseen. Civis Jaakko Tanhola ehdotti jäsenrekisteriselosteita hyväksyttäviksi. 
Civis Annika Ikonen kannatti ehdotusta. Jäsenrekisteriselosteet hyväksyttiin. 

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Piia Pohjalainen kysyi: ”Mennäänkö kaljalle?” Kuraattori totesi, että kai myö 
sinne mennään.  
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Pamausmestarit Eetu Sairanen et Niklas Nurminen ilmoittivat kaipaavansa kahta 
airutta pamauksen alkuvaiheeseen ynnä joukkoa frakkipukuisia mieshenkilöitä 
kukittamaan pääpöydän daamit. Airuet pääsevät osallistumaan pöytäosuuteen 
normaalisti, heidän ei tarvitse seistä aloillaan tuntitolkulla, eikä heillä tarvitse olla 
frakkia. Kiinnostuneet ilmoittautukoot pamausmestareille.  

Kuraattori muistutti avoinna olevasta virkailijahausta ja kehotti hakemaan virkoja. 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.33. 

  

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Niklas Nurminen, pöytärkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Patrik Nurminen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


