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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 26.4.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 19 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 1 seniori, inspehtori (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Laulettiin onnittelulaulu cives N. Nurmisen et P. Nurmisen syntymäpäivän kunniaksi. 
Inspehtori avasi kokouksen kello 19.16.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Inspehtori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Tanhola et Mykkänen. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kaskinen et Sainio. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Kino Reginan kevätohjelmisto 

Åbo Nationin Veritas & Jocus -lehti 

Sähköinen kutsu 100. filosofisen tiedekunnan promootion toimikuntaan  

Sähköinen kutsu Östra Finlands Nationin vuosijuhlille lauantaina 21.5. 
(ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 1.5.) 

Sähköinen kutsu Vasa Nationin vuosijuhlille lauantaina 28.5. (ilmoittautuminen 
on käynnissä ja päättyy 10.5.) 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 8.4. WOSu suunnistuskilpailuissa Kampissa: paikalla kuusi (6) 
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wiipurilaista. 

Lauantaina 9.4. herrikset eli herrapäivälliset: pöydässä 17 henkilöä, 
järjestelemässä 16 henkilöä, jatkoilla 40 henkilöä. 

Maanantaina 11.4. yhdenvertaisuusilta: paikalla kuusi (6) wiipurilaista. 

Maanantaina 11.4. ekskursio boulderoimaan: paikalla seitsemän (7) 
wiipurilaista.  

Tiistaina 19.4. rehtoripäivälliset DGO:lla: pöydässä 30 henkilöä, joista kolme 
(3) wiipurilaisia. Lisäksi kaksi (2) wiipurilaista järjestelemässä. Inspehtori 
kertoi, että ilta oli ollut onnistunut ja hauska. 

Wiipurilaiset olivat myös edustaneet seuraavissa tilaisuuksissa: 

Lauantaina 2.4. Lapin Lupon vuosijuhlat: paikalla civis Nikula. 

Keskiviikkona 6.4. neljän ainejärjestön yhteiset Mist sä tuut? -sitsit: paikalla 
civis Koistinen. 

Sunnuntaina 10.4. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kerrossitsit: paikalla viisi 
(5) wiipurilaista. 

Maanantaina 11.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan varjovuosijuhlat: paikalla 
civis Kaskinen. 

Perjantaina 15.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan stipendiaattipäivälliset: 
paikalla cives Kaskinen et Nikula. 

Lauantaina 16.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla viisi (5) 
wiipurilaista, joista neljä (4) oli saanut PPO:n värienkanto-oikeuden. 

Viikonloppuna 22.–24.4. korp! Amicitian Kommerss: paikalla cives Kaskinen et 
Nikula. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Keskiviikkona 27.4. DGO:n keskiviikkokahvit sekä Kymenlaakson Osakunnan 
lauluilta, johon saa liittyä. 

Perjantaina 29.4. DGO:n ja Keskisuomalaisen Osakunnan yhteiset vappusitsit 
Casa Academicalla. 

Sunnuntaina 1.5. DGO:n vappupiknik Ullanlinnanmäellä. 

Lauantaina 7.5. Porvoon-retki. 
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Perjantaina 13.5. kotiseutukerhon perinneruokailta, lisää infoa tulossa. 

Lauantaina 14.5. DGO:n terassisitsit kattosauna Sivistyksellä. 

Lauantaina 28.5. Suursitsit. 

Liikuntasihteeri ilmoitti, että keskiviikkona 4.5. ollaan lähdössä pelaamaan padelia. 
Osakunnalle on varattu kolme kenttää. Kaikki paikat ovat jo täynnä, mutta varalle voi 
vielä ilmoittautua. Lisäksi suunnitteilla on pyöräretki keskiviikkona 11.5. Tarkoitus on 
tavata DGO:lla, ja lähteä pyöräilemään kello 18. Asiasta tulee vielä viestiä. Civis 
Nikula tiedusteli, onko reitti kuljettavissa kaupunkipyörällä. Liikuntasihteeri lupasi 
ottaa tämän huomioon reittiä suunnitellessaan. 

Inspehtori kysyi, löytyykö osakunnalta tenniksen pelaajia. Ei löytynyt. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää. Tällä hetkellä hän täyttää 
osakunnan verokorttia, koska viime vuonna myydyistä osakkeista täytyy maksaa 
veroa. Kulukorvauksia saa toimittaa. Jos niitä jättää postilaatikkoon, kannattaa 
taloudenhoitajalle laittaa viestiä asiasta. Kokouksen jälkeen on mahdollista ostaa 
osakunnan haalarimerkkejä, mikäli niitä haluaa vapuksi. Civis Nikula kysyi, kuinka 
paljon ruoan hinnan täytyy nousta, jotta se vaikuttaa osakunnan talouteen. 
Taloudenhoitajan mukaan hinnannousun täytyisi olla erittäin huomattava. 
Taloudenhoitaja kertoi, että tilinpäätökseen oli merkitty siirtovelkana WiOLin avustus. 
WiOL oli tiedustellut, voisiko osakunta maksaa takautuvasti viime vuoden 
avustuksen. Rahat riittävät hyvin, joten taloudenhoitaja maksaa sen. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että huoneistotoimikunta oli kokoustanut sunnuntaina 24.4. 
Kokouksen yhteydessä on perehdytetty uusi siivooja, joka aloittaa työnsä vapun 
jälkeen, kunhan on saanut kulkuluvan osakunnalle. Civis Nikula tiedusteli, kuka 
siivooja on. Kyseessä on Iida Sääskö. HTK on myös hankkinut osakunnalle uusia 
tuoleja sekä kaavaillut tilakoulutuksia ensi syksylle. Niitä on tarkoitus suunnitella 
kesän aikana. HTK:n siivouspäivä järjestetään keskiviikkona 18.5. kello 16 alkaen. 
Siivouspäivää varten saadaan luultavasti höyrypesuri, jolla voidaan vihdoin pestä 
lehtihuoneen sohva. Siivoukseen osallistuvat saavat hyvää ruokaa palkkioksi.  

Civis P. Nurminen ilmoitti, että invavessan lukko on vihdoin saatu korjattua. Civis A. 
Tanhola kysyi, onko osakuntahuoneiston oven lukko vielä rikki. Huoneistoneuvos 
kertoi, ettei itse ollut huomannut siinä mitään vikaa. Lukko oli piipannut herriksillä 
itsestään, mutta ei piippaa enää. 

Huoneistoneuvos muistutti, että osakuntatilat ovat vappuna suljettuina. 
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11.  UUSIEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN (1. KÄSITTELY) 

Inspehtori kertoi, että sääntöjen uusiminen on ollut pitkä ja haastava prosessi. Uusia 
sääntöjä ei ole hyväksytty yliopistojuristin puolelta, joten ne joudutaan nyt 
käsittelemään uudelleen. Kuraattori ja emerituskuraattori Sairanen esittelivät uutta 
sääntöesitystä (LIITE 2). Kuraattori kertoi, että joihinkin kohtiin on tehty muutoksia ja 
ongelmakohtia on muotoiltu uudestaan. Muutoksiin on kysytty juristin mielipidettä 
etukäteen. Sairasen mukaan suurin ongelma oli ollut 3. pykälässä: ulkojäsenyys oli 
yritetty poistaa kokonaan, mutta se ei ollut onnistunut yliopistolain perusteella. Nyt 
uusissa säännöissä siis mainitaan sekä varsinaiset jäsenet että ulkojäsenet, mutta 
kaikilla on puhe- ja äänioikeus sekä kaikki ovat vaalikelpoisia virkoihin. Ainoa ero on 
siis nimityksessä. Jos kuitenkin ulkojäsen tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, 
täytyy tämän jäsenhakemus edelleen hyväksyä kokouksessa. 

Yhdenvertaisuusillassa käytyjen keskustelujen perusteella sääntöihin oli tehty myös 
toinen muutos. Sen sijaan, että kurinpitolautakuntaan valittaisiin kaksi rivijäsentä, 
valitaan siihen kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa. Tämä mahdollistaa sen, että vaikkei 
käsiteltävänä olisi kurinpitoasioita, voivat kurinpitolautakuntaan valitut henkilöt tehdä 
ennaltaehkäisevää työtä ja edistää yhdenvertaisuusasioita. Tarkemmista tehtävistä 
päätetään ohjesäännöissä. 

Sairanen mainitsi vielä kolmannesta muutoksesta. Osakunnan kerhot eivät voi olla 
rekisteröityjä yhdistyksiä, toisin kuin edellisessä sääntöesityksessä oli mainittu. 
Uudesta esityksestä tämä maininta on poistettu. Tulevaisuudessa WiOLin 
avustuksista on siis päätettävä erikseen, koska se ei voi olla enää osakunnan kerho.  

Civis Nikula kysyi, miksi yhdenvertaisuusvastaavia on säännöissä listattu kaksi, 
mutta päätoimittajia vain yksi. Kuraattorin mukaan tämä johtuu siitä, että 
päätoimittajia valitaan kerrallaan vain yksi. Civis Sutinen tiedusteli, eikö sanoja 
’varsinainen jäsen’ ja ’ulkojäsen’ esiinny missään muualla kuin 3. pykälässä. Sairanen 
vahvisti asian olevan näin. Muillakin osakunnilla on samanlaisia muotoiluja. Sutinen 
pohti, miten stipendisäätiö suhtautuu ulkojäseniin jatkossa. Kuraattori totesi, että 
säätiö päättää asiasta itse. 

Pohdittiin, kiristääkö uusi muotoilu jäsenvaatimuksia aikaisempaan verrattuna. Tällä 
hetkellä sääntöjen mukaan ulkojäseneksi pääsee kuka tahansa ylioppilas. Sairanen 
kertoi, ettei tätä olisi voitu sisällyttää uusiin sääntöihin, koska se ei olisi mennyt läpi. 
Uudet säännöt kuitenkin mahdollistavat sen, että ammattikoulusta valmistunut ja 
ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö voidaan ottaa osakunnan jäseneksi. Civis 
Kaskinen huomautti, että ylioppilas-termi on ollut muutenkin ongelmallinen, koska 
sillä voidaan tarkoittaa kahta asiaa. Civis N. Nurminen kysyi, vaikuttaako muutos 
ohjesääntöihin. Kuraattorin mukaan vaikuttaa, ja ohjesäännöt täytyy joka 
tapauksessa uudistaa. Ohjesääntövaliokunta pyrkii aloittamaan työskentelynsä jo 
kesän aikana. 
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Civis P. Nurminen huomautti, että 42. pykälässä mainitaan kansalliskirjasto eikä -
arkisto. Hän pohti, onko se virheellisesti ilmaistu. Civis J. Tanholan mukaan kyseessä 
on nimenomaan kirjasto, sillä osakunnalla ei ole mitään tekemistä arkiston kanssa. 
Civis Sutinen kysyi, mitä tapahtuu, jos joku nykyinen jäsen ei uusien sääntöjen 
mukaan voisikaan olla jäsen. Sairanen totesi, etteivät uudet säännöt vaikuta 
takautuvasti. Civis Kiviranta tiedusteli, voiko joku olla ei-vaalikelpoinen, koska 3. 
pykälän muotoilusta voisi niin päätellä. Sairasen mukaan muotoilu on tarpeellinen, 
koska esimerkiksi kuraattorin virkaan käy myös entinen jäsen. Uusien sääntöjen 
mukaan kuraattorina voi toimia myös ulkojäsen tai entinen ulkojäsen. 

Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänestäjien tuli kirjoittaa äänestyslippuun ’kyllä’, 
mikäli he kannattivat uusien sääntöjen hyväksymistä ja ’ei’, jos he eivät kannattaneet 
sitä. Äänioikeutettuja oli kokouksessa 22. Ääniä annettiin 22, joista 22 oli kyllä-ääniä 
(LIITE 3). Hyväksyttiin esitys osakunnan uusiksi säännöiksi ensimmäisen kerran. 

12.  KESKUSTELUA YHDENVERTAISUUSILLASTA 

Inspehtori totesi, että kuraattorilta oli tullut hieno viesti yhdenvertaisuusasioihin 
liittyen. Kuraattorin mukaan yhdenvertaisuusillassa oli ollut harmillisen vähän 
osallistujia. Hänen mukaansa osakunnalla menee suurimmaksi osaksi hyvin, ja 
puhetapoihin keskittymällä saadaan vietyä asioita vielä parempaan suuntaan. 
Ohjesääntötyössä tullaan hyödyntämään yhdenvertaisuuskoulutuksesta saatuja 
anteja. Neuvosto oli kokouksessaan pohtinut pitkällisesti etenkin herra- ja 
daamipäivällisiä. Niiden suhteen ei nyt tehdä mitään päätöksiä, mutta asiaa mietitään 
aktiivisesti. Konsepti on ongelmallinen, mutta juhlista ei haluttaisi kuitenkaan 
kokonaan luopua. Kuraattori kehotti jakamaan anonyymiä palautelomaketta aina 
tapahtumien jälkeen. Jos mitä tahansa ikäviä tilanteita tulee eteen, voi olla 
yhteydessä kuraattoriin, inspehtoriin ja neuvostoon.  

Ongelmallisuuksia on myös osakunnan sidosryhmissä. Inspehtori kertoi, että eräs 
seniori oli lähestynyt häntä viestillä. Kyseinen henkilö oli kutsuttu pukkiritareihin, joka 
on ainoastaan miehille suunnattu järjestö. Hänellä olisi kuitenkin halua muuttaa asiaa, 
ja haluaisi siksi jutella kuraattorin sekä osakunnan kanssa tästä. Inspehtori ehdotti, 
että hän voisi kutsua tämän seniorijäsenen esimerkiksi osakunnan kokoukseen 
keskustelemaan asiasta. Muissakin samankaltaisissa järjestöissä on tehty muutoksia 
yhdenvertaisempaan suuntaan. Kuraattori kertoi pukkiritareista: jäseninä on paljon 
meritoituneita henkilöitä, joilla voisi olla tietotaitoa ja annettavaa osakunnalle. 
Ongelmana on kuitenkin ollut se, että he ovat omineet Pamausta ja sen ohjelmaa. 
Myös sukupuolikysymys on luonnollisesti ollut suuri epäkohta. Civis Kaskisen 
mukaan keskustelu olisi tervetullutta, sillä se edistäisi läpinäkyvyyttä. Inspehtori 
ehdotti, että asia otettaisiin käsittelyyn jossakin syksyn kokouksessa. Hän kysyy, 
josko häneen yhteydessä ollut henkilö tulisi sinne. 
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13. LIPUNKANTAJIEN JA AIRUIDEN VALINTA KAATUNEIDEN 
MUISTOPÄIVÄÄN 15.5. 

Kuraattori kertoi, että kyseessä on Pääsky ry:n järjestämä lyhyt juhlameno 
Hietaniemen hautausmaalla. Yhdistys on toivonut osakunnalta edustajia: yhden 
lipunkantajan ja kaksi airutta. Hautausmaalla käymisen jälkeen on myös 
kahvitilaisuus osakuntatiloissa, jossa tarvitaan apua. Civis Kaskinen muistutti, että 
tilaisuus on uskonnollinen. Airuina olivat kiinnostuneita toimimaan cives Mykkänen et 
P. Nurminen. Civis Pellinen ilmoittautui vapaaehtoiseksi lipunkantajaksi. Valittiin 
heidät tehtäviin. Kuraattori lupasi tulla keittämään kahvia. 

14.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että neuvosto käynnistelee valiokuntatyötä. Ohjesääntöjä on 
tarkoitus työstää kesän aikana, jotta ne saadaan syksyllä käsittelyyn. Virkailijoilta 
tullaan kyselemään näkemyksiä heidän omiin ohjesääntöihinsä liittyen. Historiikki- ja 
talousvaliokunta on jo aloitellut työtään. Kuraattori on ollut yhteydessä Karjalan 
Kulttuurirahastoon, joka on antanut osakunnalle vapaat kädet rahankäyttöön ja 
historiikin tekemiseen. Valiokunta kokoontuu kokouksen jälkeen, ja mukaan pääsevät 
kaikki innokkaat. Kolmas valiokunta eli visiovaliokunta tulee pohtimaan 
yhdenvertaisuusasioita ja yleisesti osakunnan tulevaisuutta. Siihenkin pääsevät 
halutessaan mukaan myös neuvoston ulkopuoliset jäsenet. 

15.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

15.1. OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtaja Kaskinen kertoi, että 
hänellä on ollut lieviä ongelmia saada aktivoitua hallituslaisia. Huomenna 
pidetään hallituksen kokous. OYV on valmistellut palkkiollisen viran 
perustamista. Siitä tulee vielä laajempi esitys kommentoitavaksi osakunnille. 
Yhteisosakuntalaisia tapahtumia suunnitellaan koko ajan, ja seuraavaksi on 
tiedossa suursitsit. Kesällä on tarkoitus mennä Inkooseen Nylands Nationin 
kesäpaikalle sekä Oittiin Hämäläis-Osakunnan mökille. Syksyllä järjestetään 
ainakin sitsilaulukonsertti. 

15.2. HYY: Mantan lakitus järjestetään vappuaattona. 

15.3. Osakuntalainen Unioni: Unionin edustajat kävivät viime kokouksessa 
esittäytymässä. Vaaliohjelma on tulossa nähtäväksi jossain vaiheessa. 

15.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. 

16.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Inspehtori kertoi, että hänellä on ollut tarkoituksena kutsua osakuntalaisia vierailulle 
kotiinsa, mutta korona on sotkenut suunnitelmia. Nyt voisi kuitenkin olla taas 
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mahdollista toteuttaa vierailu. Sopiva osallistujamäärä voisi olla 20–30 wiipurilaista ja 
mahdollinen ajankohta ehkä kesäkuun alussa. Inspehtori lupasi kartoittaa omaa 
kalenteriaan ja laittaa sen jälkeen ehdotuksia päivämääristä. Tilaisuudessa tulee 
olemaan tarjolla ruokaa ja juomaa. 

Civis Kaskinen pohti, onko Uppsalasta tullut vielä kutsua Vårbaliin. Kenelläkään ei 
ollut tietoa asiasta. 

Kuraattori toivotti kaikille hyvää vappuviikkoa. 

17.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Inspehtori päätti kokouksen kello 20.36. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Olli-Aaron Kaskinen, 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Venla Sainio, pöytäkirjantarkastaja 
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LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Esitys osakunnan uusiksi säännöiksi 

LIITE 3 Äänestysliput 


