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PAIKKA: Casa Academica (Perhonkatu 6)
AIKA: 6.10.2021 klo 19
LÄSNÄ: 14 jäsentä, 2 ulkojäsentä, 5 fuksia, 2 senioria

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.14. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Kaskinen et Repetti.

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

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

6. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-Kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Parttenkoliaasiin 23.10.
Lisäksi Etelä-Saimaan jakelukeskeytys on peruutettu, ja paperilehteä pääsee taas 
lukemaan osakunnalla.

7. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 22.9. punkkua ja patonkia Mäkelänrinteessä. Paikalla 31 
osallistujaa.
Perjantaina 24.9. DGO:n fuksiaiset. Paikalla 17 osallistujaa ja 7 wiipurilaista 
fuksia.
Maanantaina 27.9. uusien sääntöjen esittelyilta DGO:lla. Paikalla 5 
osallistujaa.
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Torstaina 30.9. WiOn uusien ilta. Paikalla 19 osallistujaa.
Maanantaina 4.10. DGO:n uusien ilta Mäkelänrinteessä. Paikalla 40 
henkilöä, joista 16 wiipurilaista.

Civis Kaskinen kertoi olleensa edustamassa Casa Academicalla perjantaina 1.10. 
Karjalaisen Osakunnan sitseillä, jossa emännöivät cives P. Nurminen et N. 
Nurminen. Lisäksi hän seuraavana päivänä ollut oli Savolaisen Osakunnan SavO-
vice-sitseillä yhdessä cives Mustakallion ja Korhosen sekä seniori Heiskasen 
kanssa.

8. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Peli-ilta Casa Academicalla KSO:n vieraana perjantaina 8.10. klo 19 alkaen.
Ekskursio Linnanmäelle valokarnevaaleihin perjantaina 15.10. 
Seuraava osakunnan kokous tiistaina 19.10.
Fuksisitsit perjantaina 22.10. Ilmoittautumislomake tulossa sähköpostiin 
kokousta seuraavana päivänä.
Daamarit lauantaina 30.10. Civis Huuhilo ilmoitti, että kokouksen jälkeen 
järjestäjiksi halajavat voisivat jäädä paikalle hetkeksi.
Inspehtorinvaihtokaronkka perjantaina 5.11. kello 18.30 alkaen. Lisätietoa ja 
ilmoittautumislomake ovat tulossa osakunnan sähköpostilistalle kokousta 
seuraavana päivänä.

Toiminnanohjaaja kertoi kulttuurisihteerin terveisiä. Kirjakerho alkaa kokoontua 
torstaisin kahden-kolmen viikon välein. Draamapiirejä pidetään maanantaisin kerran 
kahdessa tai kolmessa viikossa. Kulttuurisihteerille voi ilmoittautua mukaan 
kumpaankin. 

9. TALOUS
Taloudenhoitaja ei ollut paikalla kokouksessa, mutta hän oli kertonut sihteerille, että 
osakunnan talousarvio etenee hyvin. Taloudenhoitaja on vielä yhteydessä 
virkailijoihin talousarvion tiimoilta.

10.SÄÄNTÖMUUTOSTOIMIKUNNAN ESITYS WIIPURILAISEN OSAKUNNAN 
UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI (1. KÄSITTELY)

Osakunnan helmikuussa 2020 perustama sääntötoimikunta on tuonut osakunnan 
kokoukselle esityksen uusista säännöistä. Sääntöesitystä on esitelty aiemmin 
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jäsenille sääntömuutosillassa, minkä lisäksi se on ollut luettavissa osakunnan 
nettisivuilla. Sääntömuutostoimikunta oli saanut sääntöesitykseen pieniä korjauseh-
dotuksia toiminnantarkastajalta. Kuraattori kertoi kokoukselle sääntömuutos-
toimikunnan lopullisen tähän kokoukseen käsiteltäväksi tuodun esityksen eroavan 
näiltä osin nettisivuilla nähtävänä olleesta versiosta. 
Osakunnan sääntöjen mukaan ensimmäistä kertaa käsiteltävä asia siirretään 
seuraavaan kokoukseen, jos 1/3 äänioikeutetuista niin haluaa. Civis Haukka ehdotti 
sääntöuudistuksen käsittelyn siirtämistä seuraavaan osakunnan kokoukseen. 
Järjestettiin käsiäänestys. Paikalla olleista 16 äänioikeutetuista 3 kannatti Haukan 
ehdotusta. Kokous päätti siis olla siirtämättä sääntöjen hyväksymistä seuraavaan 
kokoukseen ja käsitellä sääntömuutosesityksen käsillä olevassa kokouksessa.
Kuraattori kertoi yleisesti sääntömuutosprosessista kokoukselle. Sääntöuudistus oli 
kuraattorilla mielessä jo ennen kuraattoriksi valintaa, ja keskeisenä 
muutosvirikkeenä toimi jäsen-ulkojäsen-erottelun poistaminen. Lisäksi painetta 
sääntöjen päivittä-miselle toi pankkien toiminnan muutos, jossa rekisteröimättömillä 
yhdistyksillä ei enää voi olla pankkitiliä. Tämä johti WiOLin rekisteröitymiseen 
omaksi yhdistyksekseen, ja sääntöjä piti siksi tarkentaa, jotta osakunnan kerho voisi 
olla myös rekisteröity yhdistys. Kuraattorin mielestä myös kurinpitotoimintaa 
koskevia kohtia oli hyvä laajentaa. Sääntömuutostoimikunnassa olivat mukana 
kuraattorin lisäksi edellinen kuraattori Okkola, cives Laine, Heiskanen, Nikula ja 
Pohjalainen sekä WiOLin Pinja Mero. Projekti venyi puolentoista vuoden mittaiseksi, 
koska kuraattori halusi, että uudet säännöt käsiteltäisiin lähikokouksissa, ja koska 
yliopiston juristin piti selvittää ulkojäsenyyden poistoon liittyviä seikkoja. 
Kuraattori esitteli sääntötoimikunnan esityksen osakunnan uusiksi säännöiksi 
keskittyen merkittäviin muutoksiin. Näihin lukeutuvat yllä mainittujen lisäksi 
esimerkiksi etäkokouksen pysyvä mahdollisuus sekä se, että neuvoston 
kokouspöytäkirjoja tuodaan nykyistä helpommin osakuntalaisten saataville; viimeksi 
mainitun asian on tarkoitus lisätä neuvoston toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi 
fuksisihteerin virka on muutettu fuksineuvokseksi, graafikon väliaikaisesta virasta on 
tehty pysyvä virka ja osakunnalle valitaan aiemmasta poiketen myös kaksi 
kurinpitolautakunnan jäsentä. Kurinpitoa käsittelevää kohtaa on uusissa säännöissä 
laajennettu suhteessa aiempiin sääntöihin.
Kuraattori antoi kokouksen keskustella sääntöesityksestä. Civis Haukka piti 
puheenvuoron, jossa hän kommentoi toimikunnan on tehneen erittäin hyvää työtä, 
mutta hänellä oli kommentti pykälästä 11 (jonka mukaan tarvittaessa osakunta voi 
erottaa inspehtorin). Haukka pohti, johtaako tämä tilanteeseen, jossa valvottavat 
valvovat valvojaansa ja jossa inspehtorin asema osakunnan vuosisataisena 
neutraalina sovittelijana heikkenisi tuntuvasti vain seremonialliseksi viraksi. Haukka 
ehdottikin esityksen palauttamista sääntömuutostoimikunnalle uudelleen valmistel-
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tavaksi.
Civis Kaskinen puolestaan huomautti, että historiallisesti osakunnan kanta-
alueeseen on kuulunut myös nykyisin Mikkeliin kuuluva Suomenniemi. Hänen 
mielestään Suomenniemi tulisi lisätä osakunnan kanta-alueen määritelmään. 
Kuraattori vastasi, että osakunnan kanta-alue näkyy toiminnassa pääosin abi-
infokiertueella kanta-alueen lukioissa. Suomenniemellä ei ole lukiota, joten se on 
paljolti jäänyt osakunnan rekrytointitoiminnan ulkopuolelle; tämä on vaikuttanut 
siihen, että Suomenniemi on jäänyt pois esityksen kanta-alueen määritelmästä.
Civis J. Tanhola huomautti, että kurinpitolautakunta tarvitsee ohjesäännön asiasta 
ilmenneen keskustelun jälkeen. Civis Kälvälä huomautti lisäksi, että ainakin 
fuksisihteerin ohjesääntö tulee päivittää.
Esitys uusiksi säännöiksi on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä osakunnan 
kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä. Kuraattori esittää osakunnan kokoukselle 
sääntömuutostoimikunnan esityksen hyväksymistä. Asiasta äänestettiin suljetulla 
lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin 16, joista 10 oli kyllä-ääniä ja 6 ei-ääniä. 
Sääntöesitystä ei siis hyväksytty, vaan se päätettiin palauttaa sääntömuu-
tostoimikunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

11. HTK
Huoneistoneuvos kertoi, että HTK kokousti keskiviikkona 22.9. Kokouksessa 
keskusteltiin lähinnä uusista hankinnoista. Toimiston tietokonetta hankkimaan on 
valittu uusi henkilö, joka onkin jo tutkinut useita vaihtoehtoja. DGO:lle on hankittu 
tikkaat sekä uusi läppäri saliin. Isännänkoppiin on siirretty jääkaappi. DGO:n 
internetyhteyden kytkennässä oli häikkää, mutta ongelma nyt saatu korjattua. 
Siivoojan haku on avattu ja jatkuu 17.10. asti. Tietoa hausta on tulossa osakuntien 
sähköpostilistoille, mutta viestin lähettämisessä on ollut teknisiä ongelmia.
Kokouksessa oleville fukseille ja nuoremmille civiksille kerrottiin HTK:n toiminnasta.

12.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
12.1. HYY: Ei kuulumisia.
12.2. OYV-NSD: Civis Kaskinen kertoi, että 68 henkilöä osallistui OYV:n 

talvilakkitilaukseen. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että tietoa tapahtumista kerrot-
taneen seuraavassa kokouksessa. Osakunta-appro on tulossa joulukuussa. 
Civis J. Tanhola kertoi fukseille ja nuoremmille civiksille OYV:stä.

12.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia. Civis J. Tanhola kertoi fukseille ja 
nuoremmille civiksille Unionista.

12.4. Muut: Ei kuulumisia.
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13.ULKOJÄSENHAKEMUKSET
Sihteerille on toimitettu ennen kokousta kaksi ulkojäsenhakemusta. Hakemuksen 
ovat tehneet Annika Termonen ja Matthias Tiemann. Paikalla ollut Tiemann esitteli 
itsensä ja perusteli hakemustaan. Hän esimerkiksi laulaa WiOLissa. Sihteeri luki 
ääneen Termosen ulkojäsenhakemuksen. Kuraattori ehdotti, että hakijat 
hyväksytään ulkojäseniksi. Cives Kaskinen, Repetti ja Díaz kannattivat ehdotusta, 
joten hyväksyttiin Termonen ja Tiemann ulkojäseniksi.

14.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Civis Haukka tiedusteli, milloin osakuntien sählyvuorot jatkuvat. Asiasta on 
toiminnanohjaajan mukaan puhuttu jo asianosaisten osakuntien kesken. Asiasta 
kerrotaan myöhemmin lisää.
Civis J. Tanhola muistutti osakunnan stipendisäätiön fuksistipendihausta.
Sihteeri ilmoitti, että kokouksen jälkeen häneltä voi hakea osakuntatarran ja hänelle 
voi ilmoittautua, jos haluaa liittyä osakunnan sähköpostilistalle.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 21.45.

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

_______________________
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista
LIITE 2 Esitys osakunnan uusiksi säännöiksi
LIITE 3 Äänestysliput


