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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 18.1.2022 klo 19.00 
LÄSNÄ: 25 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 2 senioria 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä ja tiedon mahdollisesta 
ulkojäsenyydestään Zoomin chattiin osallistujalistaa varten. Sihteeri toivoi 
osallistujien myös ilmoittavan chatissa, mikäli he poistuvat kesken kokouksen. 
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 P. Nurminen et N. Nurminen. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Kaskinen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä kohdasta 6. eteenpäin. Lisättiin 
kohdan 9. alakohdaksi Pääsky ry:n jäsenmaksu. Hyväksyttiin asialista tällä lisäyksellä 
kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Muiden osakuntien lehtiä: Ksoidin, Hälläpyörä, Modulen 

Karjalan Kunnaat 

Yliopistolehti 

Joulukortti Hämäläis-Osakunnalta 

Joulutervehdys Karjalaiselta Nuorisoliitolta, mukana kaksi Viipuri-heijastinta 

Suomen Kulttuurirahaston vuosikertomus ja apurahat 2020–2021 

Teatteri Avoimien Ovien kevään 2022 ohjelmisto 
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Kutsu Savolaisen ja Karjalaisen Osakunnan yhteiseen vuosijuhlaan 19.2. 
(ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 5.2.) 

Sihteeri muistutti samalla osakunnan edustuskäytännöistä. Vuosijuhlille 
menemisestä tulee ilmoittaa sekä sihteerille että taloudenhoitajalle. Kuraattori 
tiedusteli, mitä kautta ilmoitus olisi parasta tehdä. Molemmat toivoivat yhteydenottoa 
omaan virkailijasähköpostiinsa. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa: 

Keskiviikkona 8.12. SaWi-temppa: 4 wiipurilaista. 

Lauantaina 11.12. DGO:n pikkujoulut: 12 wiipurilaista, yhteensä 35 
osallistujaa. 

Torstaina 16.12. WiOLin joulukonsertti: 15 wiipurilaista. 

Lauantaina 18.12. WiOLin joulukonsertti. 

Civis Kaskinen kertoi edustaneensa Pohjalaisen Valtuuskunnan joulupäivällisillä 
lauantaina 18.12. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Toimintaa ei pystytä juurikaan järjestämään vallitsevan koronatilanteen vuoksi.  

Kuraattorinvaihtokaronkka oli tarkoitus pitää lauantaina 29.1., mutta se on 
siirretty perjantaille 25.2.  

Ulkotapahtumien mahdollisuutta selvitellään. 

Kuraattori mainitsi, että HYYltä oli saapunut viesti, jossa kerrottiin nykyisten 
tilarajoitusten jatkuvan toistaiseksi. HYYn tiloissa on tällä hetkellä 10 hengen 
henkilömäärärajoitus, ja lähitapaamisia suositellaan välttämään. Kuraattori totesi, 
että asiaa voidaan tarkastella kahden viikon päästä uudestaan. Hän kehotti jäseniä 
järjestämään etätapahtumia matalalla kynnyksellä.  

Kuraattori tiedusteli kulttuurisihteeriltä, oliko tällä jotakin ajatuksia toiminnan suhteen. 
Kulttuurisihteeri kertoi, että kirjakerho ja lukudraama jatkuvat luultavasti normaalisti. 
Molempiin otetaan mielellään uusia jäseniä mukaan. Kirjakerhossa luetaan kirja 
kolmen viikon välein ja lukudraamassa luetaan näytelmiä ääneen. Lisäksi muutakin 
on vielä suunnitelmissa. Kuraattori kysyi, mitä kautta edellä mainittuihin kerhoihin 
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pääsee mukaan. Kulttuurisihteeri pyysi laittamaan hänelle sähköpostia, mutta ilmoitti 
myös lähettävänsä vielä viestin sähköpostilistalle, kunhan päivämäärät varmistuvat. 

Kuraattori kysyi myös liikuntasihteerin suunnitelmista. Liikuntasihteerillä ei ollut 
toistaiseksi mitään mielessä. Hänelle voi kuitenkin vapaasti laittaa ideoita, jotka hän 
pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan. Liikuntatapahtumia kaavaillaan enemmän 
keväälle, jolloin koronatilanne on jo toivottavasti rauhoittunut. 

Civis J. Tanhola muistutti stipendihausta ja ilmoitti, että hän aikoo järjestää 
stipendihakuillan ensi viikon tiistaina 25.1. kello 18. Asiasta tulee vielä viesti 
sähköpostilistalle. Hän kertoi myös vaihtoapurahahaun olevan nykyään auki ympäri 
vuoden stipendisäätiön sähköisessä apurahapalvelussa.  

9. TALOUS 

9.1. Yleiset talousasiat: Taloudenhoitaja kertoi, että taloudelle ei kuulu mitään 
ihmeellistä. Hän työstää tilinpäätöstä ja pyrkii saamaan sen kuntoon 
helmikuun alkuun mennessä. Ensi viikolla taloudenhoitaja aikoo tavata 
toiminnantarkastajien kanssa. Hän myös kaavailee pitävänsä jonkinlaisen 
perehdytyksen kulukorvausjärjestelmästä, koska osakunnalla on taas paljon 
uusia virkailijoita. Lisätietoa tästä on tulossa lähiaikoina. Taloudenhoitaja 
mainitsi vielä LEI-tunnuksesta, jonka osakunta oli hankkinut viime keväänä. 
Tunnus ei ole enää tarpeellinen, ja neuvosto oli päättänyt kokouksessaan 
passivoida sen. Taloudenhoitaja aikoo olla yhteydessä Patentti- ja 
rekisterihallitukseen asiasta. 

9.2. Pääsky ry:n jäsenmaksu: Taloudenhoitaja kertoi, että osakunnalle on tullut 
Pääsky ry:ltä lasku, jossa pyydetään maksamaan yhdistyksen jäsenmaksu 
kaksinkertaisena eli 80 euron sijasta 160 euroa. Perusteluna tälle on vaativa 
taloudellinen tilanne, joka johtuu vuokrannoususta. Asiasta on keskusteltu 
eilen neuvoston kokouksessa. Lisäksi asiasta on kysytty 
toiminnantarkastajilta, joiden mukaan ylimääräinen maksu voidaan maksaa, 
jos osakunnan kokous hyväksyy päätöksen.   

Kuraattori kiitti asian esittelystä ja kertoi neuvoston käyneen pitkän 
keskustelun, jossa muun muassa pohdittiin osakunnan siteitä Pääsky ry:hyn. 
Yhdistyksen jäsenyydestä ei ole kovinkaan paljoa viime vuosina hyödytty, 
mutta toimintaa voisi lisätä tulevaisuudessa, jos yhdistys pystyy jatkamaan 
toimintaansa. Esimerkiksi Karjalaisten Kesäkotia voisi hyödyntää 
tapahtumapaikkana. Neuvosto oli päätynyt siihen tulokseen, että lisämaksu 
kannattaisi maksaa. Kuraattori totesi vielä laskun eräpäivän olevan tänään 
18.1. eli päätös tulisi tehdä nyt. Civis Kiviranta ei vastustanut maksun 
maksamista, mutta huomautti, että vuokra tulee luultavasti nousemaan myös 
tulevaisuudessa, minkä vuoksi jäsenmaksu saattaa olla jatkossakin 
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korkeampi. Kuraattori kiitti hyvästä huomiosta ja lupasi tarkastella asiaa 
uudestaan, kun seuraavan vuoden jäsenmaksu saapuu. 

Kuraattori ehdotti, että jäsenmaksu maksetaan kaksinkertaisena tänä vuonna. 
Civis J. Tanhola kannatti ehdotusta. Kukaan ei vastustanut. Hyväksyttiin 
ehdotus ja päätettiin maksaa kaksinkertainen jäsenmaksu Pääsky ry:lle. 

10.  HTK 

Kuraattori pyysi huoneistoneuvosta selittämään kokoukselle, mikä HTK on. 
Huoneistoneuvos kertoi kyseessä olevan huoneistotoimikunta, joka huolehtii 
osakuntatilojen siisteydestä, kalustosta ja yleisestä viihtyvyydestä. HTK ei ole vielä 
aloittanut toimintaansa tältä vuodelta, mutta järjestäytyminen on käynnissä.  

Huoneistoneuvos kertoi kaikkien kulkulupaa hakeneiden myös saaneen sellaisen 
jossain muodossa. Hakemus kulkuluvista on lähetetty HYYlle, ja uusien lupien pitäisi 
toimia 1.2. alkaen. Huoneistoneuvos muistutti, että HYYn toimistolla tulee käydä, jos 
kulkulupaa ei ole ennen ollut. Häneen voi olla yhteydessä, mikäli lupien kanssa 
ilmenee jotain ongelmia. 

11.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi lisänneensä kohdan esityslistalle kokeilumielessä. Tarkoituksena on 
lisätä neuvoston ja yleiskokouksen välistä vuorovaikutusta. Kohdassa käydään läpi 
mitä neuvostossa on meneillään, ja jäsenet saavat mahdollisuuden esittää 
kysymyksiä niille neuvoksille, jotka eivät muuten pääse ääneen kokouksessa. Myös 
kaikki muut ajatukset, kommentit ja toiveet ovat tervetulleita.  

Kuraattori ilmoitti neuvoston kokoustaneen eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna. 
Kokouksessa pohdittiin muun muassa Pääsky ry:n laskuasiaa ja vuoden toimintaa. 
Myös osakuntatuotteista puhuttiin. Kuraattori mainitsi taloudenhoitajan kartoittavan 
nykyisen tuotetilanteen, jonka jälkeen mahdollisia uusia tuotteita aletaan miettiä. Yksi 
vaihtoehto olisi tehdä kimppatilaus, jossa jokainen saisi valita haluamansa tuotteet 
eikä niitä tulisi turhaan tilattua liikaa. Civis Kilpeläinen kannatti ideaa. Asiasta tulee 
lisäinfoa tulevaisuudessa. 

12.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

12.1. HYY: Paikalla ei ollut ketään, joka olisi osannut kertoa HYYn kuulumisia. 
Kuraattori kuitenkin arveli HYYn pyörivän yhä. 

12.2. Osakuntalainen Unioni: Järjestösihteeri ei ollut paikalla, mutta hän on 
tiettävästi tämän vuoden Unionin hallituksessa. 

12.3. OYV: Civis Kaskinen kertoi olevansa OYV:n eli Osakuntien 
yhteisvaltuuskunnan puheenjohtaja tänä vuonna. Kokous oli hyvillään asiasta. 
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OYV oli pitänyt järjestäytymiskokouksen viime perjantaina 14.1. Uudesta 
hallituksesta ja virkailijoista kuullaan lisää myöhemmin ilmestyvässä 
tiedotteessa. Kaskinen mainitsi myös cives Pellisen et Antikaisen olevan 
mukana OYV:n toimikunnassa. 

Keskusteltiin tulevista tapahtumista. Yhteisosakuntalainen sitsilaulukonsertti 
on siirretty lauantaille 10.9., ja aiemmin peruttua osakuntaristeilyä mietitään 
ehkä kesällä uudestaan. Kaskinen ilmoitti, että hänelle voi laittaa viestiä, jos 
OYV:ssä toimiminen kiinnostaa. Etenkin viestintään ja nettisivujen 
kehittämiseen tarvittaisiin lisää tekijöitä. Kuraattori suositteli lämpimästi 
lähtemään mukaan toimintaan. Hän tiedusteli suursitseistä, jotka oli siirretty 
tälle keväälle. Kaskisen mukaan niiden järjestämiseen pääsee myös 
halutessaan osallistumaan. Järjestelyistä on vastuussa Joona Välilehto 
VSO:lta. Suursitsien uusi päivämäärä on lauantai 28.5. 

12.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. Kuraattori pohti, että tämän vuoden 
agendana voisi olla aktivoida yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. Hän 
otti itselleen asiaksi selvittää Pääsky ry:n tarjoamia etuja.  

13.  OHJESÄÄNTÖUUDISTUS 

Kuraattori kertoi, että ohjesääntöjen uudistaminen on tulossa ajankohtaiseksi kevään 
myötä. Sääntömuutosta ei ole vielä hyväksytty yliopiston puolelta, mutta uusia 
ohjesääntöjä voidaan silti jo alkaa pohtia. Kuraattori selosti ohjesääntöjen tukevan 
osakunnan sääntöjä seikkaperäisesti. Hän kehotti virkailijoita tutustumaan niihin, 
etenkin oman viran osalta. Ohjesäännöt löytyvät osakunnan nettisivuilta.  

Ohjesääntöuudistus on lähtökohtaisesti neuvoston vastuulla, mutta muitakin tekijöitä 
otetaan mieluusti avuksi. Kuraattori kannusti kaikkia kiinnostuneita osallistumaan 
projektiin. Hän tiedusteli civis Nikulalta, olisiko tämä halukas työstämään 
ohjesääntöjä. Nikula lupasi harkita asiaa. Seniori Heiskanen oli ilmoittanut 
kuraattorille olevansa käytettävissä tehtävään. Päätettiin ottaa hänet mukaan. 
Kuraattori kertoi ohjesääntöjen tulevan vielä käsiteltäväksi osakunnan kokoukselle eli 
niitä pääsee tarkastelemaan myöhemminkin. 

14.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Sihteeri välitti civis E. Taavitsaiselta saapuneen viestin, jossa tämä oli ilmaissut 
halukkuutensa liittyä tiedotustoimikuntaan. Kuraattori kysyi tiedotusneuvoksen 
mielipidettä asiasta. Tiedotusneuvos kertoi ottavansa Taavitsaisen mielellään 
mukaan. Hyväksyttiin hänet tiedotustoimikuntaan vuodelle 2022. 

Civis N. Nurminen kertoi entisenä varakuraattorina alkavansa pian koostaa viime 
vuoden toimintakertomusta. Hän aikoo lähettää viestin niille virkailijoille, joilta 
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tarvitaan oma osio kertomukseen. Asiasta ei kannata stressata, sillä mallia voi ottaa 
edellisestä toimintakertomuksesta ja apua saa tarvittaessa. Pohdittiin, olisiko 
helmikuun puoliväli sopiva määräaika toimintakertomukselle. Seniori Sairanen kehotti 
asettamaan virkailijoiden laatimille osuuksille aikaisemman päivämäärän, koska 
niiden yhteen koostamisessa menee oma aikansa. Lisäksi alustavan version täytyy 
olla valmis HYYn toiminta-avustushakua varten. Päädyttiin asettamaan virkailijoiden 
osuuksien määräajaksi perjantai 4.2. 

Kuraattori muisti Akateemisen kyykän MM-kilpailujen siirtyneen. Civis N. Nurminen 
vahvisti asian ja ilmoitti kilpailujen uuden päivämäärän olevan lauantai 12.3. 
Osakunnan joukkueet pidetään yhä mukana.  

Kuraattori kertoi seuraavan kokouksen olevan tiistaina 1.2. Sekin järjestetään etänä, 
koska koronarajoitukset eivät todennäköisesti poistu vielä seuraavan kahden viikon 
aikana. 

15.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 19.56. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Vilja Antikainen, sihteeri 

 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 
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_______________________ 
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
_______________________ 
Olli-Aaron Kaskinen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


