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Wiipurilainen Osakunta

Helsingin yliopiston Wiipurilainen Osakunta on sitoutumaton opiskelijajärjestö.
Sen tarkoituksena on tarjota erilaista yhteistoimintaa jäsenilleen, pitää yllä suhteita osakunnan kanta-alueeseen Etelä-Karjalaan, vaalia karjalaista kulttuuria,
herättää osakuntalaisissa harrastuneisuutta yleisiin asioihin sekä tukea heidän
henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiään.
Osakunnan jäsenistä suurin osa opiskelee Helsingin yliopistossa. Lisäksi osakunnan jäseniä opiskelee muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa, kuten Aaltoyliopistossa, Laurea-ammattikorkeakoulussa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Jäseniä Wiipurilaisessa Osakunnassa oli vuonna 2016 noin 175, mikä on
yli kaksikymmentä jäsentä enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi seniorijäseniä
oli 59.
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Virkailijat
Inspehtori

Prof. Markku Löytönen
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Sihteeri
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Emännät

Anton Falkenberg
Suvi Okkola
Maini Salmi
Tero Hirvonen
Essi Kuukka
Liisa Lavonen
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3

Osakuntaneuvosto

Osakuntaneuvosto on Wiipurilaisen osakunnan hallitus, jonka puheenjohtajana
toimii kuraattori. Neuvostoon kuuluvat viran puolesta sihteeri, varakuraattori,
isäntä, emäntä, taloudenhoitaja ja toiminnanohjaaja, joiden lisäksi neuvostoon
valitaan neljä osakuntaneuvosta.
Osakunnan virkoja hoidetaan toisinaan jaettuina, ja käytäntönä on ollut että
kaikki neuvoston jäsenyyden sisältävää virkaa hoitavat kuuluvat osakuntaneuvostoon. Neuvoston jäsenmäärä voi siten vaihdella riippuen jaettujen virkojen
määrästä. Osakuntaneuvostossa toimi yhteensä 12 jäsentä vuonna 2016. Osakunnan uudistettujen sääntöjen tultua voimaan vuoden 2014 lopulla neuvostoon ei enää ole valittu varsinaisia jäseniä, vaan neljän neuvoston varsinaisen
jäsenen sijaan neuvostossa toimi neljä tietystä toiminnan osa-alueesta vastuussa
olevaa osakuntaneuvosta.
Neuvosto kokoontui säännöllisesti perinteiseen tapaan tiistaisin ennen osakunnan kokousta. Lisäksi kuraattori ja inspehtori ovat vuosittain kutsuneet neuvoston kuraattori- sekä inspehtoripäivällisille. Vuonna 2016 kuraattoripäivälliset
pidettiin joulukuussa ja inspehtoripäivälliset syyskuussa. Neuvoston kesäseminaari pidettiin Karjalaisten kesäkodilla Jollaksessa kesäkuun alussa.
Osakuntaneuvoston kokousten pöytäkirjojen julkistuskäytäntö pidettiin ennallaan. Pöytäkirjat ovat sääntöjen mukaan saatavilla pyynnöstä osakunnan sihteeriltä. Koska neuvosto käsittelee myös kurinpidollisia ja niin sanotusti hankalia
asioita, on koettu parhaaksi että pöytäkirjojen julkistaminen ei ole automaattista kuten osakunnan kokousten pöytäkirjojen suhteen. Neuvoston pöytäkirjoista
ei ole tullut tiedusteluja vuonna 2016 tai useina edeltävinäkään vuosina.
Vuoden 2016 aikana osakunnan ohjesäännöt päivitettiin vastaamaan vuonna
2014 uudistettuja osakunnan sääntöjä. Ohjesäännöt ovat nähtävissä osakunnan
nettisivuilla ja virkailijawikissä. Lisäksi neuvostossa päätettiin teettää osakuntatuotteita, kuten kangaskasseja, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2017.
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Toimikunnat

Osakunnan asioiden hoitoa ja jokapäiväistä toimintaa hoitavat toimikunnat. Ne
vastaavat nimensä mukaisesta toiminnasta ja mahdollisesti valmistelevat piiriinsä kuuluvia asioita osakunnalle tai osakuntaneuvostolle. Toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa.
Toimikuntien jäsenyys on kaikille osakuntalaisille avoin. Osakunnan ohjesäännöissä on määrätty tarkemmin toimikuntien jäsenmääristä, mutta viime vuosina käytännössä kaikki halukkaat ovat päässeet toimikuntiin myös asuntolatoimikunnan osalta, jossa kokoonpano on tarkimmin määritelty.
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4.1

Asuntolatoimikunta

Asuntolatoimikunta järjesti osakunnan varsinaisen asuntohaun sekä fuksiasuntohaun. Lisäksi toimikunnassa käsiteltiin yleisesti asuntoasioita ja vahvistettiin
ylimääräisissä asuntohauissa valitut asukkaat. Asuntolatoimikunta kokousti vuoden aikana neljä kertaa. Vuonna 2016 kokoustettiin 5.2., 1.4. (asuntojen jakokokous), 11.5. ja 4.7. (fuksiasuntojen jakokokous). Lisäksi kokoonnuimme
epämuodollisemmin 17.11. pohtimaan toimikunnan kehittämistä, mahdollista
sääntöjen muokkaustarvetta ja kokoamaan kuluneesta vuodesta muistiota seuraavalle asuntolatoimikunnalle.
Asuntolatoimikunnan jäseniä olivat Suvi Okkola (pj), Marja Silvolahti (sihteeri),
Antti Silvolahti, Anna Luikko, Maini Salmi, Piia Pohjalainen, Essi Kuukka ja Liisa
Lavonen.

4.2

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan tehtävänä on ottaa vastaan uusia osakuntalaisia ja tutustuttaa heidät osakunnan toimintaan ja perinteisiin. Päävastuu koulutustoimikunnalla on fuksitapahtumien, HeTEKA-päivän ja abi-infokiertueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Vuoden 2016 osalta koulutustoimikunta käynnisti
toimintansa organisoitumalla helmikuun alussa aloittaen tulevan fuksisyksyn
tapahtumien suunnittelun. Toimikunta kokousti vuoden aikana neljä kertaa,
joista yhden kerran epävirallisesti. Lisäksi toimikunta hyödynsi sosiaalista mediaa sisäisessä yhteydenpidossa ja suunnittelussa. Kaavaillut suunnitelmat konkretisoituvat syksyllä pidettyjen tapahtumien sekä fuksipäivystysten muodossa.
Jäsenet: Antti Silvolahti (pj), Oona Laine (viran puolesta), Venla Kaplas (viran
puolesta), Roosa Marttinen (viran puolesta), Ella Kaplas, Linda Sairanen, Essi
Kuukka, Piia Pohjalainen, Essi Jurvanen ja Aino Pesonen.

4.3

Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunnan tehtävänä on auttaa toiminnanohjaajaa suunnittelemaan
ja järjestämään toimintaa osakunnalla yhdessä liikunta- ja kulttuurisihteereiden kanssa. Toimikunta kokousti toimikuntalaisten ulkomaanoleskeluista johtuen vain kahdesti, 2.12.2015 ja 6.11.2016. Toiminnanohjaaja kokousti erikseen kulttuurisihteerin ja liikuntasihteerin kanssa 22.1.2016. Toimikuntalaiset
avustivat toiminnanohjaajaa juhlajärjestelyissä, ideoinnissa, ja koristelussa.
Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat vuonna 2016 toiminnanohjaaja Piia Pohjalainen (pj), virkansa puolesta isäntä Otso Heiskanen, emännät Essi Kuukka ja Liisa Lavonen, kulttuurisihteeri Tuuli Kasso, sekä liikuntasihteeri Ella Taavitsainen.
Muita jäseniä olivat Maini Salmi, Maiju Partamies, Iiro Uotila, sekä Otto Kaplas.
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4.4

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunta hoitaa keskitetysti osakunnan tiedotusasioita. Toimikunta
vastaa esimerkiksi sähköpostilistan tiedotteista, sosiaalisen median ja verkkosivujen sisällöntuotannosta, ilmoitustauluista niin yliopistolla kuin osakunnalla
sekä osakunnan tiedotustoiminnan ja -käytänteiden kehittämisestä.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, kerran molempien lukukausien alussa. Näiden tapaamisten lisäksi toimikuntalaiset pitivät yhteyttä omassa Facebook-ryhmässään. Kokouksissa pohdittiin uuden toimikunnan toimintaa
ja rakennetta sekä osakunnan viestintää ja sen kehittämistä. Jokaiselle toimikuntalaiselle jaettiin keväällä puoleksi vuodeksi vastuualue. Vastuualueita ja
tehtäviä vaihdettiin haluttaessa syksyksi.
Vuonna 2016 tiedotustoimikuntaan kuuluivat tiedotusneuvos Anu Märkälä (pj),
Suvi Okkola, Silva Smolander, Mari Byckling, Juho Myyryläinen sekä Oona Laine. Tiedotustoimikunnan kokouksiin kutsuttiin myös verkkovastaava, valokuvaaja sekä Willin päätoimittajat, sillä heillä on virkansa puolesta suuri rooli osakunnan tiedotustoiminnassa.

4.5

Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunnan tehtävänä on ylläpitää suhteita ulkomaalaisiin ystävyysosakuntiin niin (sähkö)postitse kuin vierailemalla ystävyysosakuntien juhlissa ja
vastaanottamalla ystävyysosakuntien edustajia osakunnan kahteen pääjuhlaan,
vuosijuhlaan ja Pamaukseen.
Toimikuntaan kuuluivat Annamari Kiviaho (pj, kevät), Linda Sairanen (pj, syksy), Tiia Yli-Kankahila (sihteeri, kevät), Otto Kaplas (sihteeri, syksy), Ella Kaplas,
Suvi Okkola, Maiju Partamies ja Maini Salmi.

4.6

Willin toimituskunta

Toimituskunta piti lehden kutakin numeroa varten suunnittelukokouksen osakunnan kokouksen yhteydessä. Kokouksista ilmoitti Willin päätoimittaja. Kokouksissa oli aina läsnä vähintään toinen päätoimittajista sekä vaihteleva määrä toimittajia. Niissä päätettiin tulevan numeron teema ja sovittiin alustavasti,
miten itse kukin paikallaolijoista osallistuisi lehden tekemiseen.
Willin toimituskunnalla oli koko vuoden ajan myös Facebook-ryhmä, jossa mukana oli huomattavasti enemmän ihmisiä kuin suunnittelukokouksissa. Ryhmä
toimi kokouksia täydentävänä keskustelupaikkana, jossa voitiin kätevästi tehdä
lisäyksiä ja tarkennuksia tehtävänjakoon. Erityisen suuri Facebookin merkitys
oli niissä tapauksissa, joissa suunnittelukokouksen osallistujamäärä oli jäänyt
pieneksi.
Vuoden 2016 aikana toimituskuntaa ei oikeastaan käsitetty ennalta määritetyksi
7

ryhmäksi, vaan kuhunkin numeroon kutsuttiin osallistumaan ne, joita kiinnosti
tuottaa sisältöä lehteen. Tällainen korostetusti avoimen toimituskunnan malli
tuntui luontevalta ja tehokkaalta. Varsinkin aivan uusia osakuntalaisia ja heidän ideoitaan voitiin helposti ottaa mukaan lehteen, millä oli vuoden aikana
julkaistuun sisältöön hyvin suotuisa ja elävöittävä vaikutus.
Willin toimituskunnan varsinaisia jäseniä vuonna 2016 olivat: Olavi Seppänen
ja Tuuli Kasso (päätoimittajat), Roosa Marttinen, Ella Kaplas, Oona Laine, Iiro
Uotila, Otto Kaplas, Samuel Mustonen, Maiju Laamanen, Silva Smolander, Linda
Sairanen.

4.7

Viljelyspalstatoimikunta

Osakunta on vuokrannut aarin kokoisen viljelyspalstan Helsingin yliopiston ylläpitämältä siirtolapuutarha-alueelta Malminkartanosta. Palstalla kasvatettiin
muun muassa porkkanaa, perunaa, härkäpapua, sipulia, salaattia sekä yrttejä. Palstalaiset saivat ottaa kypsiä kasvatteja omaan käyttöönsä, minkä lisäksi
paremmin säilyviä tuotteita hyödynnettiin syksyllä osakunnan keittiössä.
Koska viljelypalstatoiminta on vieläkin osakunnalla uusi asia, oli toiminnan organisoimisessa ja vakiinnuttamisessa omat haasteensa. Pääsääntöisesti palstan
hoito toimi kuitenkin hyvin läpi kesän. Vähintään kahdella toimikuntalaisella
oli viikon kerrallaan päävastuu palstan hoitamisesta. Kevään ja kesän aikana
järjestettiin myös kaikille kiinnostuneille yhteisiä palstatalkoita. Pääorganisaattorina eli palstavastaavana toimi Essi Kuukka. Palstatoimikuntaan kuului yhteensä noin 15 osakuntalaista.

4.8

Vaakunatoimikunta

Vaakunatoimikunta on kuraattorin johdolla kokoontuva toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella esitys aktiivisesta osakuntatoiminnasta annettavan tunnustuksen eli vaakunan saajiksi. Vaakunatoimikunta laati tuttuun tapaan esityksen vaakunan saajista osakunnan kokoukselle.
Vuonna 2016 vaakunatoimikuntaan kuuluivat: Anton Falkenberg (pj), Tiina Granström, Otso Heiskanen, Tero Hirvonen, Anssi Tuovinen, Katriina Lipponen, Suvi
Okkola ja Jonna Malaska.

4.9

Ansiomerkkitoimikunta

Ansiomerkkitoimikunnan tehtävänä on laatia osakunnan kokoukselle ehdotus
osakunnan ansiomerkin saajiksi. Toimikunta kokoontuu kuraattorin johdolla.
Ansiomerkki myönnetään osakunnan kiitollisuuden ja tunnustuksen osoituksena erityisesti ansioituneille osakuntalaisille.
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Vuonna 2016 toimikuntaan kuuluivat Anton Falkenberg (pj), Emma Ronkainen,
Annika Ampuja, Anssi Tuovinen ja Mikko Eronen

4.10

Laulukirjatoimikunta

Vuonna 2016 perustettiin laulukirjatoimikunta valmistelemaan osakunnalle uutta laulukirjaa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana. Toimikunta
kokoontui ensimmäisen kerran 16.9. ja on kokousten lisäksi työstänyt projektia toimikunnan keskusteluryhmässä sekä jaetuissa drive-kansioissa. Laulukirjaa on päätetty uudistaa poistamalla joitakin vanhoja lauluja, lisäämällä uusia
lauluja toiveiden mukaan sekä keksimällä uusia lauluja sanoituskilpailun avulla. Osakuntalaiset, seniorit sekä yhteistyötahot ovat voineet myös tarjota lauluja
kirjaan sponsorointisummaa vastaan.
Toimikunnan päävetäjänä toimi laulunjohtaja Silva Smolander ja mukana toimikunnassa on ollut 15 osakuntalaista.
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Toiminnantarkastajat

Vuodelle 2016 osakunnan toiminnantarkastajiksi valittiin vaalikokouksessa 2015
seuraavat henkilöt:
Mikko Eronen
Katriina Lipponen

varajäsen Annika Ampuja
varajäsen Ilkka Kuivalainen

Osakunnan toiminnantarkastus suoritetaan vuosittain lopputalvesta.
Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön tilintarkastajat: KHT Arto Sopanen ja varatilintarkastaja KHT Petteri Valkonen.
Ylioppilasasuntolasäätiön tilintarkastaja: Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.
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Edustajat

Wiipurilaisen Osakunnan edustajina toimi vuonna 2016 seuraavissa tehtävissä:
Domus Gaudiumin Osakuntien huoneistotoimikunta: Juuso Paajanen (puheenjohtaja), Juho Hänninen (sihteeri) ja Tero Hirvonen (klubimestari).
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto: Alkuvuodesta Otso Heiskanen toimi Karjalaisen Osakunnan Manuel Ackermanin varaedustajana. Syksyllä pidetyissä vaaleissa osakunnaltamme pääsi osakuntalaisen edustajistoryhmän riveissä edustajistoon varsinaiseksi jäseneksi Otto Kaplas ja varaedustajiksi
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Suvi Okkola ja Otso Heiskanen.
Ylioppilasasuntolasäätiön hallitus: Anton Falkenberg (hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien), Piia Pohjalainen (01/16-05/16), Essi Kuukka,
Antti Silvolahti (vuosikokouksesta lähtien).
Vuonna 2016 Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallituksen jäseninä toimivat: Perttu Pohjonen (puheenjohtaja), Anton Falkenberg, Anna Luikko,
Tero Hirvonen, Annika Ampuja, Emma Luoto, Kai Kilpinen ja asiamiehenä toimi
Mikko Eronen.
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Osakunnan kokoukset

Osakunnan kokouksia pidettiin lukukausien aikana 2-3 viikon välein. Vuonna
2016 pidettiin 15 osakunnan kokousta. Osakuntaneuvosto kokoontui vuoden
aikana 15 kertaa ja lisäksi kesällä pidettiin neuvoston kesäseminaari. Kokousten määrä pysyi samana kuin aiempina vuosina. Osakuntaneuvoston kokouksia
ja osakunnan kokouksia johti kuraattori Anton Falkenberg. Vaalikokouksen puheenjohtajana toimi ensin inspehtori Markku Löytönen ja inspehtorin jouduttua
poistumaan kokousta johti kuraattori Falkenberg. Kokousten yhteydessä tarjoiltiin emännistön laittamaa purtavaa.
Osakunnan kokoukset ovat kaikille osakunnan jäsenille avoimia. Myös osakunnan entisillä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus osakunnan kokouksessa. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan viikon sisällä kokouksesta osakunnan sähköpostilistalle. Sääntömuutosuudistuksen tultua voimaan vuonna 2015 ei ole ollut
enää tarvetta sääntöjen mukaan laittaa pöytäkirjoja osakunnan ilmoitustaululle. Vuonna 2016 osakunnan kokousten pöytäkirjat julkaistiin myös osakunnan
kotisivuilla.
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Osakunnan talous

Wiipurilaisen Osakunnan talous vuonna 2016 jatkoi vakaalla pohjalla. Toimintaa rahoitettiin kantamalla jäsenmaksua sekä eri tahojen myöntämillä avustuksilla. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myönsi Osakunnalle toiminta-avustuksen,
sekä avustusta osakuntalehti Willin tekemiseen. Lisäksi osakunta sai avustuksen
toimintaan Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiöltä.
Osakunnan talous tuotti ylijäämää 2117,73 euroa. Ylijäämä oli suunniteltu, sillä Osakunnan talous on ollut tappiollinen muutaman edellisen vuoden. Suurimmat rahaliikenteeseen vaikuttavat tapahtumat olivat perinteiseen tapaan vuosijuhla ja Pamaus, sekä ainutkertaisempi Viipurin matka, joista mikään ei tuottanut tappiota. Rahaa käytettiin myös perinteiseen osakuntatoimintaan, kuten
kokouksiin, liikuntatoimintaan, kulttuuritoimintaan, edustukseen sekä Osakunnan markkinoimiseen abeille HeTEKA-päivänä sekä abi-infokiertueella.
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Viikoittainen toiminta

Wiipurilainen Osakunta toimii yhteisissä tiloissa Karjalaisen ja Kymenlaakson
Osakunnan kanssa Domus Gaudiumilla. Vuoroviikoin Domus Gaudiumin Osakuntien isännistö päivystää osakunnalla, jotta avaimettomillakin osakuntalaisilla olisi pääsy osakuntatiloihin. Sen lisäksi osakunnalla järjestetään keskiviikkokahvit, jolloin on tarjolla kahvia ja pullaa. Tarjoilu pelaa niin kauan kuin ruokaa
riittää.
Osakuntahuoneisto on avoinna lukuvuoden aikana päivittäin 8–22. Osakuntahuoneistoon tulee aikakauslehtiä, itä- ja kaakkoissuomalaisia sanomalehtiä sekä
Helsingin Sanomat. Huoneistossa on WiO:n, KO:n ja KyO:n pienet kirjastot ja
osa arkistoista sekä flyygeli, joka on osakuntalaisten käytössä. Lisäksi huoneistossa on televisio, pelikonsoli sekä tietokone, jossa on Internetyhteys. Tiloissa
on myös langaton Internet, joka on osakuntalaisten käytössä.
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Kerhotoiminta

Wiipurilaisessa Osakunnassa toimivat vuonna 2016 seuraavat kerhot: Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL), Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat (WOSu), Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesteri (WORO), Kyykkäkerho ja Kotiseutukerho sekä naisten kerho ÄLY eli Ääntä ja Lihaa Yhdistys. Kerhojen toimintaa
avattiin myös Karjalaisen ja Kymenlaakson Osakunnan jäsenille Domus Gaudiumin osakuntien hallitusten yhteisestä päätöksestä.
Ks. liite.
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Liikuntatoiminta

Vuonna 2016 liikuntatoimintaan lukeutui jännittävä HIFK-Veiterä -bandyliigan
jääpallo-ottelu tunnelmallisella Brahen kentällä, rusettiluistelut samaisessa paikassa, dartsin peluuta Kallion Ravintola Oivassa, tankotanssia Kalasataman Vertical Clubilla, Akateemisen kyykän MM-kilpailut kahden joukkueen voimin perinteisesti Tampereen Hervannassa, menestyksekästä taitouintia, jonka meille
tarjosi Vanders-taitouintiseura Myyrmäen uimahallissa ja lahjakas valmentaja
Tea Uimonen, sekä HIFK-SaiPa -SM-liigan ottelu Helsingin jäähallissa. Kesällä osallistuimme wiipurilaisella porukalla kotikisoihin eli suureen suunnistustapahtumaan Lappee-Jukolaan yhdellä Jukola-joukkueella ja kahdella Venlajoukkueella. Liikuntasihteeri kannusti osakuntalaisia lähtemään milloin lenkille
ja milloin luistelemaan.
Liikuntasihteerin vakaimpana pyrkimyksenä on tarjota kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri liikuntatapahtumiin jokaiselle osakuntalaiselle. Liikuntasihteeri haluaa luoda hyvän, urheilullisen yhteishengen ja tehdä kaiken ilon kautta.
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Maakuntatoiminta

Wiipurilaisen Osakunnan pitkäaikaisena perinteenä monen muun osakunnan
tapaan on järjestää kesäretki johonkin kanta-alueen kuntaan. Kesäretken tarkoituksena on ylläpitää suhteita kanta-alueeseen, tutustuttaa osakuntalaisia eri
kuntiin sekä kerätä osakuntalaiset yhteen myös kesällä. Kesäretki pyritään järjestämään siihen kuntaan, johon tehdystä edellisestä kesäretkestä on pisin aika.
Vuonna 2016 osakunta teki kesäretken Lemille 22.-24.7.2016. Aiempina vuosina Lemille on kuulemman ollut vaikeuksia päästä retkeilemään. Tänä vuonna
maakuntasihteeri ei kohdannut minkäänlaista niheyttä Lemin vieraanvaraisuudessa, päinvastoin. Todennäköinen syy Lemin linjamuutokseen on tapahtunut
kunnanjohtajan vaihdos. Uusi kunnanjohtaja Jussi Stoor toivotti heti kysyttäessä osakunnan tervetulleeksi.
Retken ohjelma noudatti tuttua kaavaa, mutta tällä kertaa majoituttiin aivan
keskellä kirkonkylää Lemin koulukeskuksessa, osakunta pääsi siis yökouluun!
Perjantaina 22.7. saavuttiin Lemille ja kunnanjohtaja tuli luovuttamaan itse
koulun avaimet sekä ohjeistamaan koulun käytössä. Kunta oli hankkinut koulun liikuntasaliin käyttöömme muun muassa jääkaapin sekä kahvin- ja vedenkeittimet. Perjantaina pääsimme vielä saunomaan Lemin riistamiesten majalle
pienen joen rantaan. Joessa uiminen oli monelle elämys.
Lauantaina aloitimme päivän heti aamusta Lemin kesätorilta, josta siirryimme
Kotileipomo Jukka Rasan leipomolle tutustumaan wiipurinrinkelin valmistukseen. Leipomovierailun jälkeen Lemin kotiseuturatio haastatteli kirkonmäellä
kuraattoria ja maakuntasihteeriä suoraan lähetykseen. Seuraava kohteemme oli
Tassutarha eli löytöeläinkoti Lemin Huttulan kylässä. Vierailun jälkeen palasimme kirkonkylään ja suuntasimme kunnantalolle. Etelä-Karjalan liiton maakuntasuunnittelija Anu Talka, joka on kirjoittanut Lemin pitäjän historian ja on Lemiltä kotoisin, toi maakuntaliiton tervehdyksen ja piti esitelmän Lemin historiasta.
Kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoi Lemin nykytilasta. Kunnantalolta siirryimme
koulukeskuksen kentälle pelaamaan kyykkäottelua, jonka kunnan edustajat lopulta voittivat. Ottelun jälkeen pääsimme vielä paikallisen oppaan mukana tutustumaan ympäri Lemiä nähtävyyksiin, muun muassa Isoon kiveen, heiluvaan
kiveen ja toisen maailmansodan aikaiseen varuskunta-alueeseen sekä tykkipatteriin.
Lauantaina iltana kesäretkellä koettiin historiallinen tapahtuma. Wiipurilaisen
Osakunnan Rokkiorkesteri WORO esiintyi paikallisessa Kouvon Baarissa menestyksekkäästi. Paikalla oli osakuntalaisten lisäksi runsaasti paikallista yleisöä ja
WORO taputettiin uudestaan lavalle esittämään encore-kappale.
Sunnuntaiaamuna kävimme perinteisesti jumalanpalveluksessa Lemin kauniissa puukirkossa ja laskimme seppeleen sankarihaudoille Karjalaisten laulun säestyksellä. Retkelle osallistui noin parikymmentä osakuntalaista, johon kuului koko WOROn kokoonpano. Lisäksi saimme Virosta kaksi vierasta mukaamme.
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Kulttuuritoiminta

Vuotena 2016 järjestettiin yhteensä viisi kulttuuriekskursiota. Kevätkautena 17.2.
käytiin katsomassa Gladiaattorit-näyttely Espoon kaupunginmuseossa. Opastus
oli erinomainen ja kokeilevan arkeologian aspekti näyttelyssä oli virkistävä kokemus osakuntalaisten mielestä. Vuoden toinen ekskursio oli 29.3. Helsingin
keskustassa sijaitsevaan kissakahvilaan. Käynti oli yhteistyö WiO:n emännän
kanssa, sillä kahvilan eläintarjonnan lisäksi myös herkkujen laatu oli erittäin
korkealla.
Syyskauden ensimmäinen ekskursio oli 26.10. Luonnontieteellisen keskusmuseon
(LUOMUS). Opastus oli hieno monitieteinen kokemus osakuntalaisille, joita ilmaantuikin paljon mukaan. Ekskursiota mainostettiin myös Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerin kautta, ja yhteisosakuntalaisuus poiki mukaan edustajat
sekä KO:sta että Åbo Nationista. KO:n kanssa oli tarkoituksena tehdä enemmän
yhteistyötä, mutta vuotena 2016 asiaa ei oikein saatu vielä käyntiin.
Koska osakuntalaisten toiveita haluttiin kuunnella, järjestettiin toiveesta ekskursio Reitzin museoon 11.11. Erikoismuseo on harvoin auki, joten paikalle tulijat
olivat positiivisesti yllättyneitä museon tarjonnasta. Vuoden viimeinen kulttuuriekskursio oli sekin toivottu, ja 7.12. Wiipurilaiset kävivät katsomassa Kansallisbaletissa jouluisen Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas-baletin.
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Fuksitoiminta

Syksyllä 2016 osakunnalle tuli ilahduttava määrä fukseja. Päivystyksiä pidettiin
syyskuun ajan tiistaisin ja torstaisin, ja niiden lisäksi järjestettiin monenlaisia
tapahtumia. Syksyn jälkeen moni jäi myös aktiiviksi ja otti itselleen viran.
Tapahtumat:
5.9. Avajaiskarnevaalit (HY)
Avajaiskarnevaaleilla yhdessä muiden koulutustoimikuntalaisten kanssa fuksisihteerit houkuttelivat yliopistofukseja osakuntaan mm. lappeenrantalaislähtöisten karamellien, WiO:n omien haalarimerkkien ja painotuoreiden fuksi-Willien
avulla. Kiinnostuneita vieraili ständillä runsaasti.
8.9. Grilli-ilta Mäkiksessä
Kauden ensimmäinen fuksitapahtuma järjestettiin perinteiseen tapaan Mäkelänrinteen kerhohuoneella, jonne saapui niin suurilukuinen joukko uusia osakuntalaisia, että jouduttiin jopa käymään lähikaupassa kartuttamassa kesken
loppuneita tarjoiluja. Aluksi tehtiin klassinen tutustumiskierros, ja sen jälkeen
fuksit ja civikset pääsivät jututtamaan toisiaan rennoissa meiningeissä.
13.9. Punkkua ja patonkia -ilta
Syyskuisena tiistai-iltana osakuntalaiset kerääntyivät Helsinginkujalla sijaitsevaan osakunnan stipendisäätiön kämppään nauttimaan viinistä ja patongeista.
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Grilli-illan tapaan ilta sujui asuntoa ihastellen ja iloisen puheensorinan vallitessa, kun mukaan oli jälleen ilmaantunut ilahduttava määrä osakuntatoiminnasta
innostuneita uusia tyyppejä.
17.9. Ratikka-ajelu
Aikaisemmista vuosista poiketen fuksisihteerit päättivät viedä uudet osakuntalaiset tutustumaan Helsinkiin ratikan kyydissä. Rautatieasemalta lähdettiin, hypättiin seiskaan ja pysähdyttiin fiilistelemään menneisyyttä Liisankadulla, kokeilemaan kyykkää fuksisihteerien tyyliin Katri Valan puistossa ja tsekkaamaan
Mäkelänrinne sekä osakuntalaisten suosima baari, Musta Härkä. Lopuksi fuksit
saivat käyttää luovuuttaan Nordiksen kallioilla, kun heille annettiin kynää, paperia ja teemaksi ”viipurilainen Helsingissä”. Tuotokset olivat hauskoja, ja kokonaisuudessaan tapahtuma sai kiitoksia, kun siinä yhdistyi uudessa kaupungissa
sukkulointi ja mukava osakuntaporukka.
22.9. DGO:n fuksiaiset
Wiipurilaiset fuksit pääsivät yhdessä kymenlaaksolaisten ja karjalaisten kanssa
kiertämään osakunnan lähiseutua perinteisissä fuksiaisissa, joiden teemaksi valikoitui tänä vuonna leikkaukset. Fuksit pääsivät päättämään DGO:n budjetin
kohtalosta, kun piti priorisoida, säästääkö Rudi, sitsien istuinten lukumäärä tai
juhlajatkojen kesto. Lisäksi rasteilla muun muassa leikeltiin lääkärintakit päällä,
leikittiin MacGyveria, luotiin lauluesitys WiOLin johdolla ja pelattiin kyykkää.
Jatkot sujuivat yhteisosakuntalaisissa merkeissä.
28.9. Fuksiseikkailu (HY)
Osakunta piti rastia yhdessä KyO:n ja KO:n fuksivastaavien kanssa. Fuksiseikkailijat pääsivät rastilla pähkäilemään niin eteläkarjalaisia, pohjoiskarjalaisia kuin
kymenlaaksolaisiakin murresanoja. Ne herättivät hilpeyttä ja jättivät monelle
hyvän kuvan osakuntiemme toiminnasta, saatiinpa illan aikana houkuteltua pari fuksia oikeastikin mukaan.
6.10. Ruoka- ja lautapeli-ilta
Osakuntatiloissa fuksit pääsivät nauttimaan pientä naposteltavaa ja pelailemaan
yhteisöllisiä pelejä.
14.10. Fuksisitsit
Viime vuodesta poiketen fuksisitsit järjestettiin pelkästään wiipurilaisten kesken. Tästä huolimatta pöytäjuhlilla oli mukana nelisenkymmentä osakuntalaista, joista iso luku oli silloisia fukseja. Civisten keskellä uudet osakuntalaiset pääsivät tutustumaan sitsikulttuuriin, saatiinpa paikalle yllätysesiintyjäkin, kun Woro (Wiipurilaisten osakunnan rokkiorkesteri) saapui viihdyttämään juhlakansaa.
21.10. DGO:n fuksibileet
Fuksisihteerit jatkoivat fuksiaisissa alkanutta, hyvää yhteistyötä DGO:n muiden
fuksivastaavien kanssa järjestämällä osakunnalla ennennäkemättömät syksyn
yhteisbileet. Teemana oli ala-asteen disco, ja paikalla olikin suuri joukko lapsuuttaan nostalgisoivia fukseja ja myös civiksiä. Oltiin limboa, syötiin poppareita ja kuunneltiin vanhoja hittejä. Myöhemmin illalla Woro tanssitti, ja juhlien
osallistujamäärä kasvoi, kun vaalisitsailijat saapuivat jatkoille fuksibileisiin. Illan päätyessä paikalla olikin käynyt lähemmäs sata ihmistä, joista huomattava
määrä oli fukseja.
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30.11. Wiipurin Pamaus
Perinteisesti fuksit saivat Pamauksessa nauhansa ja viettivät loppuillan uunituoreina civiksinä. Aktiivisimmat fuksit palkittiin myös stipendisäätiön fuksistipendein.
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Ekskursiot ja muu toiminta

Vuonna 2016 osakunta harjoitti paljon yhteistyötä naapuriosakuntien kanssa
Domus Gaudiumilla. Toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin usein Karjalaisen
ja Kymenlaakson Osakunnan toiminnanohjaajien Manuel Ackermannin ja Tiina Heikkilän kanssa yhteistyössä. Näiden yhteisten tapahtumien lisäksi keväältä
löytyi tietenkin myös Wiipurilaisen Osakunnan omia enemmän tai vähemmän
perinteisiä tapahtumia.
Käädyt vaihtoivat haltijaansa vuoden ensimmäisessä tapahtumassa, 16.1.2016
järjestetyssä kuraattorinvaihtokaronkassa. Juhlassa musisoi WiOL ja jatkoilla
tanssitti uuden kuraattorin oma bändi WORO. Osakuntalaiset juhlistivat vuoden vaihtumista Mäkelänrinteen kerhotilassa järjestetyssä Varjoviranvaihtokaronkassa 23.1. Toiminnanohjaajan ilona ja ylpeytenä järjestettiin Potter-sitsit
osakunnalla 12.2. Tunnelma oli villi, ja illan aikana nähtiinkin muunmuassa
huispausottelu. 13.2. Wiipurilaiset koittivat onneaan Akateemisen Kyykän MMkilpailuissa Tampereella. Joukkue pääsi historiallisen pitkälle, jatkoon alkukarsinnoista, kunnes tappio kärsittiin lappeenrantalaiselle joukkueelle. 20.2. laulettiin kurkut käheiksi laulukirjan läpilaulajaisissa. Maaliskuun alussa vietettiin
vuosijuhlaviikkoa piirakkatalkoiden, tanssi- ja etiketti-illan, ja debatin merkeissä. 9.3. Wiipurilaiset osallistuivat opintotukimielenosoitukseen. 12.-13.3. järjestettiin osakunnan historian toinen B-fest. Vuorokauden aikana osakuntalaiset sivistyivät B-luokan elokuvien maailmasta. 20.3. Palmusunnuntaina osakuntalaiset kävivät virpomassa inspehtoria. Daamit järjestivät perinteiset Herrapäivälliset 8.4. teemalla festarit. 12.4. Etsittiin Vallilan halvinta olutta Mäkelänkadun
baarikierroksella. Vappuviikkoa juhlittiin aluksi Mäkelänrinteessä järjestetyissä
pre-Wappu-munkkikesteissä, ja vappuaattona 30.4. yhteislähdössä Mantan lakitukseen. Vappupäivänä 1.5. Järjestettiin DG:n osakuntien yhteinen vappupiknik
Ullanlinnanmäellä.
Yhteisosakuntalaisia tapahtumia järjestettiin kevätkaudella 2016 aktiivisesti. DGO
otti yhteislähdön Keskisuomalaisen osakunnan kaudenavajaisiin 5.2. Laskiaissauna lämpeni DG:n osakuntien jäsenille laskiaistiistaina 9.2. Myös perinteinen
Liisankadun osakuntien debatti järjestettiin 2.3.2016. Voiton veivät tällä kertaa
karjalaiset. 16.-17.4. Vietettiin kansainvälistä yhteisosakuntalaista juhlaa, kun
Kruthorn-esiintyjät saapuivat Uppsalasta WiO:n, KO:n, ja ÖFN:nin vieraaksi.
Kruthorn-sitsit pidettiin Uudella ylioppilastalolla 16.4. ja sillis Domus Gaudiumilla 17.4. Perinteiset kevätsitsit järjestettiin Casa Academicalla wiipurilaisten,
karjalaisten, kymenlaaksolaisten ja keskisuomalaisten yhteistyöllä. Teemana oli
lastenohjelmat. 14.5. Järjestettiin vielä DG:n osakuntien yhteinen euroviisukisakatsomo.
Kesällä lähdettiin myös kotikaupunkiimme Viipuriin yhdessä Östra Finlands Na15

tionin kanssa. 26.-28.8. Pääsimme käymään Viipurin linnan tornissa, Nuutin
pojan patsaan juurella, ja illastamaan Pyöreässä tornissa. Kesä päättyi suuriin
juhlallisuuksiin, kun Itäsuomalaiset kesäjuhlat järjestettiin 19.8.2016. Juhlien
cocktail-tilaisuudessa allekirjoitettiin myös Itäsuomalaisen valtuuskunnan perustamiskirja ja tuotiin näin lähempään yhteistyöhön viisi itäistä osakuntaaWiipurilaisen, Karjalaisen, Kymenlaakson, Savolaisen ja Östra Finlands Nationin.
Syyskausi 2016 alkoi salatiede-teemaisilla kaudenavajaisilla 2.9. Herrat viihdyttivät osakunnan naisia Daamareilla 29.10. Teemana oli rauhanneuvottelut.
11.11. järjestetyillä salamurhasitseillä osakuntalaiset pääsivät selvittämään kylmäävää murhamysteeriä. 18.11. Mäkelänrinteessä järjestettiin Amazing Race,
jossa päästiin kurkistamaan osakuntalaisten asuntoihin. Iltaa jatkettiin Mäkelänkadun kapakoissa. 26.11. järjestettiin etkot ja yhteislähtö HYYn vuosijuhlille. Osakuntalaiset maistelivat emännän johdolla teetä 25.11.
Pamaukseen valmistauduttiin osakunnalla tanssi-ja etiketti-illassa ja piirakkatalkoissa 23.11. 6.12. Itsenäisyyspäivänä osakuntalaiset osallistuivat perinteiseen
ylioppilaiden soihtukulkueeseen. Sitä ennen wiipurilaiset kävivät muistamassa Imatran tragedian uhreja laskemalla kynttilät Hietaniemen hautausmaalle.
Tapaninpäivänä 26.12. osakuntalaiset viettivät Tapsan tansseja Lappeenrannan
yöelämässä.
Yhteisosakuntalainen yhteistyö jatkui myös syyskaudella. Kaudenavajaiset 2.9.
oli DGO:n yheistapahtuma, samoin kuin saunailta 17.10., fuksibileet 21.10.,
sekä pikkujoulut 10.12.
Juhlatilaisuuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota turvallisen tilan sääntöjen
implementointiin, ja etenkin kaikenlaiseen häiritsevään käytökseen suhtauduttiin nollatoleranssilla ja puututtiin ilman minkäänlaista vatulointia. Vuoden aikana päädyttiin antamaan yksi toistaiseksi voimassa oleva porttikielto asiattomasti käyttäytyneelle juhlavieraalle.
Pöytäjuhlissa kartettiin kertakäyttöpöytäliinojen käyttöä viimeiseen asti. Kertakäyttöastioihin ei turvauduttu lainkaan, paitsi pragmaattisuuden nimissä jatkoilla juomalasien osalta. Pöytä- ja lautasliinat pestiin biohajoavia pesuaineita
käyttäen. Kierrätyksestä huolehdittiin HTK:n ympäristölinjausten mukaisesti.

15.1

Valokuvaus

Vuonna 2016 Wiipurilaisen Osakunnan valokuvaajana toimi Niklas Nurminen.
Hänen vastuullaan oli tuona aikana valokuvien editointi ja niiden lataaminen
osakunnan kuvagalleriaan. Yhteensä Nurminen kuvasi 13 tapahtumassa, joista
löytyy 694 otosta osakunnan kuvagalleriasta; parissa tapahtumassa toiset osakuntalaiset kuvasivat valokuvaajan estyttyä. Kuvagalleriasta löytyy niin yleisiä
tunnelmia kuin pieniä, ihastuttavia yksityiskohtiakin osakunnan vuoden kulusta. Tapahtumiin lukeutuu mm. mielenosoitus, fuksiaiset, sitsejä, huikea spektaakkeli Wiipurin Pamaus ja retki kauniiseen Vallisaareen.
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16.1

Osakuntalehti ja muu tiedotustoiminta
Osakuntalehti Willi

Vuonna 2016 Willin päätoimittajia olivat Olavi Seppänen ja Tuuli Kasso. Lehdestä ilmestyi tavanmukaisesti neljä normaalia numeroa, kaksi kevät- ja kaksi syyskaudella, sekä yksi fukseille suunnattu erikoisnumero aivan syyskauden alussa.
Tämä oli ensimmäinen vuosi, jonka kaikissa numeroissa sovellettiin Ekaterina
Virkusen kehittämää uutta taittopohjaa, ja voikin sanoa, että vuoden 2016 Willit poikkeavat ulkoasultaan ratkaisevasti aiempien vuosien numeroista. Erityisesti koko sivun kuvien käyttöä on lisätty, mikä on antanut Willille enemmän
aikakauslehden ilmettä. Numeroista kolme painettiin kokonaan värillisin kuvin, mikä myös oli uutta. Tämä kuitenkin vaati lehden budjetin ylittämistä siinä
määrin, että ratkaisua ei toimituksessa pidetty kestävänä.
Normaalien numeroiden teemat olivat järjestyksessä seuraavat: muinaisuus, elokuva, Viipuri sekä sota ja rauha. Käsittääksemme ensimmäinen Willin numero,
jossa teemana oli osakunnan kantakaupunki Viipuri, sai innoituksensa yhteisestä matkasta, jonka Wiipurilaisen Osakunnan ja Östra Finlands Nationin edustajat tekivät sinne elokuussa. Teemoittelua pidettiin edelleen hyvin toimivana ja
inspiroivana tapana määrittää lehtien sisältöä.
Yleisesti ottaen Willin sisällössä korostuivat tänä vuonna pitkät, jopa useamman
aukeaman mittaiset asia-artikkelit ja esseet. Aiheet vaihtelivat 1800-luvun taidehistoriasta esihistoriallisiin kulttuureihin ja kirjallisuudentutkimukseen saakka. Perinteiset vakiintuneet palstat, kuraattorin ja seniorien tervehdykset, olivat
tänä vuonna mukana vain osassa numeroista, mikä ei ollut toimituksen harkittujen valintojen seurausta vaan johtui paremminkin kommunikaatiokatkoksista.
Vuoden viimeisessä numerossa (teema sota ja rauha) aloitettiin yksi uusi palsta,
Oona Laineen ja Laura Mykkäsen Lomautetut, josta on tarkoitus tehdä vakituinen.
Willin numerot taitettiin tänäkin vuonna osakuntahuoneiston toimiston tietokoneella InDesign-taitto-ohjelmalla. Taitto oli päätoimittajien vastuualuetta. Lehden painamisesta huolehti painotalo Picaset Helsingin Pitäjänmäellä. Yhteistyö
painotalon kanssa sujui yleisesti ottaen hyvin, vaikkakin erään kerran toimituksen lähettämä viesti jäi siellä lukematta, ja lehtien valmistuminen uhkasi tämän
takia myöhästyä. Muita epäkohtia yhteydenpidossa ei ollut, ja painotalon edustajat pyrkivät omasta puolestaan varmistamaan lehdellemme siistin ulkoasun
esittämällä tarvittaessa korjauksia valokuvien resoluutioon. Tämä osoitti kiitettävää vastuullisuutta asiakaspalvelussa.
Uudet numerot julkistettiin osakunnan kokousten yhteydessä, minkä jälkeen
niitä oli osakuntahuoneiston lehtihuoneessa jaossa halukkaille. Lehti lähetettiin
postitse osakunnan senioreille, tietyille järjestöille sekä yliopiston kirjastoon ja
yliopiston rehtorille. Painoksen kasvattamista 120:stä on harkittu, koska vuoden viimeistä numeroa ei riittänyt postitettavaksi järjestöille. Toisaalta muista
numeroista jäi runsaasti ylimääräisiä kappaleita, eikä ole varmaa, mikä aiheutti
loppuvuoden yllättävän piikin lehden menekissä.
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Vuonna 2016 Willi oli entiseen tapaan Wiipurilaisen Osakunnan täysin sitoutumaton julkaisu, joka sai HYYn järjestölehtitukea.

16.2

Muu tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta jatkoi edellisenä vuotena lanseerattuja hyviä käytäntöjä. Kullekin toimikuntalaiselle jaettiin oma vastuualue, jota oli mahdollisuus vaihtaa
syyslukukauden alussa. Osakunnan tiedotuskanavat olivat: nettisivut, Facebook,
Instagram, sähköpostilista sekä osakunnan ja yliopiston ilmoitustaulut.
Vuonna 2016 otettiin käyttöön SnapChat ja perustettiin osakunta-aktiivien oma
WhatsApp-ryhmä. Lisäksi sosiaalisen median tunnuksia jaettiin toimikunnan ulkopuolisille henkilöille, kuten fuksisihteereille ja toiminnanohjaajalle, jotta mielenkiintoista sisältöä tulisi julkaistuksi kattavammin mahdollisimman monista
tapahtumista. Nettisivuja kehitettiin laajentamalla englanninkielisiä alasivuja ja
lisäämällä ruotsinkieliset alasivut. Lisäksi nämä kieliversiot nostettiin näkyvämmälle paikalle yläpalkkiin.
Myös maksullista Facebook-mainontaa kokeiltiin, minkä ansiosta fuksiasuntohakemusten määrä moninkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Syyslukukauden
alussa kokeiltua osakunnan Facebook-sivun yleistä mainostusta ei voi pitää yhtä suurena menestyksenä kuin fuksiasuntohaun mainostusta, sillä sivutykkäyksiä tuli odotettua vähemmän ja osittain kohderyhmämme ulkopuolelta. Mainoksien yleisö oli molemmissa tapauksissa tarkkaan rajattu. Jatkossa Facebookmainokset kannattanee kohdentaa yksittäisille julkaisuille tai tapahtumille, ei
koko sivulle.
Vuoden aikana painatettiin useita värillisiä tapahtumajulisteita sekä hankittiin
roll-up (suunnittelija: Juho Myyryläinen). Lisäksi tiedotustoiminkunnalle laadittiin oma ohjesääntö.
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Arkistotoiminta

Kruununhaan Vironkadulla Stipendisäätiön tiloissa sijaitsevassa arkistossa vuoden 2016 suurin hanke oli osakuntaneuvoston ja osakunnan kokousten pöytäkirjojen sidottaminen vuosilta 2006-2015. Yhdessä arkiston- sekä kirjastonhoitajat Eetu Sairanen ja Oona Laine saattoivat kymmenen vuoden pöytäkirjat sidontakuntoon. Varsinainen sidontatyö teetettiin Elovaaran kirjansitomolla, joka
sijaitsee Vironkatu 9:ssä Stipendisäätiön tiloja vastapäätä. Projekti saatiin päätökseen juuri ennen joulua ja valmiit sidotut pöytäkirjat talletettiin Stipendisäätiön huoneistoon Vironkadulle.
2016 keväällä osakunnan arkisto sai lahjoituksena edeltävänä vuonna edesmenneen vanhan kuraattorin Tapio Putkosen jäämistöä. Lahjoittaja oli entisen kuraattorin tytär Anna-Leena Putkonen. Jäämistö käytiin läpi ja siitä seulottiin arkistoon talletettavat materiaalit. Osakunnan jäsenille järjestettiin ekskursio ar-
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kistoon 24.11.2016. Ekskursiolla tutustuttiin sekä arkistotiloihin että arkistossa säilytettyyn materiaaliin. Ekskursiolle osallistui 16 osakuntalaista. Arkistoon
talletettiin myös osakunnan toiminnasta vuoden aikana syntynyttä materiaalia
kuten Pamaus-ohjelma ja Willi-lehden ilmestyneet numerot.
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Verkkotoiminta

Osakunnan verkkotoimintaan kuuluu osakunnan varsinaiset sivut, kuvien jakamiseen tarkoitettu sivusto, tilavarauskalenteri sekä wiki, jossa säilytetään esimerkiksi virkailijakansioita sähköisessä muodossa. Virkailijakansioiden siirtäminen paperilta wiki-alustalle on yhä osittain kesken, mutta suurimpaan osaan
viroista wiki tarjoaa hyvän ohjeistuksen ja edellisten virkailijoiden huomioita.
Virkailijat ovat jatkaneet omien vastuualueiden kansioiden päivittämistä varakuraatorin ohjeistamana.
Verkkovastaavana vuonna 2016 toimi toista vuotta Maiju Partamies. Verkkovastaavan tehtäviin kuuluu edellä mainittujen järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, käyttäjien opastaminen ja hallinta sekä verkkotunnuksen voimassaolon
varmistaminen. Verkkovastaava ei siis vastaa sisällöstä, vaan sen hoitavat mm.
tiedotussihteeri ja valokuvaaja. Wiki -sivujen ylläpidosta ja toiminnasta vastaa
puolestaan varakuraattori.
Osakunnan verkossa toimivat järjestelmät ovat edelliseltä vuodelta hyvässä tilassa, eikä niihin ole ollut tarvetta tehdä suuria muutoksia.
Vuonna 2016 verkkovastaava on päivittänyt sovelluksia ja opastanut käyttäjiä.
Säännölliseen toimintaan kuului myös senioreiden sähköpostilistan hallinnointi seniorisihteerin pyyntöjen mukaan. Tiedotusneuvoksen kanssa lisättiin verkkosivuille lisää ruotsin kielistä ja englannin kielistä sisältöä. Helmikuussa Wiipurilainen Osakunta päivitti neuvoston hyväksymänä yksityisen webhotellinsa
yrityswebhotelliksi tilan puutteen vuoksi. Huhtikuussa siirrettiin Wiipurilaisen
Osakunnan Fi verkkotunnukset virallisen välittäjän hallintaan lakimuutoksen
takia. Verkkosivuihin ja wikiin lisättiin SMTP-lisäosa lomakkeiden ja sähköpostien lähettämistä varten, koska PHPmail-funktio poistui webhotelleista 11.7.
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19.1

Abitoiminta
Abi-infokiertue

Osakunnan abi-infokiertue järjestettiin 14.–16.12.2016. Keskiviikkona vierailimme Savitaipaleen ja Taavetin lukioissa, torstaina Kimpisen ja Lyseon lukioissa
ja perjantaina Rautjärven, Parikkalan ja Imatran yhteislukiossa. Abi-infokiertueen
tavoitteena on kertoa Wiipurilaisen Osakunnan kanta-alueen abiturienteille opiskelusta pääkaupunkiseudulla ja etenkin Helsingin yliopistossa. Tarkoituksena
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on myös esitellä, millä tavoin osakunta tukee opiskelijoita tarjoamalla virikkeitä
ja sosiaalista elämää opiskelun ohelle.
Kiertueella esittelimme Helsingin yliopistoa ja Wiipurilaista Osakuntaa neljän
osakuntalaisen voimin. Esittely koostui noin tunnin mittaisesta yleisestä yliopiston, yliopisto-opiskelun ja osakunnan esittelystä, jonka pidimme hakijapalveluiden sekä omien osakunnan diojen avulla. Lisäksi Aalto-yliopiston edustaja
piti infoa kauppatieteiden opiskelusta. Tämän jälkeen jakaannuimme pienempiin ryhmiin ja kerroimme abeille tarkemmin tiedekunnista, joissa kiertueella
mukana olevat osakuntalaiset itse opiskelevat. Jakautuminen ryhmiin tapahtui lukiolaisten kiinnostuksen perusteella: usein heillä oli tarkasti selvillä yksi
tiedekunta, josta he halusivat kuulla lisää. Tiedekuntaesittelyissä käytimme tiedekunnilta ja hakijapalveluilta saamiamme dioja. Esittely saattoi tapahtua myös
ilman powerpoint-esitystä, enemmän keskustelunomaisesti. Kiertue onnistui hyvin, vaikka meitä esittelijöitä oli poikkeuksellisen vähän. Lukiolaiset olivat kiinnostuneita kuulemistaan asioista, vaikkakin ujoja esittämään kysymyksiä. Myös
opinto-ohjaajat kertoivat olevansa tyytyväisiä esittelyihin ja toivoivat meidän
tulevan jatkossakin heidän lukioihinsa.

19.2

HeTEKA

HeTEKA-päivä, eli Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille -päivä, järjestettiin torstaina 27.10.2015. Samana päivänä Helsingin yliopiston hakijapalvelut järjesti
Koe Kampus! -tapahtuman, jossa oli erityisesti abiturienteille suunnattua ohjelmaa. Halukkaita osallistujia Hetekaan oli tänäkin vuonna runsaasti, ja bussissa
Helsinkiin saapui osakunnan vieraaksi 58 abiturienttia. Abiturientit saapuivat
Helsinkiin noin klo 11, josta siirryimme suoraan lounaalle UniCafeeseen. Koe
Kampus! -päivä oli tässä vaiheessa jo alkanut, joten jakaannuimme yliopiston
eri kampuksille seuraamaan päivän ohjelmaa sekä tutustumaan tiloihin. Osakuntalaiset esittelivät kampuksia lukiolaisille yhdessä Koe Kampus! –tapahtuman järjestäjien kanssa. Iltapäivällä abeilla oli pari tuntia vapaa-aikaa, jonka jälkeen kokoonnuimme osakunnalle. Esittelimme osakuntatiloja, pidimme abeille
yleisen esittelyn yliopistosta ja osakunnasta sekä tarjosimme pientä välipalaa.
Tämän jälkeen abit lähtivät takaisin Etelä-Karjalaan noin klo 19:00. Päivää oli
toteuttamassa noin 15 osakuntalaista ja tapahtuma onnistui hyvin. Abiturientit
antoivat hyvää palautetta ja olivat tyytyväisiä osallistumisestaan.
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20.1

Vuosijuhla ja Wiipurin Pamaus
363. Vuosijuhla

Wiipurilaisen Osakunnan 363. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 5.3.2016 hotelli
Crowne Plazan Royal-salissa. Vuosijuhlamestarina toimi civis Suvi Okkola. Tilaisuus alkoi alkumaljalla osakunnalla klo 16.00 ja jatkui illallisella klo 18 juhlapaikalla. Alkumaljan yhteydessä juhlaan osallistuneet muiden osakuntien ja ys20

tävyysosakuntien edustajat esittivät onnittelunsa 363-vuotiaalle Wiipurilaiselle
Osakunnalle.
Osakuntaa juhli yhteensä 101 henkilöä. Inspehtoripariskunnan lisäksi juhlajoukkoon kuuluivat kunniajäsenet Arvi Lind sekä suurvaakunaveljeskunnan jäsenet Risto Voipio ja Ilkka Kuivalainen. Myös rehtori emeritusinspehtori Jukka
Kola osallistui puolisoineen. Juhlapuheen piti Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori Petri Pellikka. Juhlaan osallistui myös ulkomaalaisten ystävyysosakuntiemme edustajia Viron korp! Amicitiasta sekä korp! Reveliasta. Vuosijuhlassa pidettiin perinteisesti juhlapuheen lisäksi muitakin puheita, kuten puhe isänmaalle (Tero Hirvosen), puhe yliopistolle (Piia Pohjalainen), puhe inspehtorille (Maiju Partamies) ja karkausvuoden kunniaksi puhe miehelle (Anna
Luikko).
Vuosijuhlassa jaettiin stipendejä aktiivisille osakuntalaisille. Stipendit jakoi Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön edustaja Perttu Pohjonen. Inspehtori Markku Löytönen jakoi juhlassa huomionosoitukset ansioituneille osakuntalaisille.
Vaakunan saivat osakuntalaisista Ella Kaplas, Juuso Paajanen, Marianna Kupias
ja WiOL-aktiivi Maisa Mikkonen. Ansiomerkit jaettiin seuraaville noheville osakuntalaisille: LuK Lauri Ahonen, OTM Anton Falkenberg ja FM Olli-Pekka Tikkanen.
Juhlayleisöä viihdytti perinteiseen tapaan Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat.
Juhlaväen laulattamisesta puolestaan vastasi laulunjohtaja, Silva Smolander.
Juhlan päätteeksi tanssittiin vanhat tanssit Polyteknikkojen Salonkiorkesterin
säestämänä.
Juhlat sujuivat mukavasti ja vieraat nauttivat hyvästä ruoasta ja ohjelmasta.
Crowne Plaza tarjosi viihtyisät puitteet juhlimiselle ja juhlavieraat pääsivät vaihteeksi seurustelemaan pyöreissä pöydissä, joista oli avara näköalalla Mannerheimintielle ja Töölönlahdelle. Aikataulussa pysyttiin hyvin ja vanhoille tansseille oli sopivasti aikaa. Pääjuhlan päätyttyä siirryttiin osakunnan tiloihin Domus
Gaudiumille jatkoille, joiden järjestelystä vastasi isäntä Otso Heiskanen apuisäntineen sekä juhlijoita viihdytti huikealla keikallaan Wiipurilaisen Osakunnan rokkiorkesteri WORO. Seuraavana päivänä emmännistön luoma herkullinen sillilounas nautittiin Wiipurilaisen Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla
klo 12.00 alkaen.

20.2

521. Wiipurin Pamaus

521. Wiipurin Pamausta juhlittiin perinteen mukaan Pyhän Andreaan päivänä
30.11.2016, joka kuluneena vuonna osui keskiviikolle. Juhlaa vietettiin tänä
vuonna hotelli Radisson Blu Royalissa Kampissa. Pamausmestareina toimivat
cives Anna Luikko et Roosa Marttinen. Juhliin ilmoittautui viikonpäivään nähden paljon juhlijoita, lopullisessa plaseerauksessa 120 henkilöä. Suurin osa juhlijoista oli Wiipurilaisen osakunnan nykyisiä tai entisiä jäseniä, ja mukana oli
ilahduttavan paljon myös fukseja. Juhliin saapui myös kutsuvieraita, muiden
järjestöjen edustajia sekä ulkomaalaisia vieraita ystävyysosakunnistamme Korporatsioon Amicitiasta ja Reveliasta.
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Aloitimme illan alkucocktailtilaisuudella osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla
klo 17:30. Lyhyessä tilaisuudessa jaettiin fukseille osakuntanauhat, julkistettiin
fuksistipendin saajat ja otettiin vastaan vieraiden tervehdyksiä. Cocktailtilaisuuden jälkeen juhlakansa siirtyi kulkueena Radisson Blu Royaliin, jossa pääjuhla
alkoi klo 19.00.
Ohjelma noudatti aiempine vuosien perinteitä, ja yleisö sai jälleen kerran nauttia WiOLin lauluesityksestä, Pamaussaarnasta ja Rinkelilehdestä. Juhlien ehdoton kohokohta oli tietenkin Rinkelisiunaus, jonka jälkeen pöytäjuhlaosuuden
kruunasi revyy. Revyyn jälkeen pidettiin arpajaiset, jonne tämän vuoden arpajaisvastaavat olivat saaneet kerättyä valtavan määrän hyviä palkintoja. Ilta päättyi vanhoihin tansseihin, jotka Polyteknikkojen orkesteri meille säesti. Tanssien
jälkeen juhlinta jatkui osakunnan tiloissa Leppäsuonkadulla.
Seuraavana päivänä klo 12 nautittiin osakunnan tiloissa emännistön valmistamaa perinteistä silliaamiaista. Kokonaisuudessa 521. Wiipurin Pamaus onnistui
hyvin: erityisesti tunnelmallinen ja osakuntatiloja lähellä oleva juhlapaikka sai
osallistujilta kiitosta. Myös ruoka oli erinomaista ja ohjelmasta vastaavat osapuolet olivat onnistuneet laatimaan viihdyttävät esitykset.
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21.1

Osakunnan ulkosuhteet
Suhteet ulkomaisiin ystävyysosakuntiin

Vuonna 2016 pyrittiin edellisten vuosien tapaan ylläpitämään tiivistä yhteyttä
ystävyysosakuntiin. Osakunnan 363. Vuosijuhlaan saapui viisi virolaisvierasta.
Edustajista kaksi oli Amicitiasta ja kolme Reveliasta. Ruotsin ystävyysosakunnista ei saapunut vieraita. Viron vierailla oli lautalla oma auto mukana. Vieraiden saavuttua syötiin osakunnalla välipalaa minkä jälkeen vieraat vaihtoivat
juhlapukeisiin. Vieraat majoittuivat kaikki Mäkelänrinteessä ja kaikki osallistuivat Sillikselle. Vieraat viihtyivät hyvin ja kiittelivät hyvistä ruuista ja erityisesti
Amicitian vieraat ylistivät vujujatkoilla esiintynyttä WOROa.
Revelia kutsui WIipurilaiset juhlimaan kevään Kommershia ja Vappua Tarttoon
29.4.-1.5. Tarttoon matkasivat osakuntamme kuraattori Anton Falkenberg sekä civikset Otso Heiskanen ja Samuel Mustonen. Matkalaiset kiittelivät kovasti
isäntiensä vieraanvaraisuudesta ja olivat hyvin tyytyväisiä onnistuneeseen matkaan lahden toisella puolla. Osakuntamme kesäretkelle Lemille saapui kaksi vierasta Amicitiasta. Vieraiden saavuttua Helsinkiin käytiin ensin syömässä Unicafessa Kaivopihalla ennen kuin autokyyti kohti Lemiä starttasi Mäkelänrinteestä.
Molemmat vieraista olivat jo aiemmin olleet mukana kesäretkellä ja halusivat
tulla nyt uudelleen, koska olivat viihtyneet niin hyvin viimeksi. Vieraiden kanssa
käytiin vielä syömässä Mikonkadun Fafasissa ennen heidän lähtöään kotiin.
Pamaukseen 30.1.2016 saapui Revelialta 4 vierasta ja Amicitialta 3 vierasta.
Ruotsin ystävyysosakunnilta ei saapunut vieraita. Amicitian vieraat saapuivat
pamauspäivänä jo aamulla ja heidät vietiin syömään kampin pippuriin. Revelia-
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laiset saapuivat illemmalla ja käytyään yöpaikallaan saapuivat suoraan pamauksen cocktailtilaisuuteen. Amitician vieraat olivat yötä mäkelänrinne 5A:ssa, kun
taas revelian vieraat lähtivät illalla nukkumaan yhden heidän jäsenensä vanhempiensa luokse.
Ulkoasiainsihteeri lähti yhdessä Pekka Sutisen kanssa vierailemaan Revelian
luona heidän kommerssissaan 2-4.12.2016.

21.2

Edustaminen sidosryhmien tapahtumissa

Osakuntalaiset vierailivat ahkerasti muiden järjestöjen ja osakuntien juhlissa
myös vuonna 2016. Alla on esitetty yhteenveto osakuntalaisten edustamisesta muiden järjestöjen pääjuhlissa ja muissa merkittävissä tapahtumissa.
15.1.
22.1.
23.1.
6.2.
7.2.
10.2.
27.2.
27.2.
27.2.
27.2.
28.2.
19.3.
2.4.
29.4.–1.5.
7.5.
20.–22.5.
3.9.
23.9.
7.-9.10.
10.10.
21.10.

Keskisuomalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori)
Karjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori)
Savolaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori)
Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhla (1 osallistuja)
Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlasillis (1 osallistuja)
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen vuosijuhla (1 osallistuja)
Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhla (4 osallistujaa)
Vasa Nationin vuosijuhla (1 osallistuja)
WOROn keikka Östra Finlands Nationin vuosijuhlien jatkoilla (6 osallistujaa)
Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa)
KyO:n ja KO:n vuosijuhlasillis (3 osallistujaa)
Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhla (3 osallistujaa)
Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhla (3 osallistujaa)
Vappu Virossa ja korp! Revelian kommerssi (3 osallistujaa)
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori)
Vårbal Uppsalassa (2 osallistujaa)
Yhteisosakuntalaiset nuorsenioripäivälliset (3 osallistujaa)
Åbo Nationin kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori)
Internordiskt Studentmöte (1 osallistuja)
Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa)
Osakuntalaisen Unionin vaalisitsit (1 osallistuja)

22.10.
4.11.
5.11.
18.11.
19.11.
19.11.
26.11.
28.11.
2.-4.12.

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan aktiivipäivälliset (1 osallistuja)
Varsinaissuomalaisen Osakunnan Turun Palo (1 osallistuja)
Kymenlaakson Osakunnan Rajanylitys (1 osallistuja)
Keskisuomalaisen Osakunnan Nauhanjakoillalliset (2 osallistujaa)
Hämäläis-Osakunnan vuosijuhla (1 osallistuja)
Savolaisen Osakunnan Talakkunajuhla (1 osallistuja)
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan vuosijuhla (3 osallistujaa)
OYV:n sauna-appro (1 osallistuja)
Korp! Revelian kommerssi (2 osallistujaa)
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Senioritoiminta

Vuonna 2016 seniorien toiminta jatkui säännöllisillä lounailla ja keväällä pidettiin myös päivälliset osakunnalla. Suosituimmiksi tapahtumiksi nousivat Kansallisteatterin Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja -esitys, lastentapahtumien klassikko eli Munanlitsajaiset ja perinteinen Vappulounas Tornissa. Jäsenmaksun
maksaneita jäseniä oli 59.
Seniores Wiburgensesin tapahtumia vuonna 2016:
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Lisäksi hallitus kokoontui 4 kertaa (27.1, 7.4, 23.8, 10.10).
Seniores Wiburgensesin hallitukseen kuuluivat vuonna 2016: Maria Heiskanen (pj), Emma Luoto, Anton Falkenberg (kuraattori), Anssi Tuovinen, Ilkka Kuivalainen, Laura Saloniemi, Karoliina Kähö, Maria Heiskanen, Annamaria
Hänninen, Ville Inkiläinen, Eero Huvio, Leena Vasara (seniorisihteeri).
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Asuntolatoiminta

Wiipurilainen osakunta tarjoaa jäsenilleen vuokrattavaksi yksiöitä ja perheasuntoja Vallilan Mäkelänrinne 5 A:sta. Lisäksi osakunta huolehtii Wiipurilaisen osakunnan Stipendisäätiön yksiöiden vuokraamisesta. Näistä kaksi sijaitsee Kalliossa Aleksis Kiven kadulla sekä Helsinginkujalla, ja kaksi Vallilan Sturenkadulla. Lisäksi osakunnalla on Kampin Domus Academicalla viisi soluasuntoa, jotka
vuokrataan vuosittain kanta-alueelta oleville ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Vuonna 2016 osakunnan varsinainen asuntohaku järjestettiin 23.2.–23.3. Varsinaisessa asuntohaussa haettavina oli 14 asuntoa, joista 12 Mäkelänrinteestä
ja loput kaksi Kallion ja Vallilan alueella. Lisäksi yksi ylimääräinen asuntohaku Stipendisäätiön yksiöön Kalliossa järjestettiin varsinaisen asuntohaun yhteydessä. Asuntojen hakuajasta ilmoitettiin osakunnan nettisivuilla, ilmoitustaululla, sähköpostilistalla sekä facebook-sivuilla. Hakemuksia saapui 22 kappaletta,
ja ne käsiteltiin asuntolatoimikunnan kokouksessa 1.4. Vuokrasopimukset tehtiin pääasiassa ajalle 1.9.2016–31.8.2018. Asuntolasihteeri järjesti 14.3. Mäkelänrinteessä asuntohakuillan, jossa halukkaat pääsivät tutustumaan haettavina
oleviin asuntoihin sekä esittämään hakuun liittyviä kysymyksiä. Iltaan osallistui
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noin viisi henkilöä. Uusien opiskelijoiden asuntohaku järjestettiin 1.6.–1.7., ja
asuntolatoimikunta arpoi asunnot kokouksessaan 4.7. Hausta tiedotettiin UutisVuoksessa, Etelä-Saimaassa ja osakunnan fb- ja internetsivuilla. Kesken vuokrakauden irtisanottuihin asuntoihin saatiin uudet vuokralaiset jonotuslistalta, lukuun ottamatta kahta lyhempää irtisanomisväliä, joissa järjestettiin ylimääräinen asuntohaku.
Asuntolatoimikunta kokoontui vuoden 2016 aikana viidesti. Tulevaisuuden ideoinnissa panostettiin erityisesti keskusteluun asuntohakujen sähköistämisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista, sekä asuntojen markkinoinnin lisäämiseen sosiaalisessa mediassa. Mäkelänrinne 5A:ssa asunnon 14 kylpyhuoneremontti valmistui, samoin Stipendisäätiön asunnossa Sturenkatu 35 C 34.
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Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2016

Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan edustajistovaalit pidettiin 26.11.-2.11.2016.
Vaalit olivat ensimmäistä kertaa sähköiset. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen sai
sähköpostiin äänestyslinkin, jonka kautta äänestämään pääsi vaalipäivinä kello
10-18. Wiipurilaisella osakunnalla oli vaaleissa 11 ehdokasta ja osakuntamme
oli vaaliliitossa Karjalaisen ja Kymäläisen osakunnan kanssa. Domus Gaudiumin Osakuntien vaaliliitosta valittiin edaattoreiksi wiipurilaisten Otto Kaplas ja
kymäläisten Sofia Rahikainen. Wiipurilaisten Suvi Okkola ja Otso Heiskanen
toimivat varaedaattoreina vaalituloksen perusteella. DGO:n osakuntien osalta
vaalit menivät hyvin, kun saatiin takaisin yksi edellisissä vaaleissa menetetty
paikka edustajistossa. Muuten vaalit menivät osakuntien osalta heikosti, kun
osakunnat menettivät kolme paikkaa.
Wiipurilaisen Osakunnan vaalipäällikköinä toimivat Aino Pesonen ja Ella Taavitsainen. Yhdessä muiden DGO:n vaalipäälliköiden kanssa järjestettiin infoilta vaaleista keskiviikkokahvien yhteydessä ennen ehdokasasettelun päättymistä. Wiipurilaisten vaalipäälliköt järjestivät omille ehdokkailleen vielä pitsa-illan,
jossa kirjailtiin vaalibanaaneihin ehdokasnumeroita. Ehdokkaat jakoivat banaaneja sitten äänestäjille. Vaalihedelmät koettiin osakuntien keskuudessa toimivaksi markkinointikeinoksi. Unionin vaaliteltalla Porthanian edessä nähtiin myös
wiipurilaista edustusta vaalipäivien aikana. Ehdokkailla oli mahdollisuus osallistua Osakuntalaisen Unionin ehdokassitseille. Lisäksi Unioni järjesti kaksi ehdokaskoulutusta, joista toinen oli DGO:n tiloissa.
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Domus Gaudiumin Osakuntien huoneistotoimikunta

Huoneistotoimikunta koordinoi Karjalaisen Osakunnan, Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan yhteisten toimitilojen ylläpitämistä ja yhteis26

työtä. Vuoden 2012 alusta lähtien samoissa tiloissa on toiminut myös Hyvät
Martat. Sen toimintaan osallistuivat vuonna 2016 Wiipurilaisesta Osakunnasta
Juuso Paajanen (puheenjohtaja), Tero Hirvonen (klubimestari) ja Juho Hänninen (sihteeri). Kymenlaakson Osakunnalla oli huoneistotoimikunnassa kolme
ja Karjalaisella Osakunnalla kaksi edustajaa. Lisäksi Wiipurilaisen Osakunnan
Laulajilla ja Hyvillä Martoilla oli molemmilla yksi edustaja.
Huoneistotoimikunta kokoontui lukukausien aikana joka kuukausi ja tarpeen
vaatiessa asioista sovittiin myös sähköpostilistalla tai Facebook-ryhmässä. Huoneistotoimikunnan arki koostui yhteisten asioiden järjestelemisestä, hankintojen miettimisestä sekä tilojen kunnossapidosta. Vuoden alussa uusittiin kulkuluvat tiloihimme.
HTK järjesti kaksi yhteistä siivoustapahtumaa osakunnalla, jolloin kaikista kolmesta osakunnasta saapui osakuntalaisia paikalle siivoamaan koko tila puhtaaksi. Paikalla oli myös edustajia Hyvistä Martoista sekä Wiipurilaisen Osakunnan
Laulajista. Siivoustapahtumat järjestettiin kevät- ja syyslukukauden päätteeksi. Edellisen vuoden isännille, emännille ja HTK-edustajille järjestettiin jälleen
tuttuun tapaan HTK:n pikkujoulut keväällä, joissa kiitettiin em. toimijoiden panosta tilojen kunnossapitoon tarjoamalla heille kolmen ruokalajin illallinen osakuntatiloissa.
HTK teki lukuisia tarvittavia hankintoja osakuntatiloihin. Vuonna 2016 hankittiin muun muassa lisää pöytiä ja erilaisia laseja rikkoutuneiden tilalle, sekä muita pieniä keittiö- ja siivousvälinehankintoja. Lisäksi vuoden 2016 aikana aloitettiin uuden teollisen astianpesukoneen hankinta osakunnalle kilpailuttamalla eri
yritysten tarjoamat teolliset astianpesukoneet.

26

Osakunnan toiminta osallistujamäärittäin

Alla on lueteltu osakunnan vuoden 2016 tapahtumat sekä osallistujamäärät.
Tammikuu
16.1.
19.1.
20.1.
23.1.
24.1.
27.1.
28.1.

Kuraattorinvaihtokaronkka (49 osallistujaa)
Tiedotustoimikunnan kokous (6 osallistujaa)
Osakunnan kokous (27 osallistujaa)
Varjoviranvaihtokaronkka (10 osallistujaa)
HIFK vs. Veiterä-ottelu (6 osallistujaa)
Stipendihakuilta (5 osallistujaa)
Toimarin päivystys (3 osallistujaa)
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Helmikuu
2.2.
4.2.
5.2.
5.2.
8.2.
8.2.
11.2
9.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
20.2.
26.2.
28.2.
28.2.

Osakunnan kokous (20 osallistujaa)
Darts-ekskursio (7 osallistujaa)
Asuntolatoimikunnan kokous (7 osallistujaa)
DGO:n etkot KSO:n kaudenavajaisiin (20 osallistujaa)
Kanslerin kutsuminen vuosijuhlaan (2 osallistujaa)
Koulutustoimikunnan kokous (7 osallistujaa)
Inspehtorin kutsuminen vuosijuhlaan (7 osallistujaa)
DGO:n laskiaissauna (45 osallistujaa, 12 wiipurilaista)
Potter-sitsit (24 osallistujaa)
Akateemisen kyykän MM-kilpailut (9 osallistujaa)
Rusettiluistelu (2 osallistujaa)
Kotiseutukerhon kokous (6 osallistujaa)
Osakunnan kokous (26 osallistujaa)
Ekskursio Espoon kaupunginmuseoon (7 osallistujaa)
Laulukirjan läpilaulajaiset (10 osallistujaa)
Piirakkatalkoot (3 osallistujaa)
WORO:n keikka Östra Finlands Nationin vuosijuhlajatkoilla (6 osallistujaa)
WORO:n vuosikokous (6 osallistujaa)

Maaliskuu
1.3.
2.3.
3.3.
5.3.
5.3.
6.3.
8.3.
9.3.
12.–13.3.
18.3.
20.3.
22.3.
22.3.
23.3.
29.3.
31.3.

Osakunnan kokous (22 osallistujaa)
DGO:n debatti (25 osallistujaa)
Tanssi- ja etiketti-ilta (7 osallistujaa)
Osakunnan 363. vuosijuhla (101 osallistujaa)
Vuosijuhlan jatkot (60 osallistujaa)
Sillis (34 osallistujaa)
Herrapäivällisten suunnittelu (3 osallistujaa)
Opintotukimielenosoitus (7 osallistujaa)
B-fest (15 osallistujaa)
HTK:n pikkujoulut (12 osallistujaa)
Inspehtorin virpominen (2 osallistujaa)
Osakunnan kokous (16 osallistujaa)
Kyykkäkerhon kokous
Yliopiston vuosipäiväjuhla (2 airutta)
Kissakahvila (9 osallistujaa)
DGO:n saunailta (30 osallistujaa)
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Huhtikuu
3.4.
4.4.
5.4.
7.4.
8.4.
12.4.
12.4.
16.4.
17.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
27.4.
30.4.

Virsujuhlat (10 osallistujaa)
Viipurin matkan suunnitteluilta (3 wiipurilaista)
Osakunnan kokous (22 osallistujaa)
Neuvostoliitto (6 osallistujaa)
Herrapäivälliset (21 osallistujaa)
Mäkelänkadun baarikierros (15 osallistujaa)
Palstatapaaminen (4 osallistujaa)
Kruthornen-viikonloppu (70 osallistujaa, 15 wiipurilaista)
Sillis (40 osallistujaa)
Taitouintiekskursio (5 osallistujaa)
DGO+KSO yhteissitsit (60 osallistujaa, 15 wiipurilaista)
Osakunnan kokous (23 osallistujaa)
Palstatalkoot (4 osallistujaa)
Pre-Wappu (11 osallistujaa)
Vappuaatto (12 osallistujaa)

Toukokuu
1.5.
5.5.
10.5.
11.5.
14.5.
15.5.
20.–22.5.
29.5.

Sillis Ullanlinnanmäellä (30 osallistujaa)
Palstatalkoot (6 osallistujaa)
Osakunnan kokous (18+2 osallistujaa)
Asuntolatoimikunnan kokous (5 osallistujaa)
Euroviisukisakatsomo + HTK:n siivouspäivä (15 osallistujaa)
Pääsky ry:n vierailu
Vårbal (2 osallistujaa)
Kotiseutukerhon retki Vallisaareen (8 osallistujaa)

Kesäkuu
10.6.
18.–19.6.

Neuvoston kesäseminaari (7 osallistujaa)
Jukolan viesti (12 osallistujaa)

Heinäkuu
4.7.
22.–24.7.
23.7.

Asuntolatoimikunnan kokous (5 osallistujaa)
Kesäretki Lemille (22 osallistujaa)
WOROn keikka Lemillä (25 osallistujaa)

Elokuu
19.8.
26.–28.8.
31.8.

Itäsuomalaiset kesäjuhlat (49 osallistujaa, 10 wiipurilaista)
Viipurin matka (40 osallistujaa, 20 wiipurilaista)
Osakunnan piste Welcome Fair -tapahtumassa (4 osallistujaa)
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Syyskuu
2.9.
4.9.
5.9.
6.9.
8.9.
10.9.
13.9.
16.9.
17.9.
18.9.
20.9.
21.9.
22.9.
28.9.

Salatiedekaudenavajaiset (35 osallistujaa, 15 wiipurilaista)
Tiedotustoimikunnan kokous (6 osallistujaa)
WiO:n piste avajaiskarnevaaleilla (8 osallistujaa)
Osakunnan kokous (37 osallistujaa)
Grilli-ilta (25 osallistujaa)
Inspehtoripäivälliset (9 osallistujaa)
Punkkua & Patonkia (25 osallistujaa)
Laulukirjatoimikunnan kokous (9 osallistujaa)
Ratikka-ajelu (15 osallistujaa)
Suunnistusta Paloheinässä (3 wiipurilaista + 1 kymäläinen)
Osakunnan kokous (28 osallistujaa)
Vaali-info-ilta (4 osallistujaa)
DGO:n fuksiaiset (20 osallistujaa)
HYYn fuksiseikkailu (2 osallistujaa)

Lokakuu
4.10.
6.10.
7.-9.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
17.10.
18.10.
21.10.
26.10.
27.10.
29.10.
29.10.
27.10.

Osakunnan kokous (31 osallistujaa)
Lautapeli -ilta (10 osallistujaa)
Internordisk Studentmöte (1 osallistuja)
Laulukirjatoimikunnan kokous (10 osallistujaa)
Daamarisuunnittelu (11 osallistujaa)
SaiPA vs. HIFK (4 osallistujaa)
Fuksisitsit (40 osallistujaa)
Kotiseutukerhon brunssi (20 osallistujaa)
DGO:n saunailta (40 osallistujaa, 12 wiipurilaista)
Osakunnan kokous (30 osallistujaa)
DGO:n fuksibileet (n. 100 osallistujaa, 30 wiipurilaista)
Kirahveja Kimnaasissa (10 osallistujaa)
HETEKA-päivä (12 osallistujaa)
Daamarietkot (10 osallistujaa)
Daamarit (31 osallistujaa)
HETEKA-päivä, Päivään osallistui noin 60 abiturienttia (15 osallistujaa)
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Marraskuu
1.11.
2.11.
8.11.
9.11.
11.11.
11.11.
18.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
28.11.
30.11.
30.11.–1.12.

Osakunnan kokous (36 osallistujaa)
Fuksistipendihakuilta (7 osallistujaa)
Virkailijailta (20 osallistujaa)
Mielensäpahoittaja-teatteriekskursio (2 osallistujaa)
Salamurhasitsit (21 osallistujaa)
Museoekskursio (8 osallistujaa)
Mäkelänrinteen Amazing Race (9 osallistujaa)
Osakunnan kokous (49 osallistujaa)
Tanssi-ja etiketti-ilta sekä piirakkatalkoot (13 osallistujaa)
Ekskursio Vironkadun arkistoon (14 osallistujaa)
Teeilta (10 osallistujaa)
HYYn vuosijuhlien etkot (20 osallistujaa)
OYV:n sauna-appro (1 osallistuja)
Wiipurin Pamaus (110 osallistujaa)
Pamauksen jatkot (80 osallistujaa)

Joulukuu
1.12.
6.12.
7.12.
10.12.
12.12.
13.12.
14.–16.12.
26.12.
26.12.

27
27.1

Pamaussillis (25 osallistujaa)
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue (15 osallistujaa)
Balettiekskursio (10 osallistujaa)
DGO:n pikkujoulut (50 osallistujaa, 11 wiipurilaista)
Kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot (10 osallistujaa)
Osakunnan kokous (33 osallistujaa)
Abi-infokiertue (4 osallistujaa)
Tapsan tanssien etkot (7 osallistujaa)
Tapsan tanssit (14 osallistujaa)

Liitteet
Kotiseutukerhon toimintakertomus

Kotiseutukerhon aloitti vuoden toimintansa vuosikokouksella 15.2. Kampin Johtocafessa. Kokouksessa valittiin vuoden 2016 puheenjohtajaksi Suvi Okkola ja
sihteeriksi Tiia Yli-Kankahila. Kokouksessa suunniteltiin kerhon tulevaa toimintaa. Ideoita sopivasta toiminnasta tuli runsaasti ja ne kirjattiin ylös tulevan varalle. Sovittiin myös alustavasti tapahtumien järjestämisajankohdista ja järjestysvastuista. Kokouksessa oli läsnä osakuntalaista 6. Kotiseutukerho kokoontui
keskustelemaan epämuodollisemmin myös osakunnan vuosijuhlan yhteydessä
5.3. Mukana oli nykyisten aktiivien lisäksi kerhon alumneja.
Keväällä järjestettiin perinteiset virsujuhlat eli perinneruokailta 3.4. Ohjelmaan
kuului karjalaisten perinneruokien laittamista ja valmiista ruoista nauttimista
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vapaasti seurustellen. Paikalla oli 10 osakuntalaista.
Kesän alussa kotiseutukerho järjesti päiväretken hiljattain yleisölle avattuun Vallisaareen. Kiertelimme saaren ulkoilualueilla omatoimisesti ja kävimme pullakahveilla saaren popup-kahvilassa. Paikalla oli 8 osakuntalaista.
Syyslukukaudella Kotiseutukerho järjesti jo toistamiseen brunssin, joka osoittautui yleisömenestykseksi-paikalle saapui lopulta 20 osallistujaa. Brunssi järjestettiin fuksisitsien jälkeisenä päivänä 15.10.
Kotiseutukerho järjesti vuoden lopuksi jo perinteeksi muodostuneet joulukarkkitalkoot 12.12. Karkkeja riitti maisteltavaksi ja kotiin viemisiksi kaikille osallistujille, ja päästiinpä niitä myös maistelemaan seuraavana päivänä osakunnan
kokouksessa. Karkkitalkoisiin osallistui 10 osakuntalaista.

27.2

Kyykkäkerhon toimintakertomus

Vuonna 2016 Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa oli mukana kisaamassa kaksi Wiipurilaisen Osakunnan joukkuetta. Yleisen sarjan joukkue menestyi paremmin kuin vuosikausiin saavuttaen 106. sijan. Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerhon puheenjohtaja järjestää kyykkäharjoituksia osakuntalaisille. Kyykkäkerhon puheenjohtaja koordinoi myös osallistumista Akateemisen kyykän MMkilpailuihin. Ilmoittautuminen, harjoittelu, kyydityksen järjestäminen, aikataulutus ja joukkuekuorien hakeminen ovat puheenjohtajan ja kerholaisten tehtäviä.

27.3

Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat (WOSu)

Vuonna 2012 perustettu Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat (WOSu) jatkoi
toimintaansa edellisinä vuosina viitoitetulla tiellä. Keväällä WOSu harjoitteli Jukolan viestiä varten osallistumalla useille pääkaupunkiseudun iltarasteille. Vuoden päätavoitteena oli jälleen Jukolan viesti, joka kilpailtiin tänä vuonna tutuissa Lappeenrannan maisemissa 18.-19.6. Osakunnalla oli ”kotikisoissa” kaksi
Venlojen (4 hlö) ja yksi Jukolan (7 hlö) joukkue. Lopputuloksissa Venlojen joukkueet ylsivät sijoille 734 ja 1193, sekä Jukolan joukkue sijalle 1371. WOSun
yleiskokous pidettiin 15.12. (paikalla 5 jäsentä). Samassa kokouksessa valittiin
uudeksi joukkueenjohtajaksi (puheenjohtaja) Ella Taavitsainen ja viestinviejäksi
(sihteeri) Leena Vasara.

27.4

Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL)

Kts. erillinen liite.
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27.5

Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesteri (WORO)

Wiipurilaisen osakunnan rokkiorkesterin tehtävänä on tukea osakuntalaisten
musiikkiharrastusmahdollisuuksia ja tarjota musiikkielämyksiä osakuntalaisille
ja muille konserttien sekä muiden musiikkiin liittyvien tapahtumien muodossa.
Vuonna 2016 WOROn toimintaan kuului kerhon säännöllinen harjoittelu kerhon vuokraamalla harjoitusvuorolla ja 12 tapahtumassa esiintyminen.
Kerhon perustaminen
WORO piti vuosikokouksen helmikuussa 2016, jossa päätettiin kerhon säännöistä ja kerhoa hallinnoivasta Raadista. Kokouksessa Pomoksi valittiin Ville Nevala, Lyyrikoksi Pauliina Alanen, Roudariksi Simo Tuomisto ja Manageriksi Lauri
Ahonen. Bändäreitä ei tällä kertaa valittu.
Harjoittelu
WOROn järjestämiin soittoharjoituksiin osallistui vuoden aikana kuusi Wiipurilaisen osakunnan jäsentä. Harjoituksissa soitettiin WOROn jäsenien ehdottamia
rock-ja pop-kappaleita. Harjoituksia järjestettiin viikottaisella vakiovuorolla SATOn bändikämpällä lomakausia lukuunottamatta. Harjoitusten tavoitteena oli
harjoitella kappaleita tulevia esiintymisiä varten.
Esiintymiset
WORO esiintyi 12 tapahtumassa vuoden 2016 aikana:
6.1.
20.2.
27.2.
6.3.
13.5.
11.6.
24.6.
23.7.
22.9.
21.10.
29.10.
9.12.

27.6

Kuraattorinvaihtokaronkka
Valtio-opin opiskelijoiden (VOO) vuosijuhlien jatkot
Östra Finlands Nationin (ÖFN) vuosijuhlien jatkot
Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlien jatkot
Valtio-opin opiskelijoiden promootion Floran-päivän ohjelma
Valmistujaiset
Susisaaren juhannus Reisjärvellä
Kesäretkellä Lemin Kouvon baarissa
Juhan ja Miljan häät Haminassa
DGOn fuksibileet
Rakennusopin opiskelijoiden (Ropo) vuosijuhlien jatkot
Pienimuotoinen keikka yrityksen pikkujouluissa

ÄLY:n toimintakertomus

Wiipurilaisen Osakunnan naistenkerho ÄLY:yn (Ääntä ja lihaa -yhdistys) kuuluvat kaikki osakunnan naiset. ÄLY:n pääasiallisena tehtävänä on järjestää vuotuiset herrapäivälliset keväällä. Herrapäivällisiä vietettiin 08.4.2016 osakunnalla.
Herrapäivällisten teemana oli tällä kertaa Festarit, Wiipuri Open Air. Vieraana
oli 11 miestä, ja järjestämässä noin 10 naista. Teema oli toimiva ja päivälliset
onnistuneet. Ohjelmaan kuului ruokailun lisäksi daamien koostama video her33

roista ja huimia esityksiä miesten puolelta osana festareita. Herrapäivällisillä
jaettiin myös ÄLY:n vuotuinen Makkara-palkinto, joka jaetaan kerrallaan korkeintaan yhdelle herralle, joka on osoittanut kunnioitusta ja ymmärrystä wiipurilaisia naisia kohtaan. Tänä vuonna palkinnon sai ansaitusti Otso Heiskanen.
Ennen herrapäivällisiä daamit kokoontuivat suunnittelemaan tapahtumaa Vaasankadun Hilpeään Haukeen naistenpäivänä 8.3. Ideointia jatkettiin erityisesti
salaisessa Facebook-ryhmässä. Syksyllä kokoonnuttiin ennakkoon valmistautumaan 29.10.2016 järjestettyihin daamipäivällisiin ÄLY:n jäsenen asuntoon Kumpulassa. Tarjolla oli pientä purtavaa ja virvokkeita sekä hiustenlaittoapua.

27.7

Daamareiden toimintakertomus

Vuoden 2016 perinteiset daamipäivälliset järjestettiin osakuntatiloissa lauantaina 29.10. Itse tilaisuutta olivat edeltäneet osakunnan mieshenkilöiden keskenään järjestämät noin neljä suunnittelukokousta, joita pidettiin sekä osakunnalla että Mäkelänrinne 5 A:n kerhohuoneella ja saunatiloissa. Totuttuun tapaan
päivällisten teema pidettiin juhlavierailta visusti salassa viimeiseen asti, jos kohta sen vahvasti implikoitiin olevan talvisota.
Tosiasiassa daamit pääsivät päivällisillä osallistumaan kuvitteellisen, sisäisiin
levottomuuksiin hajonneen, Parazuela-nimisen keskiamerikkalaisen maan YKvetoisiin rauhanneuvotteluihin nobelistis-ahtisaarelaisessa hengessä. Kolmen välimerikkalaishenkisen ruokalajin nauttimisen ohessa perehdyttiin konfliktin historiaan, tutustuttiin sisällissodan falangistiseen ja kansandemokraattiseen osapuoleen, sekä laadittiin yksityiskohtainen jälleenrakennussuunnitelma, ehdotus uuden yhdistyneen tasavallan perustuslaiksi ynnä rauhansopimus. Vaikeasta lähtötilanteesta huolimatta daamien onnistui selättää kaikki eteen osuneet
haasteet mallikelpoisesti.
Järjestävän tahon näkökulmasta tilaisuus sujui noin kymmenen hengen tiimin
voimin sangen kelvollisesti lukuun ottamatta paria logistista kömmähdystä, ja
daamitkin viihtyivät ainakin siinä määrin, ettei kukaan poistunut paikalta kesken kaiken. Pöytäosuutta oli edeltänyt daamien keskinäinen etkoilutilaisuus
kumpulalaisessa yksityisasunnossa, ja pöytäosuuden päätyttyä siirryttiin yhteisosakuntalaisuuden jaloimpia periaatteita noudattaen jatkoille Ostrobotnia-talon
osakuntakerrokseen.

27.8

Stipendisäätiön toiminta

Vuosi 2016 oli Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön 14. toimintakausi. Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 28.2.2003. Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja,
joilla tuetaan osakuntalaisten tutkimustoimintaa, opiskelua sekä harrastuksia.
Apurahat
Vuonna 2016 säätiö myönsi yhden 10 500 euron tutkimusapurahan väitöskir34

jatutkimukseen. Väitöskirja-apuraaan sisältyi sosiaaliturva. Perustutkintoon liittyviin tutkimustöihin myönnettiin yhteensä 15 apurahaa. Nämä olivat suuruudeltaan 3 900 euroa. Opintoavustuksia myönnettiin yhteensä 37:lle opiskelijalle, yhteensä 62 900 euroa. Vaihto-opiskeluihin myönnettiin tänä vuonna kolme
apurahaa, yhteensä 8 400 euroa. Kymmenelle opinnoissaan kiitettävästi menestyneelle opiskelijalle jaettiin oivallisen opiskelijan apuraha. Lapsiperheellisten
osakuntalaisten apurahaa ei tänä vuonna myönnetty yhtään ja uusien opiskelijoiden apurahoja jaettiin 11 opiskelijalle. Tutkimusapurahojen maksukäytäntö
on se, että ensin maksetaan noin 2/3 myönnetystä summasta ja loppuosa vasta sen jälkeen kun tutkimus on valmistunut ja hyväksytty. Opintoavustukset ja
muut apurahat maksettiin heti myöntämisen jälkeen.
Säätiön hallitus
Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Säätiön hallituksen
jäsenet kautena 2016 olivat:
Perttu Pohjonen, puheenjohtaja (valm.)
Kai Kilpinen, varapuheenjohtaja (valm.)
Annika Ampuja (valm.)
Emma Luoto (valm.)
Anton Falkenberg, Wiipurilaisen Osakunnan kuraattori
Tero Hirvonen, opiskelijaedustaja, sihteeri
Anna Luikko, opiskelijaedustaja
Säätiön asiamiehenä toimi Mikko Eronen.
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