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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander

AIKA: 19.10.2021 klo 19
LÄSNÄ: 21 jäsentä, 3 ulkojäsentä, 6 fuksia, 4 senioria

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kuraattori avasi kokouksen kello 19.28. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz ja N. Nurminen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Pohjalainen.

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

6. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-sähköinen kutsu Satakuntalaisen Osakunnan Satakuntalaiseen Ehtooseen 
30.10.
-sähköinen kutsu Kymenlaakson Osakunnan Rajanylitykseen 6.11.
-kutsu Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan seniorijuhlaan 6.11.

Kuraattori huomautti lisäksi, että kokouksessa kiertää lista, jonka allekirjoittajat 
toivovat edellisen inspehtori Markku Löytösen kutsumista osakunnan 
kunniajäseneksi.

7. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Perjantaina 8.10. peli-ilta Casalla. Paikalla yhteensä 28 osallistujaa, joista 14 
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wiipurilaista. Paikalla oli civiksiä myös Kymenlaakson Osakunnalta ja 
Keskisuomalaiselta Osakunnalta.
Perjantaina 15.10. Linnanmäen valokarnevaalit. Paikalla 10 osallistujaa, 
joista osa oli fukseja.
Lauantaina 16.10. nopealla aikataululla järjestetty ekskursio 
Kansallisteatterin esitykseen kulttuurisihteerin johdolla. Paikalla 2 
osallistujaa.

Civis N. Nurminen kertoi edustaneensa cives P. Nurmisen et Mustakallion kanssa 
Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhlilla 9.10. Mustakallio ilmoitti edustaneensa 
cives Kaskisen, Pitkäsen et Díazin kanssa Savolaisen Osakunnan ja Karjalaisen 
Osakunnan Sarvijuhlassa. Kaskinen huomautti, että illan emännät olivat 
wiipurilaisia. Mustakallio oli ollut lisäksi 11.10. sekä 18.10. SavOn osakuntaillassa.
Seniori Okkola kertoi olleensa Nylands Nationin tapahtumassa Gäddfest & 
Kuratorsskifte lauantaina 16.10. Toiminnanohjaaja kertoi Hämäläisten talon jatkoilla 
16.10. olleen 6 wiipurilaista. Civis Kaskinen kertoi olleensa Pohjois-Pohjalaisen 
Osakunnan Kekrissä 9.10. edustamassa osakuntaa sekä 10.10. edustaneensa 
Satakuntalaisella Osakunnalla Aito-karhun epävirallisilla syntymäpäiväjuhlilla.

8. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Viikoittaiset sählyvuorot karjalaisten, hämäläisten ja karjalaisten kanssa 
alkavat taas Kumpulan Unisportilla keskiviikkona 20.10. klo 21.00–22.00. 
alkaen. Sählykeskusteluryhmään pääsee helposti toiminnanohjaajalta 
kysymällä.
Fuksisitsit perjantaina 22.10. Kokouspäivä on viimeinen ilmoittautumispäivä. 
Sitsaajia on tulossa paljon.
Daamarit 30.10. Isäntä Samulille ja civis N. Nurmiselle voi ilmoittautua, jos 
järjestelytiimissä oleminen kiinnostaa. Nurminen kertoi, että 
ilmoittautumislomake ja Facebook-tapahtuma tulevat lähipäivinä.
Seuraava osakunnan kokous on tiistaina 2.11.
Inspehtorinvaihtokaronkka perjantaina 5.11. Toiminnanohjaaja toivoo 
ilmoittautumisia sekä muistoja edellisestä inspehtori Markusta; muistoja voi 
lähettää sähköpostilistalle ja nettisivuille jaetulla lomakkeella. 
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 22.10. ja tilaa on vielä mukavasti.
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Kulttuurisihteeri kertoi, että kirjakerho kokoontuu ensimmäistä kertaa syksyllä 
torstaina 21.10., jolloin valitaan ensimmäinen kirja. Maanantaina 25.10. kokoontuu 
lukudraamapiiri, jonka paikka ei ole vielä varmistunut. Tietoa asiasta on tulossa. 
Kulttuurisihteeri ilmoitti lisäksi, että 3.11. järjestetään edellisvuoden tapaan 
kulttuuripyöräily, jossa kierretään kulttuurihistoriallisesti tärkeitä paikkoja 
Helsingissä.
Pamaus:
Pamausmestarit cives Nikula et Kaplas kertoivat kokouksessa Pamauksen 
suunnitelmia. Ensin esiteltiin tietenkin Pamaus uusille osakuntalaisille. Pamaus on 
tänä vuonna tiistaina, ja se järjestetään ravintola Mestaritallissa merellisessä 
miljöössä. 
Ensiksi puhuttiin revyystä. Kuluvana vuonna järjestetään jo kolmatta kertaa 
videomuotoinen revyy. Vanhat revyyvastaavat cives Pohjalainen ja Jalkanen 
kertoivat revyyvastaavan tehtävästä. Revyyvastaavaa ei vielä kokouksesta löytynyt, 
joten asia jätettiin hautumaan seuraavaa kokousta varten. Toisena puhuttiin 
arpajaisista. Pamausmestarit kertoivat fukseille suunnatun arpajaisvastaavan 
tehtävästä; vanha arpajaisvastaava Mykkänen suositteli arpajaisvastaavan 
tehtävää. Fuksi Jurvanen ilmoitti olevansa kiinnostunut, joten hänet valittiin 
tehtävään. Tehtävää mainostetaan vielä esimerkiksi fuksisitseillä. Kolmanneksi 
puhuttiin uuden rinkelitoimikunnan perustamisesta. Tehtävään tarvittaisiin neljä 
esiintymishaluista ja lauluintoista ihmistä, joille monipuolinen kielenkäyttö ei ole 
vierasta. Kyse on kaksivuotiskautisesta virasta. Nikula huomautti, että tehtävä on 
antoisa mutta kannattaa varautua siihen, että se on jokseenkin aikaa vievä 
marraskuussa. Toimikunnan perustamisesta päätetään seuraavassa osakunnan 
kokouksessa. 
Civis Kaskinen tiedusteli juhlailmoittautumisen aukeamisajankohtaa. 
Ilmoittautuminen alkaa pamausmestarien mukaan viimeistään kokousta seuraavalla 
viikolla ja jatkuu 12.11. asti. Pamausmestarit huomauttivat vielä, että sekä vuosien 
2020 että 2021 fuksit pääsevät juhlaan ilmaiseksi; kiintiöt ovat mahdollisia, mutta 
niistä annetaan lisätietoa ilmoittautumisen yhteydessä. Civis J. Tanhola kannusti 
fukseja hakemaan fuksistipendiä, jonka saajat saavat tuoda Pamaukseen avecin 
ilmaiseksi. Civis Pohjalainen muistutti, että fuksit saavat osakuntanauhan 
Pamauksen cocktail-tilaisuudessa, jota ei siksi kannata jättää välistä. Civis N. 
Nurminen tiedusteli etiketti-illasta. Pamausmestarit sanoivat, että se pidetään 
marraskuussa todennäköisesti keskiviikkokahvien yhteydessä.

9. TALOUS
Taloudenhoitaja muistutti osakuntalaisia, että kulukorvaushakemuksia voi lähettää 
hänelle.
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Talho kysyi osakunnan kokouksen mielipidettä osakunnan viljelypalstasta, joka on 
viime vuosina ollut pitkälti käyttämättä. Civis Kivimäki tiedusteli, missä palsta on ja 
miten se toimii. Sen kerrottiin olevan kaupunkiviljelypalsta Malminkartanossa. Fuksi 
Jurvanen ja cives Kaplas ja Pohjalainen ilmaisivat olevansa palstatoiminnasta 
kiinnostuneita.
Tässä kohdassa pidettiin tekninen tauko, jossa astiat sai viedä pois ja ruokaa hakea 
lisää.

10.TALOUSARVIO VUODELLE 2022 (1. KÄSITTELY)
Taloudenhoitaja on valmistellut osakunnalle vuoden 2022 talousarvion. Laskelmat 
on luotu sillä ajatuksella, että osakunnan toiminta on tulevana vuonna pandemiasta 
huolimatta normaalia. Talousarvio voidaan hyväksyä käsillä olevassa kokouksessa 
muutoksin, mutta seuraavassa kokouksessa siihen ei voi tehdä muutoksia.
Talousarvio on varsin lähellä vuoden 2021 arviota. Sekä Pamauksen että 
vuosijuhlien budjetit ovat talousarviossa vuoden 2021 tasolla. Suuri osa 
toimikunnista ei ole kuluvana vuonna käyttänyt budjettiaan tai sitä on käytetty 
suhteellisen vähän. Alustavasti toimikuntien budjetit pidetään samalla tasolla kuin 
vuonna 2021. Taloudenhoitaja esitti, että virkailija- ja kerhobudjetit pysyvät 
talousarviossa vuoden 2021 tasolla. Civis Nikula huomautti, että kesäretken 
budjettia voisi nostaa, sillä kunnilta tulee nykyään hyvin harvoin tukea retkelle. Civis 
J. Tanhola huomautti myös kotiseutukerhon epäaktiivisuudesta ja pohti sen tarvetta 
suurelle budjetille; kokous keskusteli kotiseutukerhon toiminnasta. Kuraattori 
ehdotti, että kotiseutukerhon budjetista siirretään 100 € maakuntasihteerin 
budjettiin. Civis Nikula kannatti ehdotusta, joten se hyväksyttiin.
Willin budjetti pysyisi samana myös vuonna 2022. Willin päätoimittaja civis Kivimäki 
kertoi selvittäneensä painokuluja. Civis Heiskanen huomautti, että HYYn 
järjestölehtituen ehtona on, että painopaikalla on ympäristömerkki. Civis Nikula 
kannatti ehdotusta, joten se hyväksyttiin. Taloudenhoitaja ehdotti myös, että 
edustuksen ja kv-edustuksen budjetit pysyvät samoina kuin kuluvan vuoden 
talousarviossa. Hallinnon kulut pysyvät talousarviossa pääosin samoina. Civis J. 
Tanhola toivoi, että kirjasto- ja arkistotoimintaan varattaisiin jonkin verran varoja. 
Arkiston- ja kirjastonhoitaja civis Kaskinen ehdotti 50 € budjettia. Kuraattori kannatti 
Kaskisen esitystä, ja se hyväksyttiin. Muuten kulut pääosin samoja kuin vuonna 
2021. Vuosi 2022 on edustajistovaalivuosi, minkä takia vaaleihin on muissa kuluissa 
budjettia. Se pysyy tuttuun tapaan 200 eurossa.
Osakunnalla on 100 € vakuutus LUTin tiloissa säilytettäville 100 karikatyyrille. 
Kuraattori huomautti, että maksun voisi viimeistään vuonna 2023 poistaa, sillä 
vakuutus ei kuitenkaan korvaisi teoksia, jos niille jotakin tapahtuisi. Vuoden 2022 
talousarvioon ei tehty muutoksia asian tiimoilta.
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Osakunta tähtää tuttuun tapaan vuonna 2022 nollatulokseen. Civis Nikula esitti 
talousarvion hyväksymistä muutoksin, ja civis N. Nurminen kannatti. Hyväksyttiin 
siis muutoksin talousarvio vuodelle 2022 ensimmäisessä käsittelyssä.

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

Sääntömuutostoimikunnan esitystä on käsitelty jo edellisessä kokouksessa, mutta 
kokous päätti palauttaa sen sääntömuutostoimikunnalle uudelleen valmisteltavaksi. 
Sääntömuutostoimikunta on tehnyt uuden esityksen edellisessä kokouksessa 
tulleiden kommenttien perusteella. Uusi esitys on ollut nähtävillä osakunnan 
internetsivuilla. Kuraattori kertoi yleisesti sääntömuutostoimikunnan toiminnasta. 
Suuria muutoksia aiempiin sääntöihin ovat mm. ulkojäsenyyden poistaminen, 
kurinpitotoiminnan laajentaminen sekä kerhojen aseman muuttaminen niin, että 
osakunnan kerho voi olla myös rekisteröity yhdistys. Muutoksia ensimmäiseen 
sääntöesitykseen on edellisen kokouksen keskustelun perusteella tehty kanta-
alueen määritelmään. Sen sijaan inspehtorin erottamista koskevia kohtia ei 
muutettaisi ensimmäisestä sääntöesityksestä.
Kuraattori esitteli sääntömuutostoimikunnan esityksen keskittyen merkittäviin eroihin 
suhteessa aiempiin sääntöihin. Kokous keskusteli esityksestä. Civis Sutinen 
huomautti, että hänen tulkintansa mukaan jäseneksi tulemisen edellytykset 
jyrkentyvät jonkin verran, sillä uusilta jäseniltä edellytetään 
korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, jos nämä eivät opiskele 
pääkaupunkiseudun korkeakoulussa. Seniori Heiskanen huomautti, että myös 
nykyisissä säännöissä vaaditaan vastaavaa tutkintoa tällaisilta ulkojäseniltä. 
Heiskanen huomautti lisäksi kokoukselle, että uusi fuksineuvos kasvattaa 
neuvoston jäsenten lukumäärää, ja samalla abi-infosihteerin virka yhdistetään 
koulutusneuvoksen virkaan. Civis Kaskinen tiedusteli, menettääkö entinen jäsen, 
joka liittyy toiseen osakuntaan aloittaessaan uuden tutkinnon, entisen jäsenen 
oikeutensa Wiipurilaisella Osakunnalla. Heiskanen vastasi, että sääntöjen puitteissa 
ei menetä; kyseinen seikka ei ole tarkoituksellinen vaan se johtuu sääntöjen 
muodosta.
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 30, joista 28 oli kyllä-ääniä ja 2 ei-ääntä. 
Päätettiin siis hyväksyä sääntöuudistus ensimmäisessä käsittelyssä.

12.HTK
Huoneistoneuvos ei ollut paikalla kokouksessa mutta oli kertonut terveisensä 
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sihteerille. Torstaina 14.10 on perustettu DGO ry, ja HTK on yhdistyksen hallitus. 
Keittiöön on tehty hankintoja. Toimiston uusi kone on tilattu kokouspäivänä.
Seniori Laine tiedusteli, siivotaanko DGO:ta ennen fuksisitsejä. Toiminnanohjaaja 
toivoi uusia siivousvälineitä, pesuaineita ja wc- ja käsipyyhepaperia.

13.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
13.1. HYY: Neuvosto on tehnyt valituksen HYYn päätöksestä parkkihallisitseihin 

liittyen.
13.2. OYV-NSD: Civis Kaskinen kertoi, että osakuntaristeilyn alustava päivämäärä 

on päätetty, ja se on 7.1.2022. Luvassa on mahdollisesti myös uuden-
vuodensitsit.

13.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.
12.4. Muut: Ei kuulumisia.

14.ULKOJÄSENHAKEMUKSET
Ei käsiteltäviä ulkojäsenhakemuksia.

15.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Sihteeri ilmoitti, että kokouksen jälkeen voi tulla hakemaan osakuntavuositarran 
sekä ilmoittautumaan osakunnan sähköpostilistalle.
Kuraattori kertoi, että stipendisäätiö suunnittelee vuoden 2023 apurahahaun sähkö-
istämistä. Tieto sai kokouskansalta tyytyväisen vastaanoton.

16.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 21.45.

VAKUUDEKSI

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2021.

_______________________ _______________________
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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.

_______________________
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Piia Pohjalainen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista
LIITE 2 Talousarvio vuodelle 2022
LIITE 3 Esitys osakunnan uusiksi säännöiksi
LIITE 4 Äänestysliput


