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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 12.1.2021 klo 19 
LÄSNÄ: 16 jäsentä, 2 ulkojäsentä  

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta ulkojä-
senyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.01.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Muttonen et Inkilä. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Kaskinen. 

5. ASIALISTA 

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

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

- Suomen kulttuurirahaston vuosikertomus 2019–2020. 

- Teatteri Avoimien ovien kevään 2021 ohjelmisto. 

- Lappeenrannan museoiden vuoden 2021 esite. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:  

 Maanantaina 18.1. WoSun kokous Zoomissa: 10 osallistujaa. Kokouksessa 
 valittiin uudet johtokunnan jäsenet. Mykkänen on joukkueenjohtaja, civis Kivi-
 ranta viestinviejä. Johtokuntaan liittyi paljon uusia jäseniä. Osakuntalaisia 
 kannustettiin lähtemään toimintaan mukaan, kunhan olot lientyvät. 

 Keskiviikkona 20.1. Peli-ilta Discordissa: 9 osallistujaa. 
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Torstaina 21.1. Kirjakerho Zoomissa: 9 osallistujaa. 

Lisäksi varakuraattori ilmoitti olleensa Savolaisen Osakunnan etätalakkuna-
 juhlassa sihteerin sekä cives Pellisen et Kaskisen kanssa. Alun perin joulu-
 kuulle suunniteltuja juhlia oli siirretty useamman kerran, ja varakuraattorista ne olivat 
 olleet hauskat. 

8. TOIMINTA 

Kuraattori ilmoitti aluksi neuvoston linjanneen kokouksessaan, että koronatilanteen 
takia helmikuussa osakunta on toiminnassaan tarkkana ja järjestää pelkästään 
etätapahtumia. 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:  

 Torstaina 4.2. kirjakerho kokoontuu Zoomissa. 

 Lauantaina 13.2. järjestetään sitsit Zoomissa. Facebook-tapahtuma on luotu, 
 mutta sitä ei vielä ole mainostettu. Teemana on virkailijanvaihto, ja 
 perinteiden mukaan virkoja voi  luovuttaa uusille virkailijoille neuvojen tai 
 laulun siivittämänä. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki, oli virkaa tai ei. 
 Ilmoittautumisaika on 11.2. asti. 

 Tiistaina 16.2. järjestetään seuraava osakunnan kokous. 

Kulttuurisihteeri Jalkanen kertoi torstaisen kirjakerhon kirjan olevan George Orwellin 
Eläinten vallankumous. Mukaan pääsevät kaikki, ja Jalkaselle voi  ilmaista 
kiinnostuksensa ja liittyä kirjakerhon Whatsapp-ryhmään. 

Kuraattori ilmoitti, että osakunnan on tarkoitus järjestää graduesittelyilta helmikuun 
lopulla. Gradustipendin saajat voivat esitellä illan aikana valmiit gradunsa. Kuraattori 
on mukana esittelemässä ja jakaa tapahtumasta myöhemmin lisätietoja. 

Lisäksi kuraattori huomautti, että hänellä on kotonaan aktiivituoppi, joka jaetaan 
perinteen mukaan virkailijanvaihtokaronkassa. 

9. TALOUS 

Taloudesta ei taloudenhoitajalla itsellään ole paljoa kerrottavaa. Etelä-Saimaan 
tilauskatkoa on jatkettu. Taloudenhoitaja muistutti, että vuosijuhlan edustusmaksua 
voi hakea kulukorvauksella. 

Lisäksi kuraattori kertoi neuvoston suunnittelemasta pankinvaihdosta, josta 
neuvostolla on nyt esitys. Neuvosto ei voi päättää asiasta yksin, joten osakunnan 
kokouksella on asiassa päätösvalta. Neuvoston esitys asiasta tuodaan seuraavaan 
kokoukseen. Keskeiset asiakirjat lisätään osakunnan sivuille viikon kuluessa. 
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Kuraattori puhui myös osakunnan edustuskäytännöistä muiden osakuntien ja tiettyjen 
järjestöjen vuosijuhlissa. Osakunnan pysyväispäätös on, että vuosijuhlille sponso-
roidaan kaksi edustajaa. Jos lähtijöitä enemmän, kahden edustajan illalliskorttien 
hinta jaetaan menijöiden kesken. Neuvosto on kuitenkin nyt päättänyt, että koska 
Savolaisen Osakunnan ja Vasa Nationin vuosijuhlien hinta on edustajille vain viisi 
euroa, niille kuten mahdollisesti kevään muillekin vuosijuhlille voidaan sponsoroida 
jopa 10 edustajaa. Kuraattori kannusti osakuntalaisia ilmoittamaan sihteerille sekä 
taloudenhoitajalle edustusaikeista hyvissä ajoin. 

10. HTK 

Huoneistoneuvos ei ollut paikalla mutta oli ollut yhteydessä sihteeriin ennen 
kokousta. HTK:n jäsenet ovat viestitelleet, ja tarkoitus on kokoustaa lähiaikoina. 
Lisäksi osakuntalaisia kannustettiin hakemaan kulkulupia osakuntatiloihin. Kaikkien 
kulkuluvan saaneiden täytyy käydä päivittämässä se. 

11. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

11.1. HYY: Ei ylioppilaskuntaan liittyviä kuulumisia. 

11.2. OYV-NSD: Civis Kaskinen kertoi, että OYV on tarkoitus kokoustaa osakunnan 
kokousta seuraavana päivänä. Kaskinen jatkoi, että yliopisto on optimistinen 
siitä, että suursitsit voitaisiin kenties järjestää elokuussa. OYV on luomassa 
suursitsitoimikuntaa. 

11.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia. 

11.4. Muut: Kuraattori pohti, mitä purjehdusseura Hyrsky ry:lle kuuluu. Hyrskyaktiivi 
emäntä J. Tanhola ilmoitti, että Hyrsky on järjestämässä kokousta seuraavana 
päivänä koulutusiltaa purjeveneiden osista kello 17 alkaen. Tanhola suositteli kaikille 
Hyrskyn toimntaan tutustumista, sillä siihen liittyviä velvollisuuksia on vähän. 
Kuraattori kertoi lisäksi lukeneensa sähköpostista ylioppilaskunnan hevos-
harrastusjärjestö Troijan hevosesta. 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Nikula toivoi pääsevänsä virallisesti ohjelmatoimikuntaan, jonka Whatsapp-
ryhmässä hän jo on. Päätettiin lisätä ohjelmatoimikuntaan Nikula sekä kiinnos-
tuksensa ilmaissut civis Vainio, joka myös on ohjelmatoimikunnan ryhmässä mukana. 

Vuosijuhlamestarit cives Vainio et Kiviranta olivat paikalla, joten kuraattori tiedusteli 
heidän suunnitelmiaan. Kiviranta kertoi mahdollisuudesta järjestää vuosijuhlat 
lauantaina 13.3., joka olisi kivempi opiskelijoille, sillä yliopiston tenttiviikko olisi 
lopuillaan. Asia on tarkistettu ohjesäännöistä, joiden mukaan vuosijuhlat tulisi 
järjestää lähellä virallista vuosijuhlapäivää ja että kuraattori voi päättää myöhem-
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mästä ajasta. Kuraattori päätti, että päivä on hyvä vuosijuhlille. Juhlat järjestetään 
etänä, mutta ohjelman on määrä olla perinteinen, vaikkakin myös uutta on tiedossa. 
Emännät ja graafikko osallistuvat illan suunnitteluun ja järjestämiseen. Kiviranta 
tiedusteli intoa lähteä kutsumaan kunniajäseniä juhlaan, ja moni civis ilmaisi 
kiinnostuksensa. Lisäksi kokouksen aikana kutsuttiin puheiden pitäjät. 

Varakuraattori piti aikaisen tiedonannon asuntohausta, joka järjestetään 22.2.–22.3. 
Hän kannusti osakuntalaisia hakemaan osakunnalta uutta asuntoa tai uudestaan 
omaa kämppäänsä. 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.04. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2021. 

 
 
 
 
_______________________ 
Eetu Sairanen, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Patrik Nurminen, sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2021. 

 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Olli-Aaron Kaskinen, pöytäkirjantarkastaja 
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LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


