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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 2.3.2021 klo 19 
LÄSNÄ: 22 jäsentä, 3 ulkojäsentä  

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta ulkojä-
senyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Lisäksi osallistujia pyydettiin laittamaan 
sähköpostisoitteensa chattiin äänestyksiä 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 N. Nurminen et Laine. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kaskinen et Pohjalainen. 

5. ASIALISTA 

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

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin: 

-Åbo Nationin vuosijuhlakutsu neuvoston sähköpostilistalle. Sihteeri laittaa 
kutsun osakunnan sähköpostilistalle. Juhlat eivät maksa mitään, mutta osallis-
tumisesta olisi hyvä ilmoittaa sihteerille sekä lahjasta tietysti talou-
denhoitajalle. 

 -Pääsky ry:n jäsenmaksu. 

Myöhemmin kokouksen aikana kuraattori kertoi juuri saaneensa tiedon, että Nylands 
Nation järjestää koronatilanteen takia keväällä etävuosijuhlat. Perinteinen pöytäjuhla 
on tarkoitus järjestää syksyllä. 
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7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

 Torstaina 18.2. kirjakerho: 7 osallistujaa. 

 Keskiviikkona 24.2. graduesittelyilta: 13 osallistujaa.  

Kuraattori kertoi olleensa lauantaina 27.2. edustamassa Kymenlaakson Osakunnan 
etänä pidetyissä varjovuosijuhlissa yhdessä varakuraattorin, sihteerin sekä civis 
Laineen kanssa.  

Civis Muttonen kertoi osallistuneensa 27.2. järjestettyihin Vasa Nationin 
etävuosijuhliin yhdessä cives Kaskinen et J. Tanhola kanssa. Muttonen kertoi lisäksi 
edustaneensa Savolaisen Osakunnan etävuosijuhlissa seuranaan varakuraattori, 
sihteeri sekä cives Kaskinen, J. Tanhola et Pellinen. 

Kuraattori kertoi lisäksi seuranneensa sunnuntaina 28.2. Karjalaisen Osakunnan 
vuosijuhlalähetystä. Tilaisuutta seurasivat lisäksi cives Kaskinen, Muttonen et J. 
Tanhola. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Kirjakerho kokoontuu poikkeuksellisesti keskiviikkona 3.3. klo 18. Aiheena on 
romaani Jos talviyönä matkamies. Kulttuurisihteerille voi ilmoittautua, jos kirja-
kerhon toiminta kiinnostaa. 

 Osakunnan vuosijuhlat järjestetään etänä lauantaina 13.3. 

Mykkänen kertoi juuri kokouksen alussa saaneensa varmistuksen, että 
perinteinen Liisankadun debatti järjestetään maanantaina 22.3. Mykkänen 
kertoi debatin järjestelyistä kokoukselle. Debattiin ei voi osallistua, jos on jo 
kerran ollut voittajajoukkueessa. Mykkäselle voi ilmoittautua jäseneksi 
osakunnan joukkueeseen. Civis Kaskinen ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi. 

Seuraavat osakunnan kokous on tiistaina 23.3. 

Vuosijuhlamestari civis Vainiolta kysyttiin juhlista. Vainio kertoi, että yliopistolta on 
tulossa edustajaksi hallintojohtaja Esa Hämäläinen. Juhlissa on luvassa hyvää 
ruokaa ja ohjelmaa. 

Kuraattori kertoi neuvoston päättäneen kokouksessaan, että osakunnan tapahtumat 
ovat maaliskuun loppuun asti etätapahtumia. Kuraattori harmitteli tilannetta. 
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Mykkänen huomautti, että hänelle voi aina laittaa ehdotuksia ja toiveita 
tapahtumista. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää. Tilinkäyttöoikeudet on nyt saatu 
siirrettyä uudelle taloudenhoitajalle. Taloudenhoitaja on hakenut erilaisia valtuutuksia 
aika paljon; osakunnan piti muun muassa hankkia LEI-tunnus osakkeiden myyntiin, 
ja ilmoitus näiden tunnusten myöntämisestä on tullut kokouspäivänä. Lisäksi 
taloudenhoitaja on keskustellut vuosijuhlien ruokatarjoilujen rahoituksesta vuosijuhla-
mestarien kanssa. 

10. NEUVOSTON ESITYS TIKKURILAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ 

Kuraattori ja taloudenhoitajat pohjustivat neuvoston esitystä. Tikkurila Oyj:tä ollaan 
myymässä ulkomaille, ja uusi omistaja on lähettänyt ostotarjouksen osakkeen-
omistajille. Neuvostossa on keskusteltu asiasta ja päätetty tarttua ostotarjoukseen, 
sillä osakunta on perinteisesti halunnut tukea suomalaisia yrityksiä. Osakkeiden 
myynnistä saadut rahat menisivät osakunnan toimijulkirahastoon, josta kustannetaan 
esimerkiksi laulukirjojen hankinta sekä muotokuvia. Neuvosto pohti, että myynnistä 
saadut rahat sijoitettaisiin ainakin osin uudestaan, jotta toimijulkirahaston varallisuus 
voisi jatkossa jonkin verran karttua. Taloudenhoitaja kertoi, että osakunta omistaa 62 
Tikkurila Oyj:n osaketta, ja niistä tullut ostotarjous on 34 €/osake, eli myyntituotto olisi 
2108 €. 

Civis Vihtonen pohti, että verottajaa kiinnostaa osakkeiden alkuperäinen ostohinta. 
Osakkeet on ostettu ennen kuin osakunta siirtyi Nordean asiakkaaksi, joten 
ostohintaa ei nykyisestä pankista voi selvittää. Ostohintaa selvitetään. 

Neuvoston esitys on, että osakunta myy omistamansa 62 Tikkurilan osaketta 34 € 
hintaan. Kokous kannatti neuvoston esitystä. Osakunnan kokous päätti siis myydä 
kyseiset 62 osaketta 34 €:n hintaan ostotarjouksen tekijälle. Taloudenhoitaja valtuu-
tetaan myymään Tikkurila Oyj:n osakkeet osakunnan puolesta. 

11. NEUVOSTON ESITYS VÄRIENKANTO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMISESTÄ 

Kuraattori pohjusti neuvoston esityksen. Osakunnan kokous päättää värienkanto-
oikeuden myöntämisestä osakunnan ulkopuolisille. Koska värienkanto-oikeuksia 
koskeva ohjesääntö on epäselvä, neuvosto on tehnyt osakunnan kokoukselle 
esityksen uusien värienkanto-oikeuksien myöntämisestä. Sihteeri luki neuvoston 
esityksen kuraattorin pyynnöstä: neuvosto esittää värienkanto-oikeuksien 
myöntämistä Eteläsuomalaisen osakunnan Samuli Koholle sekä Kymenlaakson 
Osakunnan Camilla Relanderille, perusteluina molempien osakuntaa ja sen toimintaa 
kohtaan osoittama aito kiinnostus. Kuraattori päätti, että kokouksessa äänestetään 
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edellisvuoden tapaan kummastakin värienkanto-oikeudesta erikseen; värienkanto-
oikeus myönnetään 2/3 äänienemmistöllä.  

Sihteeri jakaa osallistujille henkilökohtaiset äänestyskoodit sähköpostitse. Pidettiin 15 
minuutin tekninen tauko tätä varten. 

Ensin äänestettiin Samuli Kohon värienkanto-oikeudesta. Ääniä annettiin 25, joista 
22 oli kyllä-ääniä, yksi ei-ääni ja kaksi tyhjää. Päätettiin siis myöntää osakunnan 
värienkanto-oikeus neuvoston esityksen mukaisesti Samuli Koholle. 

Seuraavaksi äänestettiin Camilla Relanderin värienkanto-oikeudesta. Ääniä annettiin 
25, joista 21 oli kyllä-ääniä, kaksi ei-ääniä ja kaksi tyhjää. Päätettiin siis myöntää 
osakunnan värienkanto-oikeus neuvoston esityksen mukaisesti Camilla Relanderille. 

Kuraattori on molempiin yhteydessä ja luovuttaa nauhat ennen osakunnan vuosi–
juhlaa, jossa ne virallisesti myönnetään. 

12. SÄÄNTÖESITYS HUONEISTOTOIMIKUNNAN (HTK) SÄÄNNÖIKSI REKISTE-
RÖINTIÄ VARTEN 

Huoneistotoimikunta HTK ollaan rekisteröimässä yhdistykseksi nimeltä Domus 
Gaudiumin osakunnat ry. Sääntöasiaa on käsitelty jo syksyllä, mutta koska 
yhdistyksen tuleviin sääntöihin on tullut välissä muutoksia, niitä käsitellään nyt 
uudestaan. Uusi esitys HTK:n säännöiksi on ollut viikon nähtävillä osakunnan 
internetsivulla. Kuraattori jakoi näytön ja esitteli sääntöesityksen tarkemmin 
kokoukselle. 

Kuraattori ehdotti HTK:n sääntöjen hyväksymistä. Ehdotusta kannatettiin, ja se 
hyväksyttiin. 

13. HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että toimiston tietokone on saatu toimimaan, mutta uusi on 
hankinnassa. Asia odottaa vielä uuden HTK:n taloudenhoitajan valintaa. Kuraattori 
pyysi huoneistoneuvosta selvittämään seuraavaan kokoukseen, miksi talouden-
hoitajaa ei HTK:hon ole vielä valittu. 

14. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

14.1. HYY: Ei kuulumisia. 

14.2. OYV-NSD: Toiminnanohjaaja kertoi, että OYV:llä on tulevalla viikolla 
osakuntien ohjelmavastaavien kokous. 

Civis Kaskinen kertoi, että kokousta edeltävänä perjantaina oli suursitsi-
toimikunnan kokous. HYYn edustaja on toiveikas, että tämä 2 000 hengen 
tapahtuma voidaan järjestää elokuussa. Nakkeja on jo alustavasti jaettu 
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toimikunnan jäsenille. 

Kaskinen kertoi vielä, että syksyllä aloitettu yhteisosakuntalainen lakkivuori-
tilaus on siirretty OYV:n hoidettavaksi ja että se on toistaiseksi jäissä. Tilaus 
edistyy, kunhan OYV:n taloudenhoitaja saa tilinkäyttöoikeudet. 

14.3. Osakuntalainen Unioni: Emäntä J. Tanhola huomautti, että Unioni on järjestä-
mässä Zoomissa vuosikokouksen perjantaina 5.3. Kuraattori on yhteydessä 
järjestösihteeriin asiasta. 

14.4.  Muut: Ei kuulumisia. 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Asuntolasihteeri civis Muttonen muistutti meneillään olevasta asuntohausta, joka 
jatkuu 23.3. asti. 

Kuraattori ilmoitti suunnittelevansa vaakunoiden sekä ansiomerkkien toimittamista 
niiden saajille ennen vuosijuhlaa, jossa ne virallisesti myönnetään. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.26. 

 

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-Aaron Kaskinen, 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Piia Pohjalainen, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Esitys Huoneistotoimikunnan säännöiksi 

LIITE 3 Neuvoston esitykset osakunnan värienkanto-oikeuksista 


