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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 5.4.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 26 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 2 senioria (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.34.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Saukkonen et Díaz. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kaskinen et Kettunen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan kuraattorin pyynnöstä. Lisättiin kohta 18. 
Ulkojäsenhakemusten hyväksyminen. Hyväksyttiin asialista tällä lisäyksellä 
kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Yliopisto-lehti 

Taidekeskus Salmelan esite 

Sähköinen kutsu Conduksen vuosijuhlille 26.3.  

Sähköinen kutsu korp! Amicitian kevät-Kommerssiin Tarttoon 22.–24.4. 
(ilmoittautuminen päättynyt) 

Sähköinen mainos Viipurin Lauluveikkojen 125-vuotisjuhlakonsertista 23.4. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 1.4. Kaaossitsit: pöydässä 22 henkilöä, jatkoilla suunnilleen 
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saman verran. 

Wiipurilaiset olivat myös edustaneet runsaasti: 

Perjantaina 18.3. Kymenlaakson Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: 
paikalla viisi (5) wiipurilaista. 

Lauantaina 19.3. Savolaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: paikalla 
kaksi (2) wiipurilaista. 

Lauantaina 19.3. Limeksen vuosijuhlat: paikalla kaksi (2) wiipurilaista. 

Lauantaina 19.3. Sydskånska Nationenin Knävlingagillet Lundissa: paikalla 
kolme (3) wiipurilaista. Lundissa vaihdossa oleva civis Leermakers lähettää 
osakunnalle terveisiä. 

Perjantaina 25.3. Kymenlaakson Osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan 
böynärit/daamarit: paikalla kaksi (2) wiipurilaista. 

Perjantaina 25.3. Keskisuomalaisen Osakunnan kuraattorin- ja 
inspehtorinvaihtokaronkka: paikalla kolme (3) wiipurilaista. 

Perjantaina 25.3. Satakuntalaisen Osakunnan varjovuosijuhlat: paikalla yksi 
(1) wiipurilainen. 

Lauantaina 26.3. Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla kaksi 
(2) wiipurilaista. 

Lauantaina 26.3. Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla kahdeksan 
(8) wiipurilaista. 

Keskiviikkona 30.3. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan Lapin Lupon saunailta: 
paikalla yksi (1) wiipurilainen. 

Perjantaina 1.4. Satakuntalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: 
paikalla kaksi (2) wiipurilaista. 

Lauantaina 2.4. Eteläsuomalaisen Osakunnan Eskon häät: paikalla kolme (3) 
wiipurilaista. 

Lauantaina 2.4. Helsingin yliopiston Salamurhaajien vuosijuhlat: paikalla yksi 
(1) wiipurilainen. 

Tiedotusneuvos ilmoitti, että osakunnan TikTok-tilille on julkaistu kolme ensimmäistä 
videota. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  
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Lauantaina 9.4. herrikset eli herrapäivälliset, ilmoittautuminen on vielä auki. 

Sunnuntaina 10.4. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kerrossitsit. 
Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta nakkeilemaan pääsee. 

Maanantaina 11.4. yhdenvertaisuusilta osakunnalla. 

Maanantaina 11.4. ekskursio boulderoimaan, ilmoittautua voi 
liikuntasihteerille. 

Tiistaina 12.4. lukudraama osakunnalla. 

Lauantaina 23.4. WiOLin, SOLin, POLin ja Akateemisen Puhallinorkesterin 
yhteinen konsertti Carmina Burana Temppeliaukion kirkossa. Osakunta 
järjestää ekskursion. 

Perjantaina 29.4. DGO:n ja KSO:n yhteiset vappusitsit Casa Academicalla. 

Lauantaina 30.4. mahdollisesti muuta vapputapahtumaa. 

Lauantaina 7.5. Porvoon-retki. 

Lauantaina 14.5. DGO:n terassisitsit. 

Lauantaina 28.5. Suursitsit, ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina. 

Ulkoasiainneuvos kertoi, että vappuna ollaan lähdössä myös Tarttoon. 
Sähköpostilistalle on tulossa pian lisätietoa asiasta. Tarkempia suunnitelmia tehdään 
vasta, kun kaikki lähtijät ovat tiedossa. Ulkoasiainneuvokselle tai ulkoasiainsihteerille 
voi ilmoittaa, mikäli on ideoita reissun suhteen. Civis Koistinen tiedusteli, onko 
ilmoittautuminen sitova. Ulkoasiainneuvoksen mukaan on. Civis Kaskinen kysyi, mikä 
on Kommerss. Kyseessä on virolaisen korporaation vuosijuhla, jota juhlitaan erikseen 
sekä keväällä että syksyllä. Huhtikuussa on kahden korporaation Kommerss: 
Amicitialla 22.–24.4. ja Revelialla 29.4.–1.5. Revelialta ei ole vielä saapunut kutsua, 
mutta sen pitäisi tulla piakkoin. 

Civis P. Nurminen mainosti, että herristen etkot ovat Mäkelänrinteessä. Niistä tulee 
infoa vielä myöhemmin tällä viikolla. 

Civis Mykkänen ilmoitti, että WOSu osallistuu perjantaina suunnistuskilpailuihin 
Kampissa. Joukkueet on jo ilmoitettu, mutta varahenkilöksi voi halutessaan 
ilmoittautua joko Mykkäselle tai civis Huuhilolle. Kevään mittaan on tulossa muutakin 
suunnistusta. Kesäkuussa ollaan lähdössä Jukolan ja Venlojen viestiin sekä 
heinäkuussa Sulkavan Suursoutuihin. Osakunta on ilmoittautunut 30 kilometrin 
joukkuekirkkovenesoutuun, joka on lauantaina 9.7. Mykkänen tiedusteli, onko 
kokouksessa halukkaita osallistumaan soutuihin. Muutamia kiinnostuneita löytyi. 

Civis N. Nurminen kertoi senioreiden vappulounaan olevan sunnuntaina 1.5. Sinne 
voivat ilmoittautua mukaan myös nuoremmat osakuntalaiset. 
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9. TALOUS 

Taloudenhoitaja ilmoitti, että taloudesta ei ole juuri kerrottavaa. Hänelle voi toimittaa 
kulukorvauksia. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että HTK on ostanut erinäisiä asioita, muun muassa 
astianpesuainetta sekä saliin 16 uutta tuolia, jotka saapuvat lähiaikoina. Civis N. 
Nurminen kysyi, milloin sohva pestään. Huoneistoneuvos ilmoitti, että asiaa hoitaa 
klubi-isäntä ja peseminen tapahtuu toivottavasti pian.  

11. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN 
VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2021 
TILIVELVOLLISILLE (2. KÄSITTELY) 

Emeritusvarakuraattori Nurminen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen (LIITE 2) 
kokoukselle. Toimintakertomus oli käyty yksityiskohtaisesti läpi jo edellisessä 
kokouksessa, joten sitä tarkasteltiin vain pääpiirteittäin. Nurminen kertoi, että 
toimintaa on järjestetty monipuolisesti ja wiipurilaiset ovat edustaneet paljon. Myös 
fuksien määrä on ollut olosuhteisiin nähden oikein hyvä. Monilta osin 
toimintakertomus mukailee aiempaa kaavaa. Taloudessa on ollut muutamia 
erikoisuuksia koronan takia. Civis Kaskinen ehdotti, että hyväksytään 
toimintakertomus. Cives Mykkänen et Díaz kannattivat. Hyväksyttiin vuoden 2021 
toimintakertomus. 

Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen (LIITE 3). Käytiin läpi 
tuloslaskelmaa. Kulut ovat olleet samansuuntaisia kuin edellisenäkin vuonna, mutta 
korona on vaikuttanut jonkin verran. Rahaa on silti saatu käytettyä hyvin. Tuotot ovat 
olleet pienemmät, koska osakunnan ei ole tarvinnut hakea niin suurta avustusta kuin 
normaalisti. Tilikauden lopullinen tulos on 19,19 euroa miinuksella. Tase on muotoiltu 
eri tavalla kuin aiemmin toiminnantarkastajien antamien ehdotusten pohjalta. 
Siirtovelkojen määrä on ollut suuri, mutta ne on nyt maksettu. Vastaavat ja vastattavat 
täsmäävät. Tarkasteltiin lopuksi myös toiminta- ja julkaisurahaston tuloslaskelmaa. 
Civis J. Tanhola ehdotti, että hyväksytään tilinpäätös. Cives Kaskinen et N. Nurminen 
kannattivat. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös. 

Vuoden 2021 tilivelvolliset poistuivat, jolloin sihteerinä toimi civis Hyväri. Keskusteltiin 
toiminnantarkastuskertomuksessa (LIITE 4) mainituista epäkohdista. 
Sijoitustoimintaan aiotaan puuttua jatkossa, mutta se ei ole kuitenkaan vaikuttanut 
viime vuoden asioihin. Vaalikokouksessa tehdyt fuksineuvosten ja 
kurinpitolautakunnan valinnat eivät ole olleet päteviä sääntöjen puitteissa, mutta 
sekään ei ole vaikuttanut toimintaan. Fuksineuvoksille on aina myönnetty erikseen 
puheoikeudet neuvoston kokouksissa. Lisäksi tässä kokouksessa on tarkoituksena 
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valita nämä virat uudestaan väliaikaisina. Tämän vuoden toiminnantarkastajien 
pätevyyttä on kyseenalaistettu, mutta kokous katsoi heidän olevan päteviä 
tehtäväänsä. Civis Sutinen tiedusteli varatilintarkastajan olemassaolosta. Todettiin, 
että asia on kunnossa. Sutinen ehdotti, että myönnetään vastuuvapaus. Cives 
Kaskinen et Muttonen kannattivat. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021 
tilivelvollisille.  

12.  FUKSINEUVOSTEN JA KURINPITOLAUTAKUNNAN VALINTA 
VÄLIAIKAISINA 

Toiminnantarkastuksessa oli huomattu, että viime vuoden vaalikokouksessa valitut 
fuksineuvosten ja kurinpitolautakunnan virat eivät ole laillisia, koska uudet säännöt 
eivät ole vielä voimassa. Nykyiset säännöt kuitenkin mahdollistavat virkojen 
perustamisen väliaikaisina. Kuraattori ehdotti, että valitaan kuluvalle vuodelle 
fuksineuvoksen väliaikaiseen virkaan cives Jegoroff et Lyytikäinen, ja väliaikaiseen 
kurinpitolautakuntaan cives Hyväri et Pellinen. Valittiin nämä henkilöt kyseisiin 
tehtäviin vuodelle 2022. 

13.  VUOSIJUHLAMESTARIN JA VUOSIJUHLATOIMIKUNNAN VALINTA 

Kuraattori kertoi, että ensi vuosi on osakunnan 370-vuotisjuhlavuosi. Tämän takia 
vuosijuhlamestarin avuksi perustetaan myös vuosijuhlatoimikunta, jota voidaan 
täydentää vuoden aikana. Sihteeri ilmoitti, että vuosijuhlamestariksi tai -toimikuntaan 
ei ollut saapunut hakemuksia. Kuraattori ja edelliset vuosijuhlamestarit kertoivat 
virasta: vuosijuhlamestarina toimiminen on hienoa ja palkitsevaa eikä tarvitse olla 
kokenut lähteäkseen virkaan. 

Kuraattori kysyi, onko kokouksessa kiinnostuneita asettumaan ehdolle 
vuosijuhlamestarin virkaan. Cives Huomolin et Saukkonen ilmaisivat 
kiinnostuksensa. Civis Huomolin kertoi miettineensä asiaa jo pidempään, mutta ei 
halunnut lähteä virkaan yksin. Hän järjestää tällä hetkellä myös ainejärjestönsä 
vuosijuhlia. Civis Saukkosen mielestä virka kuulostaa hauskalta, etenkin toimikunnan 
ollessa apuna. Kuraattori ehdotti, että valitaan parivaljakko vuosijuhlamestareiksi. 
Kokous kannatti. Valittiin cives Huomolin et Saukkonen vuosijuhlamestareiksi 
lukuvuodelle 2022–2023. 

Vuosijuhlatoimikuntaan olivat kiinnostuneita liittymään cives Kaskinen, J. Tanhola, 
Tiainen, Vänttilä, Salo, Díaz, Koistinen et Antikainen. Valittiin heidät 
vuosijuhlatoimikuntaan. 

14.  YLIOPPILASASUNTOLASÄÄTIÖN OPISKELIJAJÄSENEN VALINTA 

Sihteeri kertoi, että Ylioppilasasuntolasäätiön opiskelijajäseneksi ei ollut saapunut 
hakemuksia. Tehtävässä aiemmin toiminut civis N. Nurminen kertoi, että kyseessä on 
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pitkä mutta helppo pesti. Lähinnä tarvitsee olla läsnä kokouksissa, joita on kuukauden 
tai kahden välein. Niistä saa myös runsaan kokouspalkkion. Opiskelijajäsenenä oppii 
paljon talotekniikasta ja kiinteistöhuollosta sekä pääsee tutustumaan muiden 
osakuntien jäseniin säätiössä. Lisäksi pääsee vaikuttamaan Mäkelänrinteen 
tulevaisuuteen. 

Cives Väliketo et Jalkanen ilmaisivat kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Civis 
Koistinen kysyi, onko opiskelijajäseniä säätiössä kaksi. Jäseniä on aina kaksi 
kuraattorin lisäksi, mutta tällä kertaa valitaan vain yksi. Civis Jalkanen vetäytyi pois 
ehdolta. Civis Väliketo esitteli itsensä: hän asuu Mäkelänrinteessä ja haluaisi 
mieluusti olla kuulemassa asuinpaikkaansa liittyvistä asioista sekä vaikuttaa niihin. 
Kuraattori ehdotti, että valitaan hänet. Valittiin civis Väliketo Ylioppilasasuntolasäätiön 
opiskelijajäseneksi kolmivuotiskaudelle 2022–2025.  

15.  KYYKKÄKERHON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Kokouksessa ei ollut halukkaita lähtemään kyykkäkerhon puheenjohtajaksi. Civis 
Miikki oli kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Hän ei ollut 
kokouksessa paikalla, mutta sihteeri luki häneltä saapuneen viestin. Kuraattori 
ehdotti, että valitaan hänet tehtävään. Valittiin civis Miikki kyykkäkerhon 
puheenjohtajaksi.  

16.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että neuvosto ei ole vielä aloittanut valiokuntatyötä. Se on kuitenkin 
tarkoitus aloittaa pian historiikin työstämisellä. Neuvoston ulkopuolisetkin henkilöt 
pääsevät halutessaan mukaan. Civis P. Nurminen ilmoitti olevansa kiinnostunut 
historiikin parissa työskentelystä. Kuraattori on häneen yhteydessä asian tiimoilta. 

17.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

17.1. OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtaja Kaskinen kertoi 
kevätkokouksen olleen keskiviikkona 30.3. Kuraattori ilmoitti olleensa 
osakunnan virallisena edustajana kokouksessa. Siellä oli puhuttu paljon asiaa 
ja mietitty tulevaisuutta. Kuraattori kertoi, että esille oli noussut kysymys 
OYV:n palkallisesta virkailijasta, joka voisi edistää osakuntien näkyvyyttä. 
Asiasta on tulossa vielä lisätietoa osakunnille. Kaskinen huomautti 
lähettäneensä OYV:n strategian osakuntien yhteiselle tiedotuslistalle. Sihteeri 
välittää viestin eteenpäin osakunnan sähköpostilistalle, jos jotakuta kiinnostaa 
tutustua siihen. Kaskiseen voi olla yhteydessä, mikäli nakkeilu esimerkiksi 
kerrossitseillä kiinnostaa. 

17.2. HYY: Ei kuulumisia. 

17.3. Osakuntalainen Unioni: Järjestösihteeri kertoi, että Unioni on tehnyt 
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vaaliohjelmaa edustajistoryhmän kanssa. Se viimeistellään perjantaina ja 
lähetetään sitten osakunnille. Nettisivut on tarkoitus uudistaa loppuvuodesta. 
Osakunnilla on alettu esittelemään edustajistoa ja Unionia. Myönnettiin 
läsnäolo- ja puheoikeus Emilia Roposelle sekä Sanni Niemiselle, jotka 
saapuivat kokoukseen pitämään Kahoot-tietovisan näihin teemoihin liittyen. 
Nieminen on tänä vuonna Unionin puheenjohtaja ja Roponen on osakuntien 
edustajistoryhmän puheenjohtaja. He poistuivat kokouksesta tietovisan 
jälkeen.  

17.4. Muut sidosryhmät: Osakunnan on tarkoitus mennä saunomaan Pääsky ry:n 
saunalle keväällä. Toiminnanohjaaja tiedottaa asiasta lisää jossain vaiheessa. 

18.  ULKOJÄSENHAKEMUSTEN HYVÄKSYMINEN 

Ulkojäsenhakemuksia oli saapunut kaksi kappaletta: Dovlat Ibragimovilta ja Aatu 
Pulkkiselta. Ibragimov oli paikalla kokouksessa ja esitteli itsensä. Sihteeri luki 
kokoukselle Pulkkiselta saapuneen hakemuksen. Kuraattori ehdotti, että hyväksytään 
molempien hakemukset. Hyväksyttiin Ibragimov ja Pulkkinen osakunnan 
ulkojäseniksi. 

19.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kuraattori kertoi, että Kaatuneiden muistopäivää vietetään sunnuntaina 15.5. Silloin 
pidettävään tilaisuuteen tarvitaan osakunnalta lipunkantajia ja airuita, jotka valitaan 
seuraavassa kokouksessa. Tehtävään kuuluu lähinnä seisomista Hietaniemessä ja 
sen jälkeen avustamista kahvituksessa DGO:lla.  

Civis Koistinen kyseli viljelyspalstasta. Civis N. Nurminen tietää asiasta jotain ja 
välittää tiedot Koistiselle. Sähköpostilistalle voi laittaa viestiä, jos viljelystoimintaa 
haluaa aktivoida. 

20.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.24. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 
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_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
_______________________ 
Vilja Antikainen, sihteeri 

 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Olli-Aaron Kaskinen, 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Tuulia Kettunen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Toimintakertomus 2021 

LIITE 3 Tilinpäätös 2021 

LIITE 4 Toiminnantarkastuskertomus 2021 


