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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 25.10.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 18 jäsentä, 9 fuksia (joista 9 matrikkelissa), 2 senioria (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.24.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et Hyväri. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Inkilä et Kivimäki. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Sähköinen kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun Paloon 28.10. 
(ilmoittautuminen on päättynyt) 

Sähköinen kutsu Hämäläis-Osakunnan vuosijuhlille 19.11. (ilmoittautuminen 
on auki ja päättyy 6.11.) 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei ollut paikalla kokouksessa, joten sihteeri kertoi seuraavaa:  

Keskiviikkona 19.10. HETEKA-päivä: paikalla 11 wiipurilaista, 35 abia ja yksi 
(1) Kymenlaakson Osakunnan jäsen. 

Civis Nikula kertoi edustaneensa lauantaina 22.10. Savolaisen osakunnan ja 
Karjalaisen Osakunnan yhteisillä vuosijuhlilla yhdessä viiden muun wiipurilaisen 
kanssa. Cives N. Nurminen et P. Nurminen olivat saaneet molempien osakuntien 
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värienkanto-oikeuden. Kokous onnitteli heitä.  

Civis O.-A. Kaskinen ilmoitti olleensa perjantaina 21.10. myös samaisten vuosijuhlien 
ulkomaisille vieraille suunnatuilla KV-sitseillä. 

Cives N. Nurminen, P. Nurminen et Mustakallio olivat olleet perjantaina 21.10. 
Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan Lapin Lupon rapujuhlilla. 

Cives Antikainen et Saukkonen olivat puolestaan edustaneet lauantaina 22.10. 
Satakuntalaisen Osakunnan Satakuntalaisessa Ehtoossa. 

Fuksi Melto oli ollut lauantaina 22.10. juhlimassa Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 
Parttenkoliaasia. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja ei ollut paikalla kokouksessa, joten sihteeri kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 28.10. nuorseniorisitsit, ilmoittautua voi vielä tänään. 

Perjantaina 28.10. halloween Heurekassa. 

Sunnuntaina 30.10. pesäpalloa Meilahdessa DGO:n kesken, kello 13–15. 

Perjantaina 4.11. syyssitsit. 

Keskiviikkona 9.11. lukudraama. 

Perjantaina 11.11. DGO:n fuksibileet. 

Keskiviikkona 16.11. virkailijailta sekä Wiipurin Pamauksen tanssiharjoitukset ja 
etiketti-ilta. 

Perjantaina 18.11. daamarit, kaikki osallistujat ilmoittautuvat. 

Lauantaina 26.11. B-fest. 

Civis Mykkänen kertoi, että Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat kokoustaa ensi 
maanantaina kello 18. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kokoukseen. Civis Miikki 
tiedusteli, onko DGO:n debattia tulossa. Kuraattorin mukaan debatti siirtyi 
alkuperäisestä ajankohdastaan. Toiminnanohjaajalta pitää kysyä asiasta. 

9. TALOUS 

9.1. Talousarvio vuodelle 2023, 1. käsittely: Taloudenhoitaja esitteli kokoukselle 
osakunnan talousarviota vuodelle 2023 (LIITE 2). Suurin osa budjeteista 
pysyy ennallaan, mutta muutamia on nostettu nykyisen yleisen taloustilanteen 
vuoksi. Talousarviossa on verrokkina aiempien vuosien arvioita sekä toteumia, 
vaikkakin tämän vuoden toteumaan tulee vielä muutoksia.  
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Wiipurin Pamauksen sekä vuosijuhlien tuottojen odotetaan pysyvän 
suunnilleen samana ja tasapainossa menojen kanssa. Toimikuntien budjetit 
ovat suurimmilta osin ennallaan, mutta esimerkiksi emännistön budjettia 
nostetaan. Jo tänä vuonna kokoustarjoiluihin on mennyt aiempaa enemmän 
rahaa, koska ruoan hinta on noussut. Myös edustuksen budjettia lisätään, sillä 
illalliskortitkin ovat kallistuneet. Osakuntalehti Willin, hallinnon sekä 
kansainvälisen edustuksen budjetit pysyvät samana. Edustajistovaaleihin ei 
ole varattu rahaa, koska vaaleja ei järjestetä ensi vuonna. Kulujäämän pitäisi 
olla suunnilleen samassa linjassa edeltävien vuosien kanssa. Jäsenmaksuista 
ja HYYn toiminta-avustuksesta oletetaan tulevan saman verran rahaa kuin 
aiemmin, mutta stipendisäätiöltä haetaan enemmän tukea. Tavoitteena on 
nollatulos. Tältä vuodelta ollaan toistaiseksi plussalla, mutta kuluja on tulossa 
vielä runsaasti. Ensi vuonna pitää mahdollisesti tehdä lisätalousarvio, kunhan 
tiedetään, kuinka paljon rahaa juhlavuoden järjestelyihin kuluu. 

Civis O.-A. Kaskinen kysyi, miksei kv-edustuksen budjettia ole nostettu, vaikka 
muun edustuksen on. Illalliskorttien hinnat nousevat luultavasti ulkomailla yhtä 
lailla kuin Suomessakin. Myös osakunnan juhlavuosi voi vaikuttaa 
kansainvälisen edustuksen määrään. Taloudenhoitaja piti kysymystä 
aiheellisena ja totesi osakunnan voivan hakea enemmän toiminta-avustusta, 
mikäli kulut kasvavat. Pohdittiin, pitäisikö sekä Viron- että Ruotsin-matkojen 
budjettia nostaa vai pelkästään toisen. Virossa on yleensä edustettu 
useammin, mutta toisaalta Ruotsiin matkustaminen saattaa maksaa 
enemmän. Budjettien nostaminen voisi kuitenkin lisätä edustusintoa. Kokous 
näki perusteltuna korottaa molemmat budjetit 800 eurosta 1000 euroon.  

Civis Nikula pohti, että Östra Finlands Nationin kanssa voisi yrittää tehdä jotain 
muuta yhteistyötä perinteisen Viipurin-matkan sijaan, koska sitä ei voida 
nykytilanteessa järjestää. Siihen ei tarvita erillistä omaa kohtaa vaan 
järjestelyjä varten voidaan käyttää esimerkiksi kotiseutukerhon budjettia. 
Ideaa pidettiin hyvänä. Mahdollisesta yhteistyöstä voidaan laittaa maininta 
ensi vuoden toimintasuunnitelmaan. Civis Kivimäki mietti, pitäisikö Willin 
painokuluihin varata enemmän rahaa, jotta lehtiä saataisiin useampi 
värillisenä. Taloudenhoitajan mukaan budjetti on aiemmin alittunut eli sitä ei 
ole ainakaan toistaiseksi syytä nostaa.  

Civis Nikula ehdotti, että hyväksytään talousarvio muutoksin. Cives O.-A. 
Kaskinen et Mykkänen kannattivat. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 
muutoksin ensimmäisessä käsittelyssä. 

9.2. Muut talousasiat: Taloudenhoitajan mukaan taloudelle kuuluu muuten hyvää. 
Hän kehotti osakuntalaisia maksamaan Pamauksen illalliskortit ajoissa sekä 
toimittamaan kulukorvauksia, mikäli sellaisia on.  
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10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että huoneistotoimikunta on löytänyt toimiston kassakaapin 
kadonneet avaimet niiden oltua kadoksissa monen vuoden ajan. Yksi sauvasekoitin 
on mennyt rikki. Viimeisimmässä kokouksessaan HTK on päättänyt omilla varoillaan 
ostaa kuivausrummun osakuntien käyttöön. Samassa kokouksessa oli mietitty, 
pitäisikö wiipurilaisten omistama kattokruunu asentaa salin kattoon. Kiinnityksen ei 
pitäisi maksaa kovin paljoa ja se voisi kuulua osakunnan juhlavuoden ohjelmaan. 
Huoneistoneuvos kertoi, että HTK ei ollut ymmärtänyt, mihin palautelistaan 
kirjoitetuilla ”tulpilla” viitataan. Civis O.-A. Kaskinen kiitti WC-tiloihin asennetuista 
naulakoista.  

11.  WIIPURIN PAMAUS 2022 

11.1. Yleiset pamausasiat: Pamausmestari osallistui kokoukseen etäyhteydellä. 
Hän kertoi soitelleensa kunniajäsenille, jotka olivat lähettäneet osakunnalle 
paljon terveisiä. Inspehtori ja kansleri pitää vielä käydä kutsumassa 
henkilökohtaisesti. Seniori Pohjalainen tiedusteli, kuinka moni on jo 
ilmoittautunut juhlaan. Pamausmestarin mukaan ilmoittautuneita on 82, 
vaikkakin muutama saattaa olla kahteen kertaan. Muille osakunnille sekä 
ulkomaisille ystävyysjärjestöille on lähetetty kutsut. Juhlatilaan mahtuu 148 
henkilöä ja se luultavasti tulee täyteen. Pamausmestari poistui kokouksesta. 
Civis Mykkänen ilmoitti lähtevänsä kutsumaan inspehtoria tämän viikon 
torstaina. Kuraattori puolestaan hoitaa kanslerin kutsumisen ensi viikon 
maanantaina. Molempiin saa tulla mukaan. 

11.2. Revyyvastaavan valinta: Kuraattori ja seniori Pohjalainen kertoivat omista 
kokemuksistaan revyyvastaavina. He suosittelivat lämpimästi lähtemään 
mukaan revyyseen. Esityksestä saa tehdä täysin omannäköisensä ja se on 
Pamauksen pidetyimpiä ohjelmanumeroita. Osallistujat saavat illalliskortin 
halvemmalla, ja projekti itsessään on mahtava tapa virittäytyä 
juhlatunnelmaan. Mainospuheista huolimatta kukaan ei heti ilmaissut 
kiinnostusta tehtävää kohtaan, joten käsiteltiin välissä kohdat 12, 13 ja 14. 
Pienen pohdinnan jälkeen cives N. Nurminen et P. Nurminen ilmoittivat 
ryhtyvänsä revyyvastaaviksi. Valittiin heidät. Siirryttiin kohtaan 15. 

12.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että neuvoston kokouksessa oli puhuttu tulevasta juhlavuodesta, 
mahdollisista kunniajäsenistä sekä vuosijuhlaviikosta. Uusia osakuntatuotteita 
ideoidaan myytäväksi juhlaviikolle. Neuvosto ottaa vastaan ideoita tuotteiksi tai 
muuten juhlavuoden ohjelmaksi. Kokouksessa oli keskusteltu myös ohjesäännöistä, 
jotka tulevat luultavasti ensi vuoden alussa osakunnalle käsiteltäviksi. 
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Emerituskuraattori Sairanen tiedusteli, oliko kunniajäseniksi jo ehdotuksia. 
Kuraattorin mukaan nimiä ei ollut noussut vielä toistaiseksi esiin. 

13.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

13.1. OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtajana toimiva civis O.-A. 
Kaskinen kertoi, että viimeisen viikon sisällä ei ole tapahtunut mitään. 

13.2. HYY: Vaalipäällikkö Kivimäki kertoi, että huomenna alkaa ensimmäinen 
äänestysviikko HYYn edustajistovaaleissa. Äänestää voi perjantaihin asti ja 
seuraavalla viikolla maanantaista keskiviikkoon. Vaalikoneesta pystyy 
katsomaan ehdokkaita. Wiipurilaisista ehdolle ovat lähteneet tänä vuonna Ella 
Miikki, Jaakko Tanhola, Ulriikka Roiha, Lauri Mustakallio sekä Anna Koskela. 

13.3. Osakuntalainen Unioni: Vaalit ovat tulossa. 

13.4. Muut sidosryhmät: Ei kuulumisia. 

14.  ERON MYÖNTÄMINEN APUISÄNNISTÖN JÄSENELLE 

Kuraattori kertoi, että seniori Repetti oli pyytänyt eroa isännistöstä. Civis Díaz ehdotti, 
että myönnetään hänelle ero. Civis O.-A. Kaskinen kannatti. Myönnettiin ero 
apuisännän virasta seniori Repetille. 

Palattiin kohtaan 11. 

15.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Todettiin, että kokouksen jälkeen suunnataan jatkoille ravintola Wanhaan Kettuun. 

16.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.51. 

 

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. 

 
 
 
 
_______________________ 
Sanna Inkilä, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Seppo Kivimäki, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Talousarvio vuodelle 2023 


