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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 15.3.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 20 jäsentä, 2 ulkojäsentä, 1 seniori 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.34.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. SIHTEERIN VALINTA 

Sihteerin ollessa estynyt kokouksen sihteeriksi valittiin civis Mykkänen. 

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et Kivimäki. 

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Parkko et Saukkonen. 

6. ASIALISTA 

Kokouksen sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä. Hyväksyttiin asialista 
kokouksen työjärjestykseksi.  

7. POSTI 

Kokouksen sihteeri esitteli postin:  

Karjalan Liiton jäsenkortti  

Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhliin (ilmoittautuminen päättyy 
3.4.) 

Sähköinen kutsu Limes ry:n vuosijuhlille lauantaina 19.3. (ilmoittautuminen on 
päättynyt) 

Sähköinen kutsu Eteläsuomalaisen Osakunnan Eskon häihin lauantaina 2.4. 
(ilmoittautuminen päättyy 25.3.) 

Sähköinen kutsu Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlille 
lauantaina 9.4. (ilmoittautuminen päättyy 31.3.)  
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8. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Keskiviikkona 2.3. Ekskursio HIFK–SaiPa-otteluun: paikalla kolme (3) 
wiipurilaista (imatralaista). 

Torstaina 3.3. Kirjakerho Zoomissa: paikalla kolme (3) wiipurilaista. 

Lauantaina 5.3. Vuosijuhlat Astoria-salissa: 158 juhlijaa pöydissä sekä jatkoilla 
osakunnalla illan aikana yhteensä 160. 

Sunnuntaina 6.3. Vuosijuhlasillis osakunnalla: paikalla 60 osallistujaa. 

Keskiviikkona 9.3. harjoiteltiin Kyykkää Käpylässä, paikalla kuusi (6) 
wiipurilaista. 

Lauantaina 12.3. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella: paikalla 
seitsemän (7) wiipurilaista.  

Lauantaina 12.3. Ekskursio WiOlin konserttiin Ritarihuoneella: paikalla neljä 
(4) wiipurilaista, lisäksi laulamassa useampia civiksiä ja senioreita. Konsertin 
jälkeen järjestettiin samassa paikassa WiOlin vuosijuhlat, jossa 
emerituskuraattori Sairanen sai kunnianosoituksen kuorolta. 

Civis Kaskinen ilmoitti edustaneensa Karjalaisen Osakunnan 
kuraattorinvaihtokaronkassa perjantaina 4.3., jossa oli yhteensä viisi (5) wiipurilaista 
edustajaa. Hän edusti yksin myös niin ikään Karjalaisen Osakunnan kaverisitseillä 
perjantaina 11.3. ja Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan virkailijanvaihtokaronkassa 
lauantaina 12.3. Hän kertoi myös olleensa läsnä, kun sunnuntaina 13.3. perustettiin 
pohjalaisten saunassa, “Möykässä”, niin kutsuttu LiMa (Lievästi iljettävä Möykkä-
assosiaatio). 

Civis Diaz ilmoitti, että oli perjantaina 4.3. ulkomaalaisten vieraiden kanssa Kallio-
kierroksella ja paikalla oli kolme (3) wiipurilaista. Lauantaina 5.3. syötiin 
ulkomaalaisvieraiden kanssa Fazer-kahvilassa, ja paikalla oli kaksi (2) wiipurilaista.  

Tiedotusneuvos ilmoitti, että osakunnalle on perustettu TikTok-tili. 

9. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 1.4. kevätsitsit.  

Lauantaina 9.4. herrikset eli herrapäivälliset. 
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Torstaina 14.4. yhdenvertaisuusilta, joka siirtyi tältä viikolta. 

Torstaina 17.3. WiOlin koelaulut. Sähköpostilistalla on lisätietoa. 

Kuraattori muistutti, että suursitsit 28.5. lähestyvät, ja wiipurilaisille on sinne varattu 
56 paikkaa. Civis Díaz kertoi tutkielmakerhosta, jolle on jo perustettu WhatsApp-
ryhmä. Siihen pääsee mukaan ilmoittamalla esimerkiksi civis Díazille. Ensimmäinen 
tapaaminen on torstaina 17.3. Mäkelänrinteen kerhohuoneella. Mukaan voi tulla, jos 
kirjoittaa esimerkiksi maisterin- tai kandidaatintutkielmaa tai haluaa muuten opiskella 
yhdessä. Civis Kaskinen kertoi lisäksi, että Osakuntien yhteisvaltuuskunta on 
suunnitellut Uudelle ylioppilastalolle useamman kerroksen sitsejä sunnuntaille 10.4. 

10. TALOUS 

10.1. Lisätalousarvio (2. käsittely): Taloudenhoitaja esitteli lisätalousarvion, joka 
esitettiin ensimmäisen kerran edellisessä kokouksessa. Lisäyksenä on 
tiedotustoimikunnan 300 euron lisäbudjetti. Civis Nurminen kannatti 
neuvoston esittämän lisätalousarvion hyväksymistä. Lisätalousarvio 
hyväksyttiin.  

10.2. Muut talousasiat: Taloudenhoitajan mukaan taloudelle kuuluu hyvää. 
Vuosijuhlien tulos näyttää alustavasti hyvältä, mutta laskelmat ovat vielä 
kesken. Kulukorvauksia voi toimittaa taloudenhoitajalle. 

11.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi lähettäneensä eteenpäin neuvoston toissakertaisessa 
kokouksessa hyväksytyt uudet kulkulupahakemukset lisänä jo aiemmin 
myönnettyihin kulkulupiin. Huoneistotoimikunta kokousti eilen maanantaina. 
Tukkutilaukset tehtiin esimerkiksi vessapapereista ja jätesäkeistä. Klubiemäntä tulee 
olemaan yhteydessä osakuntien emäntiin osakuntien yhteisistä maustetilauksista. 
HTK valmistelee myös tilakoulutusten järjestämistä. Keittiön seinällä olevaan 
puutelistaan voi kirjata osakuntatiloissa ilmeneviä puutteita.  

12.  TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN 
VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2021 
TILIVELVOLLISILLE (1. KÄSITTELY) 

Emeritusvarakuraattori Nurminen esitteli toimintakertomuksen 2021 kokoukselle. 
Hän nosti esille fuksien hyvän määrän (34). Toiminnassa korostui vuonna 2021 etä- 
ja lähitapahtumien vuorottelu. Etenkin vuoden jälkipuoliskolla toiminta oli aktiivista, ja 
niin ikään edustaminen muiden osakuntien juhlissa, myös etätapahtumissa. 
Sääntömuutos eteni siten, että osakunta hyväksyi säännöt, mutta ne odottavat 
edelleen yliopiston rehtorin hyväksyntää. Willin julkaisemisessa oli haasteita 
toimiston tietokoneen ongelmien vuoksi. Kertomuksessa oli mainittu myös Etelä-
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Karjalan museon yhteydenotto vuodelta 2020. Yhteydenotto koski keräysmatkaa, jota 
päästään toivottavasti edistämään tänä vuonna koronahaasteiden jälkeen. Civis 
Koistinen tiedusteli viljelypalstan tilannetta. Emeritusvarakuraattori kertoi, että 
viljelypalsta on olemassa, mutta sitä ei ollut mainittu kertomuksessa, sillä siihen 
liittyvää toimintaa ei ollut viime vuonna. Toimintaa yritetään aktivoida tänä vuonna. 
Civis Kaskinen ehdotti, että toimintakertomus hyväksytään parin lyöntivirheen 
korjauksen myötä. Civis Väliketo kannatti. Toimintakertomus hyväksyttiin. 

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Pohjaa oli muokattu edellisvuosista 
toiminnantarkastajien avustuksella. Huoneistotoimikunnan budjetti alittui yhden 
markka-ajalta peräisin olevan alaskirjauksen vuoksi. Civis Pellinen tiedusteli, mistä 
poistot koostuvat. Taloudenhoitaja kertoi, että kyseessä on arvio osakunnan kaluston 
arvonlaskusta. Siirtosaamiset olivat edellisvuosia huomattavasti suurempia, mutta 
toiminnantarkastajien mukaan ongelmaa ei tämän osalta ole. Toiminta- ja 
julkaisurahaston osalta kirjanpidossa on tehty oikaisu, sillä summa ei täsmännyt 
taseessa. Civis Tanholan kysyttyä tarkennusta asiaan taloudenhoitaja lisäsi, että 
kohdassa on vuosia aiemmin tullut virhe, joka on vuosien myötä kertaantunut. Saadut 
ennakot -osiossa on Karjalan kulttuurirahaston myöntämä apuraha historiikin 
laatimiseen, jonka tilannetta neuvosto tänä vuonna selvittää. Civis Tanhola ehdotti 
tilinpäätöksen vahvistamista, ja civis Kaskinen kannatti ehdotusta. Tilinpäätös 
hyväksyttiin. 

Vuoden 2021 tilivelvolliset poistuivat, ja sihteerinä toimi tämän aikaa civis Pellinen. 
Kuraattori Laine esitteli toiminnantarkastuskertomuksen kokonaisuudessaan. 
Suurimpina epäkohtina kuraattori nosti kurinpitolautakunnan ja fuksineuvoksen viran 
perustamisen. Ne eivät ole sääntöjen mukaisia, sillä voimassa ovat nykyiset säännöt 
ja uudet odottavat rehtorin hyväksyntää. Civis Pellinen kysyi, onko tällä vaikutusta 
tämän vuoden neuvoston toimintaan. Kuraattori kertoi, että ei ole, sillä 
fuksineuvoksilla ei ole äänioikeutta. Ratkaisuna on kuraattorin mukaan se, että 
seuraavassa kokouksessa fuksineuvoksen virka ja kurinpitolautakunta perustetaan 
uudelleen ehdollisina ja väliaikaisina, kunnes uudet säännöt hyväksytään. Lisäksi 
ratkaisuna huomautukseen talousasioista on seuraava: neuvoston sisälle on 
perustettu talous- ja historiikkivaliokunta, joka selvittää muun muassa apurahaa 
saaneen historiikkiprojektin etenemistä. Civis Pellinen totesi, että 
toiminnantarkastajien tehtävä on tuoda epäkohtia esiin, mutta ei nähnyt merkittäviä 
epäkohtia tai syitä olla myöntämättä vastuuvapautta. Civis Kaskinen ehdotti 
vastuuvapauden myöntämistä, civis Koistinen kannatti. Vastuuvapaus myönnettiin 
vuoden 2021 tilivelvollisille. Vuoden 2021 tilivelvolliset palasivat kokoukseen. 

13.  AIRUIDEN VALINTA PROMOOTIOIHIN 2022 

13.1. Filosofisen tiedekunnan promootio 26.–28.5.: Cives Antikainen et Niemi olivat 
hakeneet tehtävään. Kokouksessa ei ilmennyt muita halukkaita. Kumpikaan ei 
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ollut paikalla kokouksessa, joten sihteeri luki ehdokkaiden sähköpostitse 
kokoukselle välittämät perustelut. Kuraattori ehdotti ehdokkaiden valitsemista 
tehtävään. Vastalauseita ei ilmennyt, joten cives Antikainen et Niemi valittiin.  

13.2. Valtiotieteellisen tiedekunnan promootio 19.–21.5.: Tehtävään oli hakenut 
etukäteen civis Sainio, joka oli myös paikalla kokouksessa. Lisäksi 
kokouksessa paikalla ollut Civis Pellinen kertoi olevansa kiinnostunut 
tehtävästä. Molemmat kertoivat perustelunsa. Kuraattori ehdotti cives Sainion 
et Pellisen valitsemista tehtävään. Vastalauseita ei ilmennyt, ja heidät valittiin.  

13.3. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootio 16.–18.6.: Civis Pellinen 
kertoi olevansa käytettävissä myös tähän tehtävään. Muita ehdokkaita ei 
ilmoittautunut. Kuraattori ehdotti civis Pellisen valitsemista tehtävään, 
vastalauseita ei ilmennyt, ja hänet valittiin.  

14.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että muun muassa osakunnan osakkeiden ja muiden talousasioiden 
tilannetta selvitetään. Muun muassa sen vuoksi neuvosto on päättänyt jakautua 
kolmeen valiokuntaan: ohjesääntövaliokunta, talous- ja historiikkivaliokunta sekä 
tulevaisuusvaliokunta. 

15.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

15.1. OYV: Puheenjohtaja kertoi, että OYV organisoi aiemmin mainittuja usean 
kerroksen sitsejä Uudella ylioppilastalolla. Kevätkokous on maaliskuun lopulla.   

15.2. HYY: Ei kuulumisia.  

15.3. Osakuntalainen Unioni: Järjestösihteeri oli lähettänyt terveisiä, että 
Osakuntalaisen Unionin hallitus on järjestäytynyt ja kevätkokous on pidetty.  

15.4. Muut sidosryhmät: Kuraattori kertoi, että Karjalan liiton jäsenkortin käyttöä 
selvitetään, jotta voisimme paremmin hyödyntää jäsenetujamme.  

16.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kuraattori muistutti, että kokouksissa on tulossa kolmen viikon tauko, eli seuraava 
kokous on vasta huhtikuun 5. päivä. Seuraavassa kokouksessa valitaan seuraavat 
vuosijuhlamestari ja vuosijuhlatoimikunta. Luvassa on seuraavaksi 370-vuotisjuhlat, 
jotka voisi järjestää aiempaa isommin. Toiminnantarkastuksessa ilmenneiden 
epäkohtien vuoksi seuraavassa kokouksessa nimitetään fuksineuvokset virkaansa ja 
kurinpitolautakunta toimimaan ehdollisesti ja väliaikaisina, kunnes uudet säännöt 
astuvat voimaan. Lisäksi valitaan kyykkäkerhon puheenjohtaja, edustaja 
Ylioppilasasuntolasäätiön hallitukseen ja edustajat kaatuneitten muistopäivään. 
Toiminnanohjaaja kertoi, että herrapäivällisten 9.4. suunnittelu tulisi aloittaa pian ja 
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hänelle voi ilmoittaa kiinnostuksesta järjestelyihin.  

17.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.09. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, kokouksen sihteeri 

 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Matleena Parkko, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
_______________________ 
Enni Saukkonen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Toimintakertomus 

LIITE 3 Tilinpäätös 

LIITE 4 Toiminnantarkastuskertomus 


