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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 27.9.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 23 jäsentä, 10 fuksia (joista 10 matrikkelissa) (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Pidettiin esittäytymiskierros. Kuraattori avasi kokouksen kello 19.32.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Ansa Kilpeläinen et N. Nurminen. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Díaz et J. Tanhola. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Sähköinen kutsu Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlille 8.10. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy tänään 27.9.) 

Sähköinen kutsu Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen vuosijuhlille 15.10. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 30.9.) 

Sähköinen kutsu LUT-yliopiston ylioppilaskunnan LTKY:n vuosijuhlille 29.10. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 6.10.) 

Sihteeri kertasi edustuskäytäntöjä. Osakunta tarjoaa subvention myös LTKY:n 
vuosijuhlille. Kuraattori kannusti wiipurilaisia lähtemään kyseisiin juhliin. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei ollut paikalla kokouksessa, mutta hän oli välittänyt 
seuraavanlaiset terveiset:  
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Torstaina 15.9. grilli-ilta Mäkelänrinteen kerhohuoneella: paikalla 42 
wiipurilaista. 

Tiistaina 20.9. norsupallopeli-ilta Kumpulassa Annalankentällä: paikalla 15 
wiipurilaista. 

Perjantaina 23.9. Domus Gaudiumin Osakuntien ja Savolaisen osakunnan 
yhteiset fuksiaiset: paikalla yhteensä 56 henkilöä. Civis Pykäläinen kertoi 
suuren fuksilauman lähteneen jatkoille Satakuntalaiselle Osakunnalle 
fuksiaisten jälkeen. 

Civis N. Nurminen ilmoitti edustaneensa perjantaina 23.9. Varsinaissuomalaisen 
osakunnan rapujuhlilla yhdessä civis P. Nurmisen kanssa sekä lauantaina 17.9. 
Kymenlaakson Osakunnan rapujuhlilla yhdessä cives P. Nurmisen, Antikaisen et 
Välikedon kanssa. 

Civis Mustakallio oli edustanut perjantaina 19.8. Savolaisen osakunnan Väärinpäin-
sitseillä. 

Civis O.-A. Kaskinen ilmoitti edustaneensa perjantaina 16.9. Etelä-Pohjalaisen 
Osakunnan Kurikka-kerhon avajaisissa Bottalla, lauantaina 17.9. Turun yliopiston 
osakuntien kiitospäivässä Turussa sekä lauantaina 24.9. Pohjois-Pohjalaisen 
Osakunnan fuksipäivällisillä Bottalla. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei ollut paikalla kokouksessa, mutta hän oli välittänyt 
seuraavanlaiset terveiset:  

Perjantaina 7.10. fuksisitsit. Ilmoittautuminen on vielä auki. Sitsit ovat fukseille 
ilmaiset. 

Lauantaina 15.10. WiOLin syyskonsertti Balderin salissa kello 18. Konserttiin 
järjestetään mahdollisesti ekskursio. 

Lisäksi lenkkikerho kokoontuu maanantaina 3.10. kello 17.30 Domus Gaudiumin 
edustalla. Lenkille kannattaa ottaa mukaan hyvät kengät ja säänmukaiset varusteet. 
Aiempaa liikuntataustaa ei tarvita. 

Kuraattori kertoi, että Wiipurin Pamaus on tulossa. Pamausmestari oli esitellyt 
neuvoston kokouksessa juhlan budjettia ja muita suunnitelmia. Pamaus järjestetään 
keskiviikkona 30.11. ja silliaamiainen seuraavana päivänä 1.12. Seuraavassa 
kokouksessa valitaan juhlaan revyyvastaava sekä arpajaisvastaavat. Revyyvastaava 
toteuttaa näytelmä- tai videomuotoisen esityksen, jossa revyytoimikunta on mukana. 
Arpajaisvastaavat järjestävät juhlassa arpajaiset, joihin he hankkivat palkintoja 
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maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta. Tavallisesti arpajaisvastaavina on toiminut 
kahdesta kolmeen fuksia. Virka on helppo ja siihen saa neuvoja edeltäjiltä. Civis 
Koistinen kertoi, että arpajaisvastaavana toimiminen on hyvä tapa tutustua 
osakuntaan ja muihin fukseihin. Kuraattori paljasti Pamauksen paikaksi 
Satakuntatalon Kilta-salin. Juhla maksaa civiksille 80 euroa, mutta fuksit pääsevät 
ilmaiseksi ja revyyläiset alennetulla hinnalla. Fuksit, jotka saavat stipendin voivat 
ottaa myös avecin ilmaseksi. Civis O.-A. Kaskinen muistutti, että osakuntanauhan 
saa ainoastaan Pamauksen cocktailtilaisuudessa. 

9. TALOUS 

Taloudenhoitaja ei ollut paikalla kokouksessa, mutta hän oli välittänyt terveisiä: 
stipendisäätiöltä on haettu toiminta-avustusta ja säätiö on sen myöntänyt. Lisäksi 
taloudenhoitajalle saa toimittaa kulukorvauksia tavalliseen tapaan. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, ettei huoneistotoimikunnan suunnalta ole mitään erityistä 
tiedotettavaa. Toinen vessa on edelleen tukossa. Huomenna keskiviikkona 28.9. 
järjestetään DGO:n tilakoulutus kello 18. Koulutus on kaikille avoin ja siellä on 
kahvitarjoilu. 

Kuraattori kertoi, että neuvoston kokouksessa oli käyty läpi HTK:n valmistelemia 
uusia turvallisemman tilan periaatteita. Neuvosto oli pitänyt dokumenttia kattavana ja 
hyväksynyt sen. HTK:n ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavana toimiva civis 
Jurvanen tulee esittelemään sitä seuraavaan osakunnan kokoukseen. Kuraattori 
lupasi laittaa dokumentin liitteeksi kokouskutsuun. Turvallisemman tilan periaatteet 
tulevat näkyville osakuntatiloihin luultavasti syksyn aikana.  

11.  HYYN VAALIT 

Vaalipäälliköt kertoivat, että ehdokasilmoittautuminen on auki huomiseen kello 12 
asti. Ehdokkaaksi haluavat voivat ilmoittautumisen lisäksi täyttää vaalikoneen sekä 
otattaa itsestään vaalikuvan. Mitään muuta kampanjointia ei tarvitse tehdä, jos ei 
halua. Kuraattori referoi osakuntien vaaliohjelmaa kokoukselle. Osakuntalaiset ajavat 
opiskelijoiden yhteisiä etuja eivätkä puoluepoliittisia tavoitteita. Vaalipäälliköt 
ilmoittivat järjestävänsä juhlat kaikille ehdokkaille. Civis Mustakallio muistutti, että jos 
valmistuu viidessä vuodessa niin ehdolle lähtemiseen on vain kaksi mahdollisuutta. 
Ehdokkaana on myös hyvä sitoutua ottamaan paikka vastaan, mikäli sellaisen saa. 
Kuraattorin mukaan tilalle saa kuitenkin helposti myös korvaajan, jos sattuu 
esimerkiksi valmistumaan kesken kauden. Asiasta ei siis tarvitse stressata ja 
osakunnille tärkeintä on, että ääniä saadaan mahdollisimman paljon. Vaikkei itse 
lähtisi ehdolle, kannattaa silti äänestää jotakuta osakuntalaista. 



 
WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 10/22 
   
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 
 
 

   
 

12.  APUEMÄNTIEN VALINTA LOPPUVUODELLE 2022 

Emäntä Mykkänen kertoi, että pari apuemäntää on muuttanut ulkomaille eli 
emännistö tarvitsisi lisävahvistusta. Loppuvuonna emännistöä tarvitaan kokouksissa, 
parilla sitseillä, Pamauksen piirakkatalkoissa sekä muutamilla keskiviikkokahveilla. 
Virkaan ei vaadita ruoanlaittokokemusta eikä muitakaan valmiuksia. Civis P. 
Nurminen kertoi tykästyneensä ruoanlaittoon nimenomaan apuemäntänä 
toimiessaan. Emäntä Mykkänen lisäsi, ettei hänkään ollut ollut emännistössä ennen 
nykyistä virkaansa. Kuraattori muistutti, että kyse on vain loppuvuodesta eli lyhyestä 
ajasta. Virasta saa silti pisteitä stipendi- ja asuntohauissa.  

Sihteeri ilmoitti, että emännistöön oli saapunut yksi hakemus fuksi Goldbergiltä. Myös 
civis Inkilä ilmaisi kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Civis Koistinen esitti, että 
hyväksytään molemmat apuemänniksi. Cives Díaz et O.-A. Kaskinen kannattivat. 
Hyväksyttiin fuksi Goldberg et civis Inkilä apuemänniksi loppuvuodelle 2022. 

13.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Neuvoston kahden viikon takaisen kokouksen pöytäkirja kiersi nyt ensimmäistä 
kertaa kokouksessa. Kyseinen menettely on määritelty uusissa säännöissä. 
Kuraattori kertoi, että pöytäkirjasta saa helposti tietoa neuvoston käsittelemistä 
asioista. Tänään neuvoston kokouksessa oli puhuttu muun muassa turvallisemman 
tilan periaatteista sekä daami- ja herrapäivällisistä. Kyseisiä juhlia on tavattu järjestää 
keväisin ja syksyisin vastavuoroisesti. Juhlien sukupuolittuneisuudesta on kuitenkin 
herännyt paljon keskustelua, joten neuvosto on yrittänyt pohtia, mitä niiden suhteen 
tehtäisiin. Nyt oli päätetty, että visiovaliokunta alkaa pohtia asiaa tarkemmin. Tänä 
syksynä daamarit järjestetään vielä muuten normaalisti, mutta niitä varten luodaan 
ilmoittautumislomake, jolla osallistujat voivat itse määrittää, haluavatko tulla 
järjestämään vai pöytään. Lomakkeeseen laitetaan myös kolmanneksi vaihtoehdoksi 
arvonta näiden kahden porukan väliltä. Kuraattorin mukaan tämäkään menettely ei 
täysin ratkaise sukupuoliongelmaa, mutta ainakin ihmiset voivat päättää nyt itse sen 
sijaan, että heidät automaattisesti sijoitettaisiin jompaankumpaan ryhmään. Juhlat 
järjestetään perjantaina 18.11. Kuraattori kehotti osakuntalaisia kertomaan 
ajatuksiaan asiaan liittyen esimerkiksi nettisivuilta löytyvän anonyymin 
palautelomakkeen kautta. 

14.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

14.1. OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtajana toimiva civis O.-A. 
Kaskinen kertoi kyseessä olevan osakuntia yhdistävä elin, joka järjestää 
massatapahtumia ja hoitaa käytännön asioita. Tällä hetkellä OYV ei tee mitään 
erityistä. Seuraava suurempi tapahtuma on luultavasti tammikuussa 
järjestettävä osakuntaristeily. Tällä viikolla ehtii vielä osallistua 
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talvilakkitilaukseen. Perjantaihin asti voi käydä Wahlmanilla mittauttamassa 
päänsä ja maksamassa lakista ennakkomaksun. Talvilakin käyttöaika alkaa 
lokakuun alusta. 

14.2. HYY: Edustajistovaalit ovat tulossa. 

14.3. Osakuntalainen Unioni: Järjestösihteeri kertoi, että Osakuntalainen Unioni on 
linkki HYYn edustajiston ja suomenkielisten osakuntien välillä. Osakunnilla ei 
ole tänä vuonna yhteistä vaalipäällikköä. Tällä hetkellä Unioni järjestää 
pääasiassa edustajistokokouskatsomoita. Unionia voi seurata esimerkiksi 
Instagramissa, jos haluaa saada tietoa tapahtumista. 

14.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. 

15.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kuraattori kertoi, että seuraava kokous on siirtynyt maanantaille 17.10. Kokouksessa 
tullaan käsittelemään paljon kiinnostavia juttuja, etenkin Pamaukseen liittyen. 
Pamausvirkoihin järjestetään myös erillinen haku eli ei haittaa, vaikka kokoukseen ei 
pääsisi paikalle. 

Koulutusneuvos Niemi ilmoitti, että HETEKA-päivä on keskiviikkona 19.10. Silloin 
bussillinen abeja tulee maakunnasta tutustumaan Helsinkiin, yliopistoon ja 
osakuntaan. Aamupäivällä noin kello 10 alkaen tarvittaisiin osakuntalaisia 
esittelemään omia kampuksiaan eli käytännössä kiertelemään ympäriinsä ja 
näyttämään paikkoja. Abeja kiinnostavat lähtökohtaisesti ainakin lääketiede, 
oikeustiede, matematiikka sekä valtiotieteet. Myös iltapäiväksi tarvittaisiin ihmisiä 
mukaan. Osakuntatiloissa järjestetään rastityyppistä ohjelmaa noin kello 15–18. 
Kiinnostuneet voivat ilmoittautua koulutusneuvos Niemelle, mielellään 
WhatsAppissa. Rasteja ei tarvitse keksiä itse vaan riittää, että ilmestyy paikalle. Civis 
O.-A. Kaskinen huomautti, että HETEKA-päivään osallistumisesta saa pisteitä 
stipendihaussa. 

Tiedotusneuvos kertoi tehneensä osakunnan mainosjulisteita vietäväksi kampuksille. 
Niitä on jo keskustakampuksella sekä Aalto-yliopistolla, mutta muuallekin voisi vielä 
viedä. Tiedotusneuvos jakoi julisteita kiinnostuneille. 

Huoneistoneuvos muistutti, että fuksistipendihaku alkaa lokakuun puolivälissä. 
Fuksien kannattaa käydä mahdollisimman monessa tapahtumassa, sillä se parantaa 
mahdollisuuksia saada stipendi. Haku on sähköinen ja siitä tulee tarkempia ohjeita 
myöhemmin.  

Sihteeri ilmoitti jakavansa taas osakuntatarroja kokouksen jälkeen.  
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16.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.43. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Miquel Díaz, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


