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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 15.2.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 28 jäsentä, 5 ulkojäsentä, 2 senioria 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.26.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Kilpeläinen et Kivimäki. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Nikula et Vainio. 

5. ASIALISTA 

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

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Teknologföreningenin Modulen-lehti 

Sähköinen kutsu Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlille lauantaina 26.2. 
(ilmoittautuminen on päättynyt) 

Sähköinen kutsu Koneinsinöörikillan vuosijuhlille lauantaina 26.3. 
(ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 27.2.) 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei päässyt paikalle kokoukseen, mutta sihteeri välitti häneltä 
saapuneet terveiset:  

Lauantaina 12.2. SaWi-sitsit: paikalla 15 wiipurilaista, yhteensä 37 osallistujaa. 

Lisäksi oli ollut muuta toimintaa: 
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Keskiviikkona 9.2. Inspehtorin kutsuminen vuosijuhlille: paikalla 2 wiipurilaista. 
Inspehtori on tulossa juhliin vaimonsa kanssa. 

Torstaina 10.2. WOSun kokous: paikalla 6 wiipurilaista. Kokouksessa valittiin 
WOSun joukkueenjohtajaksi civis Huuhilo ja viestinviejäksi civis Mykkänen. 

Maanantaina 14.2. Willin toimituskunnan kokous: paikalla 6 wiipurilaista. 

Valokuvaaja N. Nurminen ilmoitti laittaneensa osakunnan galleriaan kuvia 
inspehtorinvaihtokaronkasta ja SaWi-sitseistä. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei päässyt paikalle kokoukseen, mutta sihteeri välitti häneltä 
saapuneet terveiset:  

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 

Sunnuntaina 6.3. Vuosijuhlasillis 

Lauantaina 12.3. WiOLin juhlavuosikonsertti Ritarihuoneella 

Lauantaina 12.3. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella 

Kuraattori tiedusteli kyykän MM-kisoihin lähtevistä joukkueista. Civis N. Nurminen 
kertoi, että kilpailemaan on lähdössä kolme joukkuetta, ja jokaiseen joukkueeseen 
mahtuu neljä pelaajaa. Kaikki paikat ovat vielä auki, ja hänelle voi ilmoittautua. 
Kuraattori kysyi, onko kokouksessa kiinnostuneita. Heitä löytyi useampi, ja Nurminen 
otti nimet ylös. Asiasta tulee vielä infoa sähköpostilistalle. 

Liikuntasihteeri kysyi, onko ihmisillä kiinnostusta lähteä luistelemaan. Kokouksessa 
oltiin innostuneita ajatuksesta. Päätettiin, että ensi viikon tiistaina olisi sopiva 
ajankohta luistelulle. Liikuntasihteeri laittaa asiasta vielä lisätietoa. Myös lenkkeilyä 
on luvassa keväämmällä. 

Civis Pohjalainen kertoi, että kirjakerho kokoontuu torstaina 3.3. Luettava kirja on tällä 
kertaa Pessi ja Illusia. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja ei päässyt paikalle kokoukseen, mutta sihteeri välitti häneltä 
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terveiset: tilinpäätös on valmis, ja kulukorvauksia voi hakea. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos ilmoitti, että HTK järjestäytyy pikkuhiljaa. Melkein kaikkien 
järjestöjen edustajat on jo saatu kasaan, ja seuraavaksi aiotaan päättää kokouspäivä. 
Huoneistoneuvos kertoi vielä, että HTK on osakuntien yhteistyöelin, joka pitää huolta 
yhteisistä tiloista. 

11.  KORONAPASSIN KÄYTTÖ 

Kuraattori kertoi, että viime vuonna osakunnalla oli päätetty ottaa koronapassi 
käyttöön. HYY oli suosittanut tätä, ja lisäksi passi mahdollisti toiminnan järjestämisen 
rajoituksista huolimatta. Tilanne on kuitenkin hyvin erilainen tällä hetkellä, ja myös 
HYYn suositukset ovat muuttuneet. Tilojen juhlakäyttö on sallittua eikä tiloissa ole 
henkilörajoituksia. Viime vuonna tehty linjaus on kuitenkin edelleen voimassa. 
Neuvosto esittää, että koronapassin käytöstä luovuttaisiin HYYn linjausten ja 
yhteiskunnan muutosten takia. Civis J. Tanhola kannatti esitystä. Päätettiin luopua 
koronapassin käytöstä osakunnan tapahtumissa. 

12.  VAAKUNAT 

Vaakunatoimikunnan puheenjohtajana kuraattori jääväsi itsensä, jolloin kokousta 
johti varakuraattori. Vaakunatoimikunta on kokoustanut kuraattorin koollekutsumana 
tiistaina 25.1.2022. Toimikunta esittää tänä vuonna vaakunan myöntämistä Alli 
Tanholalle, Kirsi Hyvärille, Mikko Pelliselle, Milla Muttoselle, Vilja Antikaiselle sekä 
Vilma Välikedolle. 

Ehdolla olevat henkilöt poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, jolloin 
sihteerinä toimi civis P. Nurminen. 

Keskusteltiin vaakunatoimikunnan esityksestä. Varakuraattori ehdotti esityksen 
hyväksymistä. Civis Kaskinen kannatti. Päätettiin myöntää vaakuna Alli Tanholalle, 
Kirsi Hyvärille, Mikko Pelliselle, Milla Muttoselle, Vilja Antikaiselle sekä Vilma 
Välikedolle. 

13.  ANSIOMERKIT 

Varakuraattori jatkoi kokouksen johtamista. Ansiomerkkitoimikunta on kokoustanut 
kuraattorin koollekutsumana torstaina 27.1.2022. Toimikunta esittää tänä vuonna 
ansiomerkin myöntämistä Juho Myyryläiselle, Piia Pohjalaiselle sekä Oona Laineelle. 
Kuraattori Laine ei itse osallistunut valintaansa. 

Ehdolla olevat henkilöt poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  

Varakuraattori tiedusteli, onko kenelläkään ajatuksia asiasta. Civis Hirvonen kertoi 
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ansiomerkeistä ja ehdolla olevista henkilöistä. Kaikki ovat hyviä ehdokkaita, jotka 
ovat tehneet osakunnalla paljon ja osoittaneet kiinnostusta osakuntaa kohtaan vuosi 
toisensa jälkeen. Varakuraattori ehdotti esityksen hyväksymistä. Cives Nikula et 
Kaskinen kannattivat. Päätettiin myöntää ansiomerkki Juho Myyryläiselle, Piia 
Pohjalaiselle sekä Oona Laineelle. 

Kuraattori palasi johtamaan kokousta. Hän kertoi, että neuvostossa oli keskusteltu 
vaakunan- ja ansiomerkinsaajien illalliskorttien maksamisesta vuosijuhlille. Monet 
pääsevät juhliin jo muutenkin ilmaiseksi eli illalliskortit pitäisi maksaa vain parilta 
henkilöltä. Vuosijuhlamestarien mukaan asiassa ei ole ongelmaa ja budjetin pitäisi 
riittää. Neuvosto esittää, että maksetaan illalliskortit. Civis Nikula kannatti esitystä. 
Päätettiin maksaa vaakunan- ja ansiomerkinsaajien illalliskortit. 

14.  VÄRIENKANTO-OIKEUDET 

Kuraattori kertoi, että osakunnan värienkanto-oikeus voidaan myöntää muillekin kuin 
wiipurilaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että saa osakunnan nauhan ja oikeuden 
kantaa sitä. Värejä on aiemmin myönnetty paljon vähemmän, mutta viime vuosina 
tätä on lisätty. Monet käyvät edustamassa ja viihtyvät osakunnan toiminnassa, ja 
osakunta haluaa palkita tällaisia henkilöitä. Kuraattori luki vielä ohjesäännön väreihin 
liittyen. Hän oli laittanut sähköpostilistalle viestin asiasta. Ehdotuksia väriensaajiksi 
voi lähettää ympäri vuoden, mutta nyt käsiteltävänä on sellaisia henkilöitä, jotka 
mahdollisesti saavat nauhan tulevilla vuosijuhlilla. 

Neuvostolle oli saapunut kaksi esitystä väriensaajaksi. Värienkanto-oikeutta esitettiin 
Roni Vatolle Kymenlaakson Osakunnasta 16 allekirjoituksen voimin. Civis Mykkänen 
kertoi kokoukselle Vatosta. Kyseessä on paitsi omalla osakunnallaan, myös koko 
DGO:lla aktiivinen henkilö, joka on aina valmis auttamaan muita. Vatto on pyyteetön 
ja lämminhenkinen persoona. Civis Nikula oli asiasta samaa mieltä. Järjestettiin 
suljettu lippuäänestys. Ääniä annettiin 28, joista 24 oli kyllä-ääniä ja 4 ei-ääniä. 
Päätettiin myöntää osakunnan värienkanto-oikeus Roni Vatolle. 

Värienkanto-oikeutta esitettiin Eero Hakalalle Satakuntalaisesta Osakunnasta 18 
allekirjoituksen voimin. Civis Kaskinen kertoi, että Hakala on ollut toiminnassa paljon 
mukana, muun muassa järjestämässä SaWi-sitsejä ja esiintymässä Wiipurin 
Pamauksen revyyssä. Hakala on sekä hakenut wiipurilaisia SatOlle että tuonut 
satolaisia WiOlle. Ei ole jatkoja ilman Hakalaa. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. 
Ääniä annettiin 27, joista 22 oli kyllä-ääniä, 4 ei-ääniä ja 1 tyhjä. Päätettiin myöntää 
osakunnan värienkanto-oikeus Eero Hakalalle. 

15.  VUOSIJUHLAT 

Vuosijuhlamestari Muttonen kertoi, että luvassa on loistavat juhlat. Ilmoittautuneita on 
tällä hetkellä 149. Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 5.3. Astoria-salissa, ja juhlien 
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teema on ’sisu’. Vuosijuhlamestari Kaskinen ilmoitti, että juhliin tarvittaisiin vielä kaksi 
airutta sekä kukittajia. Civis P. Nurminen oli halukas toimimaan kukittajana. Airuiden 
rooleja ei ollut vielä päätetty, joten valittaessa loppuja airuita päätettiin myös, missä 
tehtävässä kukin toimii. Osakunnan lipun airuiksi valikoituivat cives Saukkonen et 
Koistinen, ja Suomen lipun airuiksi cives Kilpeläinen et Miikki. Lippuja kantavat cives 
Vainio et Väliketo. Vuosijuhlamestari Muttonen ilmoitti vielä, että vuosijuhlapuhujaksi 
on tulossa Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. 

16.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että neuvosto oli kokoustanut juuri ennen osakunnan kokousta 
ensimmäistä kertaa paikan päällä. Kokouksessa oli pohdittu toimintakertomusta, joka 
tulee seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Lisäksi oli puhuttu tulevasta 
toiminnasta, fuksiasioista ja HETEKA-päivän uudistamisesta. Rekrytointiasiat ovat 
nyt entistä tärkeämpiä, jonka takia toimintaa pyritään uudistamaan.  

17.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

17.1. OYV: Civis Kaskinen kertoi, että suursitsejä suunnitellaan parhaillaan. Niiden 
päivämäärä on lauantai 28.5. Kaskisen on määrä pitää sitseillä puhe. 
Suursitsien paikkamääriä on kartoitettu, ja kaikki toivottavasti mahtuvat 
mukaan. Myös sitsilaulukonsertin järjestelyt etenevät. Kaskinen on merkannut 
niiden uuden ajankohdan mainosjulisteisiin. Se on lauantai 10.9. 

17.2. HYY: Ei kuulumisia. 

17.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia.  

17.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. 

18.  ULKOJÄSENHAKEMUKSET 

Ulkojäsenhakemuksia oli saapunut yksi kappale Susan Rämältä. Sihteeri luki 
hakemuksen kokoukselle. Civis J. Tanhola ehdotti hakemuksen hyväksymistä. Cives 
A. Tanhola, Nikula et Kaskinen kannattivat. Hyväksyttiin Susan Rämä osakunnan 
ulkojäseneksi. 

19.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Hirvonen kertoi, että osakunta täyttää ensi vuonna 370 vuotta. Osakunnalla on 
keskeneräinen historiikkikirjaprojekti, johon on saatu Suomen Kulttuurirahaston 
tukea. Kirjan pitäisi kuitenkin olla piakkoin valmis. Hirvosen mukaan siinä tulee 
olemaan enemmän kuvia ja vähemmän tekstiä. Hän laittaa kuraattorille tietoja 
projektista. Kuraattori mietti, että ensi vuotta varten voisi perustaa 
juhlavuositoimikunnan, esimerkiksi samalla kun valitaan vuosijuhlamestarit. 
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Juhlavuoden kunniaksi olisi hyvä keksiä paljon tekemistä. 

Valokuvaaja N. Nurminen ilmoitti, että hän aikoo kokouksen jälkeen ottaa 
virkailijakuvia lehtihuoneessa. Civis Mykkänen tiedusteli, otetaanko jaettuihin 
virkoihin yksittäiset kuvat vai yhteiskuvat. Molemmat käyvät. 

20.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.49. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Ottilia Nikula, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Anssi Vainio, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2  Vaakunatoimikunnan esitys vaakunan saajiksi 2022 
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LIITE 3 Ansiomerkkitoimikunnan esitys ansiomerkin saajiksi 2022 

LIITE 4 Esitykset osakunnan värienkanto-oikeuksista 

LIITE 5 Äänestysliput 


