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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 12.1.2021 klo 19 
LÄSNÄ: 23 jäsentä, 4 ulkojäsentä  

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta ulkojä-
senyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.05.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Pitkänen et Tanhola. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Vihtonen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä. Hyväksyttiin asialista kokouksen työ-
järjestykseksi. 

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

- Joulukortti Keskisuomalaiselta Osakunnalta, jossa toivottavat wiipurilaisille 
tsemppiä kevääseen ja muistuttavat, että keskisuomalaiset juhlistavat kuluvana 
vuonna 50-vuotista taivaltaan. 

- Teatteri Vantaan kevään 2021 ohjelmisto. 

- Kuraattorille sähköpostitse tullut joulutervehdys Nylands Nationilta. 

7. ILMOITUSASIAT 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

 Maanantaina 30.11. 525. Wiipurin Pamaus etänä: 98 osallistujaa. 

Torstaina 3.12. Kirjakerho: 4 osallistujaa. 

Torstaina 17.12. Kirjakerho: 4 osallistujaa. 
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Itsenäisyyspäivää varten toiminnanohjaalta pystyi noutamaan lahjakortin juh-
laruokia varten sekä postailemaan someen tunnelmia. Toiminnanohjaaja huo-
mautti, että perinteistä toimintaa kuten kokoontumista DGO:lla ei voitu itsenäi-
syyspäivänä järjestää. Myöskään tapsantansseihin ei maakunnassa kokoon-
nuttu. 

Kuraattori tiedusteli, osallistuiko joku Kymenlaakson Osakunnan etätapsan-
tansseihin. Kukaan wiipurilainen ei ilmeisesti ollut osallistunut, joten kuraattori 
tiedustelee tapahtuman kulusta kymäläisiltä itse. 

 

8. TOIMINTA 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:  

 Keskiviikkona 20.1. peli-ilta Discordissa klo 18 alkaen. 

 Torstaina 21.1. kirjakerho kokoontuu Zoomissa. 

 Tiistaina 2.2. seuraava osakunnan kokous. 

Stipendisäätiön opiskelijaedustaja civis Vihtonen muistutti meneillään olevasta 
apurahahausta, joka loppuu sunnuntaina 31.1. klo 16. Torstaina 14.1. järjestetään 
apurahahakuinfo etänä kello 18 alkaen. Tiistaina 19.1. sekä sunnuntaina 31.1. on 
mahdollista tuoda apurahahakemus Vihtoselle DGO:lle, mikäli kulkulupa uupuu. 
Hakemuksen voi tuoda 19.1. klo 18-19 välillä, 31.1. taas klo 15-16 välillä. Kuraattori 
kehotti aloittamaan viimeistään kokousta seuraavana päivänä apurahahakemuksen 
valmistelun eli liitteiden keräämisen. Kuraattori kertoi myös opettavaisen tarinan 
surullisesta tositapauksesta, jossa hakija havahtui liitteiden hankkimiseen vasta 
apurahahaun viimeisenä päivänä. 

Civis Nikula kertoi WOSun suunnitelmista. WOSu on järjestämässä etäkokousta 
maanantaina 18.1. Kaikkia kehotetaan tulemaan paikalle. Edellisvuoden 
joukkueilmoittautumiset Jukolan viestiin ja Venlojen viestiin siirtyivät tälle vuodelle, 
joten uusia ilmoittautumisia ei tarvitse tehdä. Kaikkia kannustettiin tulemaan mukaan 
suunnistamaan, Nikulakaan ei omien sanojensa mukaan välttämättä osaa vieläkään 
suunnistaa. 

Kulttuurisihteeri Jalkanen kertoi kirjakerhosta sekä kannusti kaikkia mukaan, 
osallistua voi tulla silloin kuin itse pääsee. Seuraavaan tapaamiseen ei tarvitse lukea 
mitään, vaan tarkoitus on jutella ja sopia ensimmäisestä lukuteoksesta. 
Loppusyksystä oli tarkoitus käydä katsomassa Tove-elokuva sekä Kansallismuseon 
Muumi-näyttely, mutta nämä ovat Jalkasen mukaan toistaiseksi jonossa 
koronatilanteen takia. Kulttuurisihteeri haluaisi jossakin vaiheessa kevättä tutustua 
etänä yhdessä osakuntalaisten kanssa eri museoiden tarjoamiin sähköisiin 
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aineistoihin. Kulttuuritoimintaa on keväällä pääasiassa etänä. Jalkanen laittaa 
kulttuuritapahtumista lisätietoa sähköpostilistalle. 

Toiminnanohjaaja laittaa vielä viestiä muista tulevista etä- ja ulkotapahtumista 
sähköpostilla. Ideoita saa ehdotella vapaasti. 

9. TALOUS 

Edellisvuoden taloudenhoitaja civis Vihtonen kertoi, että tilinpäätöksen valmistelu käy 
vilkkaana. Hän muistutti vielä edellisvuoden kulukorvauksista, joiden peräämisessä 
on aivan viime hetket käsillä, vaikka määräaika umpeutuikin jo. Osakunnalla on 
tulossa nollatulos, mistä Vihtonen oli iloisesti yllättynyt. 

Kuraattori ilmoitti, että neuvosto päätti kokouksessaan myöntää uudelle 
taloudenhoitajalle tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi kuraattori kertoi neuvoston 
suunnitelmista pankinvaihtoon liittyen. Seuraavassa osakunnan kokouksessa 
keskutellaan asiasta varsinaisesti.  

10. HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että HTK ei ole vielä järjestäytynyt kuluvalle vuodelle. 
Neuvosto käsitteli kokouksessaan kulkulupahakemukset. Osa hakeneista sai eri 
luvan kuin mitä oli hakenut, minkä lisäksi myönnettiin kulkuluvat myös sellaisille 
virkalilijoille, jotka eivät olleet hakeneet kulkulupaa. Huoneistoneuvos on asian 
tiimoilta asianomaisiin yhteydessä. Kaikkien kulkuluvan saaneiden tulee hakea 
kulkulupansa HYYn keskustoimistolta. Vuosia ympäri maita ja mantuja kierrelleet 
fyysiset avaimet jäävät historiaan, kun kaikkiin oviin tulee sähkölukot. 

Kuraattori huomautti lisäksi, että osakuntatiloissa ei saa toistaiseksi järjestää 
toimintaa. 

11. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

11.1. HYY: Ei ylioppilaskuntaan liittyviä kuulumisia. 

11.2. OYV-NSD: Toiminnanohjaaja kertoi, että OYV:n on tarkoitus kokoustaa 
perjantaina 15.1., jolloin on tarkoitus järjestäytyä. Puheenjohtajaksi valittiin 
syyskokouksessa Hämäläis-Osakunnan Ville Hänninen. Civis Kaskinen 
huomautti, että wiipurilaisilla on kuluvana vuonna taas vahva edustus 
OYV:ssä, sillä OYV:llä on neljä wiipurilaista toimikuntalaista. Hallituksessa on 
DGO:lta edustusta. 

11.3. Osakuntalainen Unioni: Huoneistoneuvos kertoi, että syyskokousta ei ole 
pidetty eli uutta hallitusta Unionilla ei ole. Asialle yritetään tehdä pikkuhiljaa 
jotakin. 
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11.4. Muut: Ei kuulumisia muilta sidosryhmiltä. 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kuraattori kertoi, että vuoden 2020 alussa aloitettu sääntömuutosprosessi etenee. 
Yliopiston juristilta on saatu kommentteja, mutta kuraattori tiedustelee vielä yhtä 
asiaa. Uudet säännöt voitaneen hyväksyä jo kevään aikana. Sääntö-
muutostoimikunta kokoontuu vielä asian tiimoilta. Kuraattori mainitsi, että hyvin 
hoidettu valmistelutyö oli saanut kiitosta juristilta. 

Kuraattori huomautti, että virtuaaliset kokouskaljat alkavat heti kokouksen päätyttyä. 
Kuraattori kehottaa lisäksi nauttimaan talvesta ja lumesta. 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 19.35. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2021. 

 
 
 
 
_______________________ 
Eetu Sairanen, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Patrik Nurminen, sihteeri 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2021. 

 
 
 
 
_______________________ 
Olli Pitkänen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


