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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 10.5.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 21 jäsentä, 4 ulkojäsentä, 1 seniori (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.27.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Koistinen et A. Tanhola. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Niemi et J. Tanhola. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Lisättiin kohdaksi 12. liikuntasihteerin eron myöntäminen. 
Hyväksyttiin asialista tällä lisäyksellä kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Yliopisto-lehti 

Kutsu Vasa Nationin vuosijuhlille 28.5. (ilmoittautuminen on käynnissä ja 
päättyy 10.5.) 

Sähköinen kutsu V-Dalan Vårbaliin Uppsalaan 13.–14.5. (ilmoittautuminen on 
päättynyt) 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 29.4. DGO:n ja Keskisuomalaisen Osakunnan yhteiset vappusitsit 
Casa Academicalla: pöydässä 103 sitsaajaa, joista 29 wiipurilaisia. Jatkoilla 
suunnilleen sama määrä. 
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Sunnuntaina 1.5. DGO:n vappupiknik Ullanlinnanmäellä: paikalla yhteensä 25 
henkilöä, joista 10 wiipurilaisia. 

Keskiviikkona 4.5. padel-ekskursio: paikalla 12 wiipurilaista. 

Ulkoasiainneuvos kertoi, että viikonloppuna 29.4.–1.5. Tartossa oli ollut 10 
wiipurilaista, jotka olivat osallistuneet korp! Revelian Kommerssiin sekä Volberiin. 
Osakunnan galleriasta löytyy kuvia matkalta. 

WOSu oli kokoustanut maanantaina 9.5. Paikalla oli ollut viisi (5) wiipurilaista. 

Civis Kaskinen ilmoitti edustaneensa lauantaina 7.5. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 
Väärinpäin-sitseillä. Jatkoilla oli näkynyt myös seniori Heiskanen. 

Civis Antikainen kertoi edustaneena SatO-VSO-vappusitseillä perjantaina 29.4. 
Paikalla oli ollut lisäksi civis Mustakallio. 

Päätoimittaja Saukkonen ilmoitti, että uusi Willi on ilmestynyt. Lehti sisältää muun 
muassa vuosijuhlameininkiä sekä kuraattorin haastattelun. Sen voi lukea myös 
netistä. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 13.5. kotiseutukerhon Wirsujuhlat. Ilmoittautua voi tämän päivän 
loppuun mennessä lomakkeen kautta. Tarkoituksena on laittaa kolmen 
ruokalajin perinneruokaillallinen. Tapahtuma alkaa kello 16, mutta paikalle voi 
saapua mihin aikaan vaan.  

Lauantaina 14.5. DGO:n terassisitsit kattosauna Sivistyksellä. 
Ilmoittautuminen on jo päättynyt, infoviesti tulee pian. 

Lauantaina 28.5. Suursitsit. Lisätietoa tulee tällä viikolla. 

Porvoon-retki siirtyy, uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.  

Kuraattori kertoi, että maakuntasihteeri Arminen olisi kiinnostunut järjestämään 
yhteislähdön Lappeenrannan Pride-kulkueeseen lauantaina 18.6. 

Maakuntasihteeri Räsäsen kanssa on puolestaan ollut puhetta kesäretken 
ajankohdasta. Retki suuntautuu Taipalsaarelle, mutta kuntaan pitäisi saada vielä 
yhteys. Alustava ajankohta on elokuun toinen tai kolmas viikonloppu. Toukokuun 
aikana vahvistunee kumpi. 

Itäsuomalaisten kesäjuhlien ajankohta oli alustavasti laitettu lauantaille 27.8. Samaan 
aikaan on kuitenkin Satakuntatalon avajaisjuhla, joten juhlat luultavasti siirretään. 
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Civis Mykkänen kertoi, että 100. filosofisen tiedekunnan promootion toimikuntaan 
pääsee vielä mukaan. Seuraava kokous on torstaina 2.6. Synteesissä, joka sijaitsee 
Kaisa-kirjaston vieressä. Siellä nimetään vastuita toimikuntalaisille. Sitä seuraava 
kokous järjestetään torstaina 16.6. 

Liikuntasihteeri ilmoitti, että huomenna keskiviikkona 11.5. on luvassa pyöräilyä. Kello 
18 tavataan Domus Gaudiumin aulassa, josta lähdetään pyöräilemään Helsingin 
rantareittejä. Retkelle voi osallistua myös kaupunkipyörällä, ja kyseessä ei ole kovin 
pitkä lenkki. Vielä tänään voi ilmoittautua liikuntasihteerille, mikäli kiinnostaa. 

Koulutusneuvos Niemi kertoi, että abi-infokiertue on viikolla 33, varmaankin 17.–19.8. 
Mukaan toivotaan osakuntalaisia esittelemään omaa tiedekuntaansa ja alaansa. 
Asiasta tulee vielä lisäinfoa sähköpostilistalle. 

Cives Huuhilo et Mykkänen pitivät kokoukselle esitelmän WOSusta. Iltarasteja on 
tiedossa keskiviikkona 18.5., maanantaina 23.5. sekä maanantaina 13.6. Mukaan 
saa liittyä matalalla kynnyksellä. Jukolan ja Venlojen viesti on 18.–19.6. 
Mynämäessä. Sinne matkustetaan junalla ja majoitutaan teltassa. Viesteissä pärjää 
millä vain lähtötasolla. Ilmoittautuminen ei ole vielä tässä vaiheessa sitova.  

Liikuntasihteeri kertoi lisäksi Sulkavan Suursouduista. Edellisellä kerralla osallistujat 
olivat menneet seniori Heiskasen mökille Sulkavalle, jossa oli ollut soutamisen lisäksi 
mahdollisuus myös yhteiseen ajanviettoon ja saunomiseen. Suursoudut ovat tänä 
vuonna 7.–10.7., ja lauantaina 9.7. on 30 kilometrin kirkkovenesoutu, johon osakunta 
osallistuu. Soutajia tarvitaan 12 ja lisäksi yksi henkilö perälle. Myös 
kannustusjoukkoihin voi liittyä. Sekä suunnistuksesta että souduista tulee vielä lisää 
infoa. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja ei ollut paikalla, mutta kuraattori välitti häneltä terveisiä. WiOLin 
viime vuoden avustus on nyt maksettu. Jatkossa avustuksesta sovitaan WiOLin 
kanssa tarkemmin, koska sitä varten täytyy toimittaa erinäisiä dokumentteja. 
Osakunnan veroilmoitus on jätetty ja siitä on saatu alustava päätös. HYY maksaa 
toiminta-avustuksensa kesäkuussa. Sen suuruus on vajaat 1400 euroa, joka on hyvä 
määrä verrattuna muihin osakuntiin. Taloudenhoitajalle kannattaa laittaa viestiä, 
mikäli kesällä tulee yli 500 euron kulukorvauksia, koska ne pitää hyväksyttää 
neuvostolla. Civis Nikula kysyi, koskeeko sääntö myös yksittäisiä hankintoja, joiden 
yhteissumma ylittää kyseisen rajan. Asiasta ei ollut varmaa tietoa, mutta kuraattori 
lupasi selvittää sen taloudenhoitajalta.  

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että osakuntahuoneiston ovet ovat piipanneet, mutta asiasta 
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on valitettu HYYlle ja HYY on ilmeisesti korjannut tilanteen. Takaoven pitäisi toimia 
nyt kaikilla kulkuluvilla, kunhan luvan ensin käyttää isomman ulko-oven lukijassa. 
HTK:n siivouspäivä on keskiviikkona 18.5. Tarjolla on ruokaa palkaksi siivoojille. Civis 
Koistinen kysyi, onko keittiöön saatu uutta käsisaippuaa. Kuraattorin mukaan on. 
Huoneistoneuvos kertoi HTK:n tehneen suuren tukkutilauksen. Lisäksi uusi siivooja 
on aloittanut. Toimiston koneelle on yritetty saada Wordia toimimaan, ja tällä hetkellä 
sitä käyttääkseen tarvitsee omat Office-tunnukset.  

11.  UUSIEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN (2. KÄSITTELY) 

Kuraattori kertoi, että esitys uusiksi säännöiksi (LIITE 2) on käsitelty ja hyväksytty 
ensimmäisen kerran viime kokouksessa. Viime syksynä hyväksyttyihin sääntöihin 
verrattuna tähän esitykseen on tehty muutoksia ainoastaan kahteen kohtaan. 
Kolmannessa pykälässä on edelleen maininta ulkojäsenistä, mutta jäsenien välillä ei 
käytännössä ole enää muuta eroa. Varsinaisia jäseniä ovat sääntöesityksen 
Helsingin yliopiston opiskelijat ja ulkojäseniä muiden pääkaupunkiseudun 
korkeakoulujen opiskelijat sekä muualta tulevat kokouksessa hyväksytyt opiskelijat. 
Tämä muuttaa toimintaa siten, että kaikilla on päätösvalta ja vaalikelpoisuus kaikkiin 
virkoihin. Toinen merkittävä muutos on se, että kurinpitolautakuntaan valitaan kahden 
jäsenen sijaan kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, mikä mahdollistaa paremmin 
yhdenvertaisuuden edistämisen osakunnalla. 

Civis Haukka pohti, voisiko muotoilun ”Osakunnan jäseniä ovat…” laittaa heti 
kolmannen pykälän alkuun. Hän myös totesi edelleen vastustavansa kohtaa 
inspehtorin erottamisesta, koska inspehtorin tehtävänä on valvoa ja tukea osakunnan 
toimintaa, ja tämän pitäisi pystyä siihen myös ristiriitatilanteessa. Jos kuitenkin 
ristiriitatilanne on vakava ja osakunta on jakautunut suuren enemmistöön (kaksi 
kolmasosaa) ja pieneen vähemmistöön, niin tällöin inspehtori ei välttämättä pysty 
hoitamaan tehtäväänsä, jos nimittäin suuri enemmistö, inspehtorin tilanteeseen 
puuttuessa, voi sitten erottaa hänet. Kuraattori kertoi, että asiasta oli puhuttu jo 
syksyllä paljon sääntömuutostoimikunnan kesken. Toimikunnan näkemys oli, että on 
osakunnan edun mukaista voida erottaa inspehtori, mikäli tämä toimii osakunnan 
periaatteiden vastaisesti. Civis Nikula huomautti, että jos osakunnan kokous päättää 
inspehtorin valitsemisesta, pitää sillä olla myös oikeus erottaa hänet. Civis Kaskinen 
kysyi, kommentoiko yliopisto tätä kohtaa millään tavalla. Kuraattorin mukaan ei. 
Haukka totesi, että nimittämisestä ei loogisesti seuraa mahdollisuus erottamiseen. 
Hänen mielestään sääntöesitys keskittää valtaa, kun taas nykyiset säännöt 
hajauttavat sitä. Kuraattori ilmoitti toimikunnan olleen näistä perusteluista huolimatta 
eri mieltä asiasta. 

Haukalla oli toinen kysymys liittyen kurinpitolautakunnan kokoonpanoon. Hänen 
mukaansa on ongelmallista, että yhdenvertaisuusvastaavat ovat myös 
kurinpitolautakunnassa, koska se asettaa ikään kuin syyttävän tai puolustavan viran 
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myös tuomarin asemaan. Nikula huomautti, että kurinpitolautakunnassa on myös 
muita virkailijoita, jotka eivät kuitenkaan edusta omaa virkaansa lautakunnassa vaan 
ovat siellä pelkästään jäseninä. Kuraattori lisäsi, että osakunnalla on muitakin 
päällekkäisiä tehtäviä. Lisäksi nämä tehtävät tukevat toisiaan eivätkä ole ristiriidassa. 
Yhdenvertaisuusvastaavat keräävät tietoa siitä, miten osakunnalla menee ja ottavat 
sen huomioon kurinpitotilanteissa. Civis J. Tanhola totesi, että ohjesääntöjen vielä 
puuttuessa ei ole määritetty mitään tarkempia tehtäviä tai jakoja tiettyihin rooleihin. 
Haukka ehdotti, että yhdenvertaisuusvastaavat voisivat olla esimerkiksi 
esittelemässä asioita kurinpitolautakunnalle, mutta ainoastaan lautakunta tekisi 
tuomioita. Kuraattori huomautti, että sääntöesitys ei vielä kerro mitä 
yhdenvertaisuusvastaavat tekevät, ja vasta ohjesäännöt määrittelevät, menevätkö 
yhdenvertaisuusvastaavien ja kurinpitolautakunnan tehtävät päällekkäin. Civis 
Väliketo kertoi, että on itse vastaavassa tehtävässä ainejärjestössä eikä näe 
sääntöesityksen mukaisessa menettelyssä mitään ongelmaa. 

Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänestäjien tuli kirjoittaa äänestyslippuun ’kyllä’, 
mikäli he kannattivat sääntöesityksen hyväksymistä ja ’ei’, mikäli he vastustivat sitä. 
Ääniä annettiin 23, joista 21 oli kyllä-ääniä ja 2 ei-ääniä (LIITE 3). Hyväksyttiin esitys 
osakunnan uusiksi säännöiksi toisen kerran. Koska sääntöesitys on nyt hyväksytty 
kahden kolmasosan äänienemmistöllä kahdessa peräkkäisessä osakunnan 
kokouksessa, voidaan se laittaa eteenpäin yliopistolle. 

Civis Haukka esitti asiaan merkittäväksi eriävän mielipiteen. 

12.  LIIKUNTASIHTEERIN ERON MYÖNTÄMINEN 

Liikuntasihteerinä toimiva civis Kiviranta pyysi eroa virastaan, koska hän on 
valmistumassa ja aikoo lähteä syksyksi ulkomaille. Näin ollen hän ei pysty 
järjestämään toimintaa syksyn aikana. Civis Kaskinen tiedusteli, mistä lähtien uuden 
liikuntasihteerin kausi alkaa. Sovittiin, että uusi liikuntasihteeri aloittaa 
syyslukukauden alusta. Civis Nikula kannatti eron myöntämistä liikuntasihteerille. 
Myönnettiin ero liikuntasihteerin virasta civis Kivirannalle. 

13. LIIKUNTASIHTEERIN VALINTA 

Väistyvä liikuntasihteeri kertoi virastaan: toimintaa voi järjestää juuri sen verran kuin 
haluaa ja oman mielenkiinnon mukaan. Budjettia on jäljellä ja sitä voi käyttää 
esimerkiksi erilaisiin liikuntaekskursioihin. Civis Kaskinen ilmoitti, että Osakuntien 
yhteisvaltuuskunta on suunnitellut yhteistä verkostoa liikuntavastaaville. Civis 
Koistinen tiedusteli, voiko viran jakaa. Virka on mahdollista jakaa, ja lisäksi yhteistyötä 
voi tehdä vaikkapa WOSun kanssa. Cives Koistinen et A. Tanhola olivat 
kiinnostuneita lähtemään virkaan yhdessä. Kuraattori esitti, että valitaan heidät. 
Valittiin cives Koistinen et A. Tanhola liikuntasihteereiksi syyslukukaudelle 2022. 
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14.  ÄÄNESTYS OHJESÄÄNNÖISTÄ POIKKEAMISESTA 
RINKELITOIMIKUNNAN OSALTA 

Kuraattori kertoi, että aiemmin Wiipurin Pamauksen ohjelmaa on järjestänyt 
salaseura, mutta koska Pamaus on koko osakunnan juhla niin nykyään ohjelmasta 
vastaa rinkelitoimikunta. Ohjesäännöissä kuitenkin lukee vielä toisin, joten niistä pitää 
poiketa, mikä vaatii viiden kuudesosan äänienemmistön. Päätettiin järjestää asiasta 
käsiäänestys. Kaikki äänioikeudelliset kannattivat ohjesäännöistä poikkeamista. 
Poiketaan siis ohjesäännöistä siten, että ohjelmaa järjestää Korpelan veljeskunnan 
sijaan rinkelitoimikunta. 

15.  RINKELITOIMIKUNNAN VALINTA 

Civis Nikula kertoi, että Wiipurin Pamauksen ohjelmanumeroita ovat sekä 
rinkelinsiunaus että -lehti. Rinkelitoimikuntaan valitaan korkeintaan neljä henkilöä per 
vuosi, ja ohjelmaa valmistellaan yhdessä edellisten vuosien toimikuntien kanssa. 
Osallistuminen on aikaintensiivistä marraskuun aikana, ja lisäksi uusien 
toimikuntalaisten täytyy itse esiintyä Pamauksessa. Kyseessä on kahden vuoden 
pesti, jossa ensimmäisenä vuonna ollaan esiintyjinä ja toisena vuonna autetaan 
seuraajia. Civis Díaz kysyi, onko tekemistä niin paljon ettei aikaa jää 
ulkoasiaintoiminnalle. Civis Nikulan mukaan tapaamisia on marraskuussa yhtenä 
iltana viikossa sekä iltana ennen Pamausta eli on ainoastaan järjestelykysymys. Civis 
Mykkänen huomautti, että esiintyminen tapahtuu yhdessä eikä sitä tarvitse jännittää. 
Cives Díaz, Saukkonen et Väliketo olivat kiinnostuneita tehtävästä, joten valittiin 
heidät rinkelitoimikuntaan.  

16.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että historiikkiprojektia ollaan jatkamassa ja siihen saa yhä liittyä 
mukaan. Civis Haukka kysyi, minkä ajankohdan historiikista on kyse. Civis Tanhola 
kertoi, että kyseessä on topografinen kuvakokoelma vuosisadan alusta. Kuraattorin 
mukaan muitakin julkaisuja saatetaan tehdä, mutta historiikki täytyy tehdä ensin 
loppuun. Ohjesääntöjä aletaan miettiä, jos säännöt menevät läpi. Ne tulevat syksyllä 
osakunnan kokoukselle käsiteltäväksi. Syksyllä aletaan myös pohtia osakunnan 
strategiaa. 

17. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

17.1. OYV: Kuraattori kertoi, että neuvostossa käsiteltiin Osakuntien 
yhteisvaltuuskunnan esitystä palkkiollisen luottamustoimen perustamisesta. 
Kyse olisi siis tavallaan työntekijästä, jonka tehtävänä olisi edistää osakuntien 
näkyvyyttä ja huolehtia tiettyjen asioiden hoitumisesta. Osakuntakohtaisesti 
tämä tarkoittaisi ainoastaan sitä, että osakunnan jäsenmaksuista maksettaisiin 
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suurempi prosentti OYV:lle, koska OYV rahoittaisi palkkion suurimmaksi 
osaksi itse. Asiasta päätetään vielä virallisessa kokouksessa, johon kaikilta 
osakunnilta kutsutaan edustaja paikalle. Tällä hetkellä esitys on vasta 
kommenttikierroksella. Kuraattori välittää esityksen sähköpostilistalle, ja sitä 
voi kommentoida joko kuraattorille, neuvostolle tai OYV:n puheenjohtajana 
toimivalle civis Kaskiselle.  

Kaskinen kertoi, että OYV järjestää kesämökkeilyä Nylands Nationin 
maatilalla. Maatilan toimitusjohtajaan on oltu yhteydessä, ja hän on kertonut, 
että tilalla on jonkin verran nukkumapaikkoja, oma leipomo, lehmiä, 
savusauna ja kaikkea muuta kivaa ympäristössä. Reissun ajankohta on 
alustavasti 12.–14.8. Jossain vaiheessa kesää mennään myös Hämäläis-
Osakunnan mökille, mahdollisesti kesäkuussa. 

17.2. HYY: Ei kuulumisia. 

17.3. Osakuntalainen Unioni: Unionin vaaliohjelma on lähetetty osakuntien 
hallituksille, ja se toivottavasti julkistetaan pian.  

17.4. Muut sidosryhmät: Kuraattori oli ollut yhteydessä Pääsky ry:hyn, jolla on Villa 
Salmela Jollaksessa. Osakunta järjestää siellä mahdollisesti kesällä jotakin. 
Kaatuneiden muistopäivää vietetään sunnuntaina 15.5. kello 13 alkaen 
Hietaniemen hautausmaalla.  

18.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis N. Nurminen kertoi, että voi näyttää kiinnostuneille, missä osakunnan 
viljelyspalsta sijaitsee. Kukaan ei kuitenkaan ilmoittanut pääsevänsä paikalle 
Nurmisen ehdottamana ajankohtana. Asiaa kartoitetaan vielä WhatsAppissa. Ainakin 
civis Koistinen on kiinnostunut käynnistämään viljelyspalstatoimintaa.  

Civis Haukka kertoi, että hiljattain on ilmestynyt väitöskirja, joka voisi kiinnostaa 
osakuntalaisia. Kyseessä on Viliina Silvosen ”Apeus arkistoäänitteellä: Äänellä 
itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa”.  

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.16. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Sohvi Niemi, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Esitys osakunnan uusiksi säännöiksi 

LIITE 3 Äänestysliput 


