
Toimintakertomus 2017 

1 Wiipurilainen Osakunta 

Wiipurilainen Osakunta on vanhin Helsingin yliopiston suomenkielisistä osakunnista. 

Osakunnan tarkoitus on yhdistää sen kanta-alueelta Etelä-Karjalasta kotoisin olevia tai 

karjalaisesta kulttuurista muuten kiinnostuneita opiskelijoita.  Se tukee jäsentensä 

kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin sekä jäsentensä omaehtoista harrastustoimintaa.  

Wiipurilaisen Osakunnan jäseninä on Helsingin Yliopiston lisäksi muiden suomalaisten 

korkeakoulujen opiskelijoita. Vuonna 2017 jäseniä oli 185. Tämän lisäksi osakunnalla 

oli 67 seniorijäsentä. 

2 Virkailijat 

Inspehtori   Prof. Markku Löytönen 

Osakuntaneuvosto 

Kuraattori   Anton Falkenberg 

Varakuraattori  Ella Kaplas 

Sihteeri   Otso Heiskanen 

Taloudenhoitaja  Eetu Sairanen 

Emännät   Essi Kuukka 

   Pihla Pietilänen 

Isännät   Venla Kaplas  

   Otto Kaplas 

Toiminnanohjaaja  Oona Laine 

Tiedotusneuvos  Juho Myyryläinen 

Koulutusneuvos  Piia Pohjalainen 

Ulkoasiainneuvos  Linda Sairanen 

Huoneistoneuvos  Ella Kälvälä 

 

Muut virkailijat: 

Abi-infosihteeri  Aino Pesonen 

Asuntolasihteeri  Johanna Vihtonen 

Arkiston- ja kirjastonhoitajat Laura Myllänen 

   Tuuli Lehmusjärvi 

Fuksisihteerit Annika Ikonen 

Henriikka Kyyrä 

Järjestösihteeri  Patrik Nurminen 



Kulttuurisihteeri  Niklas Nurminen 

Laulunjohtajat Piia Pohjalainen 

Maini Salmi 

Liikuntasihteerit Ella Taavitsainen 

Juuso Paajanen 

Maakuntasihteeri  Silva Smolander 

Pamausmestarit  Niklas Nurminen 

   Eetu Sairanen 

Seniorisihteeri  Leena Vasara 

Ulkoasiainsihteeri  Leena Vasara 

Valokuvaaja  Niklas Nurminen 

Verkkovastaava  Antti Silvolahti 

Vuosijuhlamestari  Mari Byckling 

Willin päätoimittajat  Oona Laine 

   Tuuli Kasso 

Apuemännät Patrik Nurminen 

Roosa Marttinen 

Sonja Rahikkala 

Piia Pohjalainen 

Janna Pöntinen 

Maini Salmi  

Sanni Rautio 

Annika Ikonen 

Anna Pirttikoski 

Juho Ruti 

Anna Luikko 

Anni Kinnunen 

Apuisännät Rasmus Tavi 

Iija Eloranta 

Otso Heiskanen 

Jaakko Tanhola 

Isabelle Sandås 

Aleksi Haukka 

Samuel Mustonen 

Tuuli Lehmusjärvi 

Ella Kälvälä 

Tero Hirvonen 

Valleri Kodisto (vain syksy) 

Samuli Huuhilo (vain syksy) 

 



3 Osakuntaneuvosto 

Wiipurilaisen Osakunnan hallituksen tehtävää hoitavaa elintä kutsutaan neuvostoksi. 

Neuvoston puheenjohtajana toimii kuraattori, ja siihen kuuluvat virkansa puolesta 

sihteeri, varakuraattori, isäntä, emäntä, taloudenhoitaja ja toiminnanohjaaja. Näiden 

lisäksi neuvostoon valitaan neljä osakuntaneuvosta: tiedotusneuvos, koulutusneuvos, 

ulkoasiainneuvos ja huoneistoneuvos. Jos kaksi henkilöä jakaa viran, johon kuuluu 

neuvoston jäsenyys, on kumpikin virkailija tällöin neuvoston jäsen. Käytännössä tämä 

on koskenut isännän ja emännän virkoja, jotka usein ovat jaettuja. Siten neuvoston 

jäsenten määrä vaihtelee vuosittain. 

Yleensä neuvosto kokoontuu tiistaisin ennen osakunnan kokousta, mutta kokouksia 

voidaan kutsua koolle myös tarvittaessa. Varsinaisten kokousten lisäksi neuvosto 

satunnaisesti kokoontuu keskustelemaan epävirallisemmin. Neuvosto kokoontui 

inspehtorin koolle kutsumille inspehtoripäivällisille 19.8., kuraattorin järjestämille 

kuraattoripäivällisille 7.12. sekä kesäseminaariin 30.6. 

Neuvoston kokousten pöytäkirjoihin pyritään tallettamaan päätösten lisäksi myös 

kokouksissa käytyä keskustelua. Pöytäkirjat ovat julkisia, ja ne saa pyydettäessä 

osakunnan sihteeriltä. Pöytäkirjoista ei kuitenkaan ole tullut viime vuosina tiedusteluita. 

4 Toimikunnat 

Toimikunnat ovat tärkeässä roolissa osakunnan jokapäiväisen toiminnan sujumisen 

kannalta. Toimikunnissa valmistellaan tapahtumia ja viestintää. Erityistä tarkoitusta 

varten voidaan perustaa väliaikaisia toimikuntia, esimerkiksi osakunnan viljelypalstan 

hoitoa varten on perustettu viljelypalstatoimikunta. Vuonna 2017 perustettiin uusi 

väliaikainen toimikunta, vuosijuhlatoimikunta. Perustamisesta päätti osakunnan kokous. 

Pysyviä toimikuntia johtaa sille nimetty neuvos tai virkailija niin, että esimerkiksi 

ohjelmatoimikuntaa johtaa toiminnanohjaaja ja ulkoasiaintoimikuntaa ulkoasiainneuvos. 

Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu toimikunnan koolle tarvittaessa. Toimikunnan 

jäsenyys on avoin kaikille osakuntalaisille, eikä toimikuntien jäsenmäärää ole viime 

vuosina asuntolatoimikuntaa lukuun ottamatta rajoitettu. Toimikuntia voidaan täydentää 

osakunnan kokouksen päätöksellä vuoden aikana. 

4.1 Asuntolatoimikunta 

Asuntolatoimikunta vastaa osakunnan kahden asuntohaun järjestämisestä sekä 

vuokralaisten valitsemisesta vapautuviin asuntoihin hakujaksojen ulkopuolella. Suurin 

muutos asuntolatoimikunnan toimintaan vuonna 2017 oli uusien opiskelijoiden 

asuntohaun sähköistäminen, mikä sujui erinomaisesti. Asuntolatoimikunta suosittaa 

sähköistä uusien opiskelijoiden asuntohakua myös tulevina vuosina. 

Toimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin 23.1. Kokouksessa perehdytettiin 

toimikuntalaiset, sovittiin osakunnan varsinaisen asuntohaun järjestämisestä ja päätettiin 

pisteytyskäytännöt varsinaista asuntohakua varten. Toisessa kokouksessa 26.3. valittiin 

vuokralaiset varsinaisessa asuntohaussa saapuneiden hakemusten perusteella.  2.5. 

kokouksessa sovittiin uusien opiskelijoiden asuntohaun käytännöistä mm. 

sähköistämisestä sekä markkinoimisesta. Asunnot jaettiin arpomalla 2.7. kokouksessa. 

Vuoden viimeisessä kokouksessa 14.11. tehtiin yhteenveto kuluneesta vuodesta ja 

mietittiin vinkkejä seuraavalle toimikunnalle välitettäväksi.  



Asuntolatoimikuntaan kuuluivat Ella Kaplas (pj), Johanna Vihtonen (sihteeri), Anna 

Luikko, Suvi Okkola, Venla Kaplas, Tero Hirvonen, Eeva Vakkari ja Justiina Kyyrä. 

4.2 Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunnan tehtävänä on ottaa vastaan uusia osakuntalaisia ja tutustuttaa 

heidät osakunnan toimintaan ja perinteisiin sekä mainostaa osakuntaa sekä Helsingin 

yliopistoa Etelä-Karjalan abeille. Koulutustoimikunnalla on päävastuu 

fuksitapahtumien, HeTEKA-päivän (Helsinki tutuksi eteläkarjalaisille abeille) ja abi-

infokiertueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Vuonna 2017 toimikunta aloitti 

toimintansa aikaisin ja kokousti jo ennen vuodenvaihdetta. Toimikunta kokousti vuoden 

aikana neljästi, jonka lisäksi yhteydenpitoa pidettiin tiiviisti sosiaalisen median 

välityksellä. Toimikunta avusti fuksi- ja abitapahtumien suunnittelussa ja 

järjestämisessä, myös osallistumalla tapahtumien valmisteluun ja toteutukseen.  

Koulutustoimikunta järjesti syyskuussa fuksipäivystykset, joissa uusien opiskelijoiden 

oli mahdollista kirjoittautua osakuntaan. Syyskuussa osallistuttiin myös Helsingin 

Yliopiston avajaiskarnevaaleille, jossa rekrytointitoiminta oli vilkasta. (Ks. kohta 

fuksitoiminta muista toimikunnan järjestämistä tapahtumista).  

Osakunnan fuksisyksy ja abitoiminta sujuivat vuonna 2017 erinomaisesti; fukseja 

kirjautui osakuntaan kaikkiaan 36, ja heistä moni aloitti virkailijauransa osakunnan 

vaalikokouksessa marraskuussa. Koulutustoimikunta päättää vuoden ylpeänä ja 

luottavaisena rekrytointitoiminnan sujuvaan jatkumiseen tulevina vuosina. 

Jäsenet: Piia Pohjalainen (pj.), Annika Ikonen (fuksisihteeri), Henriikka Kyyrä 

(fuksisihteeri), Aino Pesonen (abi-infosihteeri), Antti Silvolahti, Isabelle Sandås, 

Johanna Vihtonen, Juho Ruti, Laura Mykkänen, Oona Laine, Suvi Okkola, sekä Venla 

Kaplas. 

4.3 Ohjelmatoimikunta 

Ohjelmatoimikunnan tehtävä oli tänäkin vuonna tukea toiminnanohjaaja suunnittelussa 

ja järjestelyssä. Toimikunnan työhön osallistuivat myös kulttuurisihteeri ja 

liikuntasihteeri. Kokouksia pidettiin ennen varsinaista kauden alkua 20.12.2016 sekä 

31.1.2017, 18.4. sekä 14.11. Toimikuntalaiset avustivat toiminnanohjaajaa esimerkiksi 

sitsikoristeluissa, ideoinnissa sekä erityisesti juhlien ovikontrollissa. 

 

Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat virkansa puolesta toiminnanohjaaja Oona Laine 

(puheenjohtaja) sekä isännät Venla Kaplas ja Otto Kaplas, emännät Essi Kuukka ja 

Pihla Pietiläinen, kulttuurisihteeri Niklas Nurminen sekä liikuntasihteeri Ella 

Taavitsainen. Ohjelmatoimikunnan varsinaisia jäseniä olivat Otso Heiskanen, Johanna 

Vihtonen, Roosa Marttinen, Patrik Nurminen, Iiro Uotila, Juho Ruti ja Ella Kälvälä. 

4.4 Tiedotustoimikunta 

Tiedotustoimikunnan tehtävänä on vastata osakunnan sisäisestä ja ulkoisesta 

tiedottamisesta. Toimikunnan toiminta kattaa sosiaalisen median sisällöntuotannon, 

sähköpostilistan tiedotteet sekä yliopiston ja osakunnan ilmoitustauluilla julkaistavat 

ilmoitukset.  

Tiedotustoimikunta kokoontui vuonna 2017 neljästi kehittämään tiedotustoimintaa ja 

jakamaan vastuualueet toimikuntalaisittain. Toimikuntalaisten suuri määrä ja aktiivinen 

tiedotustoimintaan osallistuminen mahdollistivat vastuualueiden tehokkaan hoitamisen. 

Toimikuntalaisilla oli mahdollisuus toteuttaa itseään muun muassa graafisin keinoin. 

Kokousten lisäksi toimikunta suunnitteli viestintää Facebook- ja Whatsapp-ryhmässään. 



Osakunnan tunnettuuden voi katsoa kehittyneen vuoden 2017 aikana, mikä on 

havaittavissa sosiaalisen median tiedotuskanavien kasvaneessa aktiivisuudessa sekä 

seuraajamäärissä.  

Vuoden 2017 tiedotustoimikuntaan kuuluivat Juho Myyryläinen (pj), Piia Pohjalainen, 

Essi Kuukka, Niklas Nurminen, Anna Pirttikoski, Maini Salmi, Otso Heiskanen, Oona 

Laine, Isabelle Sandås, Annika Ikonen ja Henriikka Kyyrä.  

4.5 Ulkoasiaintoimikunta 

Ulkoasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ylläpitää suhteita ulkomaalaisiin 

ystävyysosakuntiin. Tähän sisältyy kutsujen lähettäminen, vierailu ystävyysosakuntien 

juhlissa ja edustamaan saapuvien vieraiden vastaanottaminen ja majoitus. Majoitusta 

tarvitaan lähinnä osakunnan kahdessa pääjuhlassa, vuosijuhlassa ja Pamauksessa. 

Toimikunnan osuutta on myös lisätty suhteissa suomalaisiin osakuntiin. Helsingissä 

opiskelevia vaihto- ja jatko-opiskelijoita on koitettu houkutella mukaan osakunnan 

toimintaan pitämällä pöytää Welcome Fairilla, joka on ulkomaalaisille opiskelijoille 

suunnattu avajaiskarnevaali.  

Toimikunta kokoontui kerran toimikauden alussa. Muutoin yhteydenpito tapahtui 

pääsääntöisesti Facebook-ryhmän välityksellä. 

Vuonna 2017 toimikuntaan kuuluivat Linda Sairanen (pj), Leena Vasara (sihteeri), Suvi 

Okkola, Patrik Nurminen, Eetu Sairanen ja Anna Pirttikoski. 

4.6 Willin toimituskunta 

Willin toimituskunta vastaa osakuntalehti Willin juttujen kirjoittamisesta sekä 

toimittamisesta. Toimituskunta piti kutakin lehteä varten suunnittelukokouksen. 

Kokouksista ilmoitti päätoimittaja, ja kokouksissa käytiin ensin läpi ajatuksia ja 

ehdotuksia teemasta sekä tämän jälkeen mietittiin alustavasti, mitä kukakin toimittaja 

voisi tehdä lehteen. Paikalla oli aina päätoimittaja sekä vähintään neljä, usein 

useampikin toimituskuntalainen.  

 

Viime vuoden tapaan myös Facebook-ryhmällä oli suuri merkitys esimerkiksi 

deadlineista muistuttelun sekä lisäideoinnin kannalta. Samaan tapaan edellisvuodesta 

otettiin mallia siten, että muutkin kuin toimituskuntalaiset olivat tervetulleita tarjoamaan 

juttujaan ja ideoitaan toimitukselle. Tämä lisää lehden läpinäkyvyyttä ja 

osakuntalähtöisyyttä. Toimituskuntalaiset hyödynsivät kiitettävän paljon myös 

osakunnan kuvagalleriaa sekä haastattelivat osakuntatovereitaan. 

 

Willin toimituskunnan virallisia jäseniä vuonna 2017 olivat päätoimittajat Oona Laine ja 

Tuuli Kasso sekä toimittajat Niklas Nurminen, Laura Mykkänen, Ella Taavitsainen, 

Patrik Nurminen, Samuel Mustonen, Aino Pesonen, Pihla Pietiläinen, Roosa Marttinen 

ja Linda Sairanen. 

4.7 Viljelypalstatoimikunta 

Wiipurilaisen osakunnan viljelypalstalla Malminkartanossa kasvatetaan viljelykasveja. 

Vuonna 2017 palsta kynnettiin ensimmäisen kerran koneellisesti ja maahan käännettiin 

turvetta maanparannusaineeksi. Palstalle istutettiin tai kylvettiin perunaa, härkäpapua, 

sipuleita, herneitä sekä yrttejä. Sadon tuotto oli kuitenkin huono johtuen 

tunnistamattomista tuholaisista, luultavasti etanoista. Osa perunoista saatiin korjattua. 

Satoa on käytetty tarjoiluihin osakunnan eri tapahtumissa. 



Palstatoimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 10 osakuntalaista. 

Viljelypalstavastaavana toimi Essi Kuukka. 

4.8 Vaakuntatoimikunta 

Vaakunatoimikunta kokoontui keväällä 2017 ja päätti jakaa 6 vaakunaa osoituksena 

harrastuneisuudesta.  

Toimikuntaan kuuluivat: Anton Falkenberg(pj), Anssi Tuovinen, Katriina Lipponen, 

Tiina Granström, Justiina Kyyrä, Juuso Paajanen, Silva Smolander ja Otso Heiskanen. 

4.9 Ansiomerkkitoimikunta  

Ansiomerkkitoimikunta kokoontui 21.2.2017.  Toimikunta päätti, ettei ansiomerkkejä 

jaeta vuonna 2017. 

Toimikuntaan kuuluivat: Anton Falkenberg(pj), Mikko Eronen, Katriina Lipponen, 

Anssi Tuovinen, Lauri Ahonen ja Emma Luoto. 

4.10 Laulukirjatoimikunta 

Laulukirjatoimikunnan tarkoituksena on tehdä osakunnalle uusi laulukirja, edellisen 

valmistuttua vuonna 2003.  Toimikunta oli jo vuonna 2016 valinnut kirjaan tulevia 

lauluja ja sanoittanut kappaleita. Vuoden 2017 aikana toimikunta jakautui 

sanoitusryhmään ja talousryhmään. Sanoitusryhmässä päätettiin tulevan laulukirjan 

sisältö, laulujen järjestys, osiot ja niiden nimet, sekä koottiin ja tarkastettiin sanoituksia 

omasta ja muiden osakuntien laulukirjoista. Vastuu osioiden kuvituksista annettiin civis 

Iija Elorannalle. Talousryhmä keskittyi tutkimaan kirjan painattamiseen liittyviä 

yksityiskohtia ja etsimään osakuntalaisille edullisimpia vaihtoehtoja kirjan 

kustantamisessa. Kirja ei toimikuntalaisten muiden kiireiden vuoksi valmistunut vuoden 

2017 Wiipurin Pamaukseen. Toimikunnan vakaana aikomuksena on kuitenkin 

aktivoitua kirjan työstämisen osalta, jotta se olisi osakuntalaisten käytettävissä keväällä 

2018. 

Toimikunnan jäsenet: Silva Smolander (pj), Piia Pohjalainen, Oona Laine, Maini Salmi, 

Tero Hirvonen, Tiina Granström, Anna Luikko, Kirsi Forss, Maiju Laamanen, Pekka 

Sutinen, Otso Heiskanen, Iija Eloranta ja Suvi Okkola. 

5 Toiminnantarkastajat 

Vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi on valittu seuraavat henkilöt: 

Anssi Tuovinen, varajäsen Mikko Eronen 

Katriina Lipponen, varajäsen Annika Ampuja 

Toiminnantarkastus suoritetaan alkuvuodesta 2018. 

Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön tilintarkastaja on KHT Arto Sopanen ja 

varatilintarkastaja KHT Petteri Valkonen. 

Ylioppilasasuntolasäätiön tilintarkastajia ei valittu osakunnankunnan kokouksessa, vaan 

osakunnan kokous valtuutti Ylioppilasasuntosäätiön hallituksen tekemään valinnan. 

6 Edustajat 

Wiipurilaisen Osakunnan edustajina toimi vuonna 2017: 



Domus Gaudiumin Osakuntien huoneistotoimikunta: Laura Mykkänen, klubiemäntä; 

Ella Kälvälä, apulaisklubiemäntä; Olavi Seppänen, taloudenhoitaja. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto: Otto Kaplas edusti osakuntaa 

osakuntalaisessa edustajistoryhmässä. Suvi Okkola toimi Sofia Rahikaisen (KyO) ja 

Otso Heiskanen Otto Kaplaan varajäsenenä. 

Ylioppilasasuntolasäätiön hallitus: Anton Falkenberg, Antti Silvolahti ja Essi Kuukka. 

Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallitus: puheenjohtaja Perttu Pohjonen, 

stipendisäätiön sihteeri Anna Luikko, stipendisäätiön asiamies Mikko Eronen. Jäsenet 

Anton Falkenberg, Annika Ampuja, Kai Kilpinen, Emma Luoto ja Antti Silvolahti.  

Osakuntalainen Unioni ry:n hallitus: Patrik Nurminen. 

Lisäksi Suvi Okkola toimi Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n (OYV) 

varapuheenjohtajana ja välitti vuoden aikana OYV:n kuulumisia osakunnan 

kokoukselle. 

7 Osakunnan kokoukset 

Osakunnan kokouksia pidetään lukukausien aikana 2-3 viikon välein. Vuonna 2017 

pidettiin 16 kokousta. Osakunnan kokouksia johti kuraattori Anton Falkenberg lukuun 

ottamatta vaalikokouksesta, jossa puheenjohtajana toimi inspehtori Markku Löytönen.  

Osakunnan kokoukset eivät ole ainoastaan päätöksentekoa varten, vaan ne ovat myös 

sosiaalisia tilaisuuksia. Niin kuin muinakin vuosina, osakunnan emännistö tarjoili 

kokouksissa ruokaa. Kokouksiin osallistui vuoden aikana 20-40 henkilöä, eli ne 

edustavat varsin suurta osaa osakunnan aktiivijäsenistöstä. Kokoukset ovatkin tärkeä 

osa osakunnan päätöksentekoa. Osakunnan kokouksen päätös vaaditaan esimerkiksi 

henkilövalintoihin ja tärkeisiin dokumentteihin. Talousarviosta, toimintasuunnitelmasta 

ja vastaavista asiakirjoista käytiin keskustelua osakunnan kokouksissa ennen niiden 

hyväksyntää. Monissa osakunnan arkeen liittyvissä asioissa riittää neuvoston päätös, 

mutta tällöinkin tehtyjä päätöksiä haluttiin avata mahdollisimman paljon myös 

osakunnan kokoukselle.  

Kaikilla osakunnan jäsenillä sekä entisillä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus 

kokouksissa, ja muille voidaan harkinnan mukaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus. 

Näin tehtiin vuoden 2017 aikana satunnaisesti. Useimmiten läsnäolo- ja puheoikeus 

myönnettiin henkilölle, jonka ulkojäsenhakemus oli käsiteltävänä samassa kokouksessa.  

Kokouskutsu lähetetään osakunnan sähköpostilistalle vähintään viikkoa ennen 

kokousta. Samoin edellisen kokouksen pöytäkirja tulee listalle enintään viikon kuluttua 

kokouksesta. Sähköpostilistan lisäksi pöytäkirjat voidaan julkaista myös osakunnan 

nettisivuilla. 

8 Osakunnan talous 

Osakunnan talous on koko vuoden 2017 voinut hyvin. Tärkein tulonlähde tänäkin 

vuonna ovat olleet osakunnan Stipendisäätiöltä saadut toiminta-avustukset. Toiminnan 

muita merkittäviä tulonlähteitä ovat olleet muun muassa jäsenmaksut, 

osallistumismaksut, HYY:n toiminta-avustus, HYY:n järjestölehtiavustus ja Viipuri-

Säätiön avustus Pamauksen järjestämiseen. Toiminta-avustusten lisäksi Stipendisäätiö 



maksoi 4500€ suuruisen avustuksen, joka käytettiin Mikko Sidoroffilta tilatun 

sävellyksen maksamiseen. 

Toiminnan merkittävimpiä yksittäisiä menojen aiheuttajia ovat olleet Vuosijuhla ja 

Pamaus. Lisäksi toukokuussa käytettiin neuvoston päätöksellä poikkeuksellisen paljon 

rahaa Viron Tarttoon ja Ruotsin Upsalaan ystävyysosakuntien luokse suuntautuneisiin 

matkoihin. Vuonna 2016 suunniteltu budjetti ylittyi erityisesti edustusten osalta. 

Edustusbudjetin ylittyminen selittyy osittain sillä, että osakuntien vuosijuhlat ovat tänä 

vuonna olleet hieman aiempia vuosia kalliimpia. Esimerkiksi varsinaissuomalaisten, 

satakuntalaisten ja Åbo Nationin yhteiset Yhdessä-Tillsammans -vuosijuhlat maksoivat 

100€ osallistujalta ja meiltä niihin osallistui kuusi edustajaa. Toinen syy edustusbudjetin 

ylittymiseen on poikkeuksellinen edustusinnokkuus, jota voitaneen pitää ilahduttavana 

merkkinä osakuntalaisten aktiivisuudesta sekä halusta rakentaa osakuntarajat ylittävää 

ystävyyttä. Merkittävä menoerä on ollut myös Osakunnan mainostaminen sekä abi-

infokiertueella että HeTEKA-päivänä. Vuosittain saman suuruisina toistuvia merkittäviä 

menoeriä ovat olleet Wiipurilaisen Osakunnan Laulajille maksettu avustusmaksu sekä 

Huoneistotoimikunnan jäsenmaksu. Huoneistotoimikunta on hankkinut vuoden aikana 

uuden astianpesukoneen sekä hellan, joiden hankintaan Wiipurilainen Osakunta on 

osallistunut muiden Domus Gaudiumin osakuntien tavoin kolmasosalla hinnasta. Rahaa 

on edellä mainittujen isompien menoerien lisäksi käytetty perinteiseen 

osakuntatoimintaan kuten kulttuuriekskursioihin, liikuntatapahtumiin, kokouksiin, 

saunailtoihin ja juhlien järjestämiseen. 

Osakunnan talous on pysynyt tasapainossa koko vuoden 2017 niin, että vielä joulukuun 

alussa kaikkein likvideintä varallisuutta on 11 034,23€. Tämä kuitenkin ennen 

Pamauksesta syntyneen laskun maksamista juhlapaikalle. Tarkemmat tiedot ja luvut 

Osakunnan talouden tapahtumista ovat luettavissa tilinpäätöksestä 2017. 

9 Viikoittainen toiminta 

Wiipurilaisen Osakunnan kanssa samoissa tiloissa toimivat Kymenlaaksolainen 

Osakunta ja Karjalainen Osakunta. Osakunnat ovat järjestäneet yhdessä päivystyksen 

sekä keskiviikkokahvit. Vuonna osakuntien 2017 isännistöt päivystivät vuoroviikkoina 

keskiviikkoisin, jolloin osakuntien emännistöt tarjosivat keskiviikkokahvit. 

Keskiviikkoisin osakunnalle oli mahdollista tulla viettämään aikaa tai järjestää pieniä 

tapahtumia. Muina aikoina kuin keskiviikkoiltaisin osakunnalle oli mahdollista tulla 

ilman kulkulupaa tapahtumien yhteydessä. Osakunnalla jäsenten käytössä ovat 

aikakauslehdet, toimivalla internet-yhteydellä varustettu tietokone, kirjasto ja flyygeli. 

Kulkuluvilla osakuntahuoneistot ovat auki jäsenille 8-22. Kulkuluvat myönnetään 

hakemuksen perusteella osakunnan virkailijoille. Myös yöaikaan voimassa olevia lupia 

myönnettiin erityisen painavista syistä. 

10 Kerhotoiminta 

Osakuntalaiset voivat ideoida harrastustoimintaa osakunnan toimikuntien sekä 

sihteerien järjestämän toiminnan ohelle. Wiipurilaisessa osakunnassa toimi vuonna 

2017 Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL), Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat 

(WOSu), Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesteri (WORO), Kyykkäkerho ja 

Kotiseutukerho. Kerhojen toimintakertomukset ovat liitteessä. 



11 Liikuntatoiminta 

15.1. Bandyliigan HIFK vs. Veiterä -jääpallo-ottelu Brahen kentällä Kalliossa. 

24.1. WiOjuo-lenkkikerho Mäkelänrinteestä, hapokkaat ja tehokkaat tunnelmat. 

12.2. avantoekskursio Munkkiniemen uimarannalla. Hyytävää ja jännittävää menoa 

auringon paisteessa 

16.2. WiO-juo-lenkkikerho  

21.2. lenkkikerho  

23.2. ekskursio HIFK-SaiPa -liigaotteluun. Juttu selvä; SaiPa voittaa! 

3.3. juhlalenkki, juostiin 3640 metriä osakunnan vuosijuhlan kunniaksi osakunnan 

lähistöllä rantamaisemissa. 

31.3. Unisportin Late night-sählyturnaus Otaniemessä. Osakunnan edustusjoukkue 

osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa ikinä ja voitti yhden pelin.  

12.9. Rush-trampoliinipuistoekskursio Pitäjänmäessä 

10.10. WiOjuo eli lenkkikerho juoksi DGO:n lähimaastossa noin 6,5 kilometriä kovassa 

sateessa. 

Sählyä pelattiin joka keskiviikko syyskuusta toukokuuhun, ja wiipurilaiset ovat toivat 

vahvuutta peleille erityisen kiitettävästi. Sählyvuoroilla vallitsee hyvä ja kannustava 

meininki, ja jokainen pääsee kehittämään taitojaan.  

12 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. Vuonna 2017 kesäretki suuntautui Imatralle 25.-27.8. 

Osakuntalaiset saapuivat Imatralle perjantai-iltana. Majoittautuminen tapahtui Imatran 

seurakunnan omistamassa Päivärannan leirikeskuksessa, joka sijaitsee Immalanjärven 

rannalla. Ensimmäinen ilta kului rantasaunalla grillaten, saunoen ja uiden. Koleahko sää 

ei haitannut osakuntalaisten uinti-intoa. 

Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen hyppäsimme kaupungin järjestämään bussin ja 

suuntasimme Imatrankoskelle keskustaan. Inkerinaukio oli täynnä väkeä, sillä juuri tänä 

lauantaina järjestettiin Imatra-päivä. Tapasimme kaupungin edustajia ja tutustuimme 

tapahtumatarjontaan. Osakuntalaiset esittäytyivät yleisölle, jonka jälkeen lauloimme 

Sellanen ol’ Viipuri –kappaleen. Seuraavana vuorossa oli opastettu bussikierros 

aiheenaan erityisesti Imatran arkkitehtuuri. Kierros vei meidät muun muassa vanhoille 

tehtaiden työläisille rakennetuille asuinalueille ja Kolmen Ristin kirkkoon. Kierroksen 

jälkeen pääsimme lounaalle Varpasaaren kalastuspuistoon, jossa saimme oivallista 

kalakeittoa. Koko päivän silloin tällöin kuuroina tullut sade taukosi sopivasti, kun 

ryhdyimme pelaamaan kyykkää kaupungin edustajia vastaan. Imatran kaupunki oli 

pyytänyt opastajaksi paikallisen kyykkäkerhon edustajia, joilta saimme hyviä vinkkejä 

lajin saloihin. Kaupungin edustajat voittivat ottelun, kuten monesti aiemminkin. 

Kaupungin järjestämä ohjelma loppui tähän ja palasimme takaisin Päivärantaan. 

Loppuilta kului taas rantasaunalla saunoessa ja uidessa. 



Sunnuntaiaamuna kävimme perinteisesti jumalanpalveluksessa Imatrankosken kirkossa 

ja laskimme seppeleen läheisille sankarihaudoille Karjalaisten laulun säestyksellä. 

Retkelle osallistui noin viisitoista osakuntalaista. 

13 Kulttuuritoiminta 

Vuoden 2017 kulttuuritoiminta oli laaja-alaista, ja kulttuuriekskursioita järjestettiin 

kymmenen. Toiminnan eräs tärkeä aspekti oli yhteisosakuntalaisuus Suomi100-

hengessä.  

Kevään ensimmäinen ekskursio oli ruokakulttuuria: maukasta vietnamilaista phở-keittoa 

käytiin maistelemassa 27.1.2017. Seuraava ekskursio oli Kaapelitehtaan Punainen helmi 

-naisklovnifestivaalille 8.2. Kävimme katsomassa kahta esitystä, Taina Mäki-Ison 

Viikinkiprinsessaa ja Hanna Terävän Tuhkimoa. Oivaltava nykyaikainen klovneria 

nauratti ekskursioille osallistuneita ja toi hyvän olon pitkäksi aikaa keskelle pimeintä 

talvea.  

Maaliskuu oli yhteisosakuntalaisen kulttuuritoiminnan kuukausi. Ensimmäinen 

ekskursio oli vierailu Mannerheim-museossa yhdessä Eteläsuomalaisen osakunnan 

kanssa 10.3. Suomalaisen suurmiehen elämästä oli mielenkiintoista kuulla ja jakaa 

ajatuksia muidenkin kuin omien osakuntalaisten kanssa. Toiseen, hieman erilaiseen 

merkkihenkilöön, tutustuimme 22.3. elokuvissa Keskisuomalaisen osakunnan jäsenten 

kanssa. Tom of Finland -elokuva oli melkoinen hitti molempien osakuntien 

keskuudessa, ja elokuva myös jakoi jonkin verran mielipiteitä kuten hyvän taiteen 

kuulemma kuuluukin.  

Huhtikuussa vapun korvilla osakuntalaiset etsiytyivät 28.4. Lauttasaareen, jonka eräässä 

ravintolassa esiintyi osakunnassamme pitkään kulttimaineessa ollut Frederik, tuttavien 

kesken Reetu. Herra antoi odotuttaa itseään ja esiintyi loppujen lopuksi kaksi tuntia 

ilmoitettua myöhemmin. Keikka taisi myös olla suunniteltua lyhyempi, mutta kukaan 

mukana olleista ei ollut moksiskaan. Wiipurilaiset tanssivat ja lauloivat kaikkien hittien 

mukana. Tämän myötä kulttuuritoiminta siirtyi kesätauolle. 

Syyskuussa kävimme katsomassa kaksi elokuvaa Rakkautta ja Anarkiaa -

elokuvafestivaalin hengessä. Niistä ensimmäinen oli ajatuksia herättänyt suomalais-

saksalais-virolainen yhteistuotanto Soviet Hippies, joka kertoi neuvostoaikana eläneistä 

hippiaatteeseen hurahtaneista nuorista aikuisista ja siitä, mitä heille kuuluu nykyisin. 

Toinen elokuva oli Velvet Goldmine, sukellus glam rockin monisyiseen ja ei aina niin 

kauniiseen maailmaan. Elokuvan musiikki ansaitsee erityismaininnan.  

Keskellä pimeintä lokakuuta osakuntalaiset kävivät Linnanmäen valokarnevaaleilla  

22.10. Valotaideteokset olivat kauniita ja lavalla esiintynyt Scandinavian Music Group 

esiintyi upeasti. Kävipä eräskin Vekkulassa viimeisen kerran ennen sen purkamista.  

Osakuntamme kuoro Wiipurilaisen Osakunnan laulajat (WiOL) esiintyi Balderin salissa 

10.11., ja konsertti oli henkeäsalpaavan upea ja liikuttava. Vuoden viimeinen 

kulttuuritapahtuma oli varmasti koko vuoden pysäyttävin kokemus monelle 

osallistuneelle, nimittäin Tuntematon sotilas 16.11. Kävimme katsomassa sen yhdessä 

Varsinaissuomalaisen Osakunnan kanssa.  

 

14 Fuksitoiminta 

Wiipurilaisen Osakunnan fuksisyksy sujui kaikin puolin mallikkaasti. Innokkaat 

fuksisihteerit sekä pitivät huolta perinteistä että pyrkivät tuomaan omien kättensä jäljet 



esille. 8.12. mennessä matrikkeliin oli kirjoittautunut 36 uutta osakuntalaista, joten 

voidaan todeta, että fuksisihteerien ja koko koulutustoimikunnan työ myös tuotti tulosta. 

Syksyn aikana saimme nauttia seuraavista fuksitapahtumista: 

4.9. WiO Avajaiskarnevaaleilla 

Osakunnalla oli perinteiseen tapaan oma pisteensä avajaiskarnevaaleilla, jonne fukseja 

houkuteltiin niin viipurinrinkeleiden kuin karkkienkin voimin. Iltaa jatkettiin ensin 

DGO:lla, jonne kutsuimme kaikki vähänkään toiminnasta kiinnostuneet 

vapaamuotoiseen illanviettoon. Lopulta matka vei Bottan juhlatilaan, jossa järjestettiin 

yhteisosakuntalainen fuksidisko.  

7.9. WiO:n Grilli-ilta 

Syksyisenä torstai-iltana Mäkelänrinteen osakuntakeskittymän kerhotila täyttyi 

jännittyneistä fukseista ja innostuneista civiksistä. Paikalla oli ennätysmäärä tuttuja ja 

uusia tuttavuuksia, ja säästä huolimatta grillikin saatiin sytytettyä - ainakin hetkeksi. 

Illan aikana ehdittiin muun muassa käydä aina yhtä kuumottavia nimikierroksia ja 

herkutella grilli- (sekä uuni-)vartailla.   

14.9. WiO:n ratikka-ajelu ja patonki-ilta 

Fuksisihteerit veivät suurimmaksi osin vasta Helsinkiin muuttaneet fuksit tutustumaan 

kaupungin erikoisuuteen: raitiovaunuihin. Ratikkalinjan varrella tutustuimme moniin 

osakuntalaisen tärkeisiin kohteisiin, kuten rautatieasemaan, Wiipurilaisen osakunnan 

arkistoihin sekä legendaariseen Mustaan Härkään, jossa fuksit saivat testata 

osakuntatietouttaan leikkimielisen tietovisan merkeissä. Viimeinen pysäkki oli yksi 

stipendisäätiön vuokraamista asunnoista. Kätevän asuntoesittelyn lisäksi tarjolla oli 

patonkia, juustoja ja virvokkeita sekä tietenkin loistavaa seuraa. Ja lisää nimikierroksia. 

20.9. DGO:n Fuksiaiset 

Wiipurilaisen, Karjalaisen ja Kymenlaakson osakunnan yhteiset fuksiaiset olivat ns. 

laatikon ulkopuolella. Tänä vuonna hyvin suositun Suomi 100 -teeman sijaan 

matkustimme vuoteen 2117 ja pohdimme, mitä on Suomi 200. Futuristista menoa 

koristivat foliohatut ja erinäiset avaruushörhöt, ja fuksit saivat seikkailla Domus 

Gaudiumin lähialueilla rastisuunnistuksen merkeissä. Illan aikana selvitettiin muun 

muassa mitä kaikkea voi ostaa yhdellä tulitikulla ja tutustuttiin kyykän saloihin. Fuksit 

hauskuuttivat still-kuvillaan rastinpitäjiä ja muuta yleisöä, ja illan lopuksi sekä 

osallistuneet fuksit että rastien pitäjät pääsivät paljastamaan salaliittoteorioita pienten 

näytelmien avulla. 

29.9. DGO Fuksiseikkailussa 

Fuksiseikkailun osallistujajoukkueet pääs sukeltamaa itämurteiden syövereihi. Viittitsie 

tarskittaa miut kotii tai hei tiiätsie mist täält saa parhaat vedyt? Mie en hitoksee muista 

enää. 

6.10. WiO:n Fuksisitsit 

Kauden ensimmäiset pöytäjuhlat omistettiin fukseille. Fuksisihteerit olivat suunnitelleet 

illan menun yhdessä emäntien kanssa. Perinteikkään sitsi-illan pukukoodina oli smart 

casual. Pöydät saatiin täyteen ja fuksit dominoivat, mutta paikalle saapui myös 

vanhempia osakuntalaisia tutustuttamaan fukseja sitsaamisen saloihin! Teinilaulun 

jälkeen ilta huipentui fuksisitsien jatkoihin. 



7.10. WiO:n nyyttäribrunssi 

Seuraavana aamuna fuksisihteerit järjestivät sitsaajille vielä brunssin nyyttärityyliin. 

Pöydät notkuivat jopa vielä enemmän kuin itse sitseillä. 

17.11. DGO:n Fuksibileet 

Fuksibileet suunniteltiin yhdessä kymenlaaksolaisten ja karjalaisten fuksivastaavien 

kanssa, ja niitä juhlittiin mukavan rennoissa merkeissä. Teemana oli “putkabileet”. 

Fuksivastaavat olivat koristelleet tilat teeman mukaisesti ja tarjolla oli siihen sopivia 

virvokkeita sekä ohjelmaa. Juhlijat pääsivät mm. osallistumaan joukkueittain escape 

room -tyyliseen ohjelmanumeroon ja illan kohokohtana oli pukukilpailu, johon 

osallistui yllättävän paljon kilpailijoita mahtavine selityksineen.  

30.11. Nauhanjakotilaisuus ja Wiipurin Pamaus 

Suuri osa vuoden fukseista osallistui Wiipurin Pamaukseen. Nauhanjakotilaisuudessa 

kaikki sujui suunnitelmien mukaisesti ja kuuleman mukaan fuksit viihtyivät hyvin 

ensimmäisessä Pamauksessaan. Fuksit olivat ottaneet tapahtumasta myös vastuuta 

järjestämällä arpajaiset, toimimalla airuina sekä näyttelemässä revyy-esityksessä. 

9.12. DGO:n Pikkujoulut 

Fuksit järjestivät DGO:n pikkujoulut. Illan teemaksi valikoitui “lasten mehukestit”. 

Mukana oli paljon innokkaita fukseja suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa. 

Karjalaisten, kymenlaaksolaisten ja wiipurilaisten fuksien sekä fuksivastaavien kesken 

kokoonnuttiin pari kertaa suunnittelemaan tapahtumaa. Kokoontumisissa mm. päätettiin 

illan teemasta ja jaettiin fuksit sekä fuksivastaavat kolmeen suunnittelutiimiin: ohjelma-, 

emäntä- ja isäntätiimiin.  

15 Ekskursiot ja muu toiminta 

Tänä vuonna osakunnan pyrkimyksenä oli tehdä laaja-alaista yhteistyötä niin DGO:n 

kesken, muiden osakuntien kanssa sekä maakuntatasolla Lappeenrannassa. Tässä 

tavoitteessa onnistuttiin suhteellisen hyvin. Kymenlaakson Osakunnan toiminnanohjaaja 

Sofia Rahikaisen ja Karjalaisen Osakunnan toiminnanohjaaja Kirsi Kauppisen kanssa 

tiimityötä tehtiin erittäin jouhevasti ja runsaasti, mutta vuoteen mahtui mukaan tietysti 

myös wiipurilaisten omiakin juttuja. 

 

Vuosi lähti hiljalleen käyntiin 19.1., kun ”varjokaukkareiden” nimellä kokoonnuttiin 

kellariin hengailemaan ennen lähtöä Bottan kaudenavajaisiin. Seuraavana päivänä 20.1. 

oli vuorossa virkailijanvaihtokaronkka, jossa ihmiset vaihtoivat virkojaan riemulla ja 

haikeudella. Illan aikana nähtiin myös still-kuvaelmia esimerkiksi siitä, miltä näyttää 

katastrofi kyykkäottelussa tai perinteinen tiistaikokous. Jatkoilla juhlakansaa tanssitti 

rakastettu Woro. 

 

Keväällä keskiviikkokahvien konseptia pyrittiin raikastamaan luomalla Pullaa ja 

osakuntahumua -niminen tapahtumasarja, jossa esimerkiksi ommeltiin Marttojen avulla 

haalarimerkkejä, pidettiin cv-klinikkaa ja pelattiin lautapelejä. Tämä toimi melko hyvin, 

ja mahdollista jatkoa keskiviikkokahvien muuttamiseksi aktiivisemmaksi tapahtumaksi 

lienee hyvä miettiä. 

 

10.2. järjestettiin liukuporrasekskursio, jonka tarkoituksena oli kiertää kaikki 

metropysäkit ja käydä myös katsomassa, miltä kaduilla näyttää. Seikkailuun sisältyi 



myös karaokebaari ja kontulalainen pitseria. 

 

14.2. järjestettiin osakunnalla kokouksen jälkeen ystävänpäivätunnelmissa elokuvailta, 

jossa katsottiin toiminnanohjaaja Laineen kavereineen tekemä Rengasrikkoja-

lyhytelokuva. Ystäväteemaisuus jatkui 18.2., jolloin järjestettiin kaverisitsit 

osakunnalla.  

 

28.2. osakunta oli uudella tavalla esillä koko Helsingin tasolla, kun DG-osakunnat 

osallistuivat laskiaisriehaan eli mäenlaskukisaan Kaivopuistossa. Vaikka ”Tää on söpö” 

-nimeä kantanut rakennelma ei kestänytkään loppuun saakka, oli kaikilla mukana 

olleilla varmasti hauskaa ja ikimuistoista, ja osakuntalaisuus sai näkyvyyttä perinteisten 

piirien ulkopuolella. Ilta jatkui Kattosauna Sivistyksellä. 

 

2.3. järjestettiin lauluiltama vuosijuhlia silmällä pitäen. 24.3. vuorossa olivat DGO:n 

yhteiset kotibileet, joissa vieraili runsaasti väkeä ja joissa muun muassa palkittiin 

erilaisia persoonia kellarista. Omasta osakunnasta huomiota saivat esimerkiksi Jodel-

palvelussa suurta ihailua herättäneet herrat. 29.3. pidettiin perinteikäs Liisankadun 

osakuntien debatti, jossa ei kuitenkaan tänä vuonna päästy voitolle. 

 

1.4. oli perinteisten herrapäivällisten päivä. Herrojen tullessa kellariin oli paikka 

muuttunut lastentarhaksi, jossa kiltit ja vähemmän kiltit tarhatädit kestitsivät ja 

komensivat vekaroita. Käytiinpä myös pihalla päiväkävelyllä, ja jälkiruuaksi tarjoiltiin 

pilttiä.  

 

7.-9.4., jolloin vietettiin tänä vuonna lanseerattua Wiipuripäivät-viikonloppua 

Lappeenrannassa. Muutaman Lappeenrannan teknillisen yliopiston killan sekä LTKY:n 

järjestämänä tapahtumaviikonloppuna kierrettiin rasteja Skinnarilassa, pelattiin 

kyykkäottelu, käytiin katujunalla keskustassa, sitsattiin teekkarityyliin ja vietettiin 

sillistä saunalla. Paljon sattui ja tapahtui, ja meininki oli hyvin erilaista osakuntiin 

verrattuna. Osakuntalaiset yöpyivät LUT:in järjestämissä yhteistiloissa. 19.4. tehtiin 

paluu Etelä-Karjalaan, kun osakunta lähti approilemaan Willimiehen Wipellykseen 

ensimmäistä kertaa historiassa. Mukaan molemmille Lappeenrannan reissuille lähti 

myös KyOn edustajia. 

 

20.4. pidettiin perinteinen saunailta yhdessä karjalaisten ja kymenlaaksolaisten kanssa 

Kattosauna Sivistyksellä. 21.4. päästiin sitsaamaan Kruthorn-sitseillä Östra Finlands 

Nationin sekä ruotsalaisten vieraiden kanssa, karjalaisia unohtamatta.  

 

Tänä vuonna myös vapputapahtumia riitti. Vapunvietto käynnistyi 28.4. Casa 

Academicalla, jossa pidettiin WiOn, KyOn, KOn, KSOn ja SatOn yhteiset ”Länsi-

Kamppisitsit” emojiteemalla. Pöydässä oli yli sata ihmistä, ja meininki oli varsin 

energinen. Seuraavana päivänä, 29.4. osakuntalaiset lähtivät sankoin joukoin Frederikin 

keikalle. Samaan aikaan osakuntatiloissa järjestettiin juomapeli-ilta. 30.4. vietettiin 

vappuaattoa Patolassa grillaillen, Mantalla vieraillen, KSO:n tiloissa skumppaa juoden 

ja lopulta Hämiksen Wapussa. 1.5. pidettiin piknik Ullanlinnan mäellä. 

 

31.5. oli Wiipurilaisen Osakunnan vuoro pitää yhteisosakuntalainen tapahtuma. Se 

valikoitui pidettäväksi Hietaniemenrannassa piknik-teemalla, Terijoesta inspiroituen. 

Tuulen yllätettyä osallistujat siirryttiin DGO:n kellariin jatkamaan jammailua. 

 

21.7. pidettiin Lappeenrannassa osakuntalaisten kokoontuminen kesäisissä tunnelmissa. 



15.9. aloitettiin kausi erobileteemalla eli jättämällä haikeat hyvästit takaisin Uudelle 

ylioppilastalolle palanneille savolaisille ja öffeniläisille.  

 

29.9. DGO:n toiminnanohjaajat halusivat antaa aihetta juhlaan myös niille, jotka eivät 

sen päiväisessä Fuksiseikkailussa olleet. Hetken mielijohteesta päätettiin järjestää 

”Vanhojen fuksien ekstemporesitsit”, joita markkinoitiin vain muutama päivä ennen 

niiden järjestämistä. Toiminnanohjaajien suureksi yllätykseksi paikalla kävi yhteensä yli 

100 ihmistä 13 eri osakunnasta.  

 

19.10. pidettiin saunailta Kattosauna Sivistyksellä. 21.10. daamipäivälliset järjestettiin 

Helsingin yliopisto -teemalla, ja daamit saivat kuulla mainostuksia esimerkiksi Tony 

Halmeen faniklubista sekä ”Wiipurilaisesta Osuuskunnasta”. Jatkoja vietettiin tavan 

mukaan Bottalla, jonne noustiin laulamalla Karjalaisten laulu kovaan ääneen rappusissa. 

 

27.10. DGO lähti risteilemään Tallinnaan ja takaisin 22 tunnin ajaksi. 2.11. pidettiin 

ekskursio Helsinki Distilling Companyyn, jota pyörittävät vanhat osakuntalaisemme. 

3.11. Mäkelänrinteen kerhotilassa juhlittiin halloweenia.  

 

Sitzen Pre-Pamaus, eli Pamausta edeltävää aikaa valaisseet sitsit, järjestettiin 24.11. 

Paikalla oli wiipurilaisten lisäksi myös huomattava määrä KyOn väkeä sekä ystäviä 

osakuntien ulkopuolelta. 

 

Itsenäisyyspäivänä Wiipurilainen Osakunta lounasti Wiipurinkadun lähellä sijaitsevassa 

lounasravintola Weeruskassa juhlavissa merkeissä. Tämän jälkeen jatkettiin retkeä 

Hietaniemen hautausmaan kautta juhlakulkueeseen, jossa laulu raikasi. Bottalle 

lähdettiin viettämään Linnan juhlia yhdessä pohjalaisten kanssa.  

 

Tapanintanssit järjestettiin 26.12. Lappeenrannassa. Vuoden viimeiseksi tapahtumaksi 

jäi 31.12. järjestettävät uudenvuodensitsit yhdessä Kymenlaakson ja Karjalaisen 

Osakunnan kanssa. 

15.1 Valokuvaus 

Niklas Nurminen jatkoi vuonna 2017 Wiipurilaisen Osakunnan valokuvaajana. 

Kuvaajan vastuualueeseen kuuluu myös kuvien editointi ja niiden lataaminen 

osakunnan kuvagalleriaan. Vuoden tapahtumista yhteensä kymmenestä on kuvia 

osakunnan galleriassa, ja otoksia on yhteensä vajaa seitsemänsataa. Nurmisen 

erityispainotus oli yksittäisten hauskojen hetkien kuvaaminen, periaatteella ”tartu 

hetkeen”. Lisäksi vuoden 2017 aikana tiedotusneuvos halusi toteuttaa pitkään 

hautumassa olleen osakuntavideon, jonka kuvaamisessa Nurminen oli suuresti mukana. 

Video julkaistaneen vuoden 2018 puolella.  

16 Osakuntalehti ja muu tiedotustoiminta 

16.1 Osakuntalehti Willi 

Vuonna 2017 Willin päätoimittajia olivat Tuuli Kasso sekä Oona Laine. Lehti ilmestyi 

perinteiseen tapaan neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä, minkä lisäksi 

julkaistiin myös fuksi-Willi. Ekaterina Virkusen luomaa taittopohjaa hyödynnettiin 

myös tänä vuonna, ja taitossa korostui yhä selkeämmin kuvien ja muotoilun tärkeys. 

Tämän nähtiin olevan merkittävä osa Willin kiinnostavuutta ja lukijalähtöisyyttä. 

Kuvien ohella myös grafiikkoja hyödynnettiin jonkin verran. 

 



Willin teemoja olivat järjestyksessään: rakkaus, lapsuus, henkilökohtaisuus sekä 

viimeisenä Suomi100. Kuten teemoista saattaakin jo huomata, oli tämän vuoden 

agendana lehtien teossa erityisesti kaikkien mahdollisuus samaistua ja ymmärtää lehden 

sisältöä. Tahdottiin tuoda julki seikkoja, jotka koskettavat kaikkien osakuntalaisten 

elämää tiedekunnasta riippumatta. Lisäksi lehdissä pyrittiin kartoittamaan osakunnan 

tapahtumia esimerkiksi kirjoittamalla raportit Pamauksesta, herrapäivällisistä sekä 

yleisesti kevään ja syksyn tapahtumakimaroista. Ne nähtiin hyväksi tavaksi jättää 

tulevillekin sukupolville konkreettisia näkymiä menneisyyteen, ja toisaalta 

osakuntalaiset itsekin kiittelivät sitä, että osakunnan arki näkyi lehden sivuilla selvästi. 

 

Vuonna 2016 alkanut Laura Mykkäsen ja Oona Laineen Lomautetut-palsta jatkui myös 

tänä vuonna. Lisäksi Niklas Nurmisen puuhakulma oli tuttu näky lehden sivuilla, 

samoin perinteikäs Osakuntaystäväni-palsta, johon haastateltiin toisinaan myös 

wiipurilaisten sijasta meidän naapureitamme, esimerkiksi Kymenlaakson Osakunnan 

väkeä. Myös kuraattorin palsta sekä senioritervehdys vakiintuivat paikkansa lehdessä, ja 

ne ilmestyivät lähes jokaisessa lehdessä samalla paikalla pääkirjoituksen jälkeen.  

Uudet numerot julkaistiin osakunnan kokouksissa, jolloin lehtiä sai napata matkaansa. 

Netissä julkaistava Issuu-versio julkaistiin samaan aikaan paperiversion kanssa. 120 

lehden lähettämistä esimerkiksi senioreille, muille osakunnille ja järjestöille sekä 

yliopiston rehtorille päätettiin jatkaa, eikä ainakaan vielä koettu suurta tarvetta vähentää 

lähetettäviä lehtiä. 

 

Lehteä taitettiin tänäkin vuonna inDesignilla, ja painosta vastasi Painotalo Picaset 

Helsingin Pitäjänmäessä. Yhteistyö sujui ongelmitta. Vuonna 2017 Willi oli entiseen 

tapaan osakunnan sitoutumaton julkaisu, joka sai HYYn järjestölehtitukea. 

 

16.2 Muu tiedotustoiminta 

Vuoden 2017 tiedotustoiminta pohjautui edellisvuoden hyväksi havaittuihin 

käytäntöihin osakunnan sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Sosiaalisen median 

aikakaudella some-viestintä korostui myös osakunnan tiedotustoiminnassa, mikä ohjasi 

viestintää enenevissä määrin verkossa tapahtuvaksi. Päätiedotuskanavina toimivat 

Facebook, Instagram, Snapchat, nettisivut, sähköpostilista sekä osakunnan ja yliopiston 

ilmoitustaulut. Vastuualueet sisällöntuotannosta jaettiin tiedotustoimikuntalaisten 

kesken, mikä mahdollisti tiettyyn kanavaan erikoistumisen. 

Edellisvuonna hyvin menestynyttä Facebook-mainontaa hyödynnettiin jälleen 

osakunnan fuksiasuntohaussa. Facebook-mainonnan tarkoituksena oli paitsi mainostaa 

haettavia fuksiasuntoja uusille opiskelijoille, vahvistaa myös osakunnan näkyvyyttä 

kohderyhmän keskuudessa. Mainonta kohdistettiin 17-26 -vuotiaille nuorille, joiden 

asuinpaikka on Etelä-Karjala. Virallisen osakuntamarkkinoinnin lisäksi 

tiedotustoimikunta kokeili epävirallisempaa viraalimarkkinointia, jonka suhteen Jodel 

oli merkittävässä roolissa. Wiipurilainen Osakunta oli hyvin edustettuna varsinkin 

applikaation @osakunnat-kanavalla, jossa käytiin aktiivisesti keskustelua osakunnasta 

ja sen tapahtumista.  

Tiedotustoimikunta aloitti osakuntavideoprojektin kevätlukukaudella 2017, joka on 

tarkoitus saattaa julkaisukuntoon vuodenvaihteen tienoilla. Sisällöntuotannossa myös 

graafisella osaamisella oli jälleen oma paikkansa. Vuoden aikana painatettiin useita 

tapahtumajulisteita ilmoitustauluille kiinnitettäväksi, jonka lisäksi näyttäviä teoksia 



julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi osakunnalla otettiin käyttöön kangaskassit 

osakuntatuotekilpailun tuloksena. 

17 Arkistotoiminta 

Kruunuhaan Vironkadulla sijaitsevassa arkistossa vuoden 2017 tärkein tehtävä oli 

osakunnan arvoesineluettelon päivittäminen, joka oli tehty viimeksi vuonna 2012. 

Kirjaston- ja arkistonhoitajat Tuuli Lehmusjärvi ja Laura Mykkänen selvittivät paitsi 

osakuntatiloissa ja Vironkadulla sijaitsevien, myös muille tahoille lainattujen tai 

lahjoitettujen arvoesineiden sijainnin ja kunnon.   

Toinen tehtävä oli kymmenen viime vuoden aikana kertyneiden pöytäkirjojen ja 

liitteiden toimittaminen Kansalliskirjastoon. Kansalliskirjastolta pyydettiin päivitetty 

luettelo heidän kokoelmissaan olevasta Osakunnan aineistosta. Aineiston käsittely 

Kansalliskirjastolla on vielä kesken, joten päivitetty luettelo liitetään arkiston kansioon, 

kun se toimitetaan Kansalliskirjastolta.  

Domus Gaudiumin osakuntatiloissa tehtävänä oli vaakunoiden uudelleen järjestely 

yhdessä Karjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan arkistonhoitajien kanssa. 

Parikkalan ja Lemin vaakunan sekä Etelä-Karjalan maakuntavaakunan puuttuminen on 

huomioitu, ja on otettu asiaksi selvittää mahdollisuus niiden hankkimiseen. 

Vaakunoiden järjestely jatkunee tulevana kautena, mikäli puuttuvia vaakunoita saadaan 

hankituksi. DG:llä sijaitsevaa Tohtori-varastoa järjesteltiin niin ikään muiden 

osakuntien arkistonhoitajien kanssa. Siellä olleet Pro Patria -taulut siirrettiin 

Vironkadun kellariin. 

Osakunnan kirjaston kokoelmiin hankittiin kaksi uutta teosta, Hanneriina Moisseisen 

Kannas-sarjakuvakirja (2016), joka sijoittuu Karjalan kannakselle vuoteen 1944 sekä 

Aku Ankka: Kaik lutviutuup -sarjakuvateos, Simpeleen murteelle käännettynä.  

Arkistoon talletettiin vuoden aikana kerääntynyttä materiaalia kuten osakuntalehti 

Willin painokset kuluneen vuoden ajalta. Sen lisäksi kirjaston- ja arkistonhoitajat 

järjestelivät Vironkadun arkiston kellaria, jossa on muun muassa valokuva-albumeita 

vuosikymmenien ajalta. Albumit on pyritty järjestämään vuosijärjestykseen. 

18 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 2017 toimi Antti Silvolahti. 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 ollut tarvetta 

tehdä suuria muutoksia. Vuonna 2017 verkkovastaava päivitti sovelluksia ja järjestelmiä 

sekä opasti käyttäjiä. Säännölliseen toimintaan kuului myös senioreiden 



sähköpostilistan hallinnointi seniorisihteerin pyyntöjen mukaan sekä sähköpostialias-

tunnusten luonti osalle viroista.  

19 Abitoiminta 

19.1 Abi-infokiertue 

Wiipurilaisen Osakunnan abi-infokiertue järjestettiin 21.-23.8.2017 maanantaista 

keskiviikkoon. Maanantaina vierailimme Lappeenrannan Lyseon lukiossa ja Kimpisen 

lukiossa, tiistaina Taavetin ja Savitaipaleen lukioissa ja keskiviikkona Rautjärven ja 

Parikkalan lukioissa sekä Imatran yhteislukiossa. Kiertueen tavoitteena oli tuoda kanta-

alueen abiturienteille osakunta tutummaksi ja kertoa opiskelusta pääkaupunkiseudulla, 

erityisesti Helsingin yliopistossa. Osakunnasta oli erityisesti tarkoituksena kertoa, miten 

osakunta tukee opiskelijoita pääkaupunkiseudulla tarjoamalla sosiaalista elämää ja 

tekemistä opiskelun vastapainoksi. 

 

Esittelimme kiertueella Helsingin yliopistoa ja Wiipurilaista Osakuntaa 

hakijapalveluilta saatujen sekä osakunnan diojen avulla, sekä myös 

keskustelunomaisesti. Maanantaina mukana oli seitsemän osakuntalaista, tiistaina kolme 

ja keskiviikkona kaksi. Lappeenrannan lukioissa pidimme ensin kaikille abiturienteille 

yhteisen yleisesittelyn Wiipurilaisesta Osakunnasta ja Helsingin yliopistosta. Tämän 

jälkeen jakaannuimme useampaan tilaan pienempiin ryhmiin esittelemään niitä 

tiedekuntia, joissa esittelemässä olleet osakuntalaiset itse opiskelevat. Edustettuina 

olivat humanistinen, valtiotieteellinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja farmasian 

tiedekunta. Tiistaina ja keskiviikkona pysyimme koko esittelyn samassa tilassa ja 

jatkoimme yleisesittelyn jälkeen esittelemässä olleiden osakuntalaisten tiedekuntien 

esittelyllä. Tiistaina ja keskiviikkona edustettuina olivat oikeustieteellinen ja 

humanistinen tiedekunta. 

 

Esittelyt sujuivat hyvin ja opinto-ohjaajat kiittelivät niitä sekä sitä, että käymme 

vierailuilla lukioissa vuosittain. Joka lukiossa edes joku abiturientti uskalsi myös esittää 

kysymyksiä. Erityisen aktiivisia abiturientteja kysymään oli Imatran yhteislukiossa, 

tosin tähän saattoi vaikuttaa paikalla olleiden abiturienttien vähäinen määrä. Ilmeisesti 

info oli Imatralla vapaaehtoinen ja paikalla oli vain aidosti kiinnostuneita abiturientteja. 

 

Kiertueen jälkeen opinto-ohjaajilta tuli positiivista palautetta vielä HetEKa-päivän 

yhteydenottojen yhteydessä. Opinto-ohjaajat olivat sitä mieltä, että elokuu on abi-

infokiertueelle ehdottomasti parempi ajankohta kuin tammikuu, jolloin abiturientit 

miettivät lähinnä valintakokeita eivätkä enää sitä, minne hakea ja mitä opiskella. 

Opinto-ohjaajien mielestä abi-infokiertueemme olisi nimenomaan paikallaan 

mietittäessä, minne ja mitä lähteä opiskelemaan, ei niinkään valintakoeinformaationa. 

Tämä kannattaa huomioida tulevaisuudessa kiertueen ajankohtaa mietittäessä, sillä 

osakuntalaiset ovat asiantuntijoita nimenomaan siinä, millaista opiskelijaelämä ja 

opiskeltavat alat todellisuudessa ovat. 

 

19.2 HeTEKA 

HetEKa-päivä, eli Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille -päivä, järjestettiin 26.10. 

Mukana oli 33 abiturienttia Etelä-Karjalan lukioista, sekä järjestämässä 12 

osakuntalaista sekä illalla muuten mukana 15 osakuntalaista. Samana päivänä Helsingin 

yliopiston hakijapalvelut järjesti Koe Kampus! -tapahtuman, jossa oli erityisesti 



abiturienteille suunnattua ohjelmaa. Valitettavasti tänä vuonna Koe Kampus! -päivä 

järjestettiin samanaikaisesti Etelä-Karjalan lukioiden syyslomien aikana, joten 

osallistujamäärä oli aiempia vuosia pienempi. Päivän konsepti on sinänsä toimiva; 

loma-ajan ulkopuolella tulijoita on lukioista aina ollut enemmän kuin bussiin mahtuu, ja 

konseptia on kehuttu. Tulevaisuudessa lienee tarpeen pohtia sitä, tulisiko HetEKa-päivä 

ajoittaa johonkin muuhun ajankohtaan, ja tehdä esimerkiksi yhteistyötä Studia-messujen 

kanssa.   

Abiturientit saapuivat Helsinkiin noin klo 10, jolloin jakaannuimme ryhmiin ja 

lähdimme kiertämään eri kampuksia abiturienttien toiveiden ja kiinnostuksenkohteiden 

mukaan. Yliopisto oli järjestänyt erilaista ohjelmaa ja esittelyjä eri tiedekunnista ja 

tieteenaloista. Tutustumisen lomassa kävimme syömässä UniCafe-lounaan, jonka 

osakunta tarjosi abeille. Abeille jäi päivällä pari tuntia vapaata aikaa kierrellä Helsinkiä, 

jonka jälkeen kokoonnuttiin osakunnalle kello 17, jossa koulutustoimikuntalaiset olivat 

tehneet pitsaa sekä valmistelleet esityksen Helsingin yliopistosta sekä osakunnasta, ja 

vastailivat abien kysymyksiin Helsingissä opiskelusta. Bussi takaisin Etelä-Karjalaan 

lähti kello 19:00. Päivä onnistui osakunnan puolesta hyvin; sen tarkoituksena on tehdä 

Helsinki tutuksi kotimaakunnan lukiolaisille ja kannustaa maakuntalukioiden 

abiturientteja hakemaan Helsingin yliopistoon opiskelemaan sekä antaa 

mahdollisuuksien mukaan kokemusasiantuntijoiden vastauksia Etelä-Karjalaisia nuoria 

askarruttaviin kysymyksiin tulevaisuudesta.  

 

20 Vuosijuhla ja Wiipurin pamaus 

20.1 364. Vuosijuhla 

Wiipurilaisen Osakunnan 364. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 4.3.2017 Loistosalissa 

Ruoholahdessa. Vuosijuhlamestarina toimi civis Mari Byckling. Juhla alkoi 

cocktailtilaisuudella juhlapaikalla klo 17 ja pöytiin siirryttiin klo 18. Alkumaljan 

yhteydessä kuultiin vuosijuhlaonnittelut juhlissa edustaneilta osakunnilta ja järjestöiltä.    

Juhlaan osallistui 117 henkilöä. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan inspehtorimme 

Markku Löytönen puolisoineen sekä Helsingin yliopiston rehtori emeritusinspehtori 

Jukka Kola puolisoineen. Juhlakansaan lukeutuivat myös osakunnan 

suurvaakunaveljeskunnan jäsenet Anne Uotinen, Raija Voipio ja Ilkka Kuivalainen. 

Ulkomaisia ystävyysosakuntiamme Korp! Amiticiaa, Korp! Reveliaa sekä Sydskånska 

Nationenia edustivat kaksi henkilöä kutakin. Vuosijuhlapuheen piti Lappeenrannasta 

kotoisin oleva piispa Irja Askola, joka käsitteli puheessaan tasa-arvon teemoja. 

Ajatuksia herättäviä puheita pidettiin juhlassa myös isänmaalle (Aleksi Haukka), 

naiselle (Otto Kaplas), yliopistolle (Otso Heiskanen) ja inspehtorille (Venla Kaplas). 

Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiö jakoi vuosijuhlassa stipendejä aktiivisille 

osakuntalaisille. Stipendisäätiötä edustamassa oli osakunnan seniori Emma Luoto. 

Edellisvuosien tapaan stipendejä jaettiin runsaskätisesti eri tasoisten opintojen 

suorittamiseen sekä tutkimukseen. Lisäksi inspehtori Markku Löytönen jakoi 

ansioituneille osakuntalaisille vaakunat, jotka tänä vuonna menivät seuraaville 

henkilöille: Otto Kaplas, Anna Luikko, Juho Myyryläinen, Maiju Partamies ja Maini 

Salmi.  

Juhlan ohjelmaan kuului Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien kuoroesitys, ja vanhat 

tanssit tanssahdeltiin Polyteknikkojen Salonkiorkesterin säestyksellä. Laulunjohtajina 

toimivat Maini Salmi ja Piia Pohjalainen, joiden johdolla laulettiin tuttuja 



osakuntalauluja. Illallisen ja tanssien jälkeen juhlimista jatkettiin vielä osakuntatiloissa 

Domus Gaudiumilla, jossa väkeä viihdytti Wiipurilaisen osakunnan rokkiorkesteri 

WORO. Sillistä nautittiin osakunnalla seuraavana päivänä klo 12 alkaen. Kaiken 

kaikkiaan juhlat sujuivat suunnitelmien mukaan, tunnelma oli hyvä ja ruoka maittavaa. 

Vuosijuhlamestari oli erityisen ilahtunut suuresta osallistujajoukosta Suomen 100-

vuotisjuhlavuonna.  

20.2 522. Wiipurin pamaus 

522. Wiipurin pamausta juhlittiin Pyhän Andreaan päivänä 30.11.2017. Tänä vuonna 

tuo päivä oli torstai. Juhlapaikaksi oli valittu Ostrobotnia-talon juhlakerros. 

Pamausmestareina toimivat cives Eetu Sairanen ja Niklas Nurminen. Juhliin 

ilmoittautui suuri määrä osallistujia ja lopullisessa plaseerauksessa oli 138 henkilöä. 

Erityisen ilahduttavaa oli, että saimme runsaasti edustajia muista osakunnista kuten 

Etelä-Suomalaisesta osakunnasta (6) ja Etelä-Pohjalaisesta osakunnasta (5). Kaikkiaan 

edustajia oli noin kolmekymmentä. Ulkomaisista ystävyysosakunnistamme olivat 

edustettuina virolaiset Amicitia (2) ja Revelia (4). Onnistuneen fuksirekrytoinnin 

ansiosta fuksejakin oli juhlassa 28 kappaletta. 

Domus Gaudiumilla kello 17.00. alkaneessa cocktailtilaisuudessa otettiin vastaan 

edustajien tervehdykset, myönnettiin osakunnan nauhat fukseille ja julkistettiin 

fuksistipendin saajat. Varsinaisen iltajuhlan paikalle Ostrobotnialle siirryttiin tämän 

jälkeen kulkueena, missä pääjuhla aloitettiin kello 19.00. 

Kuten Pamaukseen kuuluukin, ohjelma oli perinteinen. Ensimmäisenä esiintyneen 

WiOL:in lauluesitystä kuunnellen saimme sekä itkeä että nauraa. Monen wiipurilaisen 

silmäkulma kostui Olli Nykäsen ”Karjalaa” kuunnellessa, mutta viimeinen kappale 

”Timo lähti pomppulinnaan” palautti jo hymyt kasvoille. Nauru jatkui pamausmunkkien 

esittäessä pamaussaarnan ja rinkelinsiunauksen. Huonommiksi todettuja perinteitä 

kuitenkin onneksi uskaltauduttiin rikkomaan. Niinpä riemukkaiden aplodien 

saattelemana Pamaus-juhlaa siirrettiin hieman enemmän 2010-luvulle, kun Rinkeli-

lehden toimitti Korpelan veljeskunnan ensimmäiseksi naisjäseneksi kutsuttu Venla 

Kaplas. Pöytäosuuden päätti jälleen perinteiden mukainen pukkiritarien esiintyminen 

sekä jälkeen päin paljon kiitelty revyy, jossa saatiin tarkastella osakuntaihastuksia eri 

vuosikymmeniltä. Revyyn jälkeen pidettiin arpajaiset, jonne tämän vuoden 

arpajaisvastaavat olivat saaneet kerättyä valtavan määrän hyviä palkintoja. Ilta päättyi 

vanhoihin tansseihin, jotka tänäkin vuonna Polyteknikkojen orkesteri meille säesti. 

Tanssien jälkeen juhlaa jatkettiin aamuun asti Leppäsuonkadulla osakuntatiloissa, missä 

riehakkaan keikan esittänyt WORO täytti salin tanssilattian. Joulukuun ensimmäisenä 

päivänä nautittiin emännistön valmistama maittava sillisaamiainen, jonka ohessa 

katsottiin Muumien aiemmin Suomessa esityskiellossa olleita jaksoja. 

Kaikkiaan 522. Wiipurin pamaus onnistui erittäin hyvin ja se on saanut osanottajilta 

lähes pelkkää positiivista palautetta. Ohjelma oli onnistunutta ja juhlapaikka juhlan 

arvolle sopiva. Erityisen ilahduttavia olivat muiden osakuntien kattava osallistuminen, 

suuri fuksijoukko sekä juhlaohjelman tasa-arvoisemmaksi päivittäminen. 

21 Osakunnan ulkosuhteet 

21.1 Suhteet ulkomaisiin ystävyysosakuntiin 

Vuonna 2017 pyrittiin edellisten vuosien tapaan ylläpitämään yhteyksiä 

ystävyysosakuntiin niin Ruotsissa kuin Virossa. Uusia yhteyksiä löydettiin myös 

Suomen rajojen sisäpuolelta mm. Turkuun ja Lappeenrantaan. Uppsalan V-Dalasta ei 



saapunut tänä vuonna vieraita, mutta yleisesti ottaen välimme Ruotsin suuntaan ovat 

hieman virkistyneet. Tarttoon välimme ovat pysyneet lämpiminä. 

Osakunnan 364. vuosijuhlaan 4. maaliskuuta saapui yhteensä kuusi virolaisvierasta, 

kaksi Amicitiasta ja neljä Reveliasta. Myös ruotsalaisesta ystävyysosakunnastamme 

Lundin Sydskånskasta oli pitkästä aikaa kaksi edustajaa. Kaikki majoitukset hoituivat 

muuten normaalisti, mutta reveluksista osa majoittuikin yllättäen yhden edustajansa 

vanhempien luona Espoossa. He aikoivat käyttää tätä majoitusmahdollisuutta 

jatkossakin ja pohtivat saapumista joskus vähän suuremmallakin joukolla. 

522. Pamaukseen saapui Revelialta neljä vierasta ja Amicitialta kaksi. Heistä neljä sai 

osakuntamme nauhan. Lundista ilmoittautui jopa kolme vierasta, mutta he peruivat 

lopulta tulonsa johtuen lentojen liian tiukasta aikataulusta. Revelukset yöpyivät jälleen 

Espoossa. Amicitian edustajat saapuivat jo aiemmin pamauspäivänä, ja 

ulkoasiainsihteeri viihdytti heitä, ennen kuin he pääsivät siirtymään majoituspaikkaansa 

Mäkelänrinteeseen. Sillikselle pääsi jäämään vain yksi Amicitian edustaja, sillä 

Revelian edustajat lähtivät heti aamulla kohti Viroa ja siellä alkavaa kommerssia. 

Pamauspöydässä oli onneksi oikein railakasta ja vieraat viihtyivät hyvin. 

Lisäksi Pamauksessa oli vieraana kaksi edustajaa uudesta tuttavuudestamme Turun 

Östra Finland Nationista eli ”Åbo Öffenistä”, joihin tutustuimme keväällä Uppsalan 

Vårbalissa. Saimme kutsun heidän vuosijuhlaansa, jossa ulkoasiainneuvos oli 

edustamassa, ja he puolestaan tulivat Pamaukseen ”virallisiksi kuokkijoiksi” niin kuin 

itse asian ilmaisivat. Åbolaisilla tuntui olevan oikein mukavaa, joten vaikuttaa siltä, että 

tämä uusi yhteydenpito tulee jatkumaan tulevaisuudessa.  

Osakuntalaisten edustus ulkomailla oli tänä vuonna hyvää. Sekä vappuna Tartossa että 

Uppsalan Vårbalissa oli liikkeellä tavallista suurempi joukko wiipurilaisia, ja meno oli 

molemmissa paikoissa sen mukaista.  

21.2 Edustaminen sidosryhmien tapahtumissa 

Osakuntalaiset vierailivat ahkerasti muiden järjestöjen ja osakuntien juhlissa myös 

vuonna 2017. Alla on esitetty yhteenveto osakuntalaisten edustamisesta muiden 

järjestöjen pääjuhlissa ja muissa merkittävissä tapahtumissa. 

 

27.1. Satakuntalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (kuraattori ja emeritus 

kuraattori) 

4.2.  Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa) 

25.2. Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa) 

25.2. Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistuja)  

25.2. Östra Finlands Nationin vuosijuhla (3 osallistujaa)  

27.2. Suomen kulttuurirahaston vuosijuhlat (2 osallistujaa) 

13.3. Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kevätkokous (1 osallistuja) 

11.3. WORO:n keikka Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkassa (7 

osallistujaa) 

x.3. Sydskånska Nationin juhlat (1 osallistujaa) 



25.3. Länsisuomalaisten osakuntien Tillsammans-vuosijuhlat (6 osallistujaa) 

18.3. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa) 

8.4. Nylands Nationin vuosijuhla (1 osallistuja) 

6.4. Esitelmöinti Torkkelin killan tapahtumassa Lahdessa (2 osallistujaa) 

22.4. OYV:n yhteislähtö tiedemarssille (2 osallistujaa) 

30.4. Hämäläis-Osakunnan vappubileet (20 osallistujaa) 

29.4.–1.5. Vappu Virossa, korp! Amicitian ja korp! Revelian kommerssit (9 osallistujaa)  

20.–22.5. Vårbal Uppsalassa (x osallistujaa) 

20.-23.7. Savolaisen Osakunnan tervahöyryristeily Saimaalla (3 osallistujaa) 

4.-6.8. Kymenlaakson Osakunnan kesäretki (1 osallistuja) 

29.–30.8. ulkoasiantoimikunta piti pöytää Welcome Fairilla (3 osallistujaa) 

9.9 Kymenlaakson Osakunnan rapujuhlat (7 osallistujaa) 

13.10. Osakuntalaisen Unionin perjantai 13. -juhlat (16 osallistujaa) 

7.10. Satakuntalaisen Osakunnan inspehtorinvaihtokaronkka ja Satakuntalainen ehtoo 

(kuraattori ja inspehtori) 

14.10. Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhla (2 osallistujaa) 

14.10. Kymenlaakson Osakunnan fuksisitsit (2 osallistujaa) 

14.10. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhla (1 osallistuja) 

15.10. Eteläsuomalaisen Osakunnan vuosijuhlasillis (1 osallistuja) 

21.10. Åbo Akademin Östra Finlands Nationin vuosijuhla (1 osallistuja) 

28.10. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan parttenkoliaaset-jatkot (4 osallistujaa) 

27.10. Metropolian kulttuurituottajien sitsit (3 osallistujaa) 

4.11.  Kymenlaakson Osakunnan Rajanylitys (10 osallistuja) 

11.11. Pohjalaisen valtuuskunnan Porthan-juhla (kuraattori) 

18.11. Hämäläis-Osakunnan vuosijuhla (2 osallistuja) 

27.11. Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan syyskokous (1 osallistuja) 

23.11. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan vuosijuhla (1 osallistuja) 

11.12. OYV:n startti vuoteen 2018 (5 osallistujaa) 

 

22 Senioritoiminta 

Seniores Wiburgensesin toimintakertomus 2017  



Vuonna 2017 seniorien toiminta jatkui säännöllisillä lounailla ja kulttuurin 

harrastamisella museokäyntien, sekä teatteri- ja konserttiesitysten muodossa. 

Suosituimmiksi tapahtumiksi nousivat Wiipurin lauluveikkojen konsertti, Kangastus 38 

-teatteriesitys, lastentapahtumien klassikko eli Munanlitsajaiset ja perinteinen 

Vappulounas Tornissa.  

Uutena ohjelmakokeiluna järjestettiin tänä vuonna eksku lavatansseihin Paville Vantaan 

Sipoonkorven kupeeseen. Valitettavasti pitkään odotettu Porvoon kevätretki jouduttiin 

perumaan järjestäjän ja osallistujien sairastumisten vuoksi.  

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 67 (3.12.2017), mikä on enemmän kuin viime 

vuonna (59 kpl). Uusia jäseniä saatiin mukaan toimintaan 3 kappaletta, mutta 

loppuvuosi voi tuoda vielä muutaman lisää. Jäsenmaksuja on saatu 3.12 mennessä 1640 

€ (vuonna 2016 1395 €).  

Seniores Wiburgensesin tapahtumia vuonna 2017:  

26.1.2017 Yliopistomuseo (11 osallistujaa)  

26.1.2017 SW:n kokous. Gaudeamus kirja&kahvi (4 osallistujaa)  

08.02.2017 Vuosikokous. Vironkatu 12 (12 osallistujaa)  

6.3.2017 Lounas. Zinnkeller (10 osallistujaa)  

27.3.2017 Svenska Teatern: Tove (10 osallistujaa)  

9.4.2017 Munanlitsajaiset (13+11 osallistujaa; aikuiset + lapset )  

22.4.2017 Wiipurin lauluveikot (15 osallistujaa)  

1.5.2017 Vappulounas (13+3 osallistujaa; aikuiset + lapset )  

9.8.2017 Lavatanssit Pavilla (1 osallistuja)  

15.9.2017 Mannerheim-museo (12 osallistujaa)  

2.10.2017 Lounas Zinnkeller (8 osallistujaa)  

10.11.2017 Teatteri: Kangastus 38 (13 osallistujaa)  

12.12.2017 Joululounas, Perho (7 osallistujaa) 

 

Lisäksi hallitus kokoontui 5 kertaa (26.1, 8.2 vuosikokous, 8.2 uuden hallituksen 

järjestäytymiskokous, 14.6, 15.11).  

Seniores Wiburgensesin hallitukseen kuuluivat vuonna 2016:  

Maria Heiskanen (pj),  

Ilkka Kuivalainen (varapj),  

Anton Falkenberg (kuraattori),  

Anssi Tuovinen,  

Laura Saloniemi,  

Karoliina Kähö,  

Ville Inkiläinen,  

Eero Huvio,  

Jenni Lättilä,  

Leena Vasara (seniorisihteeri).  

23 Asuntolatoiminta 

Osakunnan vuokraamat asunnot sijaitsevat Mäkelänrinne 5 A:ssa Vallilassa ja uusille 

opiskelijoille tarkoitetut fuksiasunnot Domus Academicalla Töölössä. Osakunta myös 

huolehtii Vallilassa ja Kalliossa sijaitsevien Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön 

omistamien asuntojen vuokraamisesta. 



Varsinaisessa asuntohaussa 22.2.-22.3. oli haussa yhteensä yhdeksän asuntoa, joihin tuli 

19 hakemusta. Asuntolatoimikunta teki asukasvalinnat perustuen osakunta-aktiivisuutta 

ja opintomenestystä mittaavaan pisteytykseen. Asuntolatoimikunnassa huomioitiin, että 

eri vuosina hakuun tulevien asuntojen määrää olisi reilua tasata: vuonna 2016 asuntoja 

jaettiin varsinaisessa haussa 14. Ilman asuntoa jääneet sijoitettiin saamiensa pisteiden 

mukaan jonotuslistalle. Kaikki asunnon saaneet ottivat asuntonsa vastaan. Asuntojaosta 

ei tehty valituksia. 

Uusien opiskelijoiden asuntohaku järjestettiin 1.6.-1.7. Haku oli ensimmäistä kertaa 

sähköinen. Sähköistämiseen motivoivat aiemmat ongelmat postinkulun 

luotettavuudessa. Sähköinen haku toteutettiin Helsingin yliopiston e-lomake-pohjalla, 

eikä ongelmia haun toteuttamisessa ilmennyt.  

Asuntoja myönnettiin uusille vuokralaisille myös hakuaikojen ulkopuolella, kun 

vuokralainen irtisanoi sopimuksensa kesken kauden. Ensisijaisesti vuokralainen 

pyrittiin löytämään jonotuslistalta, mutta jos kukaan jonotuslistalla olevista ei halunnut 

ottaa asuntoa vastaan, järjestettiin siitä ylimääräinen asuntohaku. Ylimääräisessä 

asuntohaussa hakijat pisteytettiin samoin kriteerein kuin varsinaisessa asuntohaussa. 

Vuoden aikana haasteita aiheuttivat Domus Academicalla sijaitsevien fuksiasuntojen 

vuokrasopimukset. Kävi ilmi, että Ovenian kanssa oli tehty ainakin yksi toistaiseksi 

voimassa oleva sopimus, ja määräaikaisissa sopimuksissa oli annettu toistaiseksi 

voimassaolevan sopimuksen irtisanomisehdot. Oveniaan oltiin yhteydessä käytäntöjen 

selkeyttämiseksi.  

24 HYYn edustajisto 

Wiipurilainen Osakunta on osa osakuntalaista edustajistoryhmää HYYn edustajistossa. 

Wiipurilaisella osakunnalla on yksi varsinainen edustaja Otto Kaplas, ja varajäseninä 

Suvi Okkola ja Otso Heiskanen. Kuluneen vuoden aikana WiO toimi osana 

osakuntalaista edustajistoryhmää ja jatkaa siinä myös vuoden 2018. Tärkeimpänä 

osakuntalaisen edustajistoryhmän tehtävänä on toimia osakuntien edunvalvojana. 

Asiakysymyksistä tärkeimpiä ovat tilat, rahoitus ja osakunnille tärkeiden tapahtumien 

säilyttäminen. Vuoden 2017 edustajiston suurimpana työnä oli HYYn linjapaperin 

tekeminen, ja osakuntalainen edustajistoryhmä sai pienestä koostaan huolimatta tärkeitä 

kohtia sisällytettyä linjapaperiin, esimerkiksi perinteitä turvaavan kohdan.  

HYYn edustajiston päätöksenteosta sekä HYYssä tapahtuvista asioista tiedotetaan 

osakuntalaisia osakunnan kokouksissa. 

  



25 Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunta 

Huoneistotoimikunta eli HTK koordinoi Karjalaisen Osakunnan, Kymenlaakson 

Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan yhteisten toimitilojen ylläpitämistä ja 

yhteistyötä. Vuoden 2012 lähtien samoissa tiloissa on toiminut Hyvät Martat ja 

vuodesta 2017 lähtien myös Akateeminen Olutseura ja Käyttiksen speksi. Vuonna 2017 

HTK:n toimintaan osallistuivat Wiipurilaisesta Osakunnasta Olavi Seppänen 

(taloudenhoitaja), Laura Mykkänen (klubiemäntä) ja Ella Kälvälä (apulaisklubiemäntä). 

Tänä vuonna lisättiin uutena virkana Tila-ja ympäristövastaava, joten Kymenlaakson 

Osakunnalla sekä Karjalaisella Osakunnalla oli molemmilla huoneistotoimikunnassa 

kolme edustajaa. Lisäksi Wiipurilaisen Osakunnan Laulajilla, Hyvillä Martoilla, 

Akateemisellä Olutseuralla ja Käyttiksen speksillä oli yksi edustaja yhdistystä kohden.  

Huoneistotoimikunta kokoontui kevät- sekä syyslukukaudella kerran kuukaudessa. ja 

kokousten välillä asioista sovittiin HTK:n Facebook-ryhmässä. Huoneistotoimikunnan 

tehtävät koostuivat kolmen osakunnan ja muiden yhdistysten yhteisten asioiden 

järjestelemisestä, hankintojen miettimisestä sekä tilojen kunnossapidosta. Kulkulupien 

uusiminen tiloihimme tehtiin vuoden alussa järjestökohtaisesti. Vuoden 2017 alusta 

HTK teki myös päivystysuudistuksen, jonka johdosta osakuntatiloissa oli päivystys vain 

kerran viikossa ja muutoin tapahtumien järjestäjät huolehtivat päivystäjän tehtävistä 

omissa tapahtumissaan. Huoneistotoimikunta myös loi kaikille kolmelle osakunnalle 

Domus Gaudiumin osakuntien ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa on 

esitetty konkreettisia ohjeita muun muassa kierrätyksen ja tilojen turvallisuuden 

suhteen. 

Huoneistotoimikunta järjesti vuoden aikana myös tapahtumia tilojen siisteyden ja 

yhteishengen ylläpitämiseksi. HTK järjesti kaksi yhteissiivouspäivää, toinen kevät- ja 

toinen syyslukukauden loppupuolella. Siivoustapahtumassa oli edustettuna kaikki 

kolme osakuntaa, sekä Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat ja Hyvät Martat. 

Siivouspäivien lisäksi osakuntatilojen lattiat vahattiin loppukeväästä. Keväällä 

järjestettiin myös HTK:n pikkujoulut edellisen vuoden isännille, emännille ja HTK-

edustajille. Tänä vuonna teemana oli englantilaistyylinen klubi-ilta kiitoksena edellisen 

vuoden toimijoiden panoksesta tilojen kunnossapitoon.  

Vuonna 2017 Huoneistotoimikunta teki monia tarpeellisia ja toivottuja hankintoja 

osakuntatiloihin. Osakuntatiloihin hankittiin muun muassa lisää tuoleja ja pieniä keittiö-

sekä siivousvälinehankintoja, kuten esimerkiksi erilaisia laseja ja tarjoiluastioita. 

Merkittävin hankinta oli uuden astianpesukoneen hankinta edellisen vuoden 

kilpailutuksen perusteella. HTK myös kilpailutti uuden liesitason ja hankki sen vanhan 

tilalle osakuntatilojen käyttäjien toiveesta. Syksyllä huoneistotoimikunta koordinoi 

myös kaikkien osakuntien vaakunoitten järjestelemisen. Huoneistotoimikunnan 

hankinnat hyväksytään yleensä kunkin osakunnan neuvostossa. HTK kuulosteli 

osakuntalaisten tarpeita palautekyselyllä keväällä 2017.  

  



26 Osakunnan toiminta osallistujamäärittäin 

Yhteistapahtumat muiden osakuntien kanssa on merkattu tähdellä (*). Näissä 

yhteistapahtumissa osallistujamäärät ovat aina Wiipurilaisen Osakunnan jäseniä, ellei 

toisin ole mainittu. 

Tammikuu 

14.–16.12. Abi-infokiertue (4 osallistujaa)  

26.12.  Tapsan tanssien etkot (7 osallistujaa)  

26.12.  Tapsan tanssit (14 osallistujaa)  

10.1.  HTK:n siivouspäivä* 

10.1.  Tiedotustoimikunnan kokous (9 osallistujaa)  

13.1.  OYV:n osakuntaristeily* (9 osallistujaa)  

15.1.  HIFK vs. Veiterä -jääkiekko-ottelu (3 osallistujaa) 

17.1. Osakunnan kokous (36 osallistujaa) 

19.1.  Varjokaukkarit, eli etkot Bottan kaudenavajaisiin 

20.1.  Virkailijanvaihtokaronkka (37 osallistujaa pöydässä, jatkoilla 50) 

24.1.  Stipendinhakuilta (7 osallistujaa) 

24.1.  Lenkkikerhon kokoontuminen (6 osallistujaa)  

25.1.  Pullaa ja osakuntahumua sekä CV-klinikka* (25 osallistujaa) 

27.1.  Ruokaekskursio (9 osallistujaa) 

31.1. Osakunnan kokous (35 osallistujaa) 

31.1. Ulkoasiaintoimikunnan kokous 

31.1. Ohjelmatoimikunnan kokous 

 

Helmikuu 

7.2.  Kyykkätreenit Töölössä (5 osallistujaa) 

8.2.  Kulttuuriekskursio naisklovnifestivaalille (4 osallistujaa) 

10.2. Liukuporrasekskursio (7 osallistujaa) 

11.2.  MM-kyykkä Tampereen Hervannassa (13 osallistujaa) 

12.2. Avantoekskursio (2 osallistujaa) 

14.2. Osakunnan kokous (27 osallistujaa) 

14.2.  Tiedotustoimikunnan kokous (4 osallistujaa) 

14.2. Leffailta (10 osallistujaa) 

15.2. Mannerheim-konsertti Finlandia-talolla (4 osallistujaa) 

16.2. Lenkkikerhon kokoontuminen (6 osallistujaa) 

18.2.  Kaverisitsit (24 osallistujaa) 

21.2. Lenkkikerhon kokoontuminen (2 osallistujaa) 

22.2. Pullaa ja osakuntahumua* (6 osallistujaa) 

23.2. Ekskursio SaiPan peliin (8 osallistujaa) 

28.2. Laskiaisen saunailta* (18 osallistujaa) 

 

Maaliskuu 

1.3. Osakunnan kokous (25 osallistujaa) 

2.3. Lauluiltama (10 osallistujaa) 

3.3.  Vuosijuhlaviikon juhlalenkki (5 osallistujaa) 

4.3. Vuosijuhla (120 osallistujaa) 

4.3. Kotiseutukerhon vuosijuhlakokous (14 osallistujaa) 

10.3. Mannerheim-museoekskursio (4 osallistujaa) 

11.3. B-fest (15 osallistujaa) 



14.3. Osakunnan kokous (32 osallistujaa) 

15.3. Asuntohakuilta (7 osallistujaa) 

15.3. Kotiseutukerhon pullaa ja osakuntahumua -ilta (14 osallistujaa) 

18.3. Lenkkikerhon kokoontuminen (6 osallistujaa) 

22.3. Tom of Finland -elokuvaekskursio (8 osallistujaa) 

24.3. DGO:n kotibileet* (yhteensä 90 osallistujaa) 

24.3. Kotiseutukerhon karkkiviina-iltama (13 osallistujaa) 

26.3. Asuntolatoimikunnan kokous (8 osallistujaa) 

28.3. Osakunnan kokous (26 osallistujaa) 

29.3. Liisankadun debatti* 

 

Huhtikuu 

1.4.  Herrapäivälliset (13 osallistujaa) 

7.-9.4. Wiipuripäivät Lappeenrannassa (29 osallistujaa) 

18.4. Osakunnan kokous (22 osallistujaa) 

19.4. Willimiehen wipellys Lappeenrannassa (14 osallistujaa) 

20.4. DGO:n saunailta* (10 osallistujaa) 

21.4. Kruthorn-sitsit* (10 osallistujaa) 

26.4. Pullaa ja osakuntahumua* (4 osallistujaa) 

28.4. SatO-KSO-DGO-sitsit* 

29.4.  Ekskursio Frederikin keikalle (10 osallistujaa) 

29.4. DGO:n juomapeli-ilta* (6 osallistujaa) 

 

Toukokuu 

1.5. Piknik Ullanlinnanmäellä (11 osallistujaa) 

7.5. Kotiseutukerhon perinneruokailta (8 osallistujaa) 

16.5. Osakunnan kokous (25 osallistujaa) 

31.5. Yhteisosakuntalainen piknik (35 osallistujaa) 

 

Kesäkuu  

17.6. Ekskursio Jukolan viestiin (14 osallistujaa) 

 

Heinäkuu 

21.7. Wiipurilainen osakuntahumu Lappeenrannassa (6 osallistujaa) 

 

Elokuu 

18.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat* (10 osallistujaa) 

26.-28.8. Kesäretki Imatralle (20 osallistujaa) 

 

Syyskuu 

4.9. DGO:n fuksidiskoetkot* (yhteensä 50 osallistujaa) 

5.9. Osakunnan kokous (31 osallistujaa) 

7.9. Grilli-ilta Mäkelänrinteessä (40 osallistujaa) 

14.9.  Ratikka-ajelu sekä punkkua & patonkia (25 osallistujaa) 

15.9. DGO:n kaudenavajaiset* (yhteensä 40 osallistujaa) 

18.9. Elokuvaekskursio (4 osallistujaa) 

19.9. Osakunnan kokous (38 osallistujaa) 

20.9. DGO:n fuksiaiset* (14 osallistujaa) 



27.9. Velvet Goldmine -elokuva-ekskursio (6 osallistujaa) 

29.9. DGO-osakuntien rastinpitäjien sitsit* (yhteensä 70 osallistujaa) 

 

Lokakuu 

3.10. Osakunnan kokous (29 osallistujaa) 

6.10. Fuksisitsit (50 osallistujaa) 

7.10.  Fuksibrunssi (15 osallistujaa) 

10.10. Lenkkikerhon kokoontuminen 

17.10. Osakunnan kokous (40 osallistujaa) 

19.10. DGO:b saunailta* (13 osallistujaa) 

21.10.  Daamipäivälliset eli daamarit (25 osallistujaa) 

22.10. Valokarnevaaliekskursio (7 osallistujaa) 

26.10. Heteka-päivä (15 osallistujaa) 

27.-28.10. DGO:n Tallinnan risteily* (14 osallistujaa) 

31.10. Osakunnan kokous (40 osallistujaa) 

 

Marraskuu 

1.11. Tislaamo-ekskursio (16 osallistujaa) 

3.11. Halloween-juhlat Mäkelänrinteen kerhohuoneella (30 osallistujaa) 

10.11. Ekskursio WiOL:in konserttiin, jossa Se varpaita liikutti kantaesitys (9 

osallistujaa) 

14.11. Osakunnan kokous (34 osallistujaa) 

15.11. Gradu- ja työelämäilta (6 osallistujaa) 

16.11. Tuntematon sotilas -ekskursio (15 osallistujaa) 

17.11. DGO:n putkabileet* (yhteensä 25 osallistujaa) 

22.11. Kuraattoripaneeli ja virkailija-ilta (16 osallistujaa) 

24.11. Sitzen pre-pamaus (33 osallistujaa) 

28.11. Osakunnan kokous (42 osallistujaa) 

29.11. Tanssi- ja etiketti-ilta (20 osallistujaa) 

29.11. Piirakkatalkoot (10 osallistujaa) 

30.11. Wiipurin Pamaus (138 osallistujaa) 

 

 

Joulukuu 

1.12. Pamaussillis (41 osallistujaa) 

6.12. Itsenäisyyspäivälounas Weeruskassa (29 osallistujaa) 

6.12. Itsenäisyyspäivän kulkue (50 osallistujaa) 

6.12. Itsenäisyyspäivän illanvietto Ostrobotniatalolla* (35 osallistujaa) 

8.12. Ekskursio Akateemiseen jolukonserttiin Kallion kirkossa (5 osallistujaa) 

9.12. DGO:n pikkujoulut* (19 osallistujaa) 

9.12. Ekskursio WiOL:n joulukonserttiin (8 osallistujaa) 

17.12. Kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot (18 osallistujaa) 

18.12. WOSu:n kokous (7 osallistujaa) 

26.12 Tanssietkot SaiPa-KooKoo-pelissä (10 osallistujaa) 

26.12. Tapsantanssit Lappeenrannassa (21 osallistujaa) 

31.12. Uudenvuoden sitsit* (pöydässä 90 osallistujaa, wiipurilaisia..) 

 



27 Liitteet 

27.1 Kotiseutukerhon toimintakertomus 

Kotiseutukerhon toimintaa suunniteltiin vuosikokouksessa 15.3. osakunnan 

lehtihuoneessa. Kokouksessa valittiin vuoden 2017 puheenjohtajaksi Suvi Okkola ja 

sihteeriksi Patrik Nurminen. Kokouksen yhteydessä järjestettiin myös 

kotiseututeemainen makuraati, joka koostui sekä holillisista että holittomista 

virvokkeista. Ideoita toiminnasta tuli runsaasti ja ne kirjattiin ylös tulevan varalle. 

Sovittiin myös alustavasti tapahtumien järjestämisajankohdista ja järjestysvastuista. 

Kokouksessa oli läsnä 14 osakuntalaista.  

Kotiseutukerho kokoontui keskustelemaan epämuodollisemmin myös osakunnan 364-

vuosijuhlan yhteydessä 4.3. Mukana oli arviolta 14 kerhosta kiinnostunutta civistä.  

24.3. kerho järjesti etkoina DGO:n kotibileille karkkiviina-illan, jossa maisteltiin ja 

arvioitiin osallistujien itse valmistamia teeman mukaisia virvokkeita. Tarjolla oli myös 

pientä purtavaa ja alkoholittomia vaihtoehtoja. Osallistujia oli yhteensä 13.  

Keväällä järjestettiin perinteiset virsujuhlat eli perinneruokailta 7.5. Ohjelmaan kuului 

karjalaisten perinneruokien laittamista ja valmiista ruoista nauttimista vapaasti 

seurustellen. Ruokien teemana oli tällä kertaa Imatra ja Luumäki, sillä tapahtumassa 

valmistettiin perinteisten piirakoiden ja mustikkakukon ohella imatralaista kalakeittoa ja 

luumäkeläisiä kovaohrasia. Paikalla oli 8 osakuntalaista. Kesän alkuun suunniteltu 

päiväretki jouduttiin valitettavasti aikatauluongelmien vuoksi perumaan.  

Kotiseutukerho järjesti vuoden lopuksi jo perinteeksi muodostuneet joulukarkkitalkoot 

17.12. Karkkeja riitti maisteltavaksi ja kotiin viemisiksi kaikille osallistujille. Illan 

aikana valmistettiin mm. Piparminttutankoja, chilitryffeleitä ja kermaliköörifudgea. 

Karkkitalkoisiin osallistui 18 osakuntalaista. Tapahtumassa vieraili myös 

kymenlaaksolaisia.  

Kotiseutukerhon toiminnassa pyrittiin houkuttelemaan uusia aktiiveja mukaan, pidettiin 

huolta tapahtumien vastuullisuudesta, jotta kaikki kiinnostuneet kokisivat olonsa 

tervetulleiksi kerhon tapahtumissa ja ylläpidettiin yhteyttä kotiseutuperinteisiin. 

Tapahtumiin osallistuikin kiitettävä määrä uusia aktiiveja. Vuosikokouksessa pohdittiin 

myös nimen vaihtamista esimerkiksi hedonismikerhoksi, mutta koettiin tämän olevan 

kerhon toiminnan kirjon ja perinneyhteyden takia kannattamaton idea.  

 

27.2 Kyykkäkerhon toimintakertomus 

Kyykkäkerhossa harjoitellaan karjalaista perinnepeliä kyykkää. Erityisen tärkeä osa 

kyykkäkerhon toimintaa on ekskursio vuosittain järjestettäviin akateemisen kyykän 

MM-kisoihin. Kyykkäkerhon tapahtumia vuonna 2017 olivat 7.2. sekä 11.2. MM-

kyykkä Tampereen Hervannassa, jossa mukana 13 osallistujaa. Naisten joukkue voitti 

kaksi peliä. Hämäläisten joukkuetta myös täydennettiin urheilijamaisessa hengessä 

wiipurilaisella vahvistuksella loukkaantumistapauksen johdosta. 

 



27.3 Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat (WOSu) 

Wiipurilaisen osakunnan suunnistajat järjestää osakuntalaisille matalan kynnyksen 

suunnistusekskursioita sekä koordinoi osakunnan joukkueiden osallistumista Jukolan 

viestiin. 

WOSu:n toimintaa vuonna 2017: 

Iltarastit Helsingissä 29.4., 6.5., 31.5. 

16.-17.6. Jukolan viesti Joensuun Enossa. Viestiin osallistuttiin kolmen joukkueen ja 14 

wiipurilaisen voimin. Mukana oli kaksi Venlojen joukkuetta sekä yksi Jukola-joukkue. 

Venlat nostivat sijoitustaan reippaasti. Sää oli hieno ja kesäinen etenkin edellisvuoden 

kotikisoihin, Lappee-Jukolaan, verrattuna. Puolijoukkueteltan kokoamista saatiin taas 

muistella ja harjoitella. Kiva ja kannustava urheilumieli oli kaikilla juoksijoilla 

matkassa, upea kokemus jälleen kerran. 

Iltarastit Helsingissä 18.9., 4.10., mukana wiipurilaisten lisäksi kymäläisiä ja savolaisia. 

27.4 Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL) 

Erillisinä liitteenä 

 

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 

2017 WOROn toimintaan kuului kerhon säännöllinen harjoittelu kerhon vuokraamalla 

harjoitusvuorolla ja seitsemässä tapahtumassa esiintyminen. 

Vuosikokous 

WORO ei saanut vuonna 2017 järjestettyä vuosikokousta, jossa olisi päätetty kerhoa 

hallinnoivan Raadin kokoonpanosta, sillä kerholla ei ollut riittävästi opiskelijajäseniä. 

Vuoden 2016 Raadin jäsenet eli Pomo Ville Nevala, Roudari Simo Tuomisto ja 

Manageri Lauri Ahonen jatkoivat vanhoissa tehtävissään. Lyyrikkoa ja bändäreitä ei 

oltu valittu. 

Harjoittelu 

WOROn järjestämiin soittoharjoituksiin osallistui vuoden aikana kolme Wiipurilaisen 

osakunnan jäsentä. Harjoituksissa soitettiin WOROn jäsenten ehdottamia rock-ja pop-

kappaleita. Harjoituksia järjestettiin viikottaisella vakiovuorolla SATOn bändikämpällä 

lomakausia lukuunottamatta. Harjoitusten tavoitteena oli harjoitella kappaleita tulevia 

esiintymisiä varten. 

Esiintymiset 

WORO esiintyi seitsemässä tapahtumassa vuoden 2016 aikana. 

3.2. - Pauliina Alasen valmistujaiset 

4.3. - Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhlien jatkot 

11.3. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkassa  

8.7. - Hääkeikka Lappeenrannassa 

15.9. - Akustinen keikka DGOn fuksibileissä 

4.11. - Kymenlaakson Osakunnan laivasto-aiheisten sitsien jatkot 

30.11. - Wiipurin pamauksen jatkot 

 



 

27.6 ÄLY:n toimintakertomus 

Herrikset ovat kerran vuodessa osakunnan naisiksi itsensä kokevien järjestämät 

teemasitsit osakunnan miehille. Herrikset järjestettiin 1.4. teemalla päiväkoti. Juhlaan 

osallistui 13 vierasta. 

 

27.7 Daamareiden toimintakertomus 

Daamarit ovat kerran vuodessa osakunnan miehiksi itsensä kokevien osakunnan naisille 

järjestämät teemasitsit. Vuonna 2017 Daamarit järjestettiin 20.10 osakunnan tiloissa. 

Juhlan teemana oli Helsingin yliopisto. Juhlaan osallistui 25 vierasta.  

 

27.8 Stipendisäätiön toiminta 

Vuosi 2017 oli Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön 15. toimintakausi. Säätiö on 

merkitty säätiörekisteriin 28.2.2003. Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja, joilla tuetaan 

osakuntalaisten tutkimustoimintaa, opiskelua sekä harrastuksia. 

 

Apurahat 

 

Vuonna 2017 säätiö myönsi kaksi 10 500 euron tutkimusapurahaa 

väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirja-apurahaan sisältyi sosiaaliturva. Perustutkintoon 

liittyviin tutkimustöihin myönnettiin yhteensä 15 apurahaa. Nämä olivat suuruudeltaan 

3 900 euroa tai 3100 euroa. Opintoavustuksia myönnettiin yhteensä 44:lle opiskelijalle, 

yhteensä 74 800 euroa. Vaihto-opiskeluihin myönnettiin tänä vuonna seitsemän 

apurahaa, yhteensä 14 100 euroa. Kymmenelle opinnoissaan kiitettävästi menestyneelle 

opiskelijalle jaettiin oivallisen opiskelijan apuraha. Lapsiperheellisten osakuntalaisten 

apurahaa myönnettiin vuonna 2017 yhdelle opiskelijalle 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 2017 olivat: 

 

Perttu Pohjonen, puheenjohtaja (valm.) 

Kai Kilpinen, varapuheenjohtaja (valm.) 

Annika Ampuja (valm.) 

Emma Luoto (valm.) 

Anton Falkenberg, Wiipurilaisen Osakunnan kuraattori 

Anna Luikko, opiskelijaedustaja, sihteeri 

Antti Silvolahti, opiskelijaedustaja 

Säätiön asiamiehenä toimi Mikko Eronen. 


