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PAIKKA: Etäkokous Zoom-sovelluksessa (johtuen koronavirustilanteesta) 
AIKA: 1.2.2022 klo 19.00 
LÄSNÄ: 20 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 1 seniori 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Sihteeri pyysi osallistujia kirjoittamaan nimensä ja tiedon mahdollisesta 
ulkojäsenyydestään Zoomin chattiin osallistujalistaa varten. Kuraattori avasi 
kokouksen kello 19.05.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Saukkonen et Kälvälä. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Mykkänen et Muttonen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä kohdasta 6. eteenpäin. Hyväksyttiin 
asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Yliopistolehti 

Lappeenrannan museoiden esite 

Kutsu Östra Finlands Nationin vuosijuhlille 26.2. (ilmoittautuminen alkaa 2.2. 
ja päättyy 20.2.) 

Kutsu Teknologföreningenin vuosijuhlille 19.3. (ilmoittautuminen on käynnissä 
ja päättyy 14.2.) 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa: 
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Tiistaina 25.1. Stipendihakuilta: 4 osallistujaa. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Maanantaina 21.2. WiOn ja KyOn yhteiset vuosijuhlatanssiharjoitukset 
DGO:lla. 

Perjantaina 25.2. Kuraattorinvaihtokaronkka. 

Maanantaina 28.2. DGO:n laskiaissauna Sivistyksellä. 

Lauantaina 5.3. Vuosijuhlat. 

Kuraattori ilmoitti, että kuraattorinvaihtokaronkasta on tulossa pian lisää infoa. 
Tapahtuma on samalla myös kiitoskaronkka koko edellisvuodelle, ja siellä voi 
halutessaan vaihtaa muitakin virkoja. 

Civis Mykkänen kertoi, että WOSun yleiskokous järjestetään torstaina 10.2. klo 18 
DGO:n lehtihuoneessa. Kokouksessa valitaan joukkuejohtaja ja viestinviejä, jotka 
toimivat kerhon puheenjohtajana ja sihteerinä. Kerhoon voi myös liittyä pelkäksi 
jäseneksi. Tiedossa on ainakin järjestelyjen tekemistä Jukolan ja Venlojen viestille 
sekä mahdollisesti Sulkavan Suursouduille. Myös iltarastien ja muun ulkoilun 
toteuttaminen on suotavaa. WOSuun toivottaisiin uusia jäseniä, koska moni 
vanhoista alkaa jo olla valmistumassa. Asiasta tulee vielä tietoa sähköpostilistalle. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja kertoi työstävänsä tilinpäätöstä valmiiksi toiminnantarkastajille. Hän 
aikoo pitää kulukorvausperehdytyksen heti kokouksen jälkeen, jos joku kokee sen 
tarpeelliseksi. Kukaan ei reagoinut mitenkään, joten kuraattori pyysi taloudenhoitajaa 
selittämään kulukorvausjärjestelmästä saman tien lyhykäisesti. Taloudenhoitaja 
kertoi, että hankintoja tehdessä ne maksetaan ensin omilla rahoilla ja sen jälkeen 
täytetään kulukorvauslomake. Lomakkeita löytyy lehtihuoneen hyllyköstä. 
Täyttämisen jälkeen lomakkeen voi laittaa kirjekuoreen ja jättää osakunnan 
postilaatikkoon. Tästä on hyvä ilmoittaa taloudenhoitajalle. Kuitit pitää nitoa erilliselle 
paperille ja asetella selkeästi erilleen toisistaan. Jos kulukorvaus ylittää 500 euroa, 
se täytyy hyväksyä neuvoston kokouksessa ennen maksamista. Suuresta 
kulukorvauksesta kannattaa ilmoittaa taloudenhoitajalle jo etukäteen, jotta siihen 
osataan valmistautua.  

Taloudenhoitaja ilmoitti tarkistaneena osakuntatuotteiden määrät. Niitä oli ollut 
pääsääntöisesti hyvin varastossa, mutta esimerkiksi WiOn logolla varustettua 
haalarimerkkiä oli löytynyt vain 17 kappaletta. Tiedotusneuvos kertoi, että 
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tiedotustoimikunnan kokouksessa oli keskusteltu tuotetilauksesta, ja yksi henkilö oli 
ollut alustavasti kiinnostunut organisoimaan tilausta. Kuraattori lisäsi, että 
tarkoituksena on toteuttaa räätälöity yhteistilaus, jossa jäsenet saisivat itse valita 
haluamiin tuotteita, esimerkiksi paidan tai taskumatin. Kuraattori pyysi osallistujia 
lähettämään Zoomissa reaktion, jos tällainen tilaus kiinnostaa. Reaktioita tuli 
runsaasti. Tilauksen edistämistä jatketaan kevään mittaan. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että uudet kulkuluvat ovat astuneet tänään voimaan. Uusien 
kulkuluvallisten täytyy käydä HYYn toimistolla hankkimassa lupa. Civis Kaskinen 
pyysi HTK:ta hankkimaan osakunnalle saunan. Huoneistoneuvos vastasi voivansa 
yrittää, mutta totesi sen olevan haastavaa. Civis P. Nurminen kysyi, pitääkö HYYn 
toimistolla käydä, jos lupaa ei ole ollut viime syksynä. Huoneistoneuvoksen mukaan 
tietojen ei olisi vielä pitänyt poistua luparekisteristä eli luvan pitäisi alkaa toimia 
automaattisesti. Hän ei kuitenkaan ollut täysin varma asiasta ja kehotti käymään 
kokeilemassa. Kuraattori pyysi, että asiasta voisi ilmoittaa muille, jos joku käy omaa 
lupaansa testaamassa.  

11.  VUOSIJUHLAT 2022 

Vuosijuhlamestari Muttonen kertoi, että vuosijuhlat ovat lauantaina 5.3., ja 
tämänhetkisen tiedon mukaan ne järjestetään normaalisti. Juhlapaikkana toimii 
Astoria-sali. Juhlien cocktailtilaisuus alkaa klo 17 ja itse pöytäjuhla klo 19. 
Vuosijuhlien teemaksi on valikoitunut ’sisu’, koska karjalainen – tai wiipurilainen – sisu 
on tullut tarpeeseen viime aikoina. Juhlapuhujaksi on lupautunut Kansallisoopperan 
taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. Vuosijuhlien Facebook-tapahtuma on jo luotu, mutta 
ilmoittautuminen aukeaa vasta tänä iltana kokouksen jälkeen ja jatkuu maanantaihin 
14.2. asti. Vuosijuhlamestari Kaskinen kysyi seniorisihteeriltä, voisiko tämä laittaa 
tiedotteen myös senioreille. Seniorisihteeri vastasi, että hoituu kyllä. 

Vuosijuhlamestari Muttonen totesi, että juhliin tarvitaan useampi puheenpitäjä. 
Emännät lupautuivat perinteisesti pitämään puheen inspehtorille. Vuosijuhlamestarit 
kertoivat, että puheet saavat olla omannäköisiä ja niiden aiheita saa tulkita vapaasti. 
Civis N. Nurminen oli kiinnostunut pitämään puheen rakkaudelle. Civis P. Nurminen 
oli puolestaan pohtinut puhetta isänmaalle, mutta ei ollut varma asiasta. Kokous 
kannusti häntä lähtemään puhujaksi. Valittiin cives N. Nurminen et P. Nurminen 
pitämään nämä kaksi puhetta. Kuraattori toivoi, että puheessa yliopistolle kerrottaisiin 
korona-ajan kokemuksista. Civis Miikki otti tehtävän vastaan ja pyysi ilmoittamaan, 
kun tiedetään, onko yliopistolta tulossa edustajaa juhliin. Vuosijuhlamestari Kaskinen 
muistutti vielä kuraattoria tämän puheesta. Vuosijuhlamestari Muttonen kiitti kaikkia 
puheenpitäjiksi lupautuneita. 
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Vuosijuhlamestari Kaskinen ilmoitti, että lisäksi tarvittaisiin henkilöitä, jotka soittavat 
kunniajäsenille ja kutsuvat nämä vuosijuhlille. Soittajiksi valikoituivat kuraattori sekä 
cives Mykkänen, Antikainen, Pohjalainen, Repetti et P. Nurminen. Ulkomaille kutsut 
lähettää ulkoasiainsihteeri. Juhliin tarvitaan myös lipunkantajia sekä airuita lipuille ja 
ovelle. Cives Saukkonen et Väliketo ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Pohdittiin, ketkä 
kantavat lippuja, kun toinen isännistä toimii vuosijuhlamestarina. Päätettiin, että 
isäntä Vainio kantaa toista lippua, ja civis Väliketo kantaa toista. Civis Huomolin oli 
kiinnostunut ryhtymään airueksi. Loput tehtävät täytetään seuraavassa kokouksessa. 

Civis Pohjalainen kysyi, onko vuosijuhlajatkoille tulossa bändi. Vuosijuhlamestarit 
lupailivat, että on. Kuraattori vahvisti asian ja kertoi, että WORO on luvannut tulla 
viihdyttämään juhlakansaa. Civis Saukkonen tiedusteli, täytyykö rajoitusten vielä 
purkautua, jotta juhlat saadaan järjestettyä. Vuosijuhlamestari Muttonen kertoi, että 
täytyy. Hän oli kuitenkin soittanut juhlapaikkaan, ja paikan työntekijä oli ollut hyvin 
varma siitä, että juhlat pystytään järjestämään normaalisti.  

12.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

12.1. Pandemiakatsaus: Kuraattori kertoi, että neuvoston kokouksessa puhuttiin 
nykyisestä pandemiatilanteesta ja sen vaikutuksesta vuosijuhliin. HYYn 
linjaukset ovat muuttuneet siten, että järjestötiloissa ei ole enää 
henkilömäärärajoitusta. Juhlatilaisuuksien järjestäminen on kuitenkin yhä 
kiellettyä ja kattosauna Sivistys on kiinni. Jos rajoitukset eivät uudestaan 
tiukkene, voidaan seuraava kokous järjestää jo DGO:lla. 

12.2. Muut asiat: Neuvostossa oli keskusteltu nauhojen myöntämisestä. Kuraattori 
kertoi, että osakuntanauha voidaan myöntää myös muille kuin wiipurilaisille, ja 
osakunnan kokous äänestää asiasta. Hän referoi asiaan liittyvää ohjesääntöä; 
nauhansaajan ehdottamiseksi on kerättävä vähintään kymmenen 
allekirjoitusta, minkä jälkeen ehdotus siirtyy neuvoston kautta osakunnan 
kokoukselle. Kuraattori aikoo laittaa tästä pian lisätietoa sähköpostilistalle. 
Kahden viikon päästä kokouksessa on tarkoituksena päättää mahdollisista 
nauhansaajista eli omat ehdotukset kannattaa lähettää ennen sitä, jos haluaa 
nauhan myönnettävän vuosijuhlilla. 

Civis Repetti tiedusteli, onko lähikokouksissa käytössä koronapassi tai onko 
niihin mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kuraattori ei ollut miettinyt 
hybridikokouksen mahdollisuutta, mutta aikoo selvittää asiaa ennen 
kokouskutsun laittamista. HYYn nykyisten ohjeiden mukaan koronapassia ei 
saa käyttää rajoitusten kiertämiseen. Civis Huomolin kannatti hybridikokousta, 
koska siihen olisi helpompaa osallistua tiukallakin aikataululla. Civis Kaskinen 
ehdotti, että voisi tuoda kokoukseen kaiuttimen tätä varten. Kuraattori pohti, 
pitäisikö osakunnalla olla kokouskäyttöön suunniteltu Jabra-kaiutin. Civis 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 2/22 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

  
 

Huomolin kertoi, että toiselle järjestölle oli hankittu vastaavanlainen laite, ja se 
on osoittautunut erittäin toimivaksi. Kuraattori kysyi, voisiko HTK miettiä 
Jabran hankkimista. Huoneistoneuvos lupasi ottaa asian keskusteluun 
HTK:ssa. 

13.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

13.1. OYV: Civis Kaskinen kertoi, että viime kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut 
juuri mitään. Sosiaaliseen mediaan on laitettu julkaisu, josta näkee uusien 
toimijoiden tiedot. Ne on päivitetty myös nettisivuille. Nettisivut ovat tällä 
hetkellä mystisessä tilassa, mutta ne aiotaan korjata. Kaskinen kehotti 
lähtemään mukaan OYV:n toimintaan, jos yhteisosakuntalainen puuhastelu 
kiinnostaa. Esimerkiksi toisen viestintävastaavan paikka on vielä avoinna. 
Kuraattori mainitsi, että toimintaan voi liittyä mukaan myös kesken vuoden. 

13.2. HYY: Ei kuulumisia. 

13.3. Osakuntalainen Unioni: Järjestösihteeri ei ollut paikalla, mutta kuraattori aikoo 
kysellä häneltä tietoja seuraavaan kokoukseen mennessä. 

13.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. Taloudenhoitaja oli maksanut sidosryhmien 
jäsenmaksuja. 

14.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Mykkänen ilmoitti, että kyykkäkerholla ei ole puheenjohtajaa. Paikka on jäänyt 
auki viime vuonna, ja toiminta on ollut tauolla. Mykkänen kysyi, onko kukaan 
osallistujista kiinnostunut kyykkäkerhon toiminnasta. Civis Miikki kertoi kyselleensä 
kyykkävälineiden perään. Hän olisi kiinnostunut myös järjestämään toimintaa. 
Mykkänen kertoi, että välineiden lainaaminen onnistuu kyllä, mutta ne täytyy hakea 
Tohtorista DGO:lta. Kuraattori lupasi välittää Miikille entisen kyykkäkerhoaktiivin 
yhteystiedon. Maaliskuussa on Akateemisen kyykän MM-kisat, johon osakunnalta on 
ilmoittautunut joukkueita. Civis Kaskinen huomautti, että myös Turussa Savo-
Karjalaisella Osakunnalla pääsee kyykkäämään. Miikki kertoi, että 
Lappeenrannassakin järjestetään kyykkäkilpailuja, joihin menemistä voisi 
tulevaisuudessa harkita. Kuraattori piti ideaa hyvänä ja kertoi, että osakunnalla on 
aiemminkin ollut yhteistoimintaa LUT-yliopiston kanssa. 

Kuraattori mainitsi, että seuraava kokous on alustavasti paikan päällä DGO:lla 
tiistaina 15.2. 

Civis N. Nurminen muistutti virkailijoita kirjoittamaan omat osuutensa viime vuoden 
toimintakertomuksesta ja lähettämään ne hänelle perjantaihin mennessä. Jos aika ei 
meinaa riittää, voi tärkeimmät asiat listata lyhyesti ja lähettää sellaisenaan 
Nurmiselle. 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 2/22 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

  
 

15.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.24. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Milla Muttonen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


