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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta)
AIKA: 4.5.2021 klo 19
LÄSNÄ: 15 jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
Sihteeri pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä sekä tiedon mahdollisesta 
ulkojäsenyydestä chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi kokouksen kello 
19.03. 

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 Pitkänen et Kaskinen.

5. ASIALISTA
Kuraattori referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

6. POSTI
Osakunnalle ei ollut saapunut postia.

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

Torstaina 22.4. Q-Teatterin livestriimi: 11 osallistujaa.
Perjantaina 23.4. uusien civisten ilta Zoomissa: 14 osallistujaa.
Lauantaina 24.4. verkkokonsertti ja keskustelua: 6 osallistujaa.
Torstaina 29.4. lukudraama: 9 osallistujaa.
Perjantaina 30.4. DGO:n etävappu Discordissa: 25 osallistujaa, wiipurilaisia 

3.
Lisäksi civis Pitkänen kertoi edustaneensa 30.4. Revelian etävappujuhlinnoissa 
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seuranaan cives Díaz et Sutinen.
Kuraattori kertoi olleensa ilahtunut siitä, että osakunnalla on ollut näin paljon 
toimintaa etälinjasta huolimatta. Hän mainitsi keskustelleensa muiden osakuntien 
kuraattorien kanssa ja kuulleensa, että joillakin osakunnilla toimintaa on korona-
aikana ollut vain vähän, jos ollenkaan. Kuraattorin mukaan tämä on hyvä osoitus 
wiipurilaisen yhteishengen kestävyydestä.

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

Kirjakerho kokoontuu torstaina 6.5. sekä torstaina 20.5. Zoomissa kello 18. 
Kesällä kokoonnutaan kerran kuussa.

Abi-infosihteeri civis Arminen kertoi, että abi-infosihteerit ovat olleet yhteydessä 
kanta-alueen lukioihin. Kiertue järjestetään 26.–27.8. Toinen abi-infosihteeri civis 
Räsänen on jo aloittanut uuden lukuvuoden opinnot kiertueen alkaessa, joten 
kiertue päätettiin tiivistää kahteen päivään. Muutama lukio haluaa lähiesittelyn ja 
loput etäesittelyn, mikä helpottaa aikataulutusta. 
Kuraattori kertoi lisäksi neuvoston keskustelleen koronatilanteen vaikutuksesta 
osakunnan toimintaan. Neuvosto päätti, että normaaleja tapahtumia järjestetään 
taas heti, kun viranomaispäätökset sallivat. Kesäretki tullaan järjestämään 
normaalisti tilanteen mukaan. Osakunta osallistuu kesällä perinteisiin 
lähitapahtumiin kuten itäsuomalaisiin kesäjuhliin 14.8., suursitseille 28.8. ja Jukolan 
viestiin, jos ne voidaan järjestää.

9. TALOUS
Taloudenhoitaja kehotti osakuntalaisia hakemaan kulukorvauksia. Mikäli aiemmista 
kulukorvauksista ei ole tullut vastausta, ne kannattaa lähettää uudestaan.

10.  NEUVOSTON ESITYS TIKKURILAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ SAATUJEN 
RAHOJEN UUDELLEEN SIJOITTAMISEKSI APETIT-YHTIÖN OSAKKEISIIN

Kuraattori pohjusti neuvoston esitystä. Neuvosto ei voi päättää osakkeiden 
hankinnasta, joten asia käsitellään nyt osakunnan kokouksessa. Osakunta on 
aiemmin päättänyt myydä omistamansa Tikkurilan osakkeet, joista saatavat rahat 
olisi tarkoitus sijoittaa uudestaan. Neuvoston toimikunta, johon kuuluivat kuraattori, 
taloudenhoitaja sekä emäntä A. Tanhola, päätyi Apetit Oyj:n osakkeisiin. 
Taloudenhoitaja kertoi neuvoston perustelut: kohteen tulisi olla kotimainen, 
vakavarainen sekä maksaa hyvää osinkoa. Apetit maksaa 50 senttiä osinkoa ja 
osake maksaa 14 €; osakkeiden hintakehityskin on varsin hyvää, vaikka 
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kasvunäkymät eivät olekaan päätöksen keskiössä. Apetitin liikevaihdosta suuri osa 
tulee viljakaupasta, joten vuosittaiset muutokset viljasadoissa saattavat vaikuttaa 
vuosittaisiin tuloksiin jonkin verran.
Kuraattori ehdotti, että osakunnan hyväksyy neuvoston esityksen. Osakunnan 
kokous kannatti neuvoston esitystä. Osakunta sijoittaa Tikkurilan osakkeiden 
myynnistä saatavat rahat Apetit Oyj:n osakkeisiin. Päätettiin lisäksi valtuuttaa 
taloudenhoitaja Venla Sainio hankkimaan osakkeet osakunnan puolesta.

11. TURKULAISTEN S-OSAKUNTIEN AVUNPYYNTÖ JA ESITYS 300 EURON 
AVUSTUKSESTA HEILLE

OYV on saanut Turun S-Osakunnilta avunpyynnön, joka välitettiin osakunnille. S-
Osakunnat eli Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ja Satakuntalais-
Hämäläinen Osakunta vuokraavat Turun yliopiston ylioppialaskunnalta salia, jonka 
kuluja katetaan vuokraamalla sitä tapahtumiin. Sali ei ole ollut käytössä koronan 
takia. Kulut ovat kuitenkin juosseet niin, että S-Osakunnat saattaa menettää salinsa, 
sillä asianosaisten osakuntien varat alkavat olla vähissä. Turun osakuntien mukaan 
2 500 € summa auttaisi ainakin kesän yli. Helsingin osakunnista toistaiseksi 
Varsinaissuomalainen, Pohjois-Pohjalainen, Etelä-Pohjalainen, Karjalainen, 
Savolainen sekä Hämäläis-Osakunta ovat päättäneet tukea Turun osakuntia. Alin 
tukisumma on ollut 140 €. Hämäläis-Osakunta on ilmoittanut voivansa maksaa 
muiden osakuntien tuen jälkeen loput 2 500 € summasta.
Kuraattorin mukaan presidentti Svinhufvud on aikoinaan sanonut, että ystäviä pitää 
auttaa. Osakunnan omat kulut ovat olleet keväällä vähäisiä, joten osakunta voisi 
tukea Turun osakuntia 300 € summalla. Civis Laine kannatti ehdotusta. Civis 
Kaskinen kannatti myös ehdotusta mutta pohti, kantaako Helsingin osakuntien 
avustus Turun osakunnat todella vaaran yli. Asiasta keskusteltiin.
Ehdotusta kannatettiin. Osakunnan kokous päätti siis tukea Turun S-Osakuntia 300 
€ summalla.

12.VUODEN 2022 VUOSIJUHLAMESTARIN VALINTA
Sihteerille ei ollut tullut hakemuksia tehtävään. Civis Muttonen ilmoitti 
keskustelleensa asiasta civis Kaskisen kanssa. Molemmat ovat kiinnostuneita 
tehtävästä ja hakevat vuosijuhlamestareiksi yhdessä. Kaskinen huomautti, että 
hänen joskus lupaamansa puhe isänmaalle siirtyy siis ainakin vuodella eteenpäin.
Valittiin cives Muttonen et Kaskinen vuosijuhlamestareiksi.

13.HTK
Huoneistoneuvos ei ollut kokouksessa paikalla mutta oli kertonut terveiset 
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sihteerille. Isännänkopin jääkaappi on pahasti homeessa, joten HTK kannattaa 
uuden hankkimista. Osakuntatiloihin on paljon muitakin hankintoja, jotka 
toivottavasti ehtivät syksyksi.

14.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
14.1. HYY: Ei kuulumisia.
14.2. OYV-NSD: Ei kuulumisia.
14.3. Osakuntalainen Unioni: Kuraattori huomautti, että suursitsit sekä osakunta-

approt ovat suunnitteilla. Civis Kaskinen mainitsi myös yhteisosakuntalaisen 
mökkiviikonlopun, joka järjestetään 16.–18.7. Hämäläis-Osakunnan mökillä 
Koivuniemessä. Edellisvuonna oli kuulemma ollut aivan mahtava tunnelma.

14.4. Muut: Kuraattori tiedusteli akateemisen pursiseuran kuulumisia. Hyrskyaktiivi 
emäntä J. Tanholalla ei ollut isompaa kerrottavaa.

15.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Civis Muttonen ilmoitti, että Mäkelänrinteessä on yksi yksiö vapaana kesän ajaksi. 
Muttonen kehotti osakuntalaisia mainostamaan yksiötä kavereilleen ja tutuilleen.
Kuraattori huomautti, että osakunnan kokous oli tällä kertaa harvinaisen lyhyt, mikä 
tarkoittaakin oikein hyvää tilaisuutta jäädä linjoille juttelemaan osakuntalaisten 
kanssa.

16.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 19.42.

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 Pitkänen, pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Olli-Aaron Kaskinen, 
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista


