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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta)
AIKA: 20.4.2021 klo 19
LÄSNÄ: 14 jäsentä, 1 ulkojäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta 
ulkojäsenyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 
19.04. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Mykkänen et Kilpeläinen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Muttonen et J. Tanhola.

5. ASIALISTA
Sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä. Hyväksyttiin asialista kokouksen 
työjärjestykseksi.

6. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-Helsingin yliopiston tiedelehti Yliopisto
-Teknologföreningenin modulen-lehti
-Åbo Nationin Veritas & Jocus -lehti.

7. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 31.3. lukudraama: 7 osallistujaa.
Lauantaina 3.4. osakuntavideoiden uusi katseluyritys: 3 osallistujaa.
Keskiviikkona 7.4. lukudraama: 7 osallistujaa.
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Tiistaina 13.4. kirjakerho: 8 osallistujaa. 
Lisäksi sihteeri ilmoitti edustaneensa Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 
etävuosijuhlilla lauantaina 10.4. yhdessä varakuraattorin et civis Pellisen kanssa.

8. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Keskiviikkona 21.4. Sibelius-Akatemian verkkokonsertti ja keskustelu klo 19. 
Vielä kokouspäivänä voi ilmoittautua.
Kirjakerho kokoustaa kahden viikon välien, seuraavan kerran torstaina 22.4. 
Jos kerho kiinnostaa, kulttuurisihteerille voi ilmaista kiinnostuksensa.
Torstaina 22.4. Q-teatterin livestriimi klo 19.
Perjantaina 23.4. klo 18 alkaen uusien civisten ilta. Tapahtuma on avoin 
kaikille civiksille, mutta siinä on erityisesti huomioitu uudet civikset. 
Ohjelmassa on rentoa tutustumista.
Torstaina 29.4. lukudraama klo 19.
Perjantaina 30.4. klo 15 alkaen DGO:n yhteistä vappujuhlintaa etäyhteydellä. 
Parituntisessa spektaakkelissa luvassa pelailua sekä Mantan lakituksen 
katsomista ynnä muuta vappuista.
Tiistaina 4.5. seuraava sekä kevään viimeinen osakunnan kokous.
Seniores Wiburgenses kokoustaa keskiviikkona 26.5. klo 18.

Kulttuurisihteeri Jalkanen kertoi varakuraattorin ehdottaneen uutta 
kulttuuripyöräilyä, ja tällä kertaa retki suuntautuisi Helsingin pitäjän kirkonkylään. 
Ehdotusta pidettiin hyvänä. Kuraattori huomautti neuvoston päättäneen 
etätapahtumalinjausta 4.5. asti, jolloin on tarkoitus päättää uudesta linjauksesta. 
Pyöräilyn voi järjestää tilanteen salliessa toukokuussa.
Toiminnanohjaaja kertoi, että peli-illassa oli keskusteltu mahdollisuudesta järjestää 
enemmän peli-iltoja. Toiminnanohjaaja kannusti osakuntalaisia ottamaan 
spontaanisti ja rohkeasti enemmänkin yhteyttä muihin osakuntalaisiin esimerkiksi 
osakunnan Discord-kanavalla.

9. TALOUS
Taloudenhoitaja ei ollut kokouksessa paikalla mutta oli ilmoittanut talouskuulumiset 
sihteerille. Osakunta on kuluvalla viikolla jättämässä veroilmoituksen. Osakunta on 
saanut Kemiralta sekä Elisalta osinkoja, jotka siirretään osakunnan tililtä toimi-
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julkirahaston tilille. Lisäksi taloudenhoitaja muistuttaa kulukorvausten lähettä-
misestä. Taloudenhoitajalta saa lisätietoja, mikäli kysyttävää ilmenee.
Kuraattori huomautti lisäksi, että Tikkurilan osakkeiden ostotarjousta on jatkettu 
toukokuun puoliväliin asti.

10.VUODEN 2022 VUOSIJUHLAMESTARIN HAUN AVAAMINEN
Kuraattori ilmoitti, että myös 2022 juhlitaan osakunnan vuosijuhlia. Hakuaika 
vuosijuhlamestarin virkaan on 20.4.–4.5. Vapaamuotoisen hakemuksen voi toimittaa 
sihteerille.

11. NEUVOSTON ESITYS TALOUDENHOITAJAN OHJESÄÄNNÖN 
PERUSTAMISEKSI (2. KÄSITTELY)

Taloudenhoitajan ohjesääntöä ei ole aiemmin ollut. Ohjesääntö on hyväksytty 
ensim-mäisen kerran edellisessä osakunnan kokouksessa. Kuraattori esitteli 
neuvoston esityksen osakunnalle. Sihteeri jakoi samalla äänestyskoodit.
Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienem-
mistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle toisen kerran. 
Asiasta äänestettiin. Ääniä annettiin 15, joista 15 oli kyllä-ääniä. Päätettiin siis 
hyväksyä neuvoston esitys taloudenhoitajan ohjesäännön perustamisesta toisen 
kerran. Uusi ohjesääntö siis lisätään ohjesääntöihin.

12.NEUVOSTON ESITYS TOIMINTA- JA JULKAISURHASTON OHJESÄÄNNÖN 
PERUSTAMISEKSI (2. KÄSITTELY)

Osakunnalla ei ole aiemmin ollut toimi- ja julkaisurahaston ohjesääntöä. Ohjesääntö 
on hyväksytty ensimmäisen kerran edellisessä osakunnan kokouksessa. Neuvoston 
mielestä on ohjesääntö on tärkeä, jotta toimijulkirahaston varallisuus säilyy 
jatkossakin. Kuraattori esitteli neuvoston esityksen osakunnalle.
Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienem-
mistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle. Asiasta 
äänestettiin. Ääniä annettiin 15, joista 15 oli kyllä-ääniä. Päätettiin siis hyväksyä 
neuvoston esitys toiminta- ja julkaisurahaston ohjesäännön perustamisesta toisen 
kerran. Uusi ohjesääntö siis lisätään ohjesääntöihin.

13.NEUVOSTON ESITYS NYKYISEN NAUHAOHJESÄÄNNÖN 
MUUTTAMISEKSI (2. KÄSITTELY)

Neuvosto on valmistellut päivitystä nauhaohjesääntöön, sillä siinä on havaittu 
puutteita. Ohjesäännön muutos on hyväksytty ensimmäisen kerran edellisessä 
kokouksessa. Ensisijaisesti päivitystyöhön ryhdyttiin, sillä ohjesäännön pykälä 3 on 
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hämärästi muotoiltu. Neuvosto esittääkin tarkempaa muotoa, joka pohjautuu osin 
kunniajäsenen kutsumista koskevaan ohjesääntöön. Lisäksi neuvosto esittää 
nauhan kantamista koskevan pykälän 5 muuttamista sukupuolineutraaliksi. 
Kuraattori esitteli neuvoston esityksen osakunnalle.
Ohjesääntö on hyväksyttävä kahdessa osakunnan kokouksessa 2/3 äänienem-
mistöllä. Neuvosto esittää sen hyväksymistä osakunnan kokoukselle. Asiasta 
äänestettiin. Ääniä annettiin 15, joista 13 oli kyllä-ääniä, yksi ei-ääni ja yksi tyhjä. 
Päätettiin siis hyväksyä neuvoston esitys nauhaohjesäännön muuttamisesta toisen 
kerran. Nauhaohjesääntö siis päivitetään neuvoston esityksen mukaiseksi.

14.HTK
Huoneistoneuvos ei ollut kokouksessa paikalla mutta oli kertonut kuulumisensa sih-
teerille. HTK kokousti 1.4., jolloin päätettiin toimiston uuden tietokoneen hankinnas-
ta. Hankinnasta vastaa Kymenlaakson Osakunnan Janne Salokoski, ja budjetti on 
500 €. Salin bileläppäri aiotaan uusia: budjetti on noin 200 €, ja läppäri hankitaan 
mahdollisesti käytettynä. Lisäksi vanhaa kalustetukea on vielä käyttämättä, joten 
HTK aikoo mahdollisesti korvata huonokuntoisia tuoleja. Tämän lisäksi hankittaisiin 
jonkin verran lisää tuoleja, jotta isommissakin juhlissa olisi tarpeeksi istumapaikkoja. 
Tällä hetkellä tuoleja on 48 kappaletta, mutta HTK pohti, että niitä voisi olla ainakin 
noin 60.

15.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
15.1. HYY: Ei kuulumisia.
15.2. OYV-NSD: Toiminnanohjaaja kertoi, että OYV kokousti vähän aikaa sitten. 

Lisäksi aiemmin oli keskusteltu siitä, että uudessa Sisu-järjestelmässä ei 
voisi ilmoittautua osakuntien jäseneksi; tämä onkin ollut väärää tietoa, ja 
ilmoittautumismahdollisuus on myös Sisussa. OYV on lisäksi tekemässä 
esittelyjä HYYn fuksioppaaseen. Syksyllä on tulossa yhteisosakuntalaisia 
tapahtumia, joista toiminnanohjaaja mainitsi maanantaina 6.9. järjestettävän 
fuksidiskon, lauantaina 18.9. järjestettävän erillisen fuksipuiston sekä 
perjantaina 1.10. järjestettävän osakunta-appron.

15.3. Osakuntalainen Unioni: Sihteeri ilmoitti, että Unioni järjestää kevätkokouk-
sensa sunnuntaina 25.4.

14.4. Muut: Kuraattori ilmoitti, että Turun osakunnat olivat pyytäneet OYV:n kautta 
taloudellista apua Helsingin osakunnilta osakuntasalinsa pelastamiseksi. 
Neuvosto on sitä mieltä, että osakunta voisi auttaa turkulaisia. Asiaan 
palataan seuraavassa osakunnan kokouksessa.

16.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
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Civis Kivimäki kertoi tekevänsä artikkelia Etelä-Saimaaseen. Artikkeli keskittyy 
lappeenrantalaisuuteen ja sen ilmenemiseen myös muualla, ja siinä puhutaan myös 
osakunnasta. Kivimäki otti osallistujien salliessa artikkelia varten kuvan, jossa myös 
kokous-Zoom näkyi. Kuraattorin mukaan artikkeli on positiivinen asia, ja huonokin 
julkisuus olisi hyvää julkisuutta. Civis Muttonen tiedusteli, milloin artikkeli ilmestyy. 
Kivimäen mukaan se julkaistaan vappuun mennessä.
Kuraattori ilmoitti, että osakunnan kokouksen jälkeen luvassa on rentoa hengailua 
etäkokouskaljojen muodossa.

17.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.10.

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.

_______________________
Milla Muttonen, pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
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LIITE 1 Osallistujalista
LIITE 2 Sähköiset äänestystulokset


