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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 16.1.2021 klo 19 
LÄSNÄ: 17 jäsentä, 4 ulkojäsentä  

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Sihteeri pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta ulkojäse-
nyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.07.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Kuraattori kertoi, että kokouksessa äänestetään sähköisesti samalla tavalla kuin syk-
syn virkailijakokouksessa eli jokaiselle äänioikeutetulle osakuntalaiselle jaetaan hen-
kilökohtainen äänestyskoodi. Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Kaskinen et Kälvälä. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kilpeläinen et Muttonen. 

5. ASIALISTA 

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

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

- Zodiak-tanssikeskuksen kevään 2021 ohjelma. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt sihteeri kertoi seuraavaa: 

 Torstaina 4.2. kirjakerho kokoontui: 6 osallistujaa. 

 Lauantaina 13.2. etäsitsit Zoomissa virkailijanvaihto-teemalla: 22 osallistujaa. 
 Toiminnanohjaaja haluaa kiittää kaikkia osallistujia kivasta illasta ja toivoo kai-
 killa olleen myös hauskan illan. 

Civis Muttonen ilmoitti edustaneensa civis Kaskisen kanssa Pohjois-Pohjalaisen 
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Osakunnan etävuosijuhlassa 6.2. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen sihteeri 
kertoi seuraavaa: 

 Kirjakerho kokoontuu torstaina 18.2. klo 18. 

 Graduesittelyilta keskiviikkona 24.2. klo 18. Graduja esitellään Mykkäsen 
 mukaan ainakin kaksi. Toiminnanohjaajalle saa ja kannattaa laittaa viestiä, 
 mikäli oman opinnäytteen esittely kiinnostaa. 

Vuosijuhlamestari civis Kiviranta kertoi 13.3. järjestettävästä vuosijuhlasta. Hän 
neuvoi kaikkia laittamaan päivän kalenteriin ja ilmoittautumaan. Tietoa 
tapahtumasta on Facebookissa sekä sähköpostilistalla. Lisätietoa tulee vielä 
lähiaikoina. Juhlan järjestelyt ovat samanlaiset kuin Pamauksessa, ja tulossa on 
kolmen ruokalajin illlallinen ravintolasta kotiin lämmitettäväksi osakuntalaisille ja 
stipedin saajille. Ruoka on näillä näkymin tulossa kotiovelle, ja toinen vaihtoehto on 
hakupisteiden järjestäminen ympäri Helsinkiä. Koska vuosijuhla järjestetään 
etätapahtumana, se on kaikille ilmainen. Varsinaista plassausta ei tehdä, mutta 
vuosijuhlamestarit pyrkivät mahdollisuuksien mukaan järjestämään asiat niin, että 
kenenkään ei olisi pakko juhlia yksin. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja kertoi, että taloudesta ei ole paljoa asiaa. Kulukorvauksia voi lähettää 
taloudenhoitajalle, mikäli sellaisia on. Seuraavassa osakunnan kokouksessa on 
tarkoitus käsitellä osakunnan omistamien Tikkurilan osakkeiden myymistä, sillä 
kyseisistä osakkeista on tullut osakunnalle hyvä ostotarjous. 

10. NEUVOSTON ESITYS PANKIN VAIHTAMISESTA 

Edellinen taloudenhoitaja civis Vihtonen ei päässyt paikalle, joten kuraattori pohjusti 
neuvoston esityksen pankin vaihdosta. Nordean hintataso on noussut palvelutason 
kuitenkin heikentyessä, minkä takia neuvosto jo edellisvuonna pohti pankinvaihdon 
mahdollisuutta. Kuraattori esitteli Vihtosen tekemän tiedoston, joka oli ollut luettavana 
osakunnan internetsivulla viikon ajan ennen osakunnan kokousta. 

Neuvosto esittää osakunnan kokoukselle pankin vaihtamista Nordeasta OP 
Savitaipaleeseen. Neuvosto ei voi päättää tällaisesta asiasta yksin. Perustelut ovat 
nykyistä edullisempi hinta sekä sijainti osakunnan kanta-alueella, josta moni 
osakuntalainen on kotoisin. Civis Kiviranta huomautti kuulleensa OP:n lisänneen 
henkilöstöä myös pienemmissä toimipaikoissa. Handelsbanken sen sijaan on 
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lakkauttanut molemmat Etelä-Karjalan konttorinsa. Kuraattori huomautti neuvoston 
keskustelleen, että OP Savitaipale ei ole lähiaikoina liittymässä OP Etelä-Karjalaan. 
Asiasta keskusteltiin. 

Osakunnan kokous kannatti neuvoston esitystä pankin vaihtamisesta Nordeasta OP 
Savitaipaleeseen, ja esitys hyväksyttiin. Osakunta käynnistää pankinvaihtoprosessin 
pikimmiten. 

11. VAAKUNATOIMIKUNNAN ESITYS OSAKUNNAN VAAKUNAN SAAJIKSI 

Vaakunatoimikunta on kokoustanut kuraattorin koollekutsumana 4.2.2021. 
Toimikunta esittää tänä vuonna Vaakunan myöntämistä Laura Mykkäselle, Juuso 
Kivirannalle, Jaakko Tanholalle, Anssi Vainiolle, Ottilia Nikulalle sekä Samuli 
Huuhilolle. 

Järjestettiin äänestys. Vaakunan saajiksi ehdolla olevat henkilöt eivät voi äänestää, 
joten heidät laitettiin erilliseen breakoutroomiin äänestyksen ajaksi.  

Ääniä annettiin 18, joista 18 oli kyllä-ääniä. Päätettiin siis myöntää osakunnan 
Vaakunat vaakunatoimikunnan esityksen mukaisesti Laura Mykkäselle, Juuso 
Kivirannalle, Jaakko Tanholalle, Anssi Vainiolle, Ottilia Nikulalle sekä Samuli 
Huuhilolle. 

12. ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN ESITYS OSAKUNNAN ANSIOMERKIN  
SAAJIKSI 

Ansiomerkkitoimikunta on kokoustanut 3.2.2021. Toimikunta esittää tänä vuonna 
ansiomerkin myöntämistä Anna Luikolle, Eetu Sairaselle sekä Maini Salmelle. 
Kuraattori Sairanen ei osallistunut valintaansa. 

Järjestettiin äänestys. Ansiomerkin saajiksi ehdolla olevat henkilöt eivät voi 
äänestää, joten heidät laitettiin erilliseen breakoutroomiin äänestyksen ajaksi. 
Koska kuraattori oli ehdolla ansiomerkin saajaksi, varakuraattori johti kokousta 
tämän poissaollessa. 

Ääniä annettiin 20, joista 19 oli kyllä-ääniä ja yksi hylätty. Päätettiin siis myöntää 
osakunnan ansiomerkit ansiomerkkitoimikunnan esityksen mukaisesti Anna 
Luikolle, Eetu Sairaselle sekä Maini Salmelle. 

13. HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että HTK ei ole vielä kokoustanut, mutta se on jo keskustellut 
monesta asiasta. DGO:n toimiston tietokone on hajonnut, ja monet toimikunnassa 
ovat uuden hankkimisen kannalla. Toimistotason kulkuluvat eivät ole käyneet keittiön 
takaoveen, ja HTK:n puheenjohtaja ollut yhteydessä HYYhyn asian tiimoilta. DGO:lla 
ei ole tällä hetkellä siivoojaa, joten tilankäyttäjien tulisi siivota jälkensä itse. Uutena 
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järjestönä tiloihin on muuttamassa Akateeminen viiniseura, jonka toiminta ei 
vaikuttane osakunnan toimitaan pahemmin varsinkaan näin keväällä. Emäntä J. 
Tanhola kysyi mahdollista aika-arviota uuden tietokoneen hankinnalle. 
Huoneistoneuvos ei osannut vastata mutta kysyy asiasta HTK:lta. Kuraattori pohti, 
että kaikilla kolmella osakunnalla on todennäköisesti halua hankkia uusi tietokone. 

14. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

14.1. HYY: Kuraattori kertoi HYYn järjestötiedotteessa lukeneen, että HYYn 
tilankäyttörajoitukset jatkuvat. Ainoastaan pakollinen toiminta on sallittua 
erittäin rajoitetulla henkilömäärällä ylioppilaskunnan tiloissa. 

14.2. OYV-NSD: Civis Kaskinen kertoi, että OYV:ssä on ollut paljon pohdintaa 
tulevista tapahtumista. Suunnitteilla on suuret etäsitsit, joiden vielä hyvin 
alustava päivämäärä on 10.4. 

14.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia. 

11.4. Muut: Tiedotusneuvos luki civis Metsälammelta Pariisista tulleen viestin, jossa 
tämä kertoi meneillään olevan vaihtonsa kokemuksista. Metsälampi lähetti 
osakuntalaisille iloisia terveisiä ja kehotti vaihtoon lähtijöitä kysymään häneltä, mikäli 
jokin koronapandemian aikaisessa vaihdossa askarruttaa. 

Kuraattori tiedusteli HYYn purjehdusseura Hyrsky ry:n toiminnasta. Emäntä J. 
Tanhola kertoi, että keskiviikkona 24.2. Hyrsky järjestää koulutusillan ja että torstaina 
25.2. järjestetään yhdistyksen vuosikokous. 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Kiviranta kertoi soittaneensa kunniajäsen Eero Sakselalle. Innokkaana Willin 
lukijana Saksela lähettää terveisiä osakunnalle sekä erityisesti Willin toimitus-
kunnalle. 

Kuraattori kertoi inspehtorin lähettäneen terveisiä osakunnalle. Inspehtori harmitteli, 
ettei päässyt paikalle kokoukseen yllättävän bassonsittokeikan takia, mutta toivoo 
pääsevänsä paikalle juhlakokoukseen. 

Asuntolasihteeri civis Muttonen muistutti, että osakunnan varsinainen asuntohaku 
alkaa maanantaina 22.2. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.27. 
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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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Ansa Kilpeläinen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Milla Muttonen, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Vaakunatoimikunnan esitys vaakunan saajista 2021 

LIITE 3 Ansiomerkkitoimikunnan esitys ansiomerkin saajista 2021 


