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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander
AIKA: 21.9.2021 klo 19
LÄSNÄ: 26 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 1 seniori

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.15. 

2. KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN ESITTELY JA ESITTÄYTYMISKIERROS
Kuraattori kertoi yleisesti osakunnan kokouksessa toimimisesta, sillä hänen 
mielestään on hyvä käydä läpi kokoukseen liittyviä käytäntöjä uusia osallistujia 
varten sekä piristää vanhempien civisten muistia. Kokous on vuoden ensimmäinen 
normaalisti DGO:lla järjestettävä osakunnan kokous.
Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä muille paikallaolijoille. Kuraattori näytti 
esimerkkiä. Vanhemmat civikset kertoivat myös viroistaan osakunnalla. 
Esittäytymiskierroksen jälkeen kuraattori ehdotti teknistä taukoa ja kehotti 
kokoustajia joko hakemaan lisää ruokaa tai jättämään astiat siististi pöydälle 
emännistön kerättäviksi. 

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

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et Pitkänen.

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Muttonen et Kilpeläinen.

6. ASIALISTA
Kuraattori referoi asialistan kokoukselle ja kertoi samalla uusia jäseniä ajatellen 
kohtien sisällöistä. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

7. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-Karjalan kunnaat -lehti
-kutsu Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 9.10.
-kutsu Nylands Nationin tapahtumaan Kuratorsskifte & Gäddfest 16.10.



WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 10/21

Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja
00100 HELSINKI

-sähköinen kutsu Hämäläis-Osakunnan vuosijuhlaan 13.11.
-Kino Reginan syksyn ja talven 2021–2022 ohjelmisto.

8. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt sihteeri kertoi seuraavaa:

Torstaina 16.9. grilli-ilta Mäkelänrinteessä. Paikalla 41 osallistujaa.
Lauantaina 18.9. osakuntien fuksipuisto Hesperianpuistossa. Osakunnan 
pisteellä kävi päivän aikana 10 wiipurilaista ja fukseja kävi myös täyttämässä 
osakunnan jäsenlomakkeen.

Civis Kaskinen kertoi olleensa edustamassa Pohjalaisen valtuuskunnan ÖÖK-
kerhon kurkkumopobileissä saunatila Möykän suihkussa sunnuntai-iltana 19.9.

9. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkäsen ollessa estynyt sihteeri kertoi seuraavaa: 

Punkkua ja patonkia keskiviikkona 22.9. Mäkelänrinteessä kello 18 alkaen.
DGO:n fuksiaiset perjantaina 24.9. DGO:n ympäristössä ulkona.
Willin toimituskunnan kokous maanantaina 27.9. kello 17 osakunnalla.
Uusien sääntöjen esittelyilta maanantaina 27.9. kello 18 osakunnalla.
Osakunnan uusien ilta torstaina 30.9. DGO:n lehtihuoneessa.
DGO:n uusien ilta maanantaina 4.10. DGO:lla.
Osakunnan seuraava kokous tiistaina 5.10. kello 19.
HYYn fuksiseikkailu, jossa DGO:lla on yhteinen rasti, tiistaina 5.10.

Kuraattori ilmoitti, että osakunnan lenkkikerho kokoontuu reippailemaan pitkästä 
aikaa keskiviikkona 29.9. Lähtö on klo 18 keskustakirjasto Oodin edestä.
Kulttuurisihteeri Jalkanen kertoi osakunnan keväällä aloittaneen kirjakerhon 
toiminnasta sekä osakunnan draamapiiristä. Näistä ja tulevista kulttuuritapahtumista 
Jalkanen laittaa osakunnan sähköpostilistalle tietoa myöhemmin. 

10.TALOUS
Taloudenhoitajalla oli muutama asia kokoukselle. Ensinnäkin toiminnan 
aktivoituminen näkyy selvästi lisääntyneessä maksuliikenteessä. Toiminnan 
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palatessa normaaliin myös kulukorvauksia otetaan vastaan vastaisuudessa 
pääasiassa paperisina.
Toiseksi osakunnan ensi vuoden talousarvio on tekeillä. Taloudenhoitaja lähestyy 
virkailijoita sen tiimoilta. Taloudenhoitaja kehotti myös osakuntalaisia ottamaan 
talousasioissa häneen yhteyttä.

11. HTK
Huoneistoneuvos ei ollut paikalla kokouksessa mutta oli kertonut aiemmin 
sihteerille, että HTK kokoustaa kokousta seuraavana päivänä uusista hankinnoista.

12.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
12.1. HYY: Kuraattori huomautti, että HYYn tämänhetkisten ohjeiden mukaan 

syyskuun loppuun asti tiloissa ei saa juhlia.
12.2. OYV-NSD: Civis Kaskinen kertoi OYV:n edustaneen ja jatkossakin 

edustavan monissa syksyn fuksiaisissa osakuntia rasteilla.
12.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.
14.4. Muut: Ei kuulumisia.

13.ULKOJÄSENHAKEMUKSET
Sihteerille on toimitettu ennen kokousta neljä ulkojäsenhakemusta. Hakemuksen 
ovat tehneet Johan van der Meer, Sami Seppänen, Leevi Härkönen sekä 
osakunnan entinen varsinainen jäsen Kirsi Hyväri. Paikalla olevat ulkojäseniksi 
hakeneet esittelivät itsensä, ja sihteeri luki ääneen loput ulkojäsenhakemukset. 
Kuraattori ehdotti, että hakijat hyväksytään ulkojäseniksi. Kokous kannatti 
yksimielisesti ehdotusta, joten hyväksyttiin van der Meer, Seppänen, Härkönen sekä 
Hyväri ulkojäseniksi.

14.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Taloudenhoitaja ilmoitti, että osakunnan kangaskasseja ja joitakin muita tuotteita voi 
ostaa häneltä helposti kokouksen jälkeen.
Kuraattori ehdotti, että fuksisihteerit järjestävät matrikkeliin kirjautumista fukseille 
kokouksen jälkeen.
Civis Kilpeläinen ilmoitti, että fuksiaisiin kaivataan rastinpitäjiä. Hänelle ja 
fuksisihteereille voi ilmoittautua rastia pitämään. Kuraattori toivoi tapahtumaan myös 
paljon fukseja rasteja kiertämään.



WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 10/21

Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja
00100 HELSINKI

Sihteeri huomautti, että häneltä voi tulla hakemaan lukuvuositarran kokouksen 
jälkeen. Civikset kertoivat civis Huomolinin kysymyksen jälkeen tarkemmin, mikä 
osakuntatarra on ja mitä etuja siitä on.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 20.02.

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


