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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 16.1.2023 klo 19.00 

LÄSNÄ: kuraattori, 34 jäsentä (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.30.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives O.-A. Kaskinen et J. Tanhola. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Muttonen et Mykkänen. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Joulukortti Västmanlands-Dala Nationilta 

Hämäläis-Osakunnan Hälläpyörä-lehti 4/2022 

Teknologföreningenin Modulen-lehti 4/22 

Taidekeskus Salmelan ohjelmisto 

Suomen Kulttuurirahaston vuosikertomus sekä apurahat 2021–2022 

Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlille 4.2. (ilmoittautuminen on 
auki ja päättyy 22.1.) 

Sähköinen kutsu Yliopiston farmasiakunnan vuosijuhlille 18.2. (ilmoittautuminen 
on päättynyt) 

Sähköinen kutsu Östra Finlands Nationin vuosijuhlille 18.2. (ilmoittautuminen on 
auki ja päättyy 3.2.) 

Sähköinen kutsu Savolaisen osakunnan vuosijuhlille 18.2. (ilmoittautuminen on 
auki ja päättyy 6.2.) 
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Sähköinen kutsu Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlille 18.2. (ilmoittautuminen on 
auki ja päättyy 6.2.) 

Sähköinen kutsu Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlille 25.2. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 3.2.) 

Sihteeri kertasi edustuskäytäntöjä. 

Kuraattori kertoi saaneensa airutkutsun oikeustieteellisen tiedekunnan 
tohtoripromootioon, joka järjestetään 15.–17.6. Seuraavassa kokouksessa on 
tarkoitus valita kaksi airutta promootioon. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Torstaina 15.12. ja lauantaina 17.12. WiOLin konsertit: paikalla 30 laulajaa, 
joista suurin osa wiipurilaisia. 

Sunnuntaina 18.12. kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot ja glögimaistelu: paikalla 
neljä (4) wiipurilaista. 

Maanantaina 26.12. Tapsantanssit Lappeenrannassa: etkoilla 13 wiipurilaista, 
lisää liittyi mukaan illan aikana. 

Sunnuntaina 15.1. viime vuoden emännistön ja isännistön virkistys: paikalla 15 
wiipurilaista. 

Civis O.-A. Kaskinen ilmoitti edustaneensa lauantaina 17.12. Pohjalaisen 
Valtuuskunnan joulupäivällisillä. Paikalla olivat olleet myös civis Melto sekä seniorit 
N. Nurminen et P. Nurminen. 

Lisäksi Kaskinen oli ollut lauantaina 14.1. Turun ja Porin läänin Topelius-juhlassa. 

Civis Iitiä kertoi olleensa lauantaina 17.12. Meridiaanin synttärisitseillä kahden muun 
wiipurilaisen kanssa. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa: 

Lauantaina 21.1. Professors’ Rock Tavastialla. Yhteislähtö osakunnalta kello 
19.30, ilmoittautuminen kulttuurisihteerille. 

Perjantaina 27.1. virkailijanvaihtokaronkka. Infoviesti tulossa myöhemmin 
tänään. 

Maanantaina 30.1. wiipurinrinkeleidenleivontailta. 
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Keskiviikkona 1.2. ekskursio Kansallismuseoon. 

Perjantaina 17.2. HIFK-SaiPa-peli Helsingin jäähallilla. Ilmoittautuminen 
liikuntasihteeri Koistiselle. 

Civis O.-A. Kaskinen ilmoitti, että stipendisäätiö järjestää stipendihakuinfon 
keskiviikkokahvien yhteydessä 25.1. 

Vuosijuhlamestari Huomolin kertoi vuosijuhlatoimikunnan tapaavan perjantaina 20.1. 
kello 18. Mukaan saa liittyä, vaikkei kuuluisikaan toimikuntaan. 

Kulttuurisihteerin mukaan kirjakerho sekä lukudraama jatkuvat tänä vuonna. 
Molemmista voi olla yhteydessä kulttuurisihteeriin. 

9.  TALOUS 

Taloudenhoitaja esitteli kokoukselle kulukorvauslomaketta. Kaikki oleellinen löytyy 
lomakkeesta itsestään. Kuitit tulee nitoa erilliselle paperille, joka liitetään 
lomakkeeseen. Kulukorvauksia voi antaa kokouksessa taloudenhoitajalle tai jättää 
kirjekuoressa osakunnan postilaatikkoon. Lomakkeita löytyy lehtihuoneen hyllystä. 

Taloudenhoitaja kertoi, että osakunnan kokouksen tulee myöntää hänelle 
tilinkäyttöoikeudet. Kuraattori esitti, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet virkakautensa 
päättäneeltä taloudenhoitajalta, ja myönnetään ne uudelle taloudenhoitajalle. Civis 
O.-A. Kaskinen kannatti. 

Päätettiin poistaa kaikki olemassa olevat osakunnan tileihin kohdistuvat 
tilinkäyttöoikeudet. Päätettiin myöntää osakunnan kaikkiin tileihin uudet täydet 
tilinkäyttöoikeudet Vilma Välikedolle. Tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy oikeudet 
verkkopankkitunnuksiin. 

10.  HTK 

Uusi huoneistoneuvos esittäytyi. Hän kertoi, että huoneistotoimikunta ei ole vielä 
kokoontunut. Kulkulupahakemukset on käsitelty neuvoston kokouksessa, ja kaikille 
luvan hakeneille on sellainen myönnetty. Joidenkin lupatyyppeihin oli tehty 
muutoksia, lähinnä kulkuoikeuksia laajentaen. Huoneistoneuvos kertoi, että hänelle 
tulisi ilmoittaa, mikäli jollakulla on kulkulupa muuhun HYYn omistamaan tilaan kuin 
osakunnalle. Arkiston- ja kirjastonhoitaja Iitiä tiedusteli arkiston avaimista. 
Arkistotiloihin saa fyysisen avaimen eli se ei kuulu kulkulupahaun piiriin. Kuraattori 
kysyi, onko rikki olevasta vessasta jotain tietoa. Ei ollut.  

11.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi neuvoston kokoustaneen äsken ensimmäistä kertaa tänä vuonna. 
Kokouksessa oli puhuttu neuvoston käytänteistä sekä odotuksista alkaneelle 
vuodelle. Kuraattorin mukaan osakuntatuotetilaus on etenemässä. Seniori N. 
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Nurminen oli viime vuonna luonut kyselyn tuotteeseen liittyen. Sen pohjalta hän oli 
alkanut suunnitella osakunta-aiheista collegepaitaa. Paidoista oli nyt saapunut 
tarjous, ja neuvosto oli antanut Nurmiselle luvan edistää asiaa. Lisätietoa on tulossa 
lähiaikoina. Paita tulee maksamaan 20–30 euroa, ja jokainen kustantaa sen itse. 
Paitoja ei ole tarkoitus tilata varastoon vaan ainoastaan sen verran kuin ihmiset 
haluavat. 

Viime vuoden yhdenvertaisuusvastaava Pellinen kertoi, että yhdenvertaisuuskysely 
on vielä auki. Siitä tulee muistutusviesti osakunnan WhatsApp-ryhmään. Kysely on 
anonyymi, ja kaikkien kannattaa vastata siihen. Neuvosto aikoo käsitellä kyselyn 
tuloksia seuraavassa kokouksessaan. 

Kuraattori ilmoitti, että neuvosto on suunnitellut luovansa osakunnalle strategian 
tämän vuoden aikana. Strategia tulee käsiteltäväksi myös osakunnan kokoukselle. 
Ohjesääntövaliokunta on melkein valmis uusien ohjesääntöjen kanssa. Niitä 
käsitellään myöhemmin keväällä. Ohjesäännöt on uudistettu sääntöuudistuksen 
myötä. 

Kuraattori muistutti, että osakunnan nettisivuilta löytyy anonyymi palautelomake. Sen 
kautta voi laittaa viestiä neuvostolle, kuraattorille, isännille tai verkkovastaavalle. 

12.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

12.1. OYV: Civis Goldberg kertoi olleensa Osakuntien yhteisvaltuuskunnan 
järjestäytymiskokouksessa. Hän on itse mukana rekrytointi- sekä 
viestintätoimikunnissa. Kaikki hallitusvirat oli saatu täytettyä. Kuraattori kertoi, 
että tänä vuonna on osakuntalaitoksen 380-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi 
järjestettäneen syksyllä jotakin tapahtumaa. 

12.2. HYY: Civis J. Tanhola ilmoitti, että uusi edustajisto on aloittanut toimintansa. 
Uudessa hallituksessa on vahva osakuntaedustus. 

12.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kuulumisia. 

12.4. Muut sidosryhmät: Kuraattorin mukaan civis Nikula oli selvittänyt Pääsky ry:n 
kesähuvilan vuokrausmahdollisuuksia. Osakunta voisi järjestää siellä kesällä 
jotain ohjelmaa esimerkiksi yhdessä Östra Finlands Nationin kanssa. Nikula 
oli kertonut vuokran olevan 100 euroa päivältä. Sauna ja yöpyminen maksavat 
erikseen, ja lisäksi ruoanlaitto onnistuu tämänhetkisten tietojen mukaan 
ainoastaan ulkokeittiössä. Asian selvittelyä jatketaan. 

13.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kuraattori kertoi saaneensa yhteydenoton Anna-Maija Eskolalta, joka oli löytänyt 
tätinsä jäämistöstä paljon osakuntaan liittyvää materiaalia. Arkistonhoitajat sekä 
kuraattori aikovat käydä katsomassa löytöjä. Mukaan saavat lähteä myös muut 
kiinnostuneet. Paikka sijaitsee Kirkkonummella, jonne pääsee helposti julkisilla. 
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Kuraattori kertoi, että mediassa on ollut uutisointia Keskisuomalaisen Osakunnan 
entisen inspehtorin irtisanomisoikeudenkäynnistä. 

Civis O.-A. Kaskinen tiedusteli edustuslinjauksesta kalliimpien kakkosjuhlien 
suhteen. Neuvosto keskustelee asiasta seuraavassa kokouksessaan. 

Kuraattori ilmoitti seuraavan osakunnan kokouksen olevan tiistaina 31.1. 

Civis J. Tanhola muistutti, että stipendihaku on auki kuun loppuun asti. 

Civis Mykkänen kertoi, että Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat on ilmoittautunut 
mukaan sekä Sulkavan Suursoutuihin että Jukolan viestiin. Lisäksi suunnitteilla ovat 
tiimiasut. Mykkäseen voi olla yhteydessä, mikäli asujen ideointi kiinnostaa. 

Kuraattori kertoi, että myös Akateemisen kyykän MM-kilpailut ovat tulossa. Ne 
pidetään lauantaina 11.2. Tampereen Hervannassa. Osakunta on jo hankkinut 
joukkueliput kisoihin, mutta ilmoittautumisia ei ole vielä kerätty. Kuraattori on 
yhteydessä kyykkäkerhon puheenjohtajaan asiasta. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.16. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2023. 

 
 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
 
_______________________ 
Vilja Antikainen, sihteeri 

 

  

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2023. 
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_______________________ 
Milla Muttonen, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 


