
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 13/21

Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja
00100 HELSINKI

PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander

AIKA: 2.11.2021 klo 19
LÄSNÄ: 23 jäsentä, 7 ulkojäsentä, 8 matrikkeliin kirjattua fuksia, 2 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 Kaskinen et Pellinen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kilpeläinen et Kivimäki.

5. ASIALISTA
Kuraattori ehdotti asialistan järjestyksen muuttamista niin, että lisätään uusi kohta 6. 
Ulkojäsenhakemukset. Lisäksi kuraattori esitti, että kokouskutsun asialistan kohdat 
13, 14 ja 17 siirretään järjestyksessä uusiksi kohdiksi 10, 11 ja 12. Tämä johtui 
mahdollisten ja varmojen äänestysten suuresta määrästä. Kokous hyväksyi 
yksimielisesti asialistan muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

6. ULKOJÄSENHAKEMUKSET
Sihteerille on toimitettu ennen kokousta yksi ulkojäsenhakemus. Hakemuksen on 
tehnyt Tiiu Näränen. Paikalla ollut Näränen esitteli itsensä ja perusteli 
hakemustaan. Kuraattori ehdotti, että hakija hyväksytään ulkojäseeiksi. Civis 
Haukka kannatti ehdotusta, joten hyväksyttiin Näränen ulkojäseneksi.

7. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-Nylands Nationin Terra Nova -lehti
-Teknologföreningin Modulen-lehti.

Fuksi Eeva Langveld pyysi saada laittaa kiertämään listan, johon henkilöt, joilla on 
sukutaustaa luovutetuilla alueilla, saavat halutessaan laittaa yhteystietonsa. 
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Langeveld kirjoittaa aiheesta antropologian graduaan.

8. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 20.10. sählyä Kumpulassa. Paikalla 7 pelaajaa.
Torstaina 21.10. kirjakerho WiLu. Paikalla 6 osallistujaa.
Perjantaina 22.10. fuksisitsit. Paikalla 52 sitsaajaa pöydässä. Jatkoilla lisäksi 
32 henkilöä yön mittaan.
Keskiviikkona 27.10. sählyä Kumpulassa. Paikalla 7 pelaajaa.
Lauantaina 30.10. daamarit. Paikalla 15 sitsaajaa pöydässä sekä 11 
järjestäjää. Juhlan jälkeen suunnattiin Hämäläisten talolle Satakuntalaisen 
Ehtoon jatkoille.

Civis Nikula kertoi edustaneensa Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Parttenkoliaasissa 
yhdessä civis Kaskisen kanssa. Nikula kertoi lisäksi Kymenlaakson Osakunnan 
fuksisitseillä edustaneen yhteensä 7 wiipurilaista. Civis Antikainen kertoi 
edustaneensa Satakuntalaisessa Ehtoossa, minkä lisäksi Kaskinen kertoi olleensa 
Ehtoon silliksellä. Sihteeri kertoi lisäksi civis Mustakallion ilmoittaneen, että oli 
edustanut SavOn fuksisitseillä 23.10. sekä VSO:n Turun Palossa 29.10.
Civis Vihtonen muistutti fuksistipendihausta, joka päättyy sunnuntaina 7.11. 
Lisätietoa saa häneltä tarvittaessa. Vihtonen painotti, että stipendiä hakeneiden 
fuksien tulee olla kirjautuneina matrikkeliin haun päättyessä.

9. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Keskiviikkokahvit keskiviikkona 3.11. DGO:lla klo 18–20 välillä.
Sählyä Kumpulassa keskiviikkona 3.11. klo 21.
Inspehtorinvaihtokaronkka perjantaina 5.11. Toiminnanohjaaja toivoo juhlaa 
varten vielä muistoja Markun inspehtoriajasta.
Suunnistusta Herttoniemen urheilupuistossa sunnuntaina 7.11. klo 10.30 
alkaen. Ilmoittautua tulisi viimeistään edeltävänä päivänä civis Kivirannalle. 
Tapahtuma on wiipurilaisille ilmainen.
Osakuntien yhteisekskursio Flamingo Spahan maanantaina 8.11. 
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Järjestäjänä on Hämäläis-Osakunta, mutta paikkoja on kiintiöity muillekin 
osakunnille. Osakunnan kiintiössä on jonkin verran paikkoja jäljellä.
Virkailijailta DGO:lla tiistaina 9.11. klo 18 alkaen.
Keskiviikkokahvit keskiviikkona 10.11.
Sählyä Kumpulassa keskiviikkona 10.11.
Kirjakerho WiLu kokoontuu torstaina 11.11. klo 19. Luettava kirja on 
Mehiläisten historia.
DGO:n fuksibileet perjantaina 12.11.
Stipendisäätiön esittäytyminen DGO:lla maanantaina 15.11. Ilmoittautuminen 
aukeaa jo kokouspäivänä ja päättyy tiistaina 9.11. Civis Vihtonen kertoi, että 
stipendisäätiö tarjoaa ruoat sekä kertoo toiminnastaan.
Kuraattoripaneeli stipendisäätiön tiloissa tiistaina 16.11. klo 18 alkaen.
Sitsit DGO:lla perjantaina 19.11.
Rogainingsuunnistusta Nuuksiossa lauantaina 20.11.
Vaalikokous tiistaina 23.11.
Keskiviikkokahvit keskiviikkona 24.11. Tilaisuuden yhteydessä on tanssi- ja 
etiketti-ilta.
Pamauksen piirakkatalkoot sunnuntaina 28.11.
Pamaus tiistaina 30.11.
Pamauksen sillis keskiviikkona 1.11.

Kulttuurisihteeri kertoi, että kokousta seuraavana päivänä ke 3.11. olisi 
kulttuuripyöräily, johon ei ole vielä tullut ilmoittautuneita. Ilmoittautua voi ja 
kannattaa vielä. Kulttuurisihteeri kertoi lisäksi kirjakerhon ja lukudraamapiirin 
toiminnasta. Lukudraamapiiri kokoontuu maanantaina 15.11.
Civis Huomolin toivoi, että osakunnan tapahtumista löytyisi helpommin tietoa; 
esimerkiksi internetsivujen kalenterissa olisi hyvä olla laajemmin tietoa 
tapahtumista. Kuraattori sanoi, että kalenterissa tulisi tosiaan olla enemmän tietoa 
tulevista tapahtumista. Civis Väliketo kertoi lisähuomiona, että osakunnan sivujen 
kalenterin voi yhdistää omaan kalenteriinsa.

10.ÄÄNESTYS OHJESÄÄNNÖSTÄ POIKKEAMISEKSI TÄMÄN VUODEN 
PAMAUKSESSA

Edellisessä kokouksessa pamausmestarit ehdottivat, että Pamauksen ohjelmasta 
vastaisi rinkelitoimikunta. Pamausmestarin ohjesäännön mukaan Korpelan veljes-
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kunta vastaa rinkelisiunauksesta. Tarkoitus on perustaa rinkelitoimikunta järjes-
tämään kyseisen ohjelmanumeron korpeloiden sijasta. Tämä ratkaisu vaatii 
poikkeamisen ohjesäännöstä. Civis Huuhilo tiedusteli, koskisiko päätös vain 
kuluvaa vuotta. Kuraattori vastasi, että ohjesääntöä ei voi muuttaa vielä, sillä 
asiasta pitäisi päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa. Civis Pellinen 
tiedusteli asian taustoja, ja niitä hänelle ja kokoukselle kerrottiinkin. Kokoukselle 
kerrottiin Korpelan veljeskunnasta sekä Pukkiritarikunnasta. Poikkeama 
ohjesäännöistä koskee pelkästään Korpelan veljeskunnan osuutta.
Sääntöjen mukaan ohjesäännöstä voi poiketa, mikäli osakunnan kokouksessa 5/6 
kannattaa poikkeamista. Kokouksen puheenjohtajana kuraattori ehdotti käsi-
äänestystä. Kokous äänesti asiasta. Ääniä annettiin 38, joista 37 oli kyllä-ääniä 
sekä yksi tyhjä. Päätettiin siis, että Pamausmestarin ohjesäännöstä voidaan poiketa 
kuluvana vuonna ja että rinkelisiunauksesta vastaa uusi rinkelitoimikunta.

11. RINKELITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA PAMAUSASIAT
Kuraattori ehdotti uuden rinkelitoimikunnan perustamista. Civis Pohjalainen kannatti 
ehdotusta, joten päätettiin perustaa rinkelitoimikunta. Toimikuntaan valitaan neljä 
jäsentä. Hakemuksia oli sihteerille tullut kolme kappaletta, joiden lähettäjät olivat 
cives Pohjalainen, Mykkänen et Vainio, minkä lisäksi civis J. Tanhola ilmaisi 
ehdokkuutensa kokouksessa. Kyseiset henkilöt valittiin yksimielisesti rinkelitoimi-
kuntaan.
Pamausmestari Nikula ilmoitti, että Pamaukseen tarvitaan neljä airutta, kaksi 
cocktailtilaisuuteen, jossa paljastetaan emeritusinspehtori Jukka Kolan muotokuva, 
sekä kaksi juhlapaikan oville. Cives Hyväri et N. Nurminen valittiin molempiin 
airuttehtäviin. Lisäksi tarvitaan arvovieraiden puolisoiden kukittajia itse juhlaan; 
valittiin frakkipukuisiksi kukittajiksi cives P. Nurminen sekä Kaskinen. Tarvittiin myös 
soittajia kutsumaan kunniajäseniä puhelimitse kuluvan viikon aikana: kutsumusta 
kutsumiseen kokivat kuraattori sekä cives Kivimäki, Pohjalainen, Mykkänen, 
Kilpeläinen et Jalkanen. Inspehtoria mennään kutsumaan Pamaukseen keski-
viikkoiltana tämän kotiin Oulunkylään; pamausmestarille voi ilmoittautua mukaan. 
Yliopiston kansleria mennään kutsumaan perjantaina 5.11.; kokoontumispaikka 
varmistuu myöhemmin. 
Revyyvastaavaksi ei ollut tullut hakemuksia ennen kokousta. Päätettiin, että civis 
Antikainen on revyyn pääkoordinaattori; mukana revyyssä saattaa olla myös 
satakuntalaisia, joita on tulossa Pamaukseen. Kiinnostuneita wiipurilaisia esiintyjiä 
on jonkin verran. Revyy on kuluvana vuonna jo kolmatta vuotta videomuotoinen. 
Nikula huomautti, että revyystä ei tarvitse ottaa stressiä, pääasia revyyssä on 
sekoilu ja hauskanpito. Revyyläiset pääsevät lisäksi alennettuun hintaan 
Pamaukseen.
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12.SÄÄNTÖMUUTOSTOIMIKUNNAN ESITYS WIIPURILAISEN OSAKUNNAN 
UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI (2. KÄSITTELY)

Sääntömuutostoimikunnan ehdotusta on käsitelty jo aiemmin kahdessa osakunnan 
kokouksessa. Kuraattori esitteli lyhyesti sääntömuutostoimikunnan esityksen sekä 
sääntömuutosprosessin kokoukselle keskittyen huomattaviin muutoksiin suhteessa 
nykyisiin sääntöihin.
Kokous keskusteli sääntömuutostoimikunnan esityksestä. Civis Haukka piti 
puheenvuoron, jossa argumentoi sitä vastaan, että osakunta voisi uusien sääntöjen 
puitteissa erottaa inspehtorin. Haukan mielestä sääntöesityksen muutos muuttaisi 
ratkaisevasti inspehtorin toimenkuvan merkitystä, sillä valvottavat valvoisivat valvo-
jaansa; tämä vaikuttaisi ratkaisevasti inspehtori-instituution tulevaisuuteen. Haukka 
ehdotti esityksen palauttamista sääntömuutostoimikunnalle tästä syystä. Toimi-
kunnan jäsen civis Pohjalainen totesi Haukan puheenvuoroon, että osakunnan 
kokous päättää inspehtorista, jolloin on tärkeää, että osakunnan kokouksella on 
myös valta erottaa inspehtori tarpeen vaatiessa esimerkiksi osakuntaa tai sen 
jäseniä haittaavan toiminnan seurauksena. Tämä on ollut toimikunnan ajatus 
kyseisen esityksen kohdan taustalla. Fuksi Tiemann tiedusteli inspehtorin 
tehtävästä sekä mahdollisista tilanteista, jotka saattaisivat johtaa tämän 
erottamiseen. Civis Haukka huomautti, että pahoissa rikkeissä Suomen laki tulee 
vastaan. Civis Nikula huomautti, että on monia tapoja, joilla inspehtori voi haitata 
osakuntaa ja sen jäseniä ilman, että lakia rikottaisiin.
Esitys uusiksi säännöiksi on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä osakunnan 
kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä, ja se on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä 
edeltävässä kokouksessa. Kuraattori esittää osakunnan kokoukselle sääntömuutos-
toimikunnan esityksen hyväksymistä. Asiasta äänestettiin suljetulla lippuäänes-
tyksellä. Ääniä annettiin 38, joista 32 oli kyllä-ääniä, 3 ei-ääniä ja 3 tyhjää. Päätettiin 
siis hyväksyä sääntöuudistus toisessa käsittelyssä.
Civis Haukka esitti eriävän mielipiteen.

13.TALOUS
Taloudenhoitaja kertoi, että kulukorvauslomakkeita voi totuttuun tapaan toimittaa 
paperisina osakunnan postilaatikkoon. Lisäksi neuvosto on päättänyt, että jatkossa 
osakunnan tapahtumien ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan päätyttyä, 
joten tapahtuman joutuu maksamaan, vaikka ei tulisi paikalle.

14.  ÄÄNESTYS OHJESÄÄNNÖSTÄ POIKKEAMISESTA TÄSSÄ 
KOKOUKSESSA
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Kuraattori kertoi, että osakunnan ohjesääntöjen mukaan inspehtorin tulee johtaa 
osakunnan kokousta, mikäli siinä päätetään kunniajäsenen valitsemisesta. 
Inspehtori ei päässyt kokoukseen, joten kuraattori ehdottaa poikkeamista 
ohjesäännöstä. Asiasta pidettiin käsiäänestys. Ääniä annettiin 38, joista 38 oli kyllä-
ääniä ja 1 tyhjä.

15.  ESITYS MARKKU LÖYTÖSEN KUTSUMISESTA KUNNIAJÄSENEKSI
Osakuntaneuvostolle on osoitettu esitys, jossa toivotaan emeritusinspehtori Markku 
Löytösen valintaa kunniajäseneksi. Kuraattori kertoi Markusta, joka oli inspehtorina 
erittäin arvostettu ja pidetty.
Kunniajäsenyydestä on päätettävä osakunnan kokouksessa suljetulla 
lippuäänestyk-sellä 2/3 äänienemmistöllä. Kuraattori esittää osakunnan kokoukselle 
Markku Löytösen valitsemista osakunnan kunniajäseneksi. Ääniä annettiin 37, joista 
37 oli kyllä-ääniä. Päätettiin siis kutsua Markku Löytönen osakunnan 
kunniajäseneksi.

16.  KESKUSTELU OSAKUNNAN SKOOLAUSTAVASTA
Neuvosto on keskustellut asiasta ja tehnyt asiasta osakunnan kokoukselle 
esityksen, jonka mukaan osakunnalla voitaisiin siirtyä skoolaamaan ensin viistosti 
oikealle, viistosti vasemmalle sekä lopuksi suoraan eteen; purku tapahtuisi 
päinvastaisessa järjestyksessä. Kyseinen asia ei ole sellainen, josta tarvitsee 
varsinaisesti äänestää, sillä skoolausta ei mainita sääntöissä tai ohjesäännöissä. 
Kuraattori halusi tuoda asian osakunnan kokoukselle, jotta osakuntalaiset saisivat 
ilmaista mielipiteensä asiasta. 
Kokous keskusteli asiasta ja argumentteja kuultiin sekä puolesta että vastaan. 
Kuraattori tulkitsi, että asiassa ei päästä konsensukseen. Asiasta ei siis tehdä 
päätöksiä.

17.KESKUSTELU KORONAPASSIN KÄYTTÖÖNOTOSTA OSAKUNNAN 
TAPAHTUMISSA

Neuvosto on tehnyt asiasta esityksen osakunnan kokoukselle. Esityksen mukaan 
koronapassi tulisi käyttöön osakunnan tapahtumissa 15.11. alkaen. Passista 
tiedotetaan joka tapahtuman kohdalla ja valvonnasta päätetään tapahtuma-
kohtaisesti. 
HYY on suositellut järjestöjä ottamaan koronapassin käyttöön. Kokous keskusteli 
asiasta. Huomioita esitettiin paljon sekä puolesta että vastaan.
Kuraattori ehdotti neuvoston esityksen hyväksymistä. Civis Haukka vastusti 
ehdotusta ja esitti, että koronapassia ei oteta käyttöön. Asiasta järjestettiin suljettu 
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lippuäänestys. Kyllä-ääni tarkoittaa neuvoston esityksen kannattamista, ei-ääni civis 
Haukan ehdotuksen kannattamista. Yksinkertainen enemmistö riittää. Ääniä 
annettiin 37, joista 34 oli kyllä-ääniä, 2 ei-ääniä sekä 1 tyhjä. Päätettiin siis ottaa 
koronapassi käyttöön osakunnan tapahtumissa.
Civis Haukka esitti eriävän mielipiteen.

18.TALOUSARVIO VUODELLE 2022 (2. KÄSITTELY)
Taloudenhoitaja on valmistellut osakunnalle vuoden 2022 talousarvion, joka on jo 
hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä muutoksin. Taloudenhoitaja esitteli 
talousarvion lyhyesti keskittyen erityisesti edellisellä kerralla päätettyihin muutoksiin. 
Civis Kivimäki tiedusteli, oliko järjestölehtituen mahdollista poistumista otettu 
budjetissa huomioon. Taloudenhoitajan mukaan ei, sillä tieto järjestölehtituen 
mahdollisesta poistumisesta on niin tuore. Jos tuki poistuu, Williä tuetaan 
osakunnalla kyllä muuten.
Talousarvio on hyväksyttävä muutoksitta käsillä olevassa kokouksessa. Civis J. 
Tanhola esitti talousarvion hyväksymistä, ja civis Mykkänen kannatti. Hyväksyttiin 
siis 
talousarvio vuodelle 2022 toisessa käsittelyssä.

19.HTK
Huoneistoneuvos kertoi, että toimistossa on nyt viimein uusi tietokone. HTK 
kokoustaa lähiaikoina. Siivooja DGO:lle valittaneen kyseisessä kokouksessa. Civis 
Huomolin tiedusteli, voisiko ulkoisen kovalevyn tiedot jotenkin pelastaa. Civis J. 
Tanhola huomautti, että laastarit ovat ensiapulaukusta loppu. 

20.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
20.1. HYY: HYYn talousjohtokunta hylkäsi neuvoston valituksen aiemmin tulleesta 

päätöksestä. Uutta valitusta ei enää tehdä. Civis Vihtonen huomautti HYYn 
suunnittelevan järjestölehtituen lakkauttamista. Kuraattori ilmoitti, että asiaa 
on käsitelty neuvoston kokouksessa ja että asiasta aiotaan valittaa 
mahdollisesti yhdessä muiden osakuntien ja järjestöjen kanssa.

20.2. OYV-NSD: Civis Mykkänen kertoi osakunta-approsta. Liput tulevat myyntiin 
maanantaina 8.11.

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

21.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
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Kuraattori ilmoitti, että osakunnan virkailijahaku vuodelle 2021 on avattu.
Civis Mykkänen kertoi saaneensa Nikulalta viestin, että kansleria mennään 
kutsumaan perjantaina klo 10.55 yliopiston päärakennuksen vanhalla puolella.
Civis Tiemann kertoi olevansa kiinnostunut perustamaan osakunnalle mieskerhoa, 
jossa voi mm. meditoimalla parantaa henkistä jaksamista.

22.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kuraattori päätti kokouksen kello 21.45.

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

_______________________
Seppo Kivimäki, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
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