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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 1.3.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 18 jäsentä, 3 ulkojäsentä, 1 seniori 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.20.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives P. Nurminen et Parkko. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kaskinen et Sainio. 

5. ASIALISTA 

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

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Kutsu Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlille lauantaina 26.3. 
(ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 14.3.) 

Kutsu Nylands Nationin vuosijuhlille lauantaina 9.4. (ilmoittautuminen aukeaa 
14.3. ja päättyy 27.3.) 

Sähköinen kutsu Hämäläis-Osakunnan Hämäläisiin pitoihin lauantaina 19.3. 
(ilmoittautuminen aukeaa 4.3. ja lippuja on myynnissä rajallinen määrä) 

Sähköinen kutsu Åbo Nationin vuosijuhlille lauantaina 19.3. (ilmoittautuminen 
on käynnissä ja päättyy 9.3.) 

Sähköinen kutsu Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlille lauantaina 
26.3. (ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 11.3.) 

Sihteeri muistutti vielä edustuskäytännöistä. Edustamisesta tulee ilmoittaa sihteerille 
sekä taloudenhoitajalle. Osakunta maksaa pääsääntöisesti muiden osakuntien 
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vuosijuhlille kaksi illalliskorttia, ja niiden yhteissumma jaetaan edustajien kesken. 
Lista subventoinnin piiriin kuuluvista järjestöistä löytyy osakunnan nettisivuilta.  

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Maanantaina 21.2. WiOn ja KyOn yhteiset vuosijuhlatanssiharjoitukset 
DGO:lla: paikalla 13 osallistujaa.  

Perjantaina 25.2. Kuraattorinvaihtokaronkka: pöydässä 55 henkilöä, jatkoilla 
yli 100. 

Maanantaina 28.2. DGO:n laskiaissauna Sivistyksellä: paikalla 8 wiipurilaista, 
yhteensä 24 henkilöä. 

Lisäksi KyOn vuosijuhlilla lauantaina 26.2. oli ollut edustamassa 4 wiipurilaista. 
Samaisten vuosijuhlien silliksellä sunnuntaina 27.2. oli ollut yhteensä 9 wiipurilaista, 
joista 5 työskentelemässä. 

Civis Kaskinen kertoi edustaneensa PPO:n Anything But Clothes -sitseillä lauantaina 
19.2. Hänellä oli ollut päällään lakana. 

Civis Väliketo oli näytellyt KyOn vuosijuhlien kronikassa. 

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus KyOn kuraattorille Salli Ahtiainen-Helanteelle, 
joka tuli vierailemaan kokoukseen. Hän kertoi, että KyOn vuosijuhlilla oli myönnetty 
värienkanto-oikeuksia wiipurilaisille, jotka eivät olleet paikalla juhlissa. Jaettiin siis 
KyOn värit cives Mykkäselle et Nikulalle. Ahtiainen-Helanne poistui tämän jälkeen. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Keskiviikkona 2.3. Ekskursio HIFK-SaiPa-otteluun 

Torstaina 3.3. Kirjakerho Zoomissa 

Lauantaina 5.3. Vuosijuhlat 

Sunnuntaina 6.3. Vuosijuhlasillis 

Lauantaina 12.3. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella, osakunnalta 
lähdössä kaksi joukkuetta 

Lauantaina 12.3. Ekskursio WiOLin konserttiin Ritarihuoneella, maksaa 7 
euroa ja ilmoittautua voi kulttuurisihteerille 7.3. mennessä 
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Herrikset on siirretty lauantaille 9.4., koska aiempana päivämääränä 26.3. on 
päällekkäin useita edustusmahdollisuuksia 

Ulkoasiainneuvos kertoi, että vuosijuhliin tulossa kolme edustajaa Ruotsista ja neljä 
Virosta. Majoituspaikkoja tarvittaisiin vielä kolmelle naisedustajalle. Ulkoasiainneuvos 
kehotti ilmoittamaan hänelle, mikäli joku pystyy majoittamaan edustajia. 

9. TALOUS 

9.1. Lisätalousarvio: Taloudenhoitaja kertoi tehneensä uuden talousarvion. Jos 
budjettia halutaan muuttaa, täytyy asia käsitellä kahdessa kokouksessa. 
Taloudenhoitaja esitteli lisätalousarviota, josta tarkasteltiin lähinnä yhtä 
kohtaa. Tiedotustoimikunnalle on luotu oma kohtansa budjettiin. Esitys on 300 
euroa toimikunnan vuosibudjetiksi. Se maksetaan hakemalla stipendisäätiöltä 
hieman suurempi avustus eli muutos ei vaikuta muihin budjetteihin. Civis 
Nikula tiedusteli, eikö tiedotukseen ollut aiemmin omaa budjettia. 
Taloudenhoitaja kertoi tiedotuskulujen menneen ilmoituskuluista, joihin 
kuuluvat myös nettisivujen kulut. Toiminnantarkastajat olivat kuitenkin 
ehdottaneet omaa budjettia selkeyden vuoksi. Civis Sutinen kysyi, ovatko 
ilmoituskulut pienentymässä. Taloudenhoitajan mukaan eivät. Civis Kaskinen 
kysyi, pitäisikö edustusbudjettiin tehdä samalla muutoksia. Kuraattori kertoi 
neuvoston keskustelleen edustusbudjetista, mutta ehdotti, että mahdolliset 
muutokset tehtäisiin vasta seuraavaksi vuodeksi. Taloudenhoitaja ehdotti 
lisätalousarvion hyväksymistä. Cives Nikula et Huuhilo kannattivat. 
Hyväksyttiin lisätalousarvio vuodelle 2022. 

9.2. Muut talousasiat: Taloudenhoitaja kertoi, että tilinpäätös alkaa olla valmis. 
Neuvosto oli jo tänään tarkastellut sitä, ja se on tulossa käsiteltäväksi 
seuraavaan osakunnan kokoukseen. Taloudenhoitaja kehotti virkailijoita 
toimittamaan kulukorvauksia. Ne täytyy tehdä paperisena, koska sähköisyys 
oli ollut vain korona-ajan menettely. Taloudenhoitaja muistutti vielä 
vuosijuhlamaksujen eräpäivän olevan torstaina. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos ei ollut paikalla, mutta HTK:hon kuuluva civis Jurvanen oli. Hän 
kertoi, että järjestäytymiskokouksen ajankohtaa ollaan parhaillaan sopimassa. Civis 
Kaskinen toivoi osakunnalle lisää käsipaperia. Jurvanen kertoi HTK:n suunnittelevan 
isompaa tilausta kaikesta tarpeellisesta. Civis P. Nurminen kysyi, ollaanko 
invavessan lukkoa korjaamassa. Kuraattorin mukaan asiasta pitää soittaa huoltoon. 
Lukkoa on yritetty korjata jo muutamaan otteeseen, mutta siinä on edelleen vikaa. 
Civis Nikula tiedusteli, miksei wifi toimi. HTK selvittää asian. Myös lehtihuoneen 
sohvan pesua on toivottu. Civis N. Nurminen ehdotti uuden sohvan hankkimista. 
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Mietittiin, että sohva on kuitenkin toimiva eli sen pesetys riittäisi ensi alkuun. 

11.  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Kuraattori kertoi, että toimintasuunnitelman hyväksymiseen riittää vain yksi käsittely, 
ja se voidaan hyväksyä muutoksin. Varakuraattori aloitti toimintasuunnitelman 
esittelyn civis Vainion toimiessa skrollaajana. Monet kohdat toistuivat samanlaisina 
kuin aiemmissakin toimintasuunnitelmissa. Varakuraattori nosti kuitenkin esille 
muutamia huomionarvoisia muutoksia tai uudistuksia.  

Kotiseutukerhon toimintaa yritetään elvyttää. Kuraattori huomautti, että kerhon 
budjettia ei ole käytetty moneen vuoteen. Civis P. Nurminen ilmoitti, että häntä voisi 
kiinnostaa esimerkiksi perinneruokaillan järjestäminen keväällä. Kulttuuritoimintaan 
on suunniteltu kulttuurimatkaa toiseen kaupunkiin. Willin päätoimittajat aikovat 
pitkästä aikaa kilpailuttaa painotaloja tänä vuonna. Suhteita ulkomaille pyritään 
ylläpitämään taas koronan jälkeen, ja yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa 
aiotaan kehittää. Turvallisen tilan periaatteisiin on lisätty, että osakunnalle ollaan 
perustamassa kurinpitolautakuntaa. Lisäksi Setan toiminnassa mukana oleva 
osakunnan jäsen, civis Jurvanen, aikoo pitää osakunnalle perehdytyksen 
yhdenvertaisuusasioista. 

Toiminnan painopisteet vuodelle 2022 ovat fuksi- ja rekrytointiasiat. Tänä vuonna 
keskitytään etenkin siihen, että fuksit saataisiin myös jäämään osakunnalle ja 
ottamaan virkoja. HETEKA-päivää uudistetaan, varsinkin iltaohjelman osalta. 
Istuskelun ja diaesityksen sijaan voitaisiin järjestää esimerkiksi abisitsit. Korona-ajan 
jälkeen on tärkeää rakentaa hyvää yhteishenkeä ja saada runsaasti jäseniä mukaan 
tapahtumiin, sillä moni aktiivi on pudonnut koronan myötä pois. Lisäksi jäsenien 
jaksamiseen panostetaan. Kuraattori kertoi, että osakunnan jälleenrakennus näkyy 
siinä, miten kokouksia ja toimikuntia johdetaan, miten toisille jutellaan ja miten fuksit 
otetaan vastaan. Viranhoidon pitäisi olla mukavaa eikä pelkkä velvollisuus. Kuraattori 
kehotti olemaan häneen yhteydessä, mikäli jaksamisen kanssa tulee ongelmia. 
Jälleenrakennuksessa olennaista on myös tarkastella osakunnan toimintaa ja 
perinteitä. Sitä voidaan tehdä tulevassa yhdenvertaisuusillassa.  

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi maininta anonyymistä 
palautelomakkeesta, jonka kautta voi ilmoittaa häirintätapauksista tai lähettää muita 
kommentteja. Lisäksi huomattiin, että Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi ei ole 
osakunnan ystävyysjärjestö, joten muotoillaan sitä koskeva kohta uudestaan. 

Civis Nikula ehdotti, että hyväksytään toimintasuunnitelma muutosehdotuksin. Civis 
Sainio kannatti. Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma muutosehdotuksin. 
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12.  ANONYYMI PALAUTELOMAKE 

Kuraattori kertoi, että osakunnalla on pitkään ollut työn alla anonyymin 
palautelomakkeen luominen. Sen kautta voi ilmoittaa ikävistä tilanteista, mutta myös 
lähettää parannusehdotuksia sekä kiitoksia tai kommentteja tapahtumien jälkeen. 
Verkkovastaava esitteli lomaketta. Se löytyy osakunnan nettisivuilta Yhteydenotto-
kohdasta. Vastaanottajaksi voi valita haluamansa virkailijan ja aiheeksi parhaiten 
soveltuvan vaihtoehdon. Lomakkeen lähettämisestä ei jää muita tietoja kuin aika, ja 
se menee ainoastaan valitulle virkailijalle. Lomakkeen kautta voi olla yhteydessä 
myös verkkovastaavaan esimerkiksi nettisivuihin liittyvissä asioissa. Civis Kaskinen 
kysyi, aiotaanko myös nettisivuilla oleva ei-anonyymi lomake säilyttää. Kuraattorin 
mielestä toinenkin lomake voidaan pitää. Civis Diaz tiedusteli, onko lomake jo 
toiminnassa. Civis Hyväri kertoi testanneensa ja vahvisti lomakkeen toimivan niin 
kuin kuuluukin. Kuraattori kannusti kaikkia lähettämään myös positiivista palautetta 
lomakkeen kautta. 

13.  AIRUIDEN VALINTA MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN 
TIEDEKUNNAN PROMOOTIOON 

Kuraattori kertoi, että osakunnilta lähtee aina airuita promootioihin. Maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan promootio on 16.–18.6. eli torstaista lauantaihin. 
Promootioon pyydetään mies-nais-airutparia. Kuraattori luki saapuneen viestin 
kokoukselle. Civis Nikula kertoi toimineensa itse promootioairuena ja selitti, millainen 
tilaisuus on kyseessä. Airuilla on erilaisia tehtäviä, mutta suurimman osan ajasta 
seisotaan edustavan näköisenä ja mahdollisesti vastataan osallistujien esittämiin 
kysymyksiin. Promootioon kuuluu useampia tapahtumia, ja airuena toimiminen on 
ainutlaatuinen kokemus. Kuraattori kysyi, onko kokouksessa kiinnostuneita 
lähtemään airuiksi. Kukaan ei ilmoittautunut. Airuet voidaan valita vielä seuraavassa 
osakunnan kokouksessa. 

14.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattorin kertoi, että neuvoston pohtimia asioita käytiin jo läpi osittain. Neuvosto oli 
kokouksessaan keskustellut edustusbudjetista ja sen mahdollisesta korottamisesta. 
Viime viikolla neuvostolla oli ollut hallintokoulutus, jonka oli pitänyt kuraattori emeritus 
Falkenberg. Koulutuksessa oli herännyt paljon ideoita ja ajatuksia neuvoston 
toimintaan liittyen. Neuvosto aikoo kehittää toimintaansa ja osakunnan asioiden 
edistämistä. 

15.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

15.1. OYV: Civis Kaskinen kertoi, että osakunta-approkaronkka pidettiin lauantaina 
25.2. ja moni osallistuja tuli kuraattorinvaihtokaronkan jatkoille. OYV on tehnyt 
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HYYn toiminta-avustushaun. Filosofisen tiedekunnan promootiosta oli tullut 
yhteydenotto, jossa toivottiin, että osakunnilta pääsisi airuita promootioon, 
vaikka suursitsit ovatkin samaan aikaan. 

15.2. HYY: Ei kuulumisia. 

15.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia. 

15.4. Muut sidosryhmät: Pääsky ry:ltä oli tullut viesti neuvostolle. Kyseessä on 
infokirje, josta selviää muun muassa yhdistyksen saunavuorot. Pohdittiin, että 
osakunnalta voitaisiin lähteä porukalla saunomaan. Sihteeri välittää viestin 
osakunnan sähköpostilistalle. 

16.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Nikula kysyi päätoimittaja Saukkoselta seuraavan Willin aihetta. Saukkonen 
kertoi, että teema on ’yhdessä’ ja kirjoitusten tulisi olla valmiita perjantaihin 
mennessä. Nikula oli kiinnostunut liittymään Willin toimituskuntaan. Hyväksyttiin 
hänet toimituskuntaan.  

Civis P. Nurminen kertoi, että Pääsky ry:llä on edelleen tiedossa muutaman vuoden 
takainen neuvosto. Sihteeri lupasi ilmoittaa yhdistykselle tämän vuoden neuvoston. 

Kuraattori kysyi valokuvaajilta, ottavako nämä vielä virkailijakuvia. Kuvaajat ilmoittivat 
ottavansa puuttuvia kuvia heti kokouksen jälkeen. 

17.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.46. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Vilja Antikainen, sihteeri 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Olli-Aaron Kaskinen,  
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Venla Sainio, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


