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16 jäsentä ja 2 ulkojäsentä (Ks. LIITE 1), 2 läsnäolo-oikeudellista

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.18.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla kokouksessa olivat Jalmari Laine ja Ilkka Sivenius, jotka eivät ole osakunnan jäseniä. Civis Otso Heiskanen ehdotti, että heille myönnetään läsnäolo-oikeus. Civis Piia Pohjalainen kannatti ehdotusta. Myönnettiin läsnäolo-oikeus Laineelle ja Siveniukselle.
3. ÄÄNTENLASKIJAT
Ääntenlaskijoiksi valittiin cives Piia Pohjalainen et Pekka Sutinen.
4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin cives Suvi Okkola et Linda Sairanen.
5. ASIALISTA
Sihteeri luki asialistan kohdasta 6. eteenpäin. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
6. POSTI
Sihteeri esitteli postin:
Satakuntalaisen Osakunnan Karhunkierros-lehti ja
tiedote Malminkartanon puutarhapalstojen vuokraajille
7. ILMOITUSASIAT
21.4. Taitouintiekskursio (5 osallistujaa)
22.4. DGO+KSO yhteissitsit (60 osallistujaa, 15 wiipurilaista)
24.4. Palstatalkoot (4 osallistujaa)
27.4. Pre-Wappu (11 osallistujaa)
30.4. Vappuaatto (12 osallistujaa)
1.5. Sillis Ullanlinnanmäellä (30 osallistujaa)
5.5. Palstatalkoot (6 osallistujaa)
Toiminnanohjaaja Piia Pohjalainen ilmoitti, että DGO:n toiminnanohjaajat ovat kokoustaneet keskenään ja
sopineet syksyn päivämääristä.
Civis Olavi Seppänen ilmoitti, että uusin Willi on ilmestynyt ja sen voi noutaa itselleen osakunnan lehtihuoneesta.
Civis Otso Heiskanen ilmoitti, että kolme wiipurilaista edusti Tartossa sekä vappuriennoissa että Revelian
kommerssissa.
Kuraattori ilmoitti edustaneensa Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkassa 7.5.
Mäkelänrinteen grillipaikan rakentamisprojekti etenee.
8. TOIMINTA
14.5. Euroviisukisakatsomo
14.5. HTK:n siivouspäivä
18.–19.6. Jukolan viesti

22.–24.7. Kesäretki Lemille
23.7. WORO:n keikka Lemillä
19.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat
26.–28.8. Viipurin matka
2.9. Kaudenavajaiset
6.9. Osakunnan kokous
8.9. Grilli-ilta Mäkelänrinteessä
24.9. Fuksisitsit
Civis Silva Smolander kertoi, että kotiseutukerho järjestää retken Vallisaareen lähiaikoina ja laittoi kiertämään
paperin, jossa oli päivämääräehdotuksia, joista sai äänestää itselleen sopivinta.
Civis Smolander mainosti myös Jukolan viestiä ja kertoi, että vielä on mahdollista lähteä mukaan suunnistamaan. Kiinnostuneet voivat ottaa mahdollisimman pian yhteyttä civis Smolanderiin.
Kuraattori kannusti osallistumaan palstatoimintaan. Civis Essi Kuukalta voi pyytää pääsyä palstatiimin Facebook-ryhmään.
9. TALOUS
Taloudenhoitaja ei ollut paikalla kokouksessa, mutta kuraattori kertoi, että osakunnan taloudellinen tila on
hyvä. Osakunta varautuu Viipurin matkan ennakkomaksun ja WIOLin avustuksen maksamiseen.
10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2015 TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE
Vuoden 2015 neuvoston jäsenet poistuivat kohdan ajaksi salista. Puhetta johti varakuraattori Suvi Okkola ja
sihteerinä toimi civis Piia Pohjalainen. Varakuraattori Okkola avasi keskustelun tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille. Civis Otso Heiskanen ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Civis Pekka Sutinen kannatti Heiskasen ehdotusta. Kukaan ei vastustanut. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille.
11. HTK
HTK kokoustaa seuraavan kerran 12.5. HTK:n siivouspäivä on 14.5. Huoneistoneuvos Juuso Paajanen kertoi,
että debattilautaset on teetetty. Kuraattori kertoi, että flyygelin penkki on rikki, mutta lupasi korjata sen itse.
Civis Piia Pohjalainen kertoi, että Karjalaisen Osakunnan juhlien jälkeen osakunta on ollut epäsiistissä kunnossa. Kuraattori kertoi, että Kymenlaakson Osakunnan muotokuvia tullaan lähiaikoina ripustamaan seinille
ja arveli, että myös wiipurilaisten olisi hyvä tutkia mitä tauluja varastosta löytyy. Lisäksi kuraattori kertoi, että
tilajaon tuloksia odotetaan.
12. HYY-KUULUMISIA
Civis Otso Heiskanen kertoi, että edustajisto on valinnut Ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi Robert
Sundmanin. Seuraavassa edustajiston kokouksessa käsitellään Suomen ylioppilaskuntien liiton linjapaperia.
Lisäksi osakuntien vaaliohjelma tulee pian kuraattorien tarkasteltavaksi. Edustajiston vaalit pidetään syksyllä.
13. OHJESÄÄNNÖT
Verkkovastaavan ohjesääntö oli käsittelyssä ensimmäistä kertaa ja se oli osakuntalaisten nähtävänä paperisina tulostuskappaleina. Ohjesäännöstä poistettiin ylimääräinen kysymysmerkki. Civis Silva Smolander kysyi
WordPress-käyttäjähallinnasta ja siitä pitäisikö lausetta muotoilla, jos WordPressistä joskus tulevaisuudessa
luovutaan. Civis Maiju Partamies kertoi, että WordPress on mainittu ohjesäännössä, jotta se erottuisi varakuraattorin vastuulle kuuluvan Wiki-sivuston hallinnoinnista. Civis Otso Heiskanen ehdotti kesän kunniaksi,
että hyväksytään ohjesääntö tällaisenaan, tosin ilman kysymysmerkkiä. Civis Piia Pohjalainen kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin ensimmäistä kertaa verkkovastaavan ohjesääntö.

14. VIRKAILIJAHAKU SEKÄ VIRKOJEN JA TOIMIKUNTIEN TÄYDENTÄMINEN
Civis Oona Laine on ilmoittanut kiinnostuksestaan liittyä tiedotustoimikuntaan. Tiedotusneuvos Anu Märkälä
oli asiasta erityisen ilahtunut. Civis Piia Pohjalainen kannatti civis Laineen jäsenyyttä. Hyväksyttiin Oona Laine
tiedotustoimikunnan jäseneksi.
Vuosijuhlamestarin virkaan oli avattu haku kokoukseen asti, mutta hakemuksia ei ollut saapunut. Civis Mari
Byckling oli ilmoittanut epävirallisesti olevansa potentiaalisesti kiinnostunut vuosijuhlamestarin virasta. Kuraattori kertoi, että kokouksessa on vielä mahdollista asettua ehdolle. Civis Anu Märkälä soitti civis Bycklingille, joka ilmoitti hakevansa vuosijuhlamestariksi. Valittiin civis Mari Byckling vuosijuhlamestariksi.
Ulkoasiainneuvoksen virka oli myös ollut haussa, mutta hakemuksia ei ollut tullut. Civis Linda Sairanen ilmoitti kiinnostuksestaan virkaa kohtaan. Civis Otso Heiskanen ehdotti, että civis Sairanen valitaan ulkoasiainneuvokseksi. Civis Maiju Partamies kannatti ehdotusta. Valittiin civis Linda Sairanen ulkoasiainneuvokseksi ajalle 1.9.–31.12.2016.
Ulkoasiainsihteeri Tiia Yli-Kankahila on lähdössä syksyllä vaihtoon ja on jättänyt erohakemuksen osakunnalle.
Myönnettiin ero ulkoasiainsihteerin virasta civis Tiia Yli-Kankahilalle. Avattiin haku ulkoasiainsihteerin virkaan
seuraavaan osakunnan kokoukseen (6.9.2016) mennessä. Ulkoasiainsihteerin haussa oleva kausi on 1.9.–
31.12.2016.
15. ITÄSUOMALAISEN VALTUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Kopiot Itäsuomalaisen valtuuskunnan säännöistä kiersivät osakuntalaisten nähtävillä. Civis Silva Smolander
kysyi, onko tarkistettu, että ruotsinkielinen ja suomenkielinen versio vastaavat toisiaan. Kuraattori vastasi,
että suomenkieliset säännöt ovat käännös ruotsinkielisestä versiosta. Kuraattori kertoi myös, että joissain
piireissä oli ihmetelty, miksi ruotsinkielinen teksti on säännöissä ensin. Civis Otso Heiskanen totesi, että asiaa
ei ole syytä kokea ongelmana ja että valtuuskunnan ei kannata hankkiutua HYYn alaiseksi järjestöksi. Civis
Heiskanen ehdotti, että säännöt hyväksytään ilman muutoksia. Civis Smolander tiedusteli, miten osakunnan
toimijat valitaan valtuuskuntaan. Civis Piia Pohjalainen oli sitä mieltä, että toiminnanohjaaja voisi kuulua automaattisesti valtuuskuntaan. Civis Smolander oli sitä mieltä, että valtuuskunnassa olisi hyvä olla myös toinen
osakunnan erikseen valitsema toimija. Ajatus koettiin hyväksi. Civis Piia Pohjalainen kannatti Otso Heiskasen
ehdotusta. Hyväksyttiin Itäsuomalaisen valtuuskunnan säännöt.
16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Civis Silva Smolander kertoi, että uuden laulukirjan tekeminen aloitetaan. Civis Smolander kertoi kokoavansa
laulukirjaa valmistelevaa toimikuntaa ja että hänelle voi ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua toimikunnan
työskentelyyn.
Civis Olavi Seppänen kysyi, onko Västmanlands-Dala Nation tulossa mukaan Viipurin matkalle, koska eri tiedotuskanavilla oli esiintynyt erilaista tietoa. Kuraattori vastasi, että V-Dala on tulossa mukaan ja että asiasta
tiedottaminen on unohtunut joistain Östra Finlands Nationin tiedotteista. Kuraattori muistutti myös, että
Viipurin matkalla allekirjoitetaan ystävyyssopimus V-Dalan kanssa.
Civis Suvi Okkola kannusti mainostamaan fuksiasuntohakua, joka avautuu kesällä.
Kuraattori kertoi, että syksyksi olisi tarkoitus saada myyntiin uusia osakuntatuotteita.
Pääsky ry vierailee osakunnan tiloissa 15.5. ja paikalle voi tulla seuraamaan tilaisuutta. Vierailulle tarvitaan
vielä yksi airut. Fuksi Aleksi Haukka kertoi olevansa kiinnostunut airuen tehtävästä. Valittiin fuksi Aleksi
Haukka osakunnan airueksi.
Wiipurin Pamaus järjestetään tänä vuonna Radisson Blu hotellissa Kampissa. Läheisen sijainnin vuoksi cocktail-tilaisuudesta järjestetään kulkue juhlatilalle.
Ilkka Sivenius kiitti osakuntaa vieraanvaraisuudesta häntä ja Jalmari Lainetta kohtaan.
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.45.

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.

____________________________________ ______________________________________
Suvi Okkola
Linda Sairanen
LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista
LIITE 2 Toiminnantarkastuskertomus

