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1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.16.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ÄÄNTENLASKIJAT
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Essi Kuukka et Liisa Lavonen.
4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Niklas Nurminen et Patrik Nurminen.
5. ASIALISTA
Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Poistettiin kohta 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille. Uudeksi kohdaksi 10. lisättiin Avointen virkojen ja osakunnan edustajan
tehtävien täyttäminen.
6. POSTI
Sihteeri esitteli postin: kutsu Vårbaliin 21.5, Issue-lehti, Orionin ohjelmisto, Östra Finlands Nationin Paprikalehti, Kalpa-lehtiä ja Västmanlands-Dala Nationin Landskapsposten-lehti
7. ILMOITUSASIAT
6.4. HYYn projektitukihakemus jätettiin
7.4. Neuvostoliitto (6 osallistujaa)
8.4. Herrapäivälliset (21 osallistujaa)
8.4. Herrapäivällisten jatkot Unionin kevätbileissä (8 osallistujaa)
12.4. Mäkelänkadun baarikierros (15 osallistujaa)
12.4. Palstatapaaminen (4 osallistujaa)
16.4. Kruthornen-viikonloppu (70 osallistujaa, 15 wiipurilaista)
17.4. Sillis (40 osallistujaa)
Civis Maiju Partamies ilmoitti olleensa vastaanottamassa Kruthornenin jäseniä, joille oli myös järjestetty kävelykierros kaupungilla.
Kuraattori kertoi, että Mäkelänrinteen isännöitsijä on luvannut hoitaa grillin pihalle, joten jatkossa osakunnan illanistujaisia voidaan pitää myös grillauksen merkeissä.
8. TOIMINTA
21.4. Taitouintiekskursio
22.4. DGO+KSO yhteissitsit
24.4. Palstatalkoot
27.4. Pre-Wappu
30.4. Vappuaatto
1.5. Piknik Ullanlinnanmäellä
4.5. Pubivisa Toverissa
10.5. Osakunnan kokous
13.5. Floran päivä Kumpulassa

14.5. Euroviisukisakatsomo
22.7.–24.7. Kesäretki
19.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat
26.–28.8. Viipurin matka
Vappuna tehdään osakunnan Tarton matka ystävyysosakuntien korp! Amictian ja korp! Revelian luokse. Kuraattori kehotti ilmoittamaan kiinnostuksestaan viimeistään parin päivän sisällä. Civis Otso Heiskanen kysyi
sponsoroiko osakunta matkaa. Kuraattori vastasi, että osakunta sponsoroi matkaa ja korosti, että matkaa
pitäisi todella alkaa pikimmiten suunnittelemaan.
Toiminnanohjaaja Piia Pohjalainen kertoi, että kesän ohjelmistoon kuuluu ainakin Shotsin olympialaiset. Pohjalainen kertoi myös, että syksyn fuksitapahtumien päivämäärät on päätetty.
Civis Essi Kuukka kertoi, että sunnuntaina 24.4. pidetään palstatalkoot. Kuukka kertoi palstatyöskentelyn ihanuudesta ja arveli, että syksyllä voitaisiin palstatiimin kanssa pitää sadonkorjuujuhlat. Civis Kuukka lupasi järjestää yhteislähdön palstatalkoisiin.
9. TALOUS
Taloudenhoitaja Tero Hirvonen kertoi, että HYY on myöntänyt osakunnalle 1720€ toiminta-avustusta. Hirvonen kertoi myös, että palstatoiminta oli unohtunut talousarviosta, jonne neuvoston kokouksessa budjetoitiin
250€. Lisäksi kokouksessa budjetoitiin rahaa pöytäkirjojen kansittamista varten noin 1000€ ja samalla muokattiin poistoja ja kasvatettiin Stipendisäätiön tukea. Hirvonen kertoi, että neuvosto hyväksyi kokouksessaan
huoneistotoimikunnan tilinpäätöksen 2015. Lisäksi neuvosto päätti hankkia inspehtori emeritus Vesa Majamaalle tasavuosisyntymäpäivälahjaksi kalvosinnapit osakunnan vaakunalla, jos hänellä ei sellaisia jo ole. Taloudenhoitaja yrittää saada ensi kokoukseen näytettäväksi välitilinpäätöksen.
10. AVOINTEN VIRKOJEN JA OSAKUNNAN EDUSTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN
Osakunnalla on ollut avoinna haku vuosijuhlamestariksi sekä Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksen opiskelijajäseneksi kolmivuotiskaudeksi. Kuraattori esitteli tehtävät vielä kerran osakunnan kokoukselle. Sihteerille
ei ollut tullut yhtään hakemusta kumpaankaan paikkaan. Kokouksesta ei löytynyt innokkaita hakijoita vuosijuhlamestariksi. Vuosijuhlamestarin hakua jatketaan seuraavaan kokoukseen asti.
Kuraattori tiedusteli kokoukselta olisiko kenelläkään innokkuutta lähteä Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksen
opiskelijajäseneksi. Civis Essi Kuukka ilmoitti olevansa kiinnostunut opiskelijajäsenen paikasta. Muita hakijoita ei ollut. Valittiin Essi Kuukka Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksen opiskelijajäseneksi kaudeksi 2016–
2018.
11. HTK
Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi, että Blanco-lyyrat kerätään 14.5. mennessä pois. Kyseisenä päivänä
on myös HTK:n siivouspäivä kello 15.00 alkaen. Uusi debattilautanen on tilattu ja osakunnan toimiston koneelle on hankittu Office-paketti. HTK hoitaa myös astianpesukoneen ja yleisten pienempien tavaroiden hankintoja. Kuraattori kysyi voisiko arkiston- ja kirjastonhoitaja hoitaa kaappikellon saranat kuntoon, mutta Tero
Hirvonen ehdotti, että annetaan mieluummin asiantuntijan tehdä ne. Kuraattori pohti voisiko civis Tiia YliKankahilaa pyytää hoitamaan asiaa.
12. HYY-KUULUMISIA
Civis Otso Heiskanen kertoi, että edustajisto valitsee 21.4. uuden Ylioppilaslehden päätoimittajan. Edustajistovaalit pidetään syksyllä.
13. OHJESÄÄNNÖT, TOINEN KÄSITTELY
Ohjesäännöt olivat osakunnan nähtävillä ja niihin oli merkitty tehdyt ehdotukset. Ohjesäännöt käytiin läpi
kokouksessa kohta kohdalta. Hyväksyttiin ohjesäännöt. Civis Maiju Partamies kertoi, että hänen ehdotuksensa verkkovastaavan ohjesäännöksi puuttuu. Civis Partamies lupasi valmistella ohjesäännön seuraavaan
kokoukseen. Syksyllä osakunnan kokouksen käsiteltäväksi tulee käätyohjesääntö.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Civis Piia Pohjalainen kertoi, että kokouskaljat pidetään Pub Petessä.
Civis Suvi Okkola kertoi, että tänään oli viimeinen päivä valittaa asuntohaun tuloksista, mutta valituksia ei
ollut tullut yhtään.
Civis Anu Märkälä ilmoitti, että aktiivien epävirallinen Whatsapp-ryhmä perustetaan ja että ryhmässä voi keskustella vapaasti kaikesta mistä haluaa. Ryhmään ei ole pakko kuulua.
Ulkoasiainneuvos Annamari Kiviaho kertoi olevansa lähdössä vaihtoon syksyllä 2016, joten ulkoasiainneuvoksen virka tulee hakuun. Hakuaikaa on 10.5. pidettävään kokoukseen asti.
Kuraattori kertoi, että Pääsky ry tulee vierailemaan osakunnan tiloihin 15.5. Osakunnalta tarvitaan hautausmaalle hartaustilaisuuteen lipunkantaja ja airuet. Kuraattori tiedusteli olisiko innokkaita vapaaehtoisia. Civis
Otso Heiskanen kertoi, että voi kantaa osakunnan lippua. Valitaan osakunnan lipunkantajaksi civis Otso Heiskanen. Airuet valitaan seuraavassa osakunnan kokouksessa.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.24.
VAKUUDEKSI
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016.

Anton Falkenberg, kuraattori

Maini Salmi, sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2016.

____________________________________ ______________________________________
Niklas Nurminen
Patrik Nurminen
LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista

