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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 12.9.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 29 jäsentä, 1 seniori, 11 fuksia (joista 9 matrikkelissa) (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Pidettiin esittäytymiskierros. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.48.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et Sainio. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kaskinen et Pellinen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Karjalan Kunnaat -lehti 

Svenska litteratursällskapetin kiitoskortti kuluneesta vuodesta 

Kino Reginan syysohjelmisto 

Kino Reginan talviohjelmisto 

Teatteri Avoimien ovien syysohjelmisto 

Kutsu Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhlille 20.8.  

Sähköinen kutsu Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlille 11.6. 

Sähköinen kutsu yliopiston Farmasiakunnan vuosijuhlille 20.8. 

Sähköinen kutsu Satakuntatalon avajaisillalliselle 27.8. 

Sähköinen kutsu Varsinaissuomalaisen Osakunnan KOY Ylioppilashuone 
Alinan peruskivenmuuraustilaisuuteen 29.9. (ilmoittautuminen on auki ja 
päättyy 14.9.) 
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Sähköinen kutsu Savolaisen osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan yhteisille 
vuosijuhlille 22.10. (ilmoittautuminen on auki ja päättyy 5.10.) 

Sihteeri ilmoitti, että osakunnalla on uusia painettuja kirjekuoria. Ne löytyvät 
toimistosta osakunnan kaapista.  

Civis O.-A. Kaskinen pyysi kertomaan edustamismenettelyistä. Sihteeri kertoi, että 
muiden osakuntien vuosijuhlille subventoidaan kaksi illalliskorttia. Ne jaetaan 
osallistujien kesken, jos edustamaan lähtee enemmän kuin kaksi henkilöä. 
Subvention saamiseksi osallistumisestaan täytyy ilmoittaa sekä sihteerille että 
taloudenhoitajalle, esimerkiksi näiden virkailijasähköposteihin. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 13.5. kotiseutukerhon Wirsujuhlat: paikalla 10 wiipurilaista. 

Lauantaina 14.5. DGO:n terassisitsit: pöydässä 40 henkilöä, joista 18 
wiipurilaisia.  

Lauantaina 28.5. Suursitsit: paikalla 43 wiipurilaista. 

Viikonloppuna 18.–19.6. Jukolan ja Venlojen viesti: paikalla kahdeksan (8) 
wiipurilaista ja yksi seniori.  

Viikonloppuna 8.–10.7. Sulkavan suursoudut: paikalla 15 wiipurilaista.  

Viikonloppuna 19.–21.8. kesäretki: paikalla 17 wiipurilaista ja neljä (4) virolaista. 

Perjantaina 26.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat: pöydässä yhteensä 46 henkilöä. 

Keskiviikkona 31.8. ja torstaina 1.9. yliopiston Check in –tapahtuma 
kansainvälisille opiskelijoille: paikalla osakunnan esittelypisteellä kaksi (2) 
wiipurilaista. 

Lauantaina 3.9. osakuntien yhteinen fuksipuisto: paikalla osakunnan 
esittelypisteellä neljä (4) wiipurilaista. 

Maanantaina 5.9. yliopiston avajaiskarnevaalit: paikalla osakunnan 
esittelypisteellä neljä (4) wiipurilaista. 

Maanantaina 5.9. fuksidiskon etkot DGO:lla: paikalla yhteensä 32 henkilöä. 

Keskiviikkona 7.9. fuksipiknik: paikalla 23 wiipurilaista. 

Lisäksi wiipurilaiset olivat edustaneet seuraavissa tapahtumissa: 

Lauantaina 21.5. Östra Finlands Nationin vuosijuhlat: paikalla neljä (4) 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 9/22 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

   
 

wiipurilaista. 

Maanantaina 23.5. Hämäläis-Osakunnan, Savolaisen osakunnan ja 
Satakuntalaisen Osakunnan yhteiset kämppissitsit: paikalla civis O.-A. 
Kaskinen. 

Lauantaina 11.6. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla civis O.-A. 
Kaskinen, joka oli myös saanut kyseisen osakunnan värienkanto-oikeuden. 

Viikonloppuna 17.–19.6. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kesäretki: paikalla O.-
A. Kaskinen. 

Viikonloppuna 22.–24.7. Kymenlaakson Osakunnan kesäretki: paikalla cives N. 
Nurminen et P. Nurminen. 

Sunnuntaina 24.7. riikalaisen naiskorporaatio Selgan vuosijuhlat: paikalla O.-A. 
Kaskinen. 

Torstaista sunnuntaihin 28.7.–31.7. Savolaisen osakunnan tervahöyryristeily: 
paikalla kuusi (6) wiipurilaista. 

Perjantaina 5.8. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kansallispukupiknik: paikalla 
civis O.-A. Kaskinen et fuksi U. Kaskinen. 

Viikonloppuna 12.–14.8. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan mökkiviikonloppu: 
paikalla O.-A. Kaskinen. 

Viikonloppuna 19.–21.8. korp! Revelian kesäretki Virossa: paikalla civis Sutinen. 

Lauantaina 27.8. Satakuntatalon avajaisillallinen: paikalla neljä (4) wiipurilaista. 

Maanantaina 5.9. yliopiston avajaiset: paikalla osakunnan airuina cives 
Antikainen et Kaskinen. 

Torstaina 8.9. Aalto-yliopiston Stadisuunnistus: paikalla osakunnan rastilla neljä 
(4) wiipurilaista. 

Lauantaina 10.9. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan sitsilaulukonsertti: paikalla 
12 wiipurilaista. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Koulutusneuvokset kertoivat seuraavaa:  

Torstaina 15.9. grilli-ilta Mäkelänrinteen kerhohuoneella. 

Tiistaina 20.9. norsupallopeli-ilta Kumpulassa Annalankentällä. 

Perjantaina 23.9. DGO:n eli Domus Gaudiumin osakuntien ja Savolaisen 
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osakunnan yhteiset fuksiaiset. 

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että torstaina 15.9. on Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien, 
WiOLin koelaulut. Seuraava osakunnan kokous on tiistaina 27.9. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja kertoi, että taloudelle kuuluu hyvää. Kulukorvauksia saa toimittaa 
mielellään myös kesken vuoden eikä pelkästään loppuvuodesta. Taloudenhoitaja 
esitteli kokoukselle kulukorvauskäytäntöjä: lomake tulee täyttää tarkasti ja 
allekirjoittaa. Lisäksi kuitit tulee nitoa siihen kiinni. Kulukorvauslomakkeita löytyy 
lehtihuoneesta sekä osakunnan nettisivuilta.  

Taloudenhoitaja ilmoitti tekevänsä parhaillaan välitilinpäätöstä, joka tullaan 
käsittelemään syksyllä neuvoston kesken. Civis J. Tanhola kysyi, onko osakunnalla 
rahaa. Taloudenhoitajan mukaan on. Civis Díaz kehotti kertomaan, kuinka osakunnan 
jäsenmaksu maksetaan. Taloudenhoitaja kertoi, että osakunnan nettisivuilta löytyy 
tilinumero ja viitenumero, joilla jäsenmaksun voi maksaa. Sen suuruus on 12 euroa. 
Jos maksuista tai muista talousasioista on jotain kysyttävää, taloudenhoitajan saa 
kiinni sähköpostitse. Myös osakunnan WhatsApp-ryhmän kautta voi olla yhteydessä 
häneen. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi HTK:n eli huoneistotoimikunnan olevan useiden järjestöjen 
yhteinen osakuntatiloista vastaava elin. Toimikunnalle voi ilmoittaa, mikäli havaitsee 
tiloissa jotain vikaa. Huomenna tiistaina 13.9. HTK:n on tarkoitus kokoustaa. Tänään 
huoneistoneuvos on avannut tukkeutuneen vessanpöntön. Civis O.-A. Kaskinen 
kysyi, miksei vessoissa ole vieläkään naulakoita. Huoneistoneuvos lupasi ottaa asian 
selvitykseen. Tällä hetkellä HTK:lla on työn alla uusi yhdenvertaisuussuunnitelma 
sekä uusi ympäristösuunnitelma. Ne tulevat osakunnalle nähtäväksi valmistuttuaan. 

11.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi neuvostosta ja sen toiminnasta. Neuvostoon kuuluvat muun muassa 
kuraattori ja sihteeri, mutta myös paljon muita virkailijoita. Se kokoustaa yleensä 
ennen osakunnan kokousta. Kokouksessa käsitellään pitkälti samoja asioita kuin 
osakunnan kokouksessakin, mutta tarkemmin ja usein asioita myös valmistellaan 
osakunnan kokousta varten. Neuvosto piti syksyn ensimmäisen kokouksen äsken, 
mutta oli kokoustanut myös kesällä pari kertaa. Äskeisessä kokouksessa 
keskusteltiin paljon muun muassa tiedotuksesta sekä sosiaalisesta mediasta. 

12. SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

12.1. OYV: OYV:n eli Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtajana toimiva 
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civis O.-A. Kaskinen kertoi kyseessä olevan osakuntien yhteistyöelin, joka 
hoitaa niiden yhteisiä asioita sekä järjestää yhteisiä tapahtumia. Tällä hetkellä 
OYV tekee lähinnä rekrytointityötä eli käy esimerkiksi järjestöjen fuksiaisissa 
mainostamassa osakuntia.  

Kaskinen ilmoitti, että OYV on myös järjestämässä yhteistilausta 
talviylioppilaslakeista. Talvilakkia voi käyttää silloin kun valkolakkia ei käytetä 
eli lokakuun alusta vappuun asti. Jos haluaa osallistua tilaukseen, lakkia voi 
käydä sovittamassa Wahlmanin liikkeessä syyskuun aikana. Talvilakki maksaa 
ilman lyyraa 88 euroa ja osakuntavuori sisältyy hintaan. 

Sihteeri kertoi olevansa myös mukana OYV:ssä toimikuntalaisena. Mukaan 
voi liittyä kuka tahansa yhteisosakuntalaisesta toiminnasta kiinnostunut. 
OYV:ssä voi tehdä hyvin matalan kynnyksenkin hommaa eli mitään suurta 
vastuuta ei tarvitse ottaa. Kuraattorikin kannusti osakuntalaisia lähtemään 
mukaan toimintaan.  

12.2. HYY: Osakunnan vaalipäälliköt kertoivat kokoukselle loppuvuodesta 
järjestettävistä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn 
edustajistovaaleista. Edustajisto on 60-paikkainen päättävä elin 
ylioppilaskunnassa. Siellä päätetään muun muassa talous- ja edunvalvonta-
asioista. Osakunnille etenkin tiloihin liittyvät kysymykset ja päätökset ovat 
tärkeitä. Jos vaaleissa ehdolle lähteminen kiinnostaa, vaalipäälliköt vastaavat 
mielellään kysymyksiin. Ehdokkaita ja muita kiinnostuneita varten on myös 
perustettu WhatsApp-ryhmä, johon pääsee halutessaan liittymään. Kuraattori 
pyysi vaalipäälliköitä kertomaan, millainen vaaliohjelma osakunnilla on. 
Vaalipäällikkö Kivimäki kertoi, että varsinkin tilajako on ollut suuri teema. 
Vaalipäällikkö Kilpeläisen mukaan osakunnan grilli-illassa esitellään ohjelmaa 
tarkemmin.  

Jos vaaleihin haluaa lähteä ehdolle, vaalipäälliköt voivat auttaa käytännön 
asioissa kuten vaalivalokuvan ottamisessa. Ehdolle voivat lähteä kaikki läsnä 
olevat Helsingin yliopiston opiskelijat. Vaaliasioista on jo tiedotettu osakunnan 
sähköpostilistalla, mutta lisää infoa tulee vielä ainakin WhatsAppiin. Civis J. 
Tanhola kysyi, miten ja milloin voi äänestää. Äänestys tapahtuu verkossa parin 
vaaliviikon aikana loppusyksystä. UniCafesta on tavallisesti saanut vaalipullan 
äänestettyään.  

Kuraattori kehotti lähtemään ehdolle matalalla kynnyksellä. Osakunnille on 
tärkeää, että ehdokkaita on mahdollisimman paljon, jotta ääniä saadaan 
runsaasti. Vaaleja kannattaa mainostaa myös kavereille. Ehdolle lähteäkseen 
ei tarvitse olla puoluepoliittisesti orientoitunut, koska osakuntalaiset ajavat 
ensisijaisesti osakuntien yhteisiä etuja. Kuraattorin mukaan edustajistossa 
toimiminen on opettavaista ja kiinnostavaa vaikuttamistyötä. Civis O.-A. 
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Kaskinen lisäsi, että HYY on maailmanlaajuisestikin merkittävä 
ylioppilaskunta, joten siinä mukana olemista osataan varmasti arvostaa. 

12.3. Osakuntalainen Unioni: Osakuntalaisen Unionin edustaja ei ollut paikalla 
kokouksessa, mutta Unionikin keskittyy tällä hetkellä pitkälti 
edustajistovaaleihin. 

12.4. Muut sidosryhmät: Kuraattori kertoi, että osakunta kuuluu muun muassa 
Karjalan Liittoon, jonka jäsenkortin hän oli juuri saanut. Kortilla saa alennuksia 
monista asioista kuten liiton myymistä tuotteista sekä tilavuokrista. 

13.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis Koistinen ilmoitti, että hänellä on jaossa Imatran yhteislukion haalarimerkkejä 
ilmaiseksi. Merkkejä jaettiin kiinnostuneille. 

Civis J. Tanhola kertoi osakunnan stipendisäätiön terveisinä, että fuksistipendihaku 
on tulossa. Haun alkamisesta tiedotetaan myöhemmin. Oleellista on tietää, että 
haussa menestyy sitä paremmin mitä aktiivisemmin syksyn tapahtumissa käy. 
Stipendiä kannattaa kuitenkin hakea joka tapauksessa. Hakeminen on helppoa ja 
tapahtuu nykyään sähköisesti. Stipendinsaajat voivat myös ottaa avecin ilmaiseksi 
Wiipurin Pamaukseen, joka järjestetään keskiviikkona 30.11. Päivämäärä kannattaa 
jo laittaa kalenteriin. Fuksit pääsevät ilmaiseksi Pamaukseen riippumatta siitä, 
saavatko he stipendin vai eivät. Osakuntanauhan saa ainoastaan juhlan 
cocktailtilaisuudessa. 

Sihteeri ilmoitti jakavansa osakuntatarroja kokouksen jälkeen. Tarran saadakseen 
täytyy näyttää todistus maksetusta osakunnan jäsenmaksusta. 

Civis N. Nurminen kysyi, missä kokousjatkot ovat. Kuraattori kertoi, että osakunnan 
kokouksen jälkeen on tapana mennä jatkoille lähistöllä sijaitsevaan ravintola 
Wanhaan Kettuun. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.41. 

 

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 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Mikko Pellinen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


