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PAIKKA: Osakuntahuoneisto Alexander, Domus Gaudium 

AIKA: 12.12.2017 

LÄSNÄ: 26 jäsentä, 2 ulkojäsentä, 2 valmistunutta jäsentä ynnä kuraattori (Ks. LIITE 
1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.18. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Tero Hirvonen & Otto Kaplas. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Silva Smolander & Tiina Granström. 

5. ASIALISTA 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi mutatis mutandis. 

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

• Taideyliopiston Issue-lehti 

• Keskisuomalaisen Osakunnan Ksoidin-lehti 

• joulukortti Eteläsuomalaiselta osakunnalta. 

Sihteeri lupautui lähettämään joulukortteja relevanteille yhteistyötahoille. 

7. ILMOITUSASIAT 

Toiminnanohjaaja Laine ilmoitti seuraavaa: 

• 29.11. tanssi- ja etiketti-ilta, paikalla 20 wiipurilaista 

• 29.11. piirakkatalkoot, paikalla 10 wiipurilaista 

• 30.11. Wiipurin pamaus, paikalla 138 henkeä, myös jatkoilla paljon porukkaa 

• 1.12. pamaussillis, paikalla 41 ihmistä 

• 6.12. itsenäisyyspäivälounaalla Weeruskassa 29 wiipurilaista 
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• itsenäisyyspäivän kulkueessa 50 wiipurilaista 

• Ostrobotnia-talolla itsenäisyyspäivän illanvietossa 35 wiipurilaista, myös Hä-
mäläis-Osakunnalla 15 wiipurilaisen delegaatio  

• 8.12. akateemista joulukonserttia Kallion kirkossa kuuntelemassa 5 wiipuri-
laista 

• 9.12. DGO:n pikkujoulut, paikalla 19 wiipurilaista 

• 9.12. WiOL:in joulukonsertissa 8 wiipurilaista 

• 11.12. OYV:n startti ensi vuoteen, paikalla 5 wiipurilaista. 

Päätoimittajan ominaisuudessa civis Oona Laine kertoi uusimman Willin ilmestyneen. 
Layout on huikea, substanssia piisaa. 

8. TOIMINTA 

Toiminnanohjaaja Laine kertoi tulevasta toiminnasta seuraavaa: 

• kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot järjestetään 17.12., ilmoittautuminen e-lo-
makkeella. Ilmoittautumislinkki löytyy tapahtuman Facebook-tapahtumasta ja 
Osakunnan listalle lähetetystä sähköpostiviestistä. 

• Tapsantanssit sekä ekskursio SaiPan kotipeliin järjestetään 26.12. Lap-
peenrannassa. Etkomeininkiä luvassa civis Pietiläisen luona Kanavansuulla. 

• 31.12. järjestetään DGO:lla uudenvuodensitsit, ie. osakuntien golden partyt. 
Myös osakuntalaisten avecit ja muut ystävät ovat tervetulleita, jos tilaa riittää. 

Ella Taavitsainen kertoi 18.12. järjestettävän WOSun kokouksen. Aiheesta on lähe-
tetty sähköpostia. Samana iltana kello 19 on WiOL:in joulukonsertti Saksalaisessa 
kirkossa. Osakunnan joukkueet akateemisen kyykän MM-kilpaan on ilmoitettu.  

Laura Mykkänen kertoi HTK:n siivouspäivän järjestettävän 14.12. kello 18 alkaen. 
Osakuntalaiset kerätkööt omaisuutensa naulakosta ja muualta ennen kuin ne hävite-
tään vuodenvaihteen tienoilla. 

 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja Eetu Sairanen kertoi Osakunnan talouden olevan veitsenterällä, 
mutta voivan kuitenkin hyvin. Jos joku vielä on jättänyt pamausmaksunsa 
maksamatta, maksakoon sen viipymättä. Kulukorvauslomakkeet on syytä toimittaa 
taloudenhoitaja Sairaselle kuluvan viikon loppuun mennessä, sillä se helpottaa 
kaikkien asianomaisten elämää.  

Civis Maini Salmi pyysi lähetettävän pamaussilliksen maksuohjeet itselleen, kuten 
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myös civis Piia Pohjalainen. 

10. HTK 

Huoneistoneuvos ei ollut paikalla, mutta kuraattori totesi tilojen olevan kunnossa. 

11. HTK:N EDUSTAJIEN VALINTA VUODELLE 2018 

Vapaita HTK-paikkoja tulevalle vuodelle oli jaossa varapuheenjohtajan, 
klubimestarin ja apulaisklubimestarin paikka. Saapuneiden hakemusten ja 
vakiintuneiden käytäntöjen perusteella valittiin apulaisklubimestariksi civis Essi 
Kuukka ja klubimestariksi civis Niklas Nurminen. 

12. HYY-KUULUMISIA 

Edaattori Otto Kaplas kertoi ensi vuoden budjetista sekä ylioppilaskunnan 
puheenjohtajistosta päätettävän edustajiston kokouksessa 14.12. Tilajakovuosi 
koittaa jälleen ensi vuonna, jäämme seuraamaan tilannetta ja toivomaan parasta. 

13. KURAATTORIN TUNNUSTEN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN, 1. KÄSIT-
TELY 

Kuraattori taustoitti asiaa. Kolme eri kuraattoria on ehtinyt käyttää käätyjä, mutta 
ohjesääntöä ei olla saatu aikaiseksi. Lisäksi kuraattori totesi laatimansa 
ohjesääntöluonnoksen jääneen stipendisäätiön tiloihin. Kokouksen puheenjohtajan 
ominaisuudessa ja Osakunnan sääntöihin vedoten kuraattori päätti lykätä 
päätöksentekoa seuraavaan kokoukseen. 

14. EDUSTAJIEN VALINTA ITÄSUOMALAISEEN VALTUUSKUNTAAN 

Civis Piia Pohjalainen kertoi Itäsuomalaisesta valtuuskunnasta ynnä sen 
pitkähköstä ja kunniakkaasta historiasta. Sihteeri lausui civis Essi Kuukan 
hakemuksen. Civis Maini Salmi ilmaisi kiinnostuksensa Itäsuomalaista 
valtuuskuntaa kohtaan. Valittiin Osakunnan edustajiksi Itäsuomalaiseen 
valtuuskuntaan cives Essi Kuukka & Maini Salmi. 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Kirsi Hyväri kertoi Lemin vaakunan saapuvan osakuntahuoneiston viihtyisyyttä 
lisäämään tarkemmin määrittämättömässä lähitulevaisuudessa.  

Civis Tiina Granström muistutti stipendihaun olevan auki 31.1.2018 kello 19 asti. 
Hakemukset voi toimittaa lehtihuoneessa sijaitsevaan postilaatikkoon tai postitse 
suoraan stipendisäätiölle. Hakuohjeiden lukemisen tärkeyttä painotettiin. 
Puutteellisia tai viivästyneitä ei hyväksytä. Lisäksi civis Granström kertoi WOROn 
kaipaavan uutta kitaristia ainakin kevään ajaksi. Yhteydenottoja asian tiimoilta saa 
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osoittaa.  

Kuraattori tähdensi, että myös hiljattain nauhansa saaneet tuoreet civikset saavat 
kaikin mokomin hakea stipendiä. 

Civis Otto Kaplas kysyi, missä määrin lapsiperheellisille tarkoitettua avustusta voi 
hakea. Kuraattori totesi, että stipendiä voi hakea, kun hakija on lapsiperheellinen.  

Kuraattori muistutti opintoihin liittyvään harrastuneisuuteen myönnettävästä 
apurahasta, joka on myönnetty esimerkiksi Venäjän-viisumia varten 
venäjänopiskelijan lähtiessä itään kieltä opiskelemaan. Kuraattori mainitsi muitakin 
esimerkkejä. 

Civis Niina Koistinen tiedusteli, onko stipendihakulomakkeita tulostettu valmiiksi. 
Ekonomi Anna Luikko kehotti osakuntalaisia täyttämään hakulomakkeet 
tietokoneella selkeyden vuoksi. Kuraattori muistutti hakemuksen allekirjoittamisen 
ynnä muiden ”muodollisuuksien” tärkeydestä.  

Toiminnanohjaaja, tiedotusneuvos electa Oona Laine kutsui entiset fuksit mukaan 
WiO:n aktiivit -WhatsApp-ryhmään. Kiinnostuneet voivat ilmoittaa 
puhelinnumeronsa hänelle.  

Fuksisihteerit Henriikka Kyyrä & Annika Ikonen myönsivät superfuksin kunniakirjan 
cives Valtteri Kodistolle (in absentia) & Anssi Vainiolle.    

Kuraattori kehotti virkailijoita huolehtimaan seuraajiensa perehdyttämisestä ja 
toimintakertomustekstien kirjoittamisesta. 

Koulutusneuvos Piia Pohjalainen osakuntaneuvoston puolesta lahjoitti kuraattorille 
kasan virvokkeita. Kokous osoitti suosiotaan kuraattorille. Kuraattori totesi, että 
vollotukset jätetään kuraattorinvaihtokaronkkaan. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.06. 
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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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Silva Smolander, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Tiina Granström, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

 


