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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 31.1.2023 klo 19.00 

LÄSNÄ: kuraattori, 29 jäsentä, 3 senioria (LIITE 1) 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.35.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. SIHTEERIN VALINTA 

Sihteerin ollessa estynyt valittiin kokouksen sihteeriksi civis Mykkänen. 

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et Jalkanen. 

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Kilpeläinen et Kivimäki. 

6. ASIALISTA 

Kokouksen sihteeri referoi asialistan. Kohdaksi 15 lisättiin ”Asuntolaohjesäännöstä 
poikkeaminen”. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

7. POSTI 

Kokouksen sihteeri esitteli postin:  

Yliopisto-lehti 1/23 

Teatteri Avoimien Ovien kevätohjelmisto 

Esite Lappeenrannan museoiden näyttelyistä 

Kutsu Vasa nationin vuosijuhlille 25.2. (ilmoittautuminen on auki ja päättyy 
11.2.) 

Kutsu Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhlille 4.3. (ilmoittautuminen on auki 
ja päättyy 19.2.) 

Kutsu Sydskånska Nationin Knävlingagilletiin 18.3. (ilmoittautuminen on auki) 

Sähköinen kutsu MysteRyn eli Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat 
ry:n vuosijuhlille 18.2. (ilmoittautuminen on auki ja päättyy 5.2.) 
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Sähköinen tiedote Teekkaripurjehtijoiden navigointikursseista 

Yliopiston 383. vuosipäivän juhla 27.3., kutsu kuraattorille. 

8. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa:  

Lauantaina 21.1. Professors’ Rock Tavastialla: paikalla 14 wiipurilaista (ja WiOn 
inspehtori esiintymässä). 

Perjantaina 27.1. virkailijanvaihtokaronkka: paikalla 27 wiipurilaista. 

Maanantaina 30.1. viipurinrinkeleiden leivontaa: paikalla 10 wiipurilaista. 

Cives Muttonen ja Väliketo edustivat KyOn demositseillä perjantaina 20.1. 

Kuraattori ja kaksi civistä edustivat SatOn kuraattorinvaihtokaronkassa la 28.1. 

Civis Koistinen ja kaksi muuta civistä edustivat PPO:n varjovuosijuhlilla maanantaina 
30.1. 

Cives Nurminen ja Nurminen edustivat Savolaisen osakunnan 
virkailijanvaihtokaronkassa lauantaina 21.1. 

9. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Toiminnanohjaaja kertoi seuraavaa: 

Keskiviikkona 1.2. ekskursio Kansallismuseon Toista maata -näyttelyyn 
opastetulle kierrokselle. Ilmoittautuminen on virallisesti päättynyt, mutta mukaan 
mahtuu vielä. 

Lukudraama kokoontuu keskiviikkona 8.2. DGO:lla kello 18, mukaan pääsee 
kertomalla kulttuurisihteerille. 

Perjantaina 10.2. Ystävä-sitsit DGO:lla, mukaan saa tuoda kaverin. 

Lauantaina 11.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella. Neljä paikkaa 
on kyykkäkerhon puheenjohtajan mukaan jäljellä.  

Maanantaina 13.2. seuraava kokous DGO:lla. 

Perjantaina 17.2. HIFK–SaiPa-peli Helsingin jäähallilla. Ilmoittautuminen 
liikuntasihteeri Koistiselle viimeistään 9.2. 

Kuraattori muistutti, että vuosijuhlailmoittautuminen on auki. 

10.  TALOUS 

Taloudenhoitaja oli estynyt tulemaan paikalle, joten kuraattori kertoi, että neuvosto 
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keskusteli kokouksessaan juhlien sponsoroinnista: Osakunnan verkkosivuilla 
asiakirjat-kohdassa on lista juhlista, joihin osakunta kustantaa kaksi illalliskorttia. 
Porthan-juhla oli lisätty listalle. Lisäksi tilaukseen on kuraattorin mukaan laitettu 
osakuntanauhaa ja suurvaakuna-merkkejä. Kuraattori muistutti tekemään 
kulukorvauksia. 

11.  HTK 

Huoneistoneuvos oli estynyt tulemaan paikalle, joten kuraattori kertoi, että HTK ei ole 
vielä järjestäytynyt ja että KyO ei ole saanut toista edustajaansa valittua. 
Huoneistotoimikuntaa voidaan täydentää myös muiden osakuntien lisäedustajilla, 
joten myös wiipurilaiset voivat ilmoittaa halukkuudestaan liittyä vielä toimikuntaan. 
Civis J. Tanhola muistutti, että HTK on päätösvaltainen, jos kaikista osakunnista on 
yksi edustaja paikalla. 

12.  TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2023 

Varakuraattori esitteli toimintasuunnitelmaa (LIITE 2). Kohta “1. Osakunnan tarkoitus” 
on päivitetty uusien sääntöjen mukaisesti. Kohtaan “2.1. Muut juhlat ja toiminta” oli 
lisätty esimerkiksi Euroviisu-katsomo ja yhteistyötä muiden osakuntien kanssa. 370-
vuotisjuhlavuosi näkyy erityisesti toiminnassa ja tiedotuksessa. Korona ei vaikuta 
enää toimintaan. Civis J. Tanhola ehdotti mielestään turhan adjektiivin mahdollisia 
poistoa kohdassa 2.1.: mahdollisia ekskursioita. Civis O-A Kaskinen ehdotti myös 
toisen mahdollinen-sanan poistoa samassa kappaleessa.  

Kohdassa “3. Kerhotoiminta” varakuraattori kertoi avanneensa lisää kerhojen 
toimintaa. Kotiseutukerhon toimintaa ollaan lisäämässä, ja WOSu on hankkimassa 
tiimiasuja.  

Civis Härkönen esitti, että yliopistot vaihdettaisiin korkeakouluiksi kohdassa “6. 
Koulutustoiminta”. Hän esitti samassa kohdassa myös WhatsApin muuttamista 
esimerkiksi yhteiseksi ryhmäksi tai viestintäkanavaksi. Aihe herätti keskustelua, ja 
Civis J. Tanhola ehdotti muotoilua fukseille tarkoitettu viestiryhmä.  

Kohtaan ”9. Maakuntatoiminta” on lisätty muun muassa erilaisia teemailtoja, joista 
esimerkkinä jo järjestetty viipurinrinkelien leivontailta. Kohdasta “10. Osakuntalehti” 
varakuraattori nosti esiin suunnitelmat ulkoasun ja budjetin muuttamisesta. Civis 
Härkönen esitti, että myös kohdassa 10 WhatsApp muutettaisiin osakunnan 
tiedotuskanavaksi tai vastaavaksi. Civis J. Tanhola esitti, että samassa kohdassa 
muotoilu voisi mainita muutettaisiin aktiivisempaan muotoon, kuten mainitaan.  

Kohdan “12. Suhteet muihin osakuntiin ja ylioppilasjärjestöihin” rakennetta on 
muutettu, ja siihen on lisätty yhteistyö LUT:n kanssa ja mahdollinen uusi 
ystävyysjärjestö Liettuassa. Civis O-A Kaskinen tarkensi, että Revelia on 
liittokorporaatio ja Amicitia ystävyyskorporaatio. Civis Díaz kommentoi, että 
järjestöjen nimet voitaisiin kirjoittaa virallisessa muodossaan korp! Revelia ja korp! 
Amicitia.  
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Kohtaan “13. Suhteet muihin järjestöihin”: oli lisätty uusia mahdollisia yhteistyötahoja, 
kuten Etelä-Karjalan Martat. Lisäksi yhteistyötä Pääsky ry:n kanssa halutaan 
kehittää. Civis J. Tanhola tiedusteli, onko yhteistyö Viipurin Suomalaisen 
Kirjallisuusseuran kanssa vielä voimassa. Kuraattorin mielestä yhteistyön jatkamista 
voidaan selvittää, joten kohtaa ei kannata poistaa. 

Kohtaan “14. Julkaisutoiminta” on lisätty juhlavuoden haalarimerkki ja kirjaprojekti 
sekä käynnissä oleva tuotetilaus. Civis Pykäläinen ehdotti seuraavia muutoksia: 
markkinoidaan halukkaille -kohdasta pois sana halukkaille, piste ennen seuraavaa 
lausetta ja olisi tarkoitus muotoon on tarkoitus.  

Kohdassa “15. Ympäristösuunnitelma” on edellisvuoden tapaan mainittu 
ympäristösuunnitelman päivittäminen, koska suunnitelmaa ei ehditty päivittää viime 
vuonna. Turvallisemman tilan periaatteet kohdassa 16 on muotoiltu juuri päivitettyjen 
mukaisiksi. Maininta yhdenvertaisuussuunnitelmasta on poistettu, koska 
turvallisemman tilan periaatteet ajavat saman asian. Kuraattori toivoi, että 
yhdenvertaisuuskoulutuksen järjestäminen lisättäisiin kohtaan. Civis Pykäläinen 
kommentoi, että toimintasuunnitelmassa voitaisiin mainita myös se, että tapahtumien 
mainonnassa kerrotaan, että niissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. 
Civis Jalkanen tiedusteli, hoitaako kurinpitovaliokunta myös osakuntatilojen 
ulkopuolella tapahtuvia häirintätilanteita, esimerkiksi ulkomailla 
edustustilaisuuksissa. Keskusteltiin siitä, että muotoilun ei tulisi sitoa 
kurinpitovaliokunnan toimintaa osakuntatiloihin vaan osakuntatoimintaan. 

Kohdassa “17. Senioritoiminta” lisäyksenä on after work -tapahtumat. Civis 
Pykäläinen ehdotti, että tarkoituksena olisi vaihdettaisiin muotoon tarkoituksena on. 

Kohdasta “18. Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2023” varakuraattori nosti 
370-vuotisjuhlavuoden, tulevaisuuden ja sidosryhmiin panostamisen. Civis 
Pykäläinen ehdotti seuraavia muotoiluja: juhlavuotta nostetaan aktiivisesti esiin ja on 
tarkoitus. Civis Koistinen kysyi, mitä virkailijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen 
käytännössä tarkoittaa. Varakuraattori kertoi, että asiaa pidetään tärkeänä ja se on 
laajempi kokonaisuus, joten siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Kuraattori totesi, 
että ehdotuksia otetaan vastaan ja maininta toimintasuunnitelmassa velvoittaa 
pitämään asian mielessä. 

Civis Koistinen  ehdotti toimintasuunnitelman hyväksymistä muutoksin, ja civis O-A 
Kaskinen kannatti. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä mainituin 
muutosehdotuksin.  

13.  VUOSIJUHLAT 

Vuosijuhlamestari Saukkonen kertoi, että vastuutehtäviin tarvitaan ihmisiä: 
Frakkipukuisiksi kukittajiksi kunniajäsenten aveceille valittiin cives Härkönen ja J. 
Tanhola. Airueita valittiin neljä kappaletta: suomen lipuin airuiksi cives Kaihilahti ja 
Kareinen ja osakunnan lipuin airuiksi cives H. Korhonen ja U. Kaskinen. Civis O-A 
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Kaskinen valittiin pitämään puhe isänmaalle, ja Civis Díaz valittiin pitämään puhe 
rakkaudelle. Puheenpitäjä puheeseen yliopistolle päätettiin siirtää seuraavaan 
kokoukseen. Jaettiin myös kunniajäsenten soittovuorot.  

14. AIRUIDEN VALINTA OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN 
TOHTORIPROMOOTIOON 

Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripromootioon 15.–17.6. tarvittaisiin kaksi 
airutta. Valinta jätettiin seuraavaan kertaan, sillä halukkaita ei ollut.  

15.  ASUNTOLAOHJESÄÄNNÖSTÄ POIKKEAMINEN 

Varakuraattori esitti, että asuntolaohjesäännöstä poikettaisiin tulevassa 
asuntohaussa. Asuntojen tilanne ei mene aina tasaisesti: Tänä vuonna kaikki 
stipendisäätiön asunnot ovat tulossa hakuun, samoin Mäkelänrinteen pienet asunnot. 
Täten niitä ei olisi ensi vuonna haettavissa välttämättä lainkaan. Ajatuksena onkin, 
että nyt osaan asunnoista tulisi vain yhden vuoden asumisoikeus. Ongelma on 
huomioitu uudistuvissa ohjesäännöissä, jotka ovat vielä valmistelussa. Tarkoituksena 
siis on, että joka vuosi olisi tarjolla kaikenlaisia asuntoja. Civis J. Tanhola kysyi, 
vaikuttaako poikkeus asumisajan maksimipituuteen, ja  varakuraattori vastasi, että ei 
vaikuta. Civis O-A Kaskinen kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin, että 
asuntolaohjesäännöstä voidaan poiketa tulevassa asuntohaussa.  

16. NEUVOSTON KUULUMISIA 

- Yhdenvertaisuuskysely: Kuraattori kertoi lyhyesti kyselyn vastauksista, joita tuli 27 
kappaletta. Kyselyn mukaan ilmapiiri on yleisesti hyvä mutta yhdenvertaisuuden 
toteutumisessa on eniten hajontaa. Tilojen esteettömyydestä olisi viestittävä 
tapahtumien yhteydestä selkeämmin. Yksittäisiä häirintä- tai syrjintätapauksia 
nousi esiin kyselyn tuloksissa. Myös daami- ja herrapäivällisten jatko herätti 
jälleen keskustelua. Maininnat anonyymista palautelomakkeesta ja 
turvallisemman tilan periaatteista tulisivat näkyä jatkossa tapahtumien 
mainonnassa. Pohdittiin, saavatko isännät häirintäyhdyshenkilöinä tarpeeksi 
tukea ja koulutusta tehtävää varten. Siihen on luvassa parannusta ja koulutusta. 
Keskusteltiin myös siitä, olisiko tarpeen, että ainakin osassa tapahtumissa olisi 
myös kolmas henkilö, joka vastaa tapahtumaturvallisuudesta. Turvallisemman 
tilan periaatteita voitaisiin tuoda esille myös esimerkiksi kokouksissa. Civis J. 
Tanhola muistutti, että HTK kertoo periaatteista myös tilakoulutuksissa, joita 
tullaan jatkamaan. Kaikille avoin yhdenvertaisuuskoulutus järjestetään keväällä. 
Kuraattori toivoi, että yhdenvertaisuuskysely toistettaisiin loppuvuodesta. 

- Valiokunnat: Jakauduttiin valiokuntiin eli neuvoston sisäisiin työryhmiin, joita ovat 
tänä vuonna juhlavuosi- ja visiovaliokunta. Myös neuvoston ulkopuolisilla 
halukkailla on mahdollisuus liittyä valiokuntiin, ja etenkin edellisvuoden 
neuvostossa olleita kannustetaan siihen.  
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17.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

17.1. OYV: Civis Saukkonen kertoi, että OYV järjestää kerrossitsit 9.4. Uudella 
ylioppilastalolla.  

17.2. HYY: Ei kerrottavaa. 

17.3. Osakuntalainen Unioni: Ei kerrottavaa.  

17.4. Muut sidosryhmät: Karjalan liiton kanssa on selvitelty jäsenyysasioita, ja 
tiedot pitäisi päivittää.  

18.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Osoituksena aktiivisesta toiminnasta osakunnalla jaetaan vuosittain aktiivituoppi, 
tällä kertaa poikkeuksellisesti virkailijanvaihtokaronkan sijaan kokouksessa. 
Kuraattori myönsi kunnianosoituksen tänä vuonna civis Saukkoselle, joka on 
kuraattorin mukaan tehnyt häneen suuren vaikutuksen lämpimyydellään, 
aktiivisuudellaan ja rakkaudellaan osakuntaa kohtaan. Kuraattori halusi nostaa esiin 
myös Saukkosen yhteisosakuntalaisen toiminnan.  

Toiminnanohjaaja kertoi, että Wiipuripäivien toimikunta on perustettu ja siihen voi  
liittyä ilmoittamalla toiminnanohjaajalle. Tapahtuma on perinteisesti järjestetty 
Lappeenrannassa LUT:n opiskelijoiden kanssa, mutta nyt heidät haluttaisiin kutsua   
vastavuoroisesti Helsinkiin. Tarkkaa päivää ei olla vielä sovittu, mutta toiveena on, 
että tapahtuma olisi loppukeväällä tai alkusyksystä. Cives Ansa Kilpeläinen, Alina 
Kilpeläinen, Salo, Pykäläinen, Härkönen, Muttonen ja H. Korhonen sekä kuraattori 
liittyivät toimikuntaan.  

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.34. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2023. 

 
 
 
 
 
_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
 
_______________________ 
Laura Mykkänen, kokouksen sihteeri 



WIIPURILAINEN OSAKUNTA Osakunnan kokous 2/23 
  
Leppäsuonkatu 11 Pöytäkirja 
00100 HELSINKI 
 
 
 
 

 
 

7(7) 

 

  

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2023. 

 
 
 
 
_______________________ 
Ansa Kilpeläinen, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Seppo Kivimäki, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Toimintasuunnitelma 2023 


