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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander

AIKA: 23.11.2021 klo 18
LÄSNÄ: 40 jäsentä, 6 ulkojäsentä, 5 senioria

1. KOKOUKSEN AVAUS
Inspehtori avasi vaalikokouksen kello 18.31. 

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

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Sainio, Nikula, Pohjalainen et N. Nurminen.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Huuhilo.

5. ASIALISTA
Kuraattori esitteli asialistan kokoukselle inspehtorin pyynnöstä. Kuraattori ehdotti 
uutta kohtaa 6. Airuiden valinta itsenäisyyspäivään. Asialista hyväksyttiin 
yksimielisesti muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

6. AIRUIDEN VALINTA ITSENÄISYYSPÄIVÄÄN
Toiminnanohjaaja kertoi itsenäisyyspäivän ohjelmasta. Perinteinen soihtukulkue 
järjestetään vuoden tauon jälkeen, ja osakunta tarvitsee kaksi airutta sekä 
hautausmaalle että kulkueeseen. Cives Kaskinen et Dìaz ilmaisivat olevansa 
käytettävissä airuiksi, joten heidän valittiin tehtävään.

7. POSTI
Sihteeri esitteli postin:

-Helsingin yliopiston tiedelehti Yliopisto.

8. ILMOITUSASIAT
Menneet tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa:

Keskiviikkona 3.11. sählyä Kumpulassa: 12 pelaajaa.
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Perjantaina 5.11. inspehtorinvaihtokaronkka: 35 henkilöä pöydissä, jatkoilla 
50 henkilöä yön aikana.
Sunnuntaina 7.11. suunnistusta Herttoniemen urheilupuistossa: 6 
suunnistajaa.
Maanantaina 8.11. yhteisosakuntalainen ekskursio Flamingo Spahan: 
wiipurilaista.
Tiistaina 9.11. virkailijailta DGO:lla: 18 henkilöä.
Keskiviikkona 10.11. sählyä Kumpulassa: 13 pelaajaa.
Torstaina 11.11. kirjakerho: 6 henkilöä.
Perjantaina 12.11. DGO:n fuksibileet: 22 henkilöä illan mittaan.
Maanantaina 15.11. stipendisäätiön esittäytyminen: 18 wiipurilaista, 4 
esittelijää.
Tiistaina 16.11. kuraattoripaneeli stipendisäätiön tiloissa: 14 henkilöä.
Perjantaina 19.11. ysärisitsit: 37 sitsaajaa, jatkoilla yön aikana 45 henkilöä. 
Pöydissä oli paljon edustajia.

Kulttuurisihteeri Jalkanen huomautti lisäksi, että kulttuuripyöräilyssä keskiviikkona 
3.11. oli ollut viisi innokasta pyöräilijää.
Kuraattori kertoi edustuksistaan: Hän oli ollut Östra Finlands Nationin 
kuraattorinvaihtokaronkassa 6.11., rehtoripäivällisillä inspehtorin kanssa 17.11. sekä 
Eteläsuomalaisen osakunnan kuraattorinvaihtokaronkassa 20.11. Civis Nikula kertoi 
edustaneensa 6.11. Kymenlaakson Osakunnan Rajanylityksessä neljän muun 
wiipurilaisen kanssa sekä 13.11. Hämäläis-Osakunnan vuosijuhlissa kuraattorin ja 
cives Antikainen, Nikula et N. Nurminen kanssa. Civis Kaskinen kertoi 
edustaneensa osakuntaa civis P. Nurmisen kanssa 13.11. Porthan-juhlassa sekä 
yksin 20.11. Karjalaisen Osakunnan Praasniekoilla. Civis Mustakallo ilmoitti 
olleensa edustamassa 20.11. Savolaisen osakunnan Talakkunajuhlassa.
Inspehtori kertoi, että cives Nikula, Muttonen et Kaplas olivat olleet kutsumassa 
häntä Pamaukseen yliopiston tiloissa. Tarjolla oli wiipurilaiseen tapaan puolikuivaa 
sherryä ja myös jaloviinaa sekä suklaakonvehteja.

9. TOIMINTA
Tulevat tapahtumat:
Toiminnanohjaaja Mykkänen kertoi seuraavaa: 

Tanssi- ja etiketti-ilta keskiviikkona 24.11. Mäkelänrinteellä klo 18. Paikka on
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 vaihtunut aiemmin annetuista tiedoista.
Piirakkatalkoot osakunnalla sunnuntaina 28.11. klo 14–20 välillä.
Wiipurin Pamaus tiistaina 30.11.
Pamaussillis keskiviikkona 1.12.
Kirjakerho WiLu kokoontuu torstaina 2.12.
Osakunta-appro perjantaina 3.12.
Itsenäisyyspäivä maanantaina 6.12. Päivällä lounastetaan Weeruskassa klo 
12–14 ja illalla osallistutaan soihtukulkueeseen. Ilmoittautuminen 
Weeruskaan on auki.
Osakunnan vuoden viimeinen kokous tiistaina 7.12.
DGO:n pikkujoulut lauantaina 11.12.

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että sählyä pelataan keskiviikkoisin myös joulukuussa 
Kumpulassa klo 21–22. Keskiviikkokahvit pidetään osakunnalla keskiviikkoisin klo 
18–19.
Kulttuurisihteeri Jalkanen sanoi, että osakunta voisi osallistua WiOLin 
joulukonserttiin. Lappeenrannan joulukonsertti 4.12. on todennäköisesti hankala 
monille osakuntalaisille, joten osakunta suuntaa jompaankumpaan Helsingin 
konserteista 16. ja 18.12., jos kiinnostusta on. Kulttuurisihteerille voi ilmoittautua.
Inspehtori ilmoitti haluavansa kutsua osakuntalaisia vieraaksi kotiinsa tammikuun 
alussa. Tuona ajankohtana inspehtorin muut perheenjäsenet Diego-kissaa 
lukuunottamatta ovat Costa Ricassa, joten tilaa vieraiden kestitsemiselle on 
runsaasti.
Sihteeri kertoi lisäksi, että piirakkatalkoiden yhteydessä pidetään kotiseutukerhon 
kustantama glögimaistelu. Tarjolla on sekä alkoholillisia että alkoholittomia glögejä, 
ja maistelu alkaa klo 16 maissa.
10.WIIPURIN PAMAUS 2021
Pamausmestarit ilmoittivat, että Pamauksessa ravintolaan saavuttaessa 
tarkistetaan koronapassi sekä henkilöllisyystodistus. Cocktail-tilaisuus DGO:lla klo 
17, ja juhlapaikan ovet aukeavat klo 18.15. Pamausmestarit kehottivat ottamaan 
käteistä mukaan arpoja ja drinkkilippuja varten. Pöytäjuhlan jälkeen on bussikuljetus 
jatkoille DGO:lla. Isännistö tarkistaa koronapassit jatkoille saavuttaessa. 
Pamausmestarit kehottivat tulemaan Pamaukseen ainoastaan terveenä. Lisäksi he 
huomauttivat, että cocktail-tilaisuuden yhteyteen suunniteltu Jukka Kolan 
muotokuvan paljastaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan. Pamauksen 
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jonotuslistalla on paljon ihmisiä, joten civis Nikula pyysi ilmoittamaan 
esteellisyydestä viipymättä, jotta vapautuvat paikat saadaan täytettyä.
Inspehtori ilmoitti, että Pamausjatkoille soittamaan varatun yhtyeen, jossa hän itse 
soittaa, eräs soittaja on esteellinen Pamausta seuraavana pidettävän 
tohtoriluentonsa takia. Yhtye tanssittaa juhlijoita toivottavasti myöhempänä 
ajankohtana.

11.  TALOUS
Taloudenhoitaja kertoi, että osakunnan taloudelle kuuluu yhä hyvää. Hän muistutti 
maksamaan Pamauksen ja silliksen perjantaihin mennessä. Kulukorvauksia saa ja 
kannattaa toimittaa edelleen taloudenhoitajalle.

12.  KURAATTORIN VALINTA KAUDELLE 2022–2023
Kuraattoriksi oli hakenut Oona Laine. Laine kertoi lyhyesti kokoukselle, miksi haki 
virkaa. Paneelissa puhuttiin Laineen mukaan kovaa faktaa, joka puhuu puolestaan. 
Laine myös luki kokoukselle itse kirjoittamansa runon osakunnalle. Kokous äänesti 
Laineen luottamuksesta tämän ja inspehtorin toiveesta. Ääniä annettiin 46, joista 46 
oli kyllä-ääniä. Seniori Laine valittiin siis kuraattoriksi kaudelle 2022–2023.
13.  VARSINAISTEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA VUODELLE  2022
Kuraattori kertoi käytännön asioita vaalikokouksesta. Kaikilla virkaan hakevilla on 
kaksi minuuttia aikaa perustella hakemustaan. Kokouksessa on käytössä suljettu 
lippuäänestys. Civis Kälvälä tiedusteli, että miksi osallistujalistassa on edelleen jako 
jäseniin ja ulkojäseniin, vaikka uusien sääntöjen mukaan tällaista jakoa ei enää 
tehdä. Kuraattori vastasi, että osakunnan uudet säännöt on hyväksytty osakunnan 
kokouksissa asianmukaisesti, mutta yliopiston rehtori ei ole kokouspäivään 
mennessä vielä vahvistanut niitä. Tästä johtuen kokouksessa valitaan lisäksi sekä 
uusien että kokoushetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan muutama virka 
yhdessä vastaavan uusien sääntöjen mukaisen viran kanssa sekä muutama 
väliaikainen virka, jotka vakinaistuvat uusien sääntöjen astuessa voimaan. Näin 
toimitaan, jotta siirtyminen uusiin virkanimikkeisiin on mahdollisimman jouheva 
uusien sääntöjen vahvistamisen jälkeen.
Varakuraattoriksi oli hakenut Samuli Huuhilo. Huuhilo humoristisesti pahoitteli hake-
mistaan kokoukselle. Civis Huuhilo valittiin varakuraattoriksi.
Sihteeriksi oli hakenut Jaakko Tanhola. Vilja Antikainen asettui ehdolle 
kokouksessa. Hakijat pitivät lyhyet puheenvuorot. Tanhola kertoo kokevansa, että 
on ollut osakunnalla käytännössä aina, minkä lisäksi hän on ollut sihteeri monissa 
järjestöissä aiemmin, joten byrokratiapuoli on tuttua. Antikaista on kiinnostanut 
sihteerin virka jo pitkään, ja nyt hän kokee olevansa valmis tällaista suurempaa 
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vastuuta varten. Antikainen on myös luonteeltaan kuuntelija ja helposti 
saavutettavissa. Kokous äänesti virasta. Ääniä annettiin 46, joista Viljalle 23, 
Jaakolle 21 ja tyhjiä 2. Civis Antikainen valittiin sihteeriksi.
Emännäksi olivat hakeneet yhdessä Laura Mykkänen ja Vertti Vanonen. Cives 
Mykkänen et Vanonen valittiin emänniksi.
Isännäksi oli hakenut Olli-Aaron Kaskinen. Lisäksi Anssi Vainio ilmaisi kokouksessa 
kiinnostuksensa tehtävään. Kaskinen sanoi ottavansa mielellään Vainion 
isäntäpariksi eikä Vainiolla ollut mitään viran jakamista vastaan. Cives Kaskinen et 
Vainio siis valittiin isänniksi.
Toiminnanohjaajaksi oli hakenut Vilma Väliketo. Civis Väliketo valittiin toiminnanoh-
jaajaksi.
Ulkoasiainneuvokseksi olivat hakeneet Miquel Dìaz ja Kirsi Hyväri. Hyväri kertoi 
olleensa aiemmin ulkoasiainsihteeri ja miettineensä pitkään neuvostoon siirtymistä. 
Hänellä on lisäksi kansainvälistä kokemusta, pamausmestarin virassa kehittynyttä 
paineensietokykyä sekä kykyä organisoida. Nykyinen ulkoasiainsihteeri Dìaz kertoi 
haluavansa tehostaa ulkoasiaintoimintaa entisestään nykyisestä ja tehdä osakun-
nasta erityisen houkuttelevan kansainvälisille opiskelijoille. Molemmat hakijat 
taitavat jonkin verran ruotsia ja viroa. Kokous äänesti virasta. Ääniä annettiin 46, 
joista Miquelille 25, Kirsille 20 ja tyhjä 1. Civis Dìaz valittiin siis 
ulkoasiainneuvokseksi.
Tiedotusneuvokseksi oli hakenut Milla Muttonen. Civis Muttonen valittiin 
tiedotusneu-vokseksi.
Huoneistoneuvokseksi olivat hakeneet Jasper Jurvanen ja Vesa Korhonen. 
Korhonen oli ilmoittanut kirjallisesti ennen kokousta sihteerille vetävänsä 
hakemuksensa pois, mikäli joku muu pätevästi hakemuksensa perusteleva henkilö 
hakee virkaa: kokous totesi Korhosen vetäneen hakemuksensa pois. Jaakko 
Tanhola asettui ehdolle kokouksessa. Jurvanen ja Tanhola perustelivat 
hakemuksiaan. Jurvanen kertoi tehneensä aiemmin Tampereen yliopistolla 
vastaavia tehtäviä ainejärjestöllään ja olleensa myös opiskelijaelämän ulkopuolella 
järjestöaktiivi. Tanhola on ollut huoneistoneuvoksena aiemmin, mutta koronavuosi ja 
sen takia käyttämätön potentiaali sai hänet hakemaan uudestaan. Tanholalla on 
myös koulutusta ja käytännön kokemusta kiinteistöhuollosta. Tulevana vuonna 
osakunnalla on HTK:n puheenjohtajan tehtävä. Kokous äänesti virasta. Ääniä 
annettiin 46, joista Jaakolle 33, Jasperille 12 ja tyhjiä 1. Civis J. Tanhola valittiin siis 
huoneistoneuvokseksi.
Koulutusneuvoksen yhteydessä valitaan samanaikaisesti abi-infosihteeri, joka 
uusissa säännöissä on yhdistetty koulutusneuvoksen virkaan. Koulutusneuvokseksi 
olivat hakeneet Vilja Antikainen ja Nea Salo. Salo ilmoitti hakemuksessaan 
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olevansa kiinnostunut jakamaan viran. Sihteeriksi aiemmin valittu Antikainen veti 
hakemuksensa pois. Sohvi Niemi asettui ehdokkaaksi. Niemi kertoi civis Salon 
mielellään jakavan virat kanssaan. Cives Niemi ja Salo valittiin siis koulutusneu-
voksiksi ja abi-infosihteereiksi.
Fuksisihteerin valinnan yhteydessä valitaan myös fuksineuvoksen väliaikaisen viran 
haltija, joka korvaa uusien sääntöjen mukaan fuksisihteerin viran. Fuksisihteereiksi 
olivat hakeneet yhdessä Elina Lyytikäinen ja Marika Jegoroff. Cives Lyytikäinen et 
Jegoroff valittiin fuksisihteereiksi ja fuksineuvokseksi.
Järjestösihteeriksi ei ollut tullut hakemuksia. Kokouksessa Lauri Mustakallio ilmoitti 
olevansa käytettävissä virkaan. Civis Mustakallio valittiin järjestösihteeriksi.
Ulkoasiainsihteeriksi oli hakenut Sonja Repetti. Civis Repetti valittiin ulkoasiainsih-
teeriksi.
Maakuntasihteeriksi olivat hakeneet yhdessä Katja Räsänen ja Oscar Arminen. 
Räsänen pyysi sihteeriä lukemaan kirjallisen hakemuksen perustelut kokoukselle. 
Cives Räsänen et Arminen valittiin maakuntasihteereiksi.
Pamausmestariksi ei ollut tullut hakuajan sisällä hakemuksia, mutta Essi Kuukka oli 
lähettänyt hakemuksensa virkaan hakuajan päätyttyä. Kuukka ei ollut paikalla 
kokouksessa, mutta sihteeri luki kokoukselle tämän perustelut virkaan hakemiselle. 
Civis Kuukka valittiin pamausmestariksi.
Seniorisihteeriksi oli hakenut Niklas Nurminen. Civis N. Nurminen valittiin seniori-
sihteeriksi.
Asuntolasihteeriksi ei ollut tullut hakemuksia. Tuulia Kettunen asettui ehdokkaaksi 
kokouksessa. Kettunen asuu osakunnan fuksiasunnossa ja kokee, että virka olisi 
hyvä tapa päästä tekemään työtä osakuntalaisten ja fuksien hyväksi. Valittiin civis 
Kettunen asuntolasihteeriksi.
Liikuntasihteeriksi oli hakenut Juuso Kiviranta. Civis Kiviranta valittiin liikuntasih-
teeriksi.
Willin päätoimittajaksi ei ollut tullut hakemuksia. Enni Saukkonen ilmoitti 
kokouksessa olevansa kiinnostunut virasta. Saukkonen kertoi kirjoittaneensa jo 
Williin ja pitäneensä kirjoitustyöstä. Saukkonen oli jo edellisvuonna hakenut virkaa, 
mutta siihen oli tuolloin tunkua, joten Saukkonen sanoi hakevansa kuluvana vuonna 
paremmalla onnella. Civis Saukkonen valittiin Willin päätoimittajaksi.
Kulttuurisihteeriksi oli hakenut Ilona Jalkanen. Jalkanen kiitti puheenvuorossaan 
kokousta. Civis Jalkanen valittiin kulttuurisihteeriksi.
Laulunjohtajaksi oli hakenut Ottilia Nikula. Nikula ilmoitti haluavansa mielellään 
jakaa viran. Niina Koistinen tiedusteli, saako virkaan kunnon perehdytyksen, kun 
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koronavuoden takia laulut ja toimintatavat ovat jonkin verran päässeet unohtumaan. 
Nikula lupasi perehdyttää Koistisen kunnolla virkaan. Cives Nikula et Koistinen 
valittiin laulunjohtajiksi.
Kirjaston- ja arkistonhoitajiksi olivat hakeneet Iida Sääskö sekä yhdessä Olli-Aaron 
Kaskinen ja Jasper Jurvanen. Kaskinen kertoi, että vuodessa osakunnan arkistoon 
on mahdotonta saada tarpeeksi näkökulmaa ja että hän haluaisi perehdyttää 
seuraajan itselleen. Jurvanen opiskelee arkistoalaa, ja haluaa tehdä muun muassa 
arkistomuodostussuunnitelman. Sääskö ei ollut paikalla kokouksessa, mutta sihteeri 
luki hänen hakemuksensa ääneen. Sääskö kertoi olevansa järjestelmällinen ja 
kerryttäneensä jonkin verran kokemusta alalta ollessaan kirjastossa harjoittelussa. 
Kuultuaan Sääskön perustelut Kaskinen koki haluavansa vetää hakemuksensa 
pois. Jurvanen halusi jakaa viran Sääskön kanssa, jos se tälle sopi. Sääsköön 
otettiin puhelimitse yhteyttä, ja viran jakaminen sopi hänelle oikein hyvin. Cives 
Jurvanen et Sääskö valittiin siis kirjaston- ja arkistonhoitajiksi.
Verkkovastaavaksi ei ollut tullut hakemuksia. Johan van der Meer ilmoitti kokouk-
sessa olevansa käytettävissä tehtävään. Van der Meer kertoi olevansa 
tietotekniikan fuksi Aalto-yliopistossa, mikä nostatti kokouksessa raikuvat aplodit. 
Civis van der Meer valittiin verkkovastaavaksi.
Valokuvaajaksi oli hakenut Ottilia Nikula. Nikula ilmoitti jakavansa viran mielellään, 
sillä laulunjohtajuus voi olla hankala yhdistää valokuvaajan virkaan. Civis N. 
Nurminen ilmoitti olevansa käytettävissä. Cives Nikula et N. Nurminen valittiin 
valokuvaajiksi.
Graafikon väliaikaiseen virkaan ei ollut tullut hakemuksia. Sihteeri huomautti, että 
graafikon virka vakinaistetaan uusien sääntöjen astuttua voimaan. Tanja Tiainen ja 
Sara Vänttilä asettuivat ehdolle kokouksessa. Cives Vänttilä et Tiainen valittiin 
graafikoiksi.
Vaalipäälliköksi ei ollut tullut hakemuksia. Virassa aiemmin ollut seniori Laine kertoi 
virasta kokoukselle. Virka on merkityksellinen ja sopii hyvin esimerkiksi kahden 
henkilön hoidettavaksi. Civis Pohjalainen huomautti, että HYYn vaalit ovat 
osakunnan kannalta tärkeät, sillä osakunta majailee HYYn tiloissa. Inspehtori sanoi, 
että päällikön titteli kiinnittää huomiota esimerkiksi CV:issä. Civis Kilpeläinen 
tiedusteli, kuinka suuritöinen virka on. Civis Pohjalainen kertoi viran painottuvan 
syksyyn. Ansa Kilpeläinen ja Seppo Kivimäki ilmoittivat olevansa käytettävissä 
virkaan. Cives Kilpeläinen et Kivimäki valittiin vaalipäälliköiksi.
Kurinpitolautakunta perustetaan väliaikaisena, mutta se vakinaistetaan uusien 
sääntöjen astuessa voimaan. Lautakuntaan kuuluvat kuraattori, varakuraattori, 
toiminnanohjaaja ja isäntä sekä korkeintaan muuta kaksi vaalikokouksessa valittua 
jäsentä. Lautakuntaan olivat hakeneet Lauri Mustakallio, Mikko Pellinen sekä 
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Jaakko Tanhola. Kirsi Hyväri asettui ehdolle kokouksessa. Hakijat perustelivat 
hakemuk-siaan. Tanhola halusi korostaa kokoukselle, että kurinpitolautakunnan 
perustaminen osakunnalle on vuoden tärkein hallinnollinen asia, johon kuuluu muun 
muassa lautakunnan ohjesäännön laadinta; ohjesääntöjen yleinen tuntemus auttaa 
Tanholan mukaan näidenkin ohjesääntöjen laatimisessa. Hyvärin mukaan on hyvä, 
että lautakunta perustetaan; hän on kartuttanut jonkin verran kokemusta 
ulkopuolisen riidanselvittelijän toimesta sekä neuvottelutaitoja työstään 
lastentarhoissa. Musta-kallio sanoo olevansa analyyttinen ihminen sekä uutena 
osakuntalaisena kokee voivansa ristiriitatilanteissa voivansa tarkastella tilannetta 
ulkopuolisena. Sihteeri luki Pellisen hakemuksen kokoukselle: Pellisellä on 
häirintäyhdyshenkilön ja puheenjoh-tajan kokemusta ainejärjestöistä, ja hän kertoi 
ihmisten tapahtumaturvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden olevan hänelle 
sydämen asioita. Kokous äänesti virasta. Ääniä annettiin 46, joista Kirsille 42, 
Mikolle 21, Jaakolle 18 ja Laurille 8. Cives Hyväri et Pellinen valittiin siis 
kurinpitolautakunnan jäseniksi.
14.TOIMIKUNTIEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE  2021
Emännistöön olivat hakeneet Anni Juusola, Niina Koistinen, Venla Kaplas, Hilpi 
Lyytikäinen, Kaisa Kuokkanen, Juuso Kiviranta, Tuulia Kettunen, Evgeni Jokiniemi, 
Samuli Ikonen, Nea Salo sekä Kirsi Hyväri. Salon ja Hyvärin hakemukset riippuivat 
siitä, saavatko he hakemansa neuvostovirat. Kettunen veti hakemuksensa pois, ja 
Salon katsottiin jättäytyvän pois virasta, sillä hän oli päässyt ensisijaisesti 
hakemaansa koulutusneuvoksen virkaan. Lyytikäinen haki emännistön lisäksi 
isännistöön ja sopi sihteerin kanssa, että hänet valitaan siihen, jossa on enemmän 
tilaa. Enni Saukkonen ja Matleena Parkko asettuivat ehdokkaaksi kokouksessa. 
Valittiin apuemänniksi cives Juusola, Koistinen, Kaplas, Kuokkanen, Kiviranta, 
Ikonen, Jokiniemi, Hyväri, Lyytikäinen, Saukkonen et Parkko.
Isännistöön olivat hakeneet Patrik Nurminen, Aino Korhonen, Samuli Huuhilo, Hilpi 
Lyytikäinen, Sonja Repetti, Mikko Pellinen, Tuuli Lehmusjärvi, Sara Vänttilä ja Tanja 
Tiainen. Lyytikäinen oli hakenut myös emännistöön, johon hänet valittiin. Vesa 
Korhonen oli ilmoittanut kokouspäivänä kirjallisesti sihteerille hakevansa apuisän-
nistöön. Sami Seppänen, Veera Lanu ja Helmi Pykäläinen ilmaisivat kokouksessa 
kiinnostuksensa liittyä isännistöön. Valittiin apuisänniksi cives P. Nurminen, A. 
Korhonen, Huuhilo, Repetti, Pellinen, Lehmusjärvi, Vänttilä, Tiainen, Seppänen, V. 
Korhonen, Lanu et Pykäläinen.
Asuntolatoimikuntaan valitaan maksimissaan kuusi jäsentä asuntolasihteerin ja 
varakuraattorin lisäksi. Toimikuntaan olivat hakeneet Aino Korhonen, Milla 
Muttonen, Venla Kaplas, Alli Tanhola, Tuuli Lehmusjärvi sekä Ottilia Nikula. Edellä 
mainitut valittiin asuntolatoimikuntaan.
Koulutustoimikuntaan olivat hakeneet Niina Koistinen, Kati Makkonen, Ansa 
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Kilpeläinen sekä Iia Hiitola. Seppo Kivimäki ilmaisi kokouksessa kiinnostuksensa 
toimikuntaa kohtaan. Edellä mainitut valittiin koulutustoimikuntaan.
Tiedotustoimikuntaan olivat hakeneet Venla Kaplas, Mikko Pellinen, Anni Huomolin 
sekä Vilja Antikainen. Edellä mainitut valittiin tiedotustoimikuntaan.
Ohjelmatoimikuntaan olivat hakeneet Anni Juusola, Ella Kälvälä, Anni Huomolin, 
Vilja Antikainen sekä Ilona Jalkanen. Enni Saukkonen ja Patrik Nurminen ilmaisivat 
kokouksessa haluavansa myös toimikuntaan. Jalkanen kuuluu toimikuntaan jo 
virkansa puolesta. Muut edellä mainitut valittiin ohjelmatoimikuntaan.
Ulkoasiaintoimikuntaan olivat hakeneet Mikko Pellinen, Ella Kälvälä, Hilpi 
Lyytikäinen, Pekka Sutinen, Evgeni Jokiniemi sekä Sonja Repetti. Repetti kuuluu 
toimikuntaa jo virkansa puolesta. Muut edellä mainitut valittiin 
ulkoasiaintoimikuntaan.
Willin toimituskuntaan olivat hakeneet Patrik Nurminen, Miquel Díaz, Tuulia 
Kettunen ja Jaakko Tanhola. Seppo Kivimäki, Ansa Kilpeläinen ja Niklas Nurminen 
ilmaisivat kiinnostuksensa kokouksessa. Edellä mainitut valittiin Willin 
toimituskuntaan.
15.TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA 

VUODELLE  2022
Toiminnantarkastajiksi ei ollut tullut hakemuksia, mutta Otso Heiskanen ja Piia 
Pohjalainen olivat ilmaisseet olevansa käytettävissä toiminnantarkastajiksi. Otso 
Heiskanen ja Piia Pohjalainen valittiin toiminnantarkastajiksi.
Varatoiminnantarkastajiksi ei ollut tullut hakemuksia, mutta Ella Kaplas ja Tero 
Hirvonen olivat ilmaisseet olevansa käytettävissä tehtävään. Hirvonen valittiin 
Heiskasen varatoiminnantarkastajaksi ja Kaplas Pohjalaisen 
varatoiminnantarkastajaksi.
16.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA WIIPURILAISEN OSAKUNNAN 

STIPENDISÄÄTIÖÖN
Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallitukseen valmistuneena jäsenenä 
olivat hakeneet Olli-Pekka Tikkasalo, Juho Myyryläinen ja Antti Silvolahti. Hakijat 
perustelivat hakemuksiaan kokoukselle. Myyryläinen on seniori, joka on opiskellut 
valtiotieteiden lisäksi kauppatieteen opintoja. Hän on ollut aiemmin 
stipendisäätiössä ja haluaa edelleen jakaa sitä hyvää sekä nykyisille että tuleville 
osakuntapolville ja varmistaa, että stipendinjako on reilua. Silvolahti on 
oikeustieteellisestä valmistunut seniori, joka kokee voivansa tuoda oikeudellista 
osaamista stipendisäätiöön, ja hän haluaa tukea osakuntalähtöistä päätöksentekoa 
stipendisäätiössä. Tikkasalo on ollut osakunnassa taloudenhoitajana sekä 
stipendisäätiössä opiskelijajäsenenä, ja kokee vastuunkannon omaisuudesta sekä 
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sen jakamisen tärkeäksi. Civis Repetti kysyi ehdokkailta siitä, pitäisikö 
stipendisäätiön sijoittaa fossiilisiin polttoaineisiin. Vastuullinen sijoittaminen oli 
kantava teema hakijoiden vastauksissa. Civis Juusola kysyi, miten hakijat tekisivät 
stipendisäätiön toiminnasta avoimempaa osakunnan suuntaan. Hakijoiden 
vastauksissa korostui näkyvyys osakunnalla sekä avoin keskustelu. Civis Nikula 
tiedusteli, näkevätkö hakijat stipendinjaossa epäkohtia ja mahdollisia 
ratkaisuehdotuksia niihin. Hakijat puhuivat vastauksissaan hakemusten 
painotuksista erityisesti osakuntatoiminnan hyväksi sekä opiskelijalähtöisyydestä 
päätöksissä. Civis J. Tanhola tiedusteli, ovatko hakijat höveleitä. Hakijat kokevat 
olevansa höveleitä, kunhan säätiön toimintakyky säilyy pitkällä aikavälillä. Kokous 
äänesti asiasta. Ääniä annettiin 42, joista Juholle 22, Olli-Pekalle 20 ja Antille 0. 
Seniori Myyryläinen valittiin siis valmistuneena jäsenenä stipendisäätiön 
hallitukseen. 
Opiskelijajäseneksi stipendisäätiön hallitukseen olivat hakeneet Alli Tanhola ja Ella 
Kälvälä. Tanhola kertoi, että hänelle excelien pyörittäminen on opintojen ja työn 
puolesta tuttua; töiden ja podcastien kuuntelun kautta myös data-analyysi ja 
sijoitussanasto eivät ole vieraita. Kälvälä opiskelee liiketaloutta, ja hänellä on 
muissa järjestöissä taloudenhoitajana kerrytettyä kokemusta. Salassa pidettävän 
materiaalin parissa työskentelystä Kälvälällä on myös kokemusta. Molemmat hakijat 
ovat ulkojäseniä ja huomauttivat, että pääkaupunkiseudun muissa korkeakouluissa 
opiskelevat civikset ovat perinteisesti olleet heikommassa asemassa 
stipendihauissa Helsingin yliopiston opiskelijoihin verrattuna; tätä epäkohtaa 
molemmat haluavat olla muuttamassa, varsinkin kun uusien sääntöjen astuessa 
voimaan jako varsinaisiin ja ulkojäseniin on poistumassa. Kokous äänesti asiasta. 
Ääniä annettiin 41, joista Allille 25 ja Ellalle 16. Civis A. Tanhola valittiin siis 
opiskelijajäsenenä stipendisäätiön hallitukseen.
17.WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN 

VALINTA
Kuraattori kertoi kokoukselle, että vuoden 2015 säätiölain perusteella säätiön 
tilintarkastajana voi toimia korkeintaan seitsemän perättäistä vuotta. Tästä syystä 
stipendisäätiön on vaihdettava tilintarkastaja vuodelle 2022. Stipendisäätiön hallitus 
on pyytänyt tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Parhaana vaihtoehtona 
säätiön hallitus pitää Hill Audit Oy:ta, jolla oli paitsi paras myös edullisin tarjous. 
Päävastuullinen tilintarkastaja on tarjouksessa Sara Mäkilä ja varatilintarkastaja 
Petteri Lagus.
Inspehtori esittää Hill Audit Oy:n valitsemista Wiipurilaisen Osakunnan 
stipendisäätiön tilintarkastajaksi. Päätettiin valita tilintarkastajaksi 
tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sara Mäkilä ja 
varatilintarkastajana Petteri Lagus.
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18.YLIOPPILASASUNTOLASÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Kuraattori sanoi, että muutaman viime vuoden ajan on valtuutettu 
ylioppilasasuntolasäätiö valitsemaan itse tilintarkastajat. Hän ehdotti, että vastaava 
valtuutus annettaan myös tänä vuonna. Inspehtori kannatti kuraattorin ehdotusta. 
Kokous päätti valtuuttaa YOAS valitsemaan tilintarkastajat.
19.OSAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA ITÄSUOMALAISEEN 

VALTUUSKUNTAAN
Itäsuomalainen valtuuskuntaan, johon valitaan kaksi jäsentä kuraattorin lisäksi, 
olivat hakeneet Olli-Aaron Kaskinen ja Kirsi Hyväri. Seniori Laine kehui 
valtuuskuntaa, erityisesti sen yhteisosakuntalaisuutta. Cives Kaskinen ja Hyväri 
valittiin edustajiksi Itäsuomalaiseen valtuuskuntaan.
20.HTK:N EDUSTAJIEN VALINTA VUODELLE 2022
Huoneistotoimikunnan edustajaksi oli hakenut Aino Korhonen. Jasper Jurvanen 
ilmoitti kokouksessa olevansa käytettävissä huoneistotoimikuntaan. Cives A. 
Korhonen et Jurvanen valittiin huoneistotoimikuntaan.

21.HTK
Huoneistoneuvos kertoi, että HTK kokousti sunnuntaina 21.11. Kokouksessa valittiin 
DGO:lle uusi siivooja, joka toivottavasti pystyy aloittamaan mahdollisimman pian. 
HTK:n siivouspäivä on 15.12. klo 18 alkaen. Vanhan tietokoneen tiedostot on 
siirretty uudelle koneelle. Uusia tuoleja on kartoitettu, mutta aiemmin löydetyt 
sopivat tuolit oli jo myyty loppuun ennen kuin HTK saattoi hankkia niitä. Tuolien 
etsintä jatkuu siis vielä. DGO:lle on hankittu mankeli erityisesti pöytäliinoja varten. 
DGO ry:n rekisteröinti etenee: yhdistys on saanut y-tunnuksen, ja rekisteröinnin 
käsittely siirtyy asiaa käsittelevän juristin pöydälle.

22.SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA
22.1. HYY: Ei kuulumisia.
22.2. OYV-NSD: Toiminnanohjaaja kertoi, että Osakunta-approon on Bottan 

lähtöön vielä tarjolla lippuja. Liput voi ostaa Kide.appsista. Civis Kaskinen 
ilmoitti, että OYV:n syyskokous on 15.12.

22.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.
22.4. 22.4. Muut: Ei kuulumisia.

23.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kuraattori onnitteli kuraattoria ja kaikkia virkailijoiksi valittuja. Hän kertoi olevansa 
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huojentunut siitä, että osakunta ei ole hänen kaudellaan kuihtunut, vaan tulevan 
vuoden tekijöinä on sekä vanhempia että tuoreita lupaavia osakuntalaisia.
Inspehtori onnitteli virkailijoita ja kiitti kokouksesta. Lisäksi inspehtori muisteli 
edellisvuoden etävaalikokousta, joka oli varsin erilainen kokemus.

24.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Inspehtori päätti kokouksen kello 21.48.
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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.

_______________________
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Samuli Huuhilo, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
LIITE 1 Osallistujalista
LIITE 2 Äänestysliput


