Wiipurilaisen Osakunnan toimintakertomus 2018

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 2018 jäseniä oli noin 200. Tämän lisäksi osakunnalla oli 58 seniorijäsentä.
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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 muulloin tarpeen mukaan. Varsinaisten kokousten lisäksi neuvosto kokoontuu
satunnaisesti keskustelemaan epävirallisemmin. Neuvosto osallistui inspehtorin kutsusta
inspehtoripäivällisille 25.8., yhteiseen neuvonpitoon osakunnan stipendisäätiön hallituksen kanssa
1.10., syysseminaariin 4.10. sekä kuraattorin järjestämille kuraattoripäivällisille 16.12. Neuvoston
kokousten pöytäkirjoihin kirjataan päätösten lisäksi kokouksissa käytyä keskustelua. Pöytäkirjat ovat
julkisia, ja ne saa pyydettäessä osakunnan sihteeriltä. Pöytäkirjoista ei kuitenkaan ole tullut viime
vuosina tiedusteluita.

4. Toimikunnat
Toimikunnilla on tärkeä rooli osakunnan jokapäiväisen toiminnan sujumisen kannalta. Toimikunnissa
valmistellaan esimerkiksi tapahtumia ja viestintää. Erityistä tarkoitusta varten voidaan perustaa
väliaikaisia toimikuntia, kuten osakunnan viljelypalstan hoitoa varten perustettu
viljelypalstatoimikunta. Vuonna 2017 osakunnan kokouksen päätöksellä perustettu
vuosijuhlatoimikunta jatkoi toimintaansa 3.3. vietettyyn vuosijuhlaan asti.
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. Vuonna 2017 aloitettua
asuntohakuprosessien modernisointia jatkettiin määrätietoisesti: uusien opiskelijoiden asuntohaku
järjestettiin toista kertaa sähköisesti, ja pisteytysohjeita sekä asianmukaista rekisteriselostetta
valmisteltiin siten, että myös varsinainen haku voidaan toteuttaa sähköisenä vuonna 2019.
Toimikunta kokousti vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksista kaksi järjestettiin
sähköpostikokouksina, ja yhdessä kokouksessa käytettiin lisäksi Skype-yhteyttä päätösvaltaisuuden
turvaamiseksi. 11.4. järjestetyssä kokouksessa jaettiin asumisoikeudet varsinaisessa asuntohaussa
saatujen hakemusten perusteella. Työlään urakan ohessa toimikuntalaisia ravittiin pizzalla ja
limonadilla. Uusien opiskelijoiden asuntohaun piiriin kuuluvat asunnot jaettiin arpomalla 17.7.
järjestetyssä kokouksessa. Vuoden viimeisessä kokouksessa 13.12. valmisteltiin pisteytysohjeita,
sähköistä hakulomaketta ja asuntohakurekisteriselostetta seuraavan vuoden toimikunnan käyttöön.
Asuntolatoimikuntaan kuuluivat Otso Heiskanen (varakuraattori, toimikunnan puheenjohtaja), Isabelle
Sandås (asuntolasihteeri), Venla Kaplas, Essi Kuukka, Tuuli Lehmusjärvi, Piia Pohjalainen, Leena Vasara
ja Johanna Vihtonen.
4.2. Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunnan tehtävänä on huolehtia uusien osakuntalaisten vastaanottamisesta ja
tutustuttamisesta osakunnan toimintaan ja perinteisiin. Toimikunta huolehtii myös osakunnan sekä
Helsingin yliopiston mainostamisesta Etelä-Karjalan abiturienteille. Koulutustoimikunta tuki
fuksisihteereitä fuksitapahtumien järjestämisessä sekä abi-infosihteeriä HeTEKa-päivän (Helsinki tutuksi
Etelä-Karjalan abiturienteille) ja abi-infokiertueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. HeTEKa-päivä
pidettiin 25.10. Helsingin yliopiston Koe kampus! -päivän yhteydessä. Abi-infokiertue järjestettiin
elokuussa 20.–22.8.2018. Viime vuosien kokemusten perusteella kiertueen järjestäminen elokuussa on
todettu aiempaa paremmaksi käytännöksi. Abi-infokiertuetta varten päivitettiin kiertueella käytettäviä
dioja, jotta ne vastaisivat Helsingin yliopiston uudistuneita koulutusohjelmia ja opiskelukäytäntöjä sekä
toisaalta antaisivat hyvää ja todenmukaista kuvaa osakunnan tämänhetkisestä hilpeästä elämästä.
Kiertueella esiteltiin mahdollisuuksien mukaan osakunnan ja Helsingin yliopiston lisäksi myös muita
pääkaupunkiseudun korkeakouluja. Vuoden aikana pidettiin tiiviisti yhteyttä Etelä-Karjalan lukioiden
opinto-ohjaajiin.
Vuonna 2018 koulutustoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Muutoin toimikunta kokousti vuoden aikana kolme kertaa. Kokousten lisäksi toimikunta toimi,
keskusteli ja suunnitteli aktiivisesti sosiaalisen median välityksellä. Toimikunta avusti fuksi- ja
abitapahtumissa suunnittelun lisäksi osallistumalla tapahtumien valmisteluun ja toteutukseen.
Rekrytointitoiminnassa hyödynnettiin myös osakunnan sosiaalisen median tilejä sekä etenkin
nuorempien toimikuntalaisten sosiaalisia verkostoja.
Syyskuussa toimikunta huolehti fuksipäivystyksistä, joissa uusien opiskelijoiden oli mahdollista kirjautua
osakuntaan. Samalla heille kerrottiin osakunnan toiminnasta ja esiteltiin osakuntatiloja. Syyskuussa
osallistuttiin myös Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleille, joilla rekrytointitoiminta oli vilkasta (Ks.
kohta fuksitoiminta muista toimikunnan järjestämistä tapahtumista).
Osakunnan fuksisyksy ja abitoiminta vuonna 2018 sujuivat erittäin hyvin, ja osakuntaan kirjautui fukseja
41. Heistä moni uskalsi lähteä myös virkailijauralle osakunnan marraskuisessa vaalikokouksessa. Kaiken
kaikkiaan koulutustoimikunnan toiminta vuonna 2018 sujui jouhevasti ja hyvässä hengessä, vaikka

kaikkiin ennalta pohdittuihin tavoitteisiin ei ylletty. Esimerkiksi sosiaalisen median mainontakampanja
jäi toteutumatta, mutta sosiaalista mediaa hyödynnettiin muuten vahvasti.
Koulutustoimikunnan jäseninä vuonna 2018 olivat Maini Salmi (koulutusneuvos, toimikunnan
puheenjohtaja), Anssi Vainio (fuksisihteeri), Samuli Huuhilo (fuksisihteeri), Henriikka Kyyrä (abiinfosihteeri), Kirsi Hyväri, Annika Ikonen, Venla Kaplas, Ella Kälvälä, Maija Leermakers, Mikko Pellinen,
Piia Pohjalainen ja Isabelle Sandås.
4.3. Ohjelmatoimikunta
Ohjelmatoimikunnan tehtävä on tukea toiminnanohjaajaa tapahtumien suunnittelussa ja järjestelyssä.
Toimikunnan työhön osallistuivat virkansa puolesta myös liikuntasihteeri, kulttuurisihteeri sekä isännät
ja emännät. Toimikunta kokousti 16.12.2017 suunnitellen koko seuraavan vuoden toimintaa, sekä
toteutti suunnittelutyötä pitkin vuotta yhteisessä Facebook-ryhmässä. Toimikuntalaiset auttoivat
erityisesti tapahtumien koristeluissa, tarvikkeiden hankkimisessa ja juhlien ovivahtikontrollissa.
Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat virkansa puolesta toiminnanohjaaja Johanna Vihtonen (puheenjohtaja),
isännät Juho Myyryläinen ja Venla Kaplas, emännät Annika Ikonen ja Annamari Kiviaho, liikuntasihteeri
Anssi Vainio sekä kulttuurisihteeri Vesa Korhonen. Varsinaisia jäseniä olivat Oona Laine, Ottilia Nikula,
Niklas Nurminen, Patrik Nurminen, Pihla Pietiläinen, Sanni Rautio, Linda Sairanen, Ella Taavitsainen ja
Birgitta Venäläinen.
4.4. Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunnalla on iso rooli osakunnan maineen ja tunnettuuden rakentamisessa, sillä se vastaa
osakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toimikunta kattaa sosiaalisen median
sisällöntuotannon, sähköpostilistan tiedotteet sekä osakunnalla ja mahdollisesti muissa tiloissa
julkaistavat ilmoitukset. Tänä vuonna erityisenä huomion kohteena olivat nettisivut ja niiden
uudistaminen sekä näkyvyyden lisääminen sosiaalisissa medioissa.
Tiedotustoimikunta kokoontui vuonna 2018 virallisesti kolme kertaa keskustelemaan osakunnan
viestinnän tasosta ja jakamaan vastuualueita. Viime vuoden tapaan tänäkin vuonna toimikuntaan lähti
mukaan iso joukko aktiivisia osakuntalaisia, ja näin tehtäviä saatiin jaetuksi niin, että osa vastasi muun
muassa julisteiden teosta, osa sosiaalisen median päivittämisestä. Kokousten lisäksi toimikunta kävi
epävirallisempia suunnittelupalavereja Facebook- ja Whatsapp-ryhmissään.
Vuoden 2017 tiedotustoimikuntaan kuuluivat tiedotusneuvos Oona Laine (toimikunnan puheenjohtaja),
Maija Leermakers, Tuuli Lehmusjärvi, Janina Leskelä, Juho Myyryläinen, Ottilia Nikula, Niklas Nurminen,
Mikko Pellinen, Piia Pohjalainen, Sanni Rautio, Mari Räsänen, Maini Salmi, Birgitta Venäläinen sekä
virkansa puolesta verkkovastaava Valtteri Kodisto, valokuvaaja Iija Eloranta ja Willin päätoimittaja Laura
Mykkänen.
4.5. Ulkoasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ylläpitää suhteita neljään eri ystävyysosakuntaan Virossa ja
Ruotsissa. Tähän sisältyy kutsujen lähettäminen, vierailu ystävyysosakuntien juhlissa sekä edustamaan
saapuvien vieraiden vastaanottaminen ja majoitus. Majoitusta tarvitaan lähinnä osakunnan kahden
pääjuhlan, vuosijuhlan ja Pamauksen aikaan. Vuonna 2018 saimme vieraita yhteensä kolmesta eri
ystävyysosakunnasta, korp! Amicitialta ja korp! Revelialta Tartosta sekä Västmanlands-Dala nationilta
Uppsalasta. Wiipurilaisia puolestaan vieraili vuoden aikana näiden kolmen ystävyysosakunnan lisäksi
Sydskåndska Nationenilla Lundissa.

28.–29.8.2018 toimikunta osallistui Helsingin yliopiston kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettuun
Welcome Fair -tapahtumaan, jossa houkuteltiin vaihto- ja jatko-opiskelijoita mukaan osakunnan
toimintaan. Tapahtumassa parikymmentä kansainvälistä opiskelijaa ilmoitti kiinnostuksestaan
osakuntaa kohtaan, ja heistä yksi opiskelija osallistui koko syksyn kiitettävän aktiivisesti tapahtumiin,
kuten kokouksiin, sitseille ja Pamaukseen. Syksyllä järjestettiin osakunnalla myös kansainvälisille
opiskelijoille oma tapahtuma, jossa kiinnostuneet pääsivät näkemään osakunnan toimintaa
käytännössä ja tutustumaan osakunnan tiloihin.
Toimikunta kokousti kaksi kertaa vuoden aikana, kerran kevät- ja kerran syyslukukauden alussa.
Muutoin yhteydenpito hoitui pääasiassa Facebook-ryhmän välityksellä.
Vuonna 2018 toimikuntaan kuuluivat Emma Laihanen (ulkoasiainneuvos, toimikunnan puheenjohtaja),
Mari Räsänen (ulkoasiainsihteeri), Kirsi Hyväri, Henriikka Kyyrä, Ella Kälvälä, Niklas Nurminen, Patrik
Nurminen, Mikko Pellinen, Aino Pesonen, Linda Sairanen ja Leena Vasara.
4.6. Willin toimituskunta
Willin toimituskunta vastaa osakuntalehti Willin juttujen ideoinnista ja toteutuksesta. Edellisvuosien
tapaan toimituskunta piti kutakin lehteä varten suunnittelukokouksen. Kokouksiin osallistuivat
päätoimittajat sekä useita toimittajia, yleensä suurin osa heistä. Kokoukset pidettiin vaihtelevassa
miljöössä aina kapakasta osakuntatiloihin. Niissä pohdittiin ensin tulevan lehden teemaa ja pidettiin
tämän jälkeen aivoriihi sen tiimoilta, mitä kukakin tahtoisi kirjoittaa. Jo tässä vaiheessa pyrittiin
korostamaan, että tavoitteena olivat mahdollisimman monenkirjavat ja eri tekstilajia edustavat
juttutyypit, kuten horoskoopit ja henkilökuvat.
Facebook-ryhmällä oli tänäkin vuonna 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 korostui
erityisesti jutuissa, joissa kerättiin aineistoa osakunnan sisällä ja jopa yli osakuntarajojen. Vuonna 2017
tehty linjaus Willin osakuntalähtöisyydestä ja poikkitieteellisyydestä jatkui kunniakkaasti. Willissä näkyi
paljon osakuntalaisia (myös muita kuin wiipurilaisia!), ajankohtaisia sattumuksia ja ihmisläheisiä
aihepiirejä.
Willin toimituskunnan virallisia jäseniä vuonna 2018 olivat päätoimittajat Oona Laine ja Laura
Mykkänen sekä toimittajat Maija Leermakers, Niklas Nurminen, Patrik Nurminen, Mikko Pellinen, Aino
Pesonen, Eetu Sairanen, Ella Taavitsainen sekä puolessa välissä vuotta mukaan liittyneet Ottilia Nikula
ja Piia Pohjalainen.
4.7. Viljelypalstatoimikunta
Osakunnan viljelypalstatoimikunta piti sapattivuoden, eikä osakunnan Malminkartanosta vuokraamalla
palstalla näin ollen harjoitettu minkäänlaista kasvatustoimintaa vuonna 2018.
4.8. Vaakunatoimikunta
Vaakunatoimikunta kokoontui 19.2. kuraattorin koollekutsumana ja esitti osakunnan kokoukselle
kuuden vaakunan jakamista tunnustuksena aktiivisesta osakuntatoiminnasta. Osakunnan kokous
hyväksyi 20.2. toimikunnan esityksen, ja päätti myöntää vaakunan Tuuli Kassolle, Essi Kuukalle, Roosa
Marttiselle, Piia Pohjalaiselle, Olavi Seppäselle sekä Antti Silvolahdelle. Toimikuntaan kuuluivat
puheenjohtajana toimivan kuraattorin lisäksi Anton Falkenberg, Juho Myyryläinen, Juuso Paajanen,
Maiju Partamies, Emilia Reitamo ja Maini Salmi.

4.9. Ansiomerkkitoimikunta
Ansiomerkkitoimikunta kokoontui 26.2. kuraattorin koollekutsumana ja esitti osakunnan kokoukselle
kahden ansiomerkin jakamista tunnustuksena erityisistä ansioista osakuntatoiminnasta. Osakunnan
kokous hyväksyi 27.2. toimikunnan esityksen, ja päätti myöntää ansiomerkin Tero Hirvoselle sekä Suvi
Okkolalle. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana toimivan kuraattorin lisäksi Mikko Eronen, Anton
Falkenberg, Katriina Lipponen, Vuokko Ranki, Olli-Pekka Tikkanen ja Anssi Tuovinen. Mainittakoon, ettei
kuraattori Suvi Okkola osallistunut asian käsittelyyn toimikunnassa eikä osakunnan kokouksessa.
4.10. Laulukirjatoimikunta
Osakunnan laulukirjatoimikunta perustettiin 2016 uuden laulukirjan koostamista varten. Edellinen
laulukirja on peräisin vuodelta 2003. Laulukirjatoimikunta piti kuitenkin sapattivuoden, joten asiaa ei
saatu edistettyä lainkaan. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että valmisteleva työ on pitkälti
tehty, eikä uuden kirjan julkaisemisen keväällä 2019 pitäisi olla mikään mahdottomuus.

5. Toiminnantarkastajat
Vuoden 2018 toiminnantarkastajina toimivat Anton Falkenberg henkilökohtaisena varahenkilönään
Anssi Tuovinen ja Katriina Lipponen henkilökohtaisena varahenkilönään Annika Ampuja.
Toiminnantarkastus on sovittu suoritettavaksi 17.1.2019.
Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön tilintarkastajana toimii KHT Arto Sopanen ja
varatilintarkastajana KHT Petteri Valkonen.
Ylioppilasasuntolasäätiön tilintarkastajia ei valittu osakunnan kokouksessa, vaan kokous valtuutti
Ylioppilasasuntosäätiön hallituksen tekemään valinnan.

6. Osakunnan edustajat muissa toimielimissä
Wiipurilaisella Osakunnalla oli vuonna 2018 seuraavissa järjestöissä ja toimielimissä edustajansa, jotka
osallistuivat kokouksiin aktiivisesti ja osakunnan etua valvoen:
*Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunnassa Ella Kälvälä varapuheenjohtajana, Niklas
Nurminen klubimestarina ja Essi Kuukka apulaisklubimestarina
*Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa Otto Kaplas osakuntalaisessa
edustajistoryhmässä, Otso Heiskanen hänen varajäsenenään ja Suvi Okkola Sofia Rahikaisen (KyO)
varajäsenenä; ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan 7.11.2018 vahvistaman tuloksen nojalla
edustajistokautensa aloitti Aino Pesonen
*Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksessa Suvi Okkola, Venla Kaplas ja Essi Kuukka
*Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön hallituksessa Perttu Pohjonen (puheenjohtajana), Mikko
Eronen (asiamiehenä), Annika Ampuja, Anna Luikko, Emma Luoto, Tiina Granström, Suvi Okkola ja Antti
Silvolahti; Tiina Granströmin erottua hallitustoimestaan hänen tilalleen valittiin Essi Kuukka
*Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa Suvi Okkola, Essi Kuukka ja Maini Salmi; Valtuuskunta vastasi
vakiintuneen käytännön mukaisesti itäsuomalaisten kesäjuhlien järjestämisestä, minkä lisäksi vuoden
aikana suunniteltiin toiminnan laajentamista ja hankittiin merkit valtuuskunnan jäsenille
*HYYn Osakuntalaisen Unionin hallituksessa Patrik Nurminen.

7. Osakunnan kokoukset
Osakunnan kokouksia pidetään lukukausien aikana yleensä 2 viikon välein. Vuonna 2018 pidettiin 16
kokousta. Osakunnan kokouksia johti kuraattori Suvi Okkola lukuun ottamatta vaalikokousta, jossa
puheenjohtajana toimi inspehtori Markku Löytönen, ja 16.10. pidettyä kokousta, jossa puheenjohtajana
toimi varakuraattori Otso Heiskanen.
Osakunnan kokoukset eivät ole ainoastaan päätöksentekoa varten, vaan ne ovat myös sosiaalisia
tilaisuuksia, joiden yhteydessä jäsenet tapaavat toisiaan ja vaihtavat kuulumisia. Tavallista on jatkaa
yhdessäoloa kokouksen jälkeen vapaamuotoisemmissa merkeissä jossain lähialueen
anniskeluravintolassa. Mainittakoon, että syyslukukaudelle tultaessa jouduttiin toteamaan
osakuntalaisten kantakapakaksi muodostuneen Pub Peten lopettaneen toimintansa, minkä myötä
uudeksi kokouskaljapaikaksi valikoitui Malminkadulla sijaitseva ravintola Wanha Kettu.
Kuten muinakin vuosina, osakunnan emännistö tarjoili kokouksissa maukasta ja terveellistä ruokaa.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 30–40 henkilöä, joten ne edustivat varsin suurta osaa osakunnan
aktiivijäsenistöstä. Kokoukset ovat keskeinen osa osakunnan päätöksentekoa. Osakunnan kokous
päättää esimerkiksi henkilövalinnoista ja tärkeistä dokumenteista. Talousarviosta,
toimintasuunnitelmasta ja vastaavista asiakirjoista käytiin keskustelua osakunnan kokouksissa ennen
niiden hyväksyntää. Monissa osakunnan arkeen liittyvissä asioissa riittää neuvoston päätös, mutta
tällöinkin tehtyjä päätöksiä on pyritty avaamaan mahdollisimman paljon myös osakunnan kokoukselle.
Kaikilla osakunnan jäsenillä sekä entisillä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, ja muille
henkilöille voidaan harkinnan mukaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus. Näin tehtiin vuoden 2018
aikana satunnaisesti. Tyypillisimmin läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin henkilölle, jonka
ulkojäsenhakemus oli käsiteltävänä samassa kokouksessa. Kokouskutsu lähetetään osakunnan
sähköpostilistalle vähintään viikkoa ennen kokousta. Vastaavasti edellisen kokouksen pöytäkirja
toimitetaan listalle enintään viikon kuluttua kokouksesta.

8. Talous
Osakunnan talous on jälleen vuonna 2018 voinut hyvin. Tärkein tulonlähde ovat olleet osakunnan
stipendisäätiöltä saadut toiminta-avustukset. Toiminnan muita merkittäviä tulonlähteitä ovat olleet
muun muassa jäsenmaksut, osallistumismaksut, HYYn toiminta-avustus, HYYn järjestölehtituki ja
Viipuri-Säätiön avustus Pamauksen järjestämiseen.
Toiminnan merkittävimpiä yksittäisiä menojen aiheuttajia ovat olleet vuosijuhla ja Pamaus. Erityisesti
Pamaus oli tänä vuonna tavallistakin suurempi ja kalliimpi, sillä 30.11. osui perjantaille. Toisaalta
tavallista suurempi osallistujamäärä ja sitä kautta saadut illalliskorttimaksut kompensoivat juhlan
suuruutta melko hyvin.
Suunnittelematon suuri menoerä oli kesällä yhteistyössä Östra Finlands Nationin kanssa järjestetty
Viipurin-matka, joka teki kuitenkin käytännössä nollatuloksen, sillä osallistujat maksoivat matkastaan
kohtuullisen osan itse ja loppuosaan saatiin avustusta stipendisäätiöltä. Muut ulkomaanedustusten
kulut muuttuivat kohtuullisemmiksi edelliseen vuoteen verrattuna, eikä budjettia tältä osin ylitetty yhtä
räikeästi kuin vuosi sitten.
Kotimainen edustusbudjetti ylittyi maltillisesti tänäkin vuonna. Ilmeisesti wiipurilaisten edustusinto on
pysyvästi korkealla tasolla ja tämä onkin otettu huomioon vuoden 2019 talousarviota suunniteltaessa.
Edustusbudjetin ylittymistä toistamiseen voitaneen edelleen pitää ilahduttavana merkkinä
osakuntalaisten aktiivisuudesta sekä halusta rakentaa osakuntarajat ylittävää ystävyyttä. Tänä vuonna
abi-infokiertue ei aiheuttanut samanlaisia kuluja kuin aiempina vuosina, sillä yliopisto korvasi kaikki

syntyneet kulut. HeTEKa-päivän avulla yliopiston ja osakunnan mainostaminen eteläkarjalaisille abeille
olivat tänäkin vuonna merkittävä menoerä. Vuosittain saman suuruisina toistuvia merkittäviä menoeriä
ovat olleet Wiipurilaisen Osakunnan Laulajille maksettu avustusmaksu sekä huoneistotoimikunnan
jäsenmaksu. 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 2018. Tuloja osakunnalla on ollut 58 352,36 €
ja menoja 55 538,69 € eli lopullinen tulos on 2813,67 € positiivinen. Vuoden päättyessä osakunnalla oli
likvideintä varallisuutta 2235,59 €.

9. Viikoittainen toiminta
Wiipurilaisen Osakunnan kanssa samoissa tiloissa toimivat Kymenlaakson Osakunta ja Karjalainen
Osakunta sekä Hyvät Martat ja Akateeminen Olutseura. Osakunnat ovat järjestäneet yhdessä
päivystyksen sekä keskiviikkokahvit. Vuonna osakuntien 2018 isännistöt päivystivät vuoroviikoin
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 olivat totuttuun tapaan valikoima aikakaus- ja sanomalehtiä, hyvin
varusteltu keittiö, toimivalla internetyhteydellä varustettu tietokone, kirjasto ja flyygeli. Kulkuluvilla
osakuntahuoneistot ovat auki jäsenille 8–22. Kulkuluvat myönnettiin hakemuksesta osakunnan
virkailijoille. Myös ympäri vuorokauden voimassa olevia lupia myönnettiin erityisen painavista syistä.

10. Kerhotoiminta
Osakuntalaiset voivat ideoida harrastustoimintaa osakunnan toimikuntien ja sihteerien järjestämän
toiminnan ohelle esimerkiksi perustamalla erilaisia kerhoja. Wiipurilaisessa Osakunnassa toimivat
vuonna 2018 Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL), Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat (WOSu),
Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesteri (WORO) ja kyykkäkerho. Kerhojen toimintakertomukset on
sisällytetty tähän toimintakertomukseen joko osana leipätekstiä tai erillisinä liitteinä. Astetta
epävirallisempana kerhona toimi osakunnan lenkkikerho WiOjuo, joka järjesti matalan
osallistumiskynnyksen juoksulenkkejä osakuntalaisille tarpeen vaatiessa hyvinkin spontaanisti.
Kotiseutukerhon toiminta oli vuonna 2018 poikkeuksellisen vähäistä. Yksi alkuvuodesta suunniteltu
kokous peruuntui, eikä varsinaisia tapahtumia järjestetty lainkaan. Jäsenillä oli kuitenkin kiinnostusta
toiminnan jatkamiseen. 15.12. seitsemän osakuntalaista kokoontui ravintola Fat Rameniin
suunnittelemaan kotiseutukerhon vuoden 2019 toimintaa. Kerhon puheenjohtaksi valittiin Essi Kuukka.

11. Liikuntatoiminta
19.1. osakunnan epävirallinen lenkkikerho WiOjuo kokoontui kolmen wiipurilaisen voimin lenkkeilyn
merkeissä.
9.2. WiOjuo:n lenkki, mukana oli seitsemän wiipurilaista.
15.2. järjestettiin luisteluekskursio Brahen kentälle, paikalla kuusi wiipurilaista.
1.3. järjestettiin kyykkätreenit Domus Gaudiumin pihalla.
22.3. järjestettiin DGO:lla SaiPa-TPS-kisakatsomo, paikalla 10 henkeä. Valitettavasti TPS voitti ottelun.
17.4. WiOjuo:n lenkki Lappeenrannassa, mukana oli viisi wiipurilaista.

26.4. järjestettiin ekskursio trampoliinipuisto Rushiin, mukana oli seitsemän wiipurilaista.
8.5. WiOjuo:n lenkki, mukana oli kuusi wiipurilaista.
24.10. järjestettiin keilausekskursio, jolle osallistui yhdeksän wiipurilaista.
20.11. järjestettiin kiipeilyekskursio, jolle osallistui yhdeksän wiipurilaista apinaa.
12.12. järjestettiin ekskursio SaiPa-HIFK-otteluun Vanhalla jäähallilla, mukana oli 8 wiipurilaista.
Lisäksi osakuntalaiset pelasivat sählyä Kumpulan Unisportilla joka keskiviikko tammikuusta
toukokuuhun ja edelleen syyskuusta joulukuuhun. Henki oli hyvä, ja kunto kova.
11.1. WOSu
Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat järjesti osakuntalaisille matalan kynnyksen
suunnistusekskursioita ja koordinoi osakunnan joukkueiden osallistumista Jukolan viestiin sekä
Venlojen viestiin. Iltarasteille osallistuttiin vuoden mittaan seuraavasti:
16.4. Lappeenranta, Rakuunamäki, kaksi osallistujaa
28.4. Helsinki, Roihuvuori, viisi osallistujaa
5.5. Espoo, kolme osallistujaa
17.5. Espoo, Puolarmaari, neljä osallistujaa
26.5. Espoo, Latokaski, neljä osallistujaa
28.5. Espoo, Luukki, viisi osallistujaa
12.6. Espoo, Korpilampi, neljä osallistujaa
1.9. Kirkkonummi, Kauhala-Myllynpää, neljä osallistujaa
8.9. Helsinki, Paloheinä, neljä osallistujaa.
Venlojen viestiin osallistui Lahdessa 16.–17.6. kaksi joukkuetta, Jukolan viestiin yksi joukkue. Olosuhteet
olivat helteiset, ja mukana oli yhteensä 15 wiipurilaista.
11.2. Kyykkäkerho
Kyykkäkerho järjesti harjoitukset MM-kyykkää silmällä pitäen 8.2. Itse MM-kilpailut järjestettiin
Tampereen Hervannassa 10.2. Osakunnan kolme edustusjoukkuetta (= yhteensä 12 wiipurilaista)
pärjäsivät kaikki totutun kehnosti. Osallistujat nauttivat tapahtumasta kuitenkin täysin rinnoin. Vielä
samana iltana Helsingissä pelattiin ystävyysottelu Satakuntalaisen Osakunnan edustajien kanssa.

12. Maakuntatoiminta
Vuoden 2018 kesäretki suuntautui Parikkalaan 17.–19.8. Osakuntalaiset (yhteensä 18 henkeä)
saapuivat kuntaan perjantain mittaan kuka mitenkin. Ennen majoittumista kunnanjohtaja esitteli
Parikkalaa retkeläisille ja kertoi muun muassa elinkeinorakenteesta, veroäyristä ynnä muista civisten
intresseille relevanteista seikoista. Majoittuminen tapahtui Intsilän vanhalla kyläkoululla, jonka idyllinen
tunnelma vetosi osakuntalaisiin suuresti. Ensimmäisenä iltana ohjelmassa oli saunomista, uimista,
grillausta ja varakuraattorin vetämän tietovisan ensimmäinen puolisko.
Lauantaina osakuntalaiset suuntasivat ITE-taiteilija Veijo Rönkkösen rakentamaan Parikkalan kuuluisaan
patsaspuistoon. Retkeläiset olivat äärimmäisen vaikuttuneita paitsi patsaista itsestään, myös taiteilija

Rönkkösen kiehtovasta henkilöhistoriasta, johon he pääsivät perehtymään. Nimikkopatsaan
lunastamisesta osakunnalle käytiin alustavaa keskustelua. Ruokailun jälkeen vuorossa oli perinteinen
kyykkäottelu kunnan edustajia vastaan. Viime vuosien tendenssistä poiketen osakuntalaisten joukkue
voitti, mikä herätti hämmästyksen sekaista riemua. Ennen paluuta kyläkoululle käytiin vielä kaupassa
ostamassa illallistarpeita, sillä retkeläisten keskuudessa oli virinnyt ajatus akateemisten pöytäjuhlien
järjestämisestä. Sitsit sujuivat kertakaikkisen sydämellisissä merkeissä, ja pöydässä olivat
itseoikeutettuina kunniavieraina paikalla maakuntasihteerin vanhemmat, vanhoja osakunta-aktiiveja
itsekin. Pöytäjuhlia seurasi tietovisailu, tanssiminen, saunominen, uiminen ja lopulta yöpuulle
käyminen.
Sunnuntaina jouduttiin logistis-geneerisistä syistä jättämään perinteinen jumalanpalvelus väliin.
Neuvokkaina akateemisina kansalaisina wiipurilaiset eivät kuitenkaan joutuneet jäämään vaille
hengellistä ravintoa ainakaan vastoin omaa tahtoaan, sillä koulutusneuvos, teologian kandidaatti Salmi
järjesti halukkaille yhteisen hartaushetken.
Kesäretki oli kaiken kaikkiaan valtava menestys, jonka poikkeuksellisen reipas ja yhteisöllinen tunnelma
elähdytti osallistujia sanomattoman suuresti. Myös paikallinen lehdistö noteerasi wiipurilaisten
läsnäolon.

13. Kulttuuritoiminta
Vuoden 2018 kulttuuritoiminta oli monipuolista ja yhteisosakuntalaista, kuten totuttua. Ekskursioita
tehtiin sekä sovinnaisempiin että undergroundisempiinkin kohteisiin.
10.1. järjestettiin ekskursio Lux Helsinki -valofestivaaliin. Mukana 12 oli osallistujaa, joista seitsemän
wiipurilaisia.
2.2. käytiin neljän wiipurilaisen voimin elokuvateatteri Orionissa katsomassa suomalaisen rytmimusiikin
suurnimien kiertue-elämästä kertovaa, tervahöyryristeilyhenkistä Saimaa-ilmiö-dokumenttielokuvaa.
21.2. yhdeksän wiipurilaista kävi katsomassa DDR-aiheista Muuri-humanistispeksiä Kansallisteatterin
Pienellä näyttämöllä.
22.2. viisi wiipurilaista kävi Taidehallissa tutustumassa Suomen kansainvälisesti kenties tunnetuimman
graffititaiteilija Egsin näyttelyyn.
9.–10.3. järjestettiin osakunnalla jo väkeväksi perinteeksi vakiintunut B-fest, jolla katsottiin yötä
myöten huonoja elokuvia. Tänä vuonna ohjelmistossa oli monien muiden muassa jonkinlaiseksi
osakuntalaisten ”suosikiksi” muodostunut Troll 2. Osallistujia oli yhteensä 25 henkeä.
4.5. järjestettiin yhdessä Satakuntalaisen Osakunnan kanssa ekskursio arcadepelihalli Sugoihin. Mukana
oli kolme wiipurilaista.
24.9. kaksi wiipurilaista kävi katsomassa Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaaleilla Nico-elokuvan.
27.9. kuusi wiipurilaista suorittivat ekskursion Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen
järjestämään Kahvia & Bullaa -tapahtumaan, jossa vieraana oli eläköitynyt luokanopettaja, profeetaksi
julistautunut internetpersoona Jouko Piho.
Joulukuulle kaavailtu ekskursio spoken word -artisti Dxxxa D:n keikalle jouduttiin valitettavasti
perumaan artistin sairastumisen vuoksi. Yllä lueteltujen lisäksi mainittakoon, että osakuntalaiset
ajautuivat vuoden aikana kulttuurisihteerin Puoli yhdeksän uutiset -ensemblen keikoille useaan
otteeseen, vaikkei näitä tilaisuuksia osakunnan virallisissa tiedotuskanavissa mainostettukaan.

Osakuntalaiset osallistuivat alttiisti myös Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien konsertteihin niin
esiintyjinä kuin yleisönäkin.

14. Fuksitoiminta
Osakunnan fuksisyksy sujui sanalla sanoen erinomaisesti. Fuksisihteerien ja koko koulutustoimikunnan
yhteinen panos johti siihen, että syksyn loppuun mennessä uusia fukseja oli kirjautunut osakunnan
matrikkeliin 41 kappaletta, mikä on 2010-luvun uusi ennätys. Syksyn fuksitapahtumien osalta
noudateltiin pitkälti hyväksi havaittua, edellisvuosilta tuttua linjaa.
3.9. WiO avajaiskarnevaaleilla
Osakunnalla oli perinteiseen tapaan oma pisteensä yliopiston avajaiskarnevaaleilla. Toimikuntalaiset
toimivat aktiivisesti pisteellä keskustellen ja jakaen tietoa osakunnan toiminnasta. Jaossa oli mm.
fuksiwillejä ja myynnissä osakuntatuotteita. Lisäksi pisteelle houkuteltiin väkeä vegaanisten pullien ja
karkin avulla. Ilta jatkui DGO:n kaudenavajaisissa, jonne toiminnasta kiinnostuneita kutsuttiin mukaan
matalan kynnyksen illanviettoon. Lisäksi avajaiskarnevaaleilla jaettiin uusille opiskelijoille pääsylippuja
Bottan juhlatiloissa pidettyyn fuksidiskoon, jonne etkoina toimineista kaudenavajaisista suunnattiin
myöhemmin illalla.
6.9. grilli-ilta Mäkelänrinteessä
Grilli-iltaa vietettiin totuttuun tapaan Mäkelänrinne 5:ssä vapaamuotoisen tutustumisen ja grilliruokien
merkeissä. Sakkia oli kuin SaiPan pelissä, yhteensä 53 hengen verran niin fukseja kuin civiksiäkin.
13.9. ratikka-ajelu sekä punkkua ja patonkia
Iltapäivällä keskustasta alkaneelle ratikka-ajelulle osallistui neljä henkeä. Ajelu päättyi
Mäkelänrinteeseen, missä punkkua ja patonkia -osuuteen osallistui 28 henkeä.
20.9. DGO:n fuksiaiset
Domus Gaudiumin osakuntien yhteisiin Elämäm_korkea_koulu-teemaisiin fuksiaisiin osallistui 57
henkeä. Fuksit kiertelivät eri rasteilla, joita pitivät paitsi osakunnat, myös kyykkäkerho, Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajat ynnä monet muut tahot. Rastikierroksen päätteeksi fuksiryhmät hauskuuttivat
yleisöä ja toisiaan pienoisnäytelmillä, ja illan kruunasivat railakkaat jatkot.
22.9. fuksisitsit
Nimikkositseillään wiipurilaisfuksit pääsivät perehtymään akateemisten pöytäjuhlien saloihin,
latinankielisiin fraaseihin ja muihin perinteisiin. Pöytiin oli tiensä löytänyt 40 henkeä.
28.9. fuksiseikkailu
Seitsemän osakuntalaista pitivät Domus Gaudiumin osakuntien yhteistä rastia HYYn fuksiseikkailussa.
6.10. DGO:n fuksibileet
Domus Gaudiumin osakuntien yhteisiä fuksibileitä vietettiin sporttibaari-teemalla. Paikalla olleet 50
osallistujaa pääsivät mittelemään erilaisten lajien kuten beer pongin parissa.
30.11. nauhanjakotilaisuus
Pamauksen cocktail-tilaisuuden yhteydessä fuksit saivat osakuntanauhansa ja siirtyivät samalla
civissäätyyn. Illan pöytäjuhlaan osallistui 180 henkeä, ja sitkeimmät sissit jatkoivat juhlallisuuksia 2.12.
asti.
14.12. DGO:n pikkujoulut
Domus Gaudiumin osakuntien yhteisiä pikkujouluja vietettiin firman pikkujoulut -teemalla. Totuttuun
tapaan vastuu illan ohjelmasta oli delegoitu kuluneen syksyn fukseille.

15. Muuta toimintaa
Osakunnan toimintasektorin tavoitteena oli vuonna 2018 järjestää helposti lähestyttäviä tapahtumia
sekä lisätä yhteistyötä ystävyysjärjestöjen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan
kanssa. Toiminnassa korostui yhteisosakuntalaisuus: yhteisosakuntalaisten vappusitsien kokoa
kasvatettiin reilusti edelliseen vuoteen verrattuna, osakunnalla järjestettiin etkoja ja yhteislähtöjä
muiden osakuntien bileisiin, ja omista bileistä siirryttiin jatkoille tai jajatkoille usein muille osakunnille.
19.1. vietettiin kuraattorinvaihtokaronkkaa ja seuraavana päivänä varjovirkailijanvaihtokaronkkaa.
Monipäiväisen juhlinnan aikana vaihdettiin kuraattori ja kaikki virkailijat saivat vaihtaa virkansa. Lisäksi
muistelimme edellisen vuoden tapahtumia.
26.1.–27.1. osallistuttiin suurella edustuksella Osakuntien yhteisvaltuuskunnan järjestämälle
yhteisosakuntalaiselle Tallinnan-risteilylle.
13.2. vietettiin laskiaista, järjestettiin yhteislähtö Kaivopuiston Laskiaisriehaan ja illalla lämmiteltiin
kattosauna Sivistyksellä itäsuomalaisessa hengessä Domus Gaudiumin osakuntien ja Savolaisen
Osakunnan kesken.
16.2. järjestettiin kevätsitsit tuulipukuteemalla. Sitseillä sai heittäytyä erilaisiin rooleihin, ja lisäksi
sitseillä luotiin lyhyeksi jäänyt Mellan Pete -perinne, johon kuului sitsien konferenssitauon aikana
läheisessä kapakassa vieraileminen. Sitseillä laulettiin karaokea ja nautittiin perinteisiä grillikojujen
antimia, kuten makkaraperunoita ja lihapiirakkaa. Jatkoja juhlittiin DGO:lla.
2.3. järjestettiin vuosijuhlapäivän aattona ulkomaisten edustajiemme kunniaksi kansainväliset sitsit,
joille oli kutsuttu sekä ystävyysjärjestöjämme Virosta ja Ruotsista, että suomalaisia
ystävyysjärjestöjämme. Sitseillä heräteltiin henkiin tapaa järjestää vuosijuhlapäivän aattona yhteistä
tekemistä edustajille, jotka saapuvat kaupunkiin jo vuosijuhlapäivää aiemmin. Tarkoituksena oli
tutustua paremmin ystävyysjärjestöjemme edustajiin.
28.3. väiteltiin perinteisessä Liisankadun debatissa, joka kerää Domus Gaudiumin osakunnat yhteen.
Väittelyjä tuomaroivat kolmen osakunnan inspehtorit, ja voittajaksi valikoitui tällä kertaa Karjalaisen
Osakunnan joukkue.
7.4. vietettiin osakunnan naisten järjestämiä herrapäivällisiä Temptation Island -teemalla. Päivällisille
osallistuneet 15 herraa pääsivät kohtaamaan erilaisia houkutuksia illan aikana. Perinteinen
makkarapalkinto jaettiin tänä vuonna Eetu Sairaselle. Jatkoja juhlittiin Vasa Nationin luona
Ostrobotnialla.
12.4. oli tarkoitus pitää DGO:n yhteinen saunailta, jossa osallistujat pääsisivät nauttimaan rennosta
yhteisillasta saunomisen merkeissä. Sauna2-yhtiön konkurssin myötä tapahtumaa vietettiin ilman
saunaa osakuntatiloissa. Osallistujia saapui paikalle kiitettävästi saunayrityksen konkurssin
aiheuttamasta mielipahasta huolimatta.
13.4.–15.4. vietettiin Wiipuripäiviä Lappeenrannan Skinnarilassa. Edellisvuonna ensi kertaa järjestetty
viikonlopun mittainen käynti LTKY:n vieraana sai jatkoa tänä vuonna, joten voidaan puhua jo
vakiintuneesta tavasta. Järjestäjinä olivat LTKY:n lisäksi Sähköteekkareiden yhdistys ry, Kemiantekniikan
Kilta ry ja Pelletti ry. Tapahtumaa kehitettiin entisestään ja ohjelmassa oli tänä vuonna myös
yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin kanssa, kun vierailimme uudessa Lappeenrannan
kaupunginteatterissa. Viime vuotta mukaillen ohjelmassa oli tälläkin kertaa kyykkäottelu, sitsit ja sillis.
Osakuntalaiset yöpyivät LTKY:n järjestämässä yhteismajoituksessa. Vierailulla solmittiin uusia
ystävyyssuhteita sekä tutustuttiin maakunnan opiskelijakulttuuriin ja teekkareiden wapun juhlintaan,

joka oli maakunnassa alkanut muutama päivä ennen osakunnan vierailun alkua. Wiipuripäiviä
seuranneella viikolla 18.4. järjestettiin yhteisekskursio Willimiehen Wipellys -approon Lappeenrantaan.
Mukana molemmissa tapahtumissa oli myös Kymenlaakson Osakunnan edustaja.
20.4. oli osakuntien yhteisvaltuuskunnan järjestämä osakuntasuunnistus, jossa pääsi vierailemaan
jokaisen osakunnan tiloissa. Domus Gaudiumin osakunnat järjestivät yhteisen rastin.
27.4. pidettiin yhteisosakuntalaiset Vapun Biitsisitsit. Vappusitsejä olivat järjestämässä DGO:n
osakuntien lisäksi Keskisuomalainen Osakunta, Satakuntalainen Osakunta ja Varsinaissuomalainen
Osakunta. Tapahtuma kasvoi edellisistä vuosista, kun järjestäjäksi tuli myös VSO, ja sitsaajien määrä
kasvoi lähes 140 henkeen. Suuren kokonsa tähden vappusitsit olivat yksi vuoden merkittävimpiä
yhteisosakuntalaisia tapahtumia. Järjestelyjä koordinoi kunkin osakunnan tapahtumista vastaava
virkailija, ja keskinäiseen viestintään panostettiin, minkä ansiosta järjestelyt sujuivat tapahtuman
kokoon nähden loistavasti.
30.4.–1.5. vietettiin vappua. Tuomiokirkon portailta järjestettiin yhteislähtö katsomaan Mantan
lakitusta. Lakituksen jälkeen Casa Academicalla oli mahdollisuus käydä nauttimassa kuohuviiniä KSO:n
vieraina. Vappupäivää vietettiin sateisissa tunnelmissa Ullanlinnanmäellä ja myöhemmin päivällä
DGO:lla.
11.5. vietettiin DGO 45 -juhlasitsejä WiO:n, KyO:n ja KO:n 45-vuotisen yhteiselon kunniaksi. Sitseille
osallistui aktiiveja ja senioreja kaikista kolmesta osakunnasta. Juhlapuhe oli jaettu kolmeen osaan siten,
että jokainen puhuja käsitteli eri aikakautta. WiO:n juhlapuhujana oli seniorijäsen Risto Voipio, KO:n
juhlapuhujana seniorijäsen Tiina Kinnunen ja KyO:n puhujana seniorijäsen Ester Pentti. Juhlat
järjestettiin Östra Finlands Nationin tiloissa Uudella ylioppilastalolla, mikä symboloi kolmen osakunnan
matkaa Uudelta ylioppilastalolta Liisankadun kautta Domus Gaudiumille. Jatkoja juhlittiin DGO:lla.
24.5. vietettiin jo kolmannen kerran järjestettäviä Suursitsejä Senaatintorilla toukokuun helteisissä
tunnelmissa. Wiipurilaiset osallistuivat sitseille 40 hengen voimin. Tarjoilut järjestettiin yhteistyössä
KyO:n ja KO:n kanssa. Jatkoja tanssittiin yhteisosakuntalaisissa tunnelmissa Ostrobotnialla.
13.7. oli wiipurilaisten vuoro järjestää OYV:n yhteisosakuntalainen tapahtuma. Tapahtumaa vietetiin
White Party -kesäjuhlina, joissa runsas joukko juhlijoita monesta eri osakunnasta kokoontui DGO:n
pihalle helteisessä kelissä valkoisiin pukeutuneena.
10.–12.8. tehtiin yhdessä ystävyysosakunta Östra Finlands Nationin kanssa matka Viipuriin. Alun alkaen
mukaan oli tarkoitus tulla myös ystäviä V-Dala nationilta, mutta viisumiteknisistä syistä he joutuivat
perumaan osallistumisensa. ÖFN:in emeritusinspehtori Olavi Luukkanen esitteli asiantuntevasti
kaupunkia, sen keskeisimpiä nähtävyyksiä ja historiaa. Kiitokseksi yhteiswiipurilaisen hengen
vaalimisesta ja pyyteettömästä Viipurin-oppaana toimimisesta luovutettiin Olavi Luukkaselle WiO:n
nauha osakunnan kokouksen 27.2. tekemän päätöksen nojalla. Ohjelmaan kuului muun muassa
vapaamuotoista tutustumista kaupunkiin, kaksi yhteistä illallista sekä käynti Viipurin linnassa. Linnan
tornin juurelta löydetty irtonainen tiiliskivi saatiin salakuljetettua menestyksekkäästi takaisin Suomeen.
21.9. järjestettiin DGO:lla yhteislähtö Hämäläis-Osakunnan Tylypahka-teemaisiin kaudenavajaisiin.
20.10. oli perinteisten daamipäivällisten vuoro. Daamien saapuessa etkoilta paikan päälle oli osakunta
muuttunut Church of Wiontologyn leiriksi. Illan aikana daamit tutustuivat wiontologiaan ja erilaisten
ajattelijoiden viisauksiin. Herrat loihtivat yllättävää ohjelmaa, ja jatkoja juhlittiin Ostrobotnialla EteläPohjalaisen Osakunnan vieraina.

26.10. wiipurilaiset edustivat runsaslukuisina osakuntalaitoksen 375-vuotisjuhlagaalassa Otaniemessä
Teknologföreningenin tiloissa.
7.11. DGO:lla pidettiin Viiniä, juustoa ja vaaleja -ilta, jossa osakunnalla pääsi äänestämään HYYn
edustajistovaaleissa ja nauttimaan virvokkeita.
15.11. pidettiin virkailijailta, jossa valistettiin fukseja eri virkoihin sisältyvistä tehtävistä ja kannustettiin
heitä hakemaan virkoja.
16.11. oli syyssitsit, joita vietettiin huutokauppateemalla. Sitseillä huutokaupattiin muun muassa
Tykkimäki-huvipuiston Kusti-sammakkomaskotti, hammasharja Pamausaamua varten sekä
kuparipannu. Jatkoja juhlittiin yhtäältä DGO:lla sekä myös VSO:n järjestämissä reiveissä Uudella
ylioppilastalolla, jotka olivat osa HYY150-juhlallisuuksia.
23.11. vietettiin lähestyvän Pamauksen kunniaksi Knut Possen alkulämpöjä kattosauna Sivistyksellä
saunaillan merkeissä. Saunailta oli korvaus keväisen konkurssin myötä pitämättä jääneestä
saunavuorosta.
6.12. juhlittiin itsenäisyyspäivää. Päivä alkoi yhteisellä lounaalla osakuntatilojen vieressä sijaitsevassa
ravintola Perhossa, jonka jälkeen siirryimme opiskelijoiden juhlakulkueeseen. Kulkueen jatkoja juhlittiin
yhdessä pohjalaisten kanssa DGO:lla. Lisäksi kourallinen osakuntalaisia osallistui Ilta-Sanomien suoraan
lähetykseen, jossa he pääsivät kommentoimaan Linnan juhlia.
26.12. pidettiin Tapsantanssit Lappeenrannassa. Tänä vuonna etkoja vietettiin paikallisen
Kotiteollisuus-yhtyeen perustaman Hullu Ukko -baarin saunatiloissa. Etkojen jälkeen siirryttiin
Lappeenrannan yökerhoihin.
15.1. Valokuvaus
Osakunnan valokuvaajan tehtäviin sisältyi kuvaamisen lisäksi otosten käsittely ja tallentaminen
osakunnan kuvagalleriaan. Kuvia käytettiin myös osakunnan viestinnässä, kuten osakuntalehdessä ynnä
muissa painotuotteissa. Lisäksi Pamauksessa otettuja kuvia päätyi Ylioppilaslehteen asti. Osakunnan
digitaaliseen galleriaan päätyi kuvia vuoden aikana kaikkiaan 590 kappaletta yhdeksästä eri
tapahtumasta. Kuvamateriaalia Instagramiin päätyi milloin kenenkin tiedotustoimikunnan jäsenen
toimittamana ad hoc -periaatteella.

16. Osakuntalehti Willi ja muu tiedotustoiminta
16.1. Willi
Vuonna 2018 Willin päätoimittajina toimivat Oona Laine ja Laura Mykkänen. Lehti ilmestyi jälleen neljä
kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä. Tavallisten numeroiden ohella elokuussa postitettiin
tuleville osakuntalaisille perinteiset fuksi-Willit, ja näitä lehtiä jaettiin myös osakunnalla. Vaikka
Ekaterina Virkusen luomaa taittopohjaa hyödynnettiin edelleen esimerkiksi kansissa, loivat
päätoimittajat tänä vuonna Willille uudenlaista ilmettä. Esimerkiksi artikkelien fontteja muutettiin, ja
muodoilla ja väreillä pelattiin entistä rohkeammin. Huomionarvoista on, että Willi ilmestyi tänä vuonna
jopa kolme kertaa värillisenä.
Willin numeroiden teemat olivat vuonna 2018 juhlat, arki, matkailu ja kohut. Ensimmäinen lehti
tarttuikin tiukasti aikaansa kiinni juuri 365-vuotisvuosijuhlien kynnyksellä. Juhlavassa numerossa nähtiin
esimerkiksi uusi aluevaltaus, nimittäin ennustuksia, sekä yhteisosakuntalaisessa hengessä OYV:n
puheenjohtajan, HYYn hallituksen osakuntalaisjäsenen sekä kuraattorin yhteishaastattelu, kun kolmikko

maisteli perinteisiä eteläkarjalaisia herkkuja. Ilottelun jälkeen oli luonnollista siirtyä ”harmaaseen”
arkeen, jolloin päästiin esimerkiksi kurkistamaan Mäkelänrinteen kämppien sisäpuolelle sekä
pohtimaan osakuntalaisten ajanhallintaa. Tässä numerossa oli myös historiallinen vaihtojuttu, kun
Satakuntalainen Osakunta esitteli taloaan ja sen arkea lehden kansien sisäpuolella. Vastaavasti
wiipurilaiset kirjoittivat Karhunkierrokseen jutun kesän vietosta Etelä-Karjalassa.
Fuksi-Willissä esiteltiin perinteiseen tapaan osakunnan toimintaa ja jäsenistöä sekä pyrittiin rennolla
meiningillä houkuttelemaan uusia osakuntalaisia joukkoon. Syksyn käynnisti matka-aiheiden
ruotiminen, kun päästiin muun muassa nauttimaan osakunnan Lundin reissun raportista ja tuoreen
fuksin osakuntakokemuksista. Vuoden päätti keskustelua ja tunteita herättänyt kohu-Willi, jossa
otettiin röyhkeästi mallia Seiskasta ja paljastettiin hurjia salaisuuksia ja skandaaleja. Lisäksi kerättiin
yhteisosakuntalaista aineistoa Civis maita kiertelee -ryhmän avulla, kun pyydettiin osakuntalaisia
paljastamaan anonyymisti villeimmät osakuntatunnustuksensa.
Vuonna 2016 alkunsa saanut Mykkäsen ja Laineen Lomautetut-palsta jatkui myös tänä vuonna. Siinä
entiset Etelä-Saiman nuortensivun toimittajat haastattelevat ihmisiä eri osakunnista esittäen kiperiä
gallupkysymyksiä. Lisäksi Niklas Nurmisen puuhakulma oli jälleen osana lehden sisältöä. Pääkirjoituksen
rinnalla kulki tavalliseen tapaan kuraattorin kuulumiset, ja senioreiltakin oli terveisiä monessa lehdessä.
Kuten tavoitteena oli, yhä enemmän lehdessä näkyi ihmisiä ja osakunnan senhetkistä menoa ja
meininkiä.
Uudet numerot julkaistiin osakunnan kokouksissa, jolloin lehtiä sai napata matkaansa. Netissä
julkaistava versio julkaistiin samaan aikaan paperiversion kanssa. Lehtien lähettämistä esimerkiksi
senioreille, muille osakunnille ja järjestöille sekä yliopiston rehtorille päätettiin jatkaa, ja nykyinen
painoskoko (120 kappaletta) tuntuu tällä hetkellä sopivalta. Alkuperäisten suunnitelmien vastaisesti
jatkettiin Issuu-palvelimen hyödyntämistä verkkojulkaisussa, sillä se koettiin pohdintojen jälkeen
parhaimmaksi jakelukanavaksi.
Lehteä taitettiin tänäkin vuonna inDesignilla, ja painosta vastasi Painotalo Picaset Helsingin
Pitäjänmäessä. Yhteistyö sujui ongelmitta. Vuonna 2018 Willi oli entiseen tapaan osakunnan
sitoutumaton julkaisu, joka sai HYYn järjestölehtitukea.
16.2 Muu tiedotustoiminta
Wiipurilaisen Osakunnan tiedotus ja viestintä pohjautuivat vuona 2018 edellisvuosina hyväksi
havaittuihin väyliin. Päätiedotuskanavia olivat Facebook, Instagram, nettisivut, sähköpostilista sekä
osakunnan ilmoitustaulu. Vastuuta eri viestintäkanavista jaettiin tiedotustoimikunnassa.
Tärkein vuonna 2018 käynnistynyt projekti oli vanhentuneiden nettisivujen uudistaminen. Yhdessä
verkkovastaavan kanssa aloitettiin urakka, josta osa on jo näkyvissä sivuilla: ne saivat nimittäin uuden,
selkeämmän visualisen ilmeen. Tämän lisäksi sisältöjä alettiin käydä läpi ja saatiin rakennetuksi
suunnitelma siitä, mitä tietoja lisätään, poistetaan ja muutetaan sekä miten informaatiota jaotellaan
uudella tavalla. Projekti jatkuu tulevana vuonna.
Tiedotustoimikunta päätti myös tarttua osakunnan sisällä virinneeseen toivomukseen uusista
haalarimerkeistä. Niinpä keväällä järjestettiin haalarimerkkikilpailu, jonka myötä osakunnalle hankittiin
Rinkelii ko siult mie kerrakii sain -merkki sekä Humu sapiens -merkki. Merkkejä voi ostaa osakunnalta
taloudenhoitajalta.
Näin sosiaalisen median valtakaudella painotettiin muutoinkin näkyvyyttä verkkoon, mutta tänäkin
vuonna saattoi bongata osakunnan julisteita. Snapchatin kokeilusta luovuttiin tarkoituksella tänä

vuonna, sillä Instagramin Story-mahdollisuus ajaa saman asian sovelluksessa, jossa osakunnalla on yhä
kasvava seuraajakunta (lähes 500 seuraajaa).
Storyn eli videoista ja kuvista muodostuvien tarinoiden tekeminen olikin tämän vuoden uusi hitti
osakunnan sosiaalisissa medioissa. Näistä osakunta sai eniten kiitosta, sillä ne kertoivat kuvaavalla
tavalla osakuntamme elinvoimaisuudesta ja toiminnasta. Tarinoita voi edelleen katsella Instagramista.
Erityistä tänä vuonna oli se, että wiipurilaisten meininkiä nähtiin lähes kokonaisen viikon ajan Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan Instagram-sivulla. Osakunta sai mahdollisuuden esitellä vuosijuhlaviikkoaan,
kuten ratikkasitsejä ja itse pääpäivää, isommalle yleisölle, mikä tämäkin lisäsi tunnettuutta
ylioppilaskunnan tasolla.
Edellisvuonna hyvin menestynyttä Facebook-mainontaa hyödynnettiin jälleen osakunnan
fuksiasuntohaussa. Mainonta kohdistettiin Etelä-Karjalassa asuville 17–26 -vuotiaille nuorille.
Fuksiasuntohausta kerrottiin myös Etelä-Saimaan sivuilla. Mainittavaa lienee myös se, että perinteinen
sähköpostilistoilla tiedottaminen tiistaitiedotteen muodossa jatkui tänäkin vuonna.
Virallisen osakuntamarkkinoinnin ohella wiipurilaiset olivat edellisvuosien tapaan aktiivisia muun
muassa Jodel-applikaatiossa ja sen @osakunnat-kanavalla. Sovelluksessa käytiin välistä kiivastakin
keskustelua muun muassa herrapäivällisperinteestä. Jodel oli kuitenkin edelleen helppo ja tehokas tapa
viestiä muille osakunnille, milloin ja missä tapahtuu.
Maininnan arvoista on myöskin wiipurilaisten vahva näkyvyys ja edustus paikallisissa, mutta myös
valtakunnallisissa medioissa. Osakunta noteerattiin kesäretken tiimoilta Parikkalan Sanomissa ja abiinfokiertueen vuoksi Lappeenrannan Uutisissa. Lisäksi Ilta-Sanomat valitsi joukon wiipurilaisia
kommentoimaan suorassa ISTV-lähetyksessä Linnan juhlia. Tästä mielenkiintoisesta kokemuksesta
saatiin muisto osakunnan arkistoon. Myös Ylioppilaslehden toimitussihteeri vieraili Pamauksessa ja
kirjoitti tästä pitkällisen raportin.

17. Arkistotoiminta
Vuonna 2018 Vironkadulla Kruununhaassa sijaitsevan arkiston hoitajina toimivat Jaakko Tanhola ja
Patrik Nurminen. Vuoden aikana oli kaksi keskeistä tehtävää. Ensinnäkin kellariarkiston kirjahyllyjen
sisältöä järjesteltiin uudelleen niin, että alimmilla hyllyillä ei säilytetä mitään ja kaikki stipendisäätiön
mapit ovat omassa hyllykössään.
Toinen keskeinen, syksylle painottunut tehtävä oli sähköisen arkistoluettelon aloittaminen.
Arkistonhoitajilla ei ole ollut käytössään sähköisessä muodossa olevaa luetteloa arkistossa
säilytettävistä tavaroista, eikä paperista versiota ole löytynyt. Arkistoluettelo aloitettiin osakunnan
stipendisäätiön tiloissa sijaitsevista mapeista, ja toistaiseksi luettelo kattaa kaikki kellarin kirjahyllyjen
mapit ja muut tavarat.
Lisäksi osakuntalehti Willin arkistoinnissa tehtiin pieniä muutoksia. Paperisia lehtiä ei enää tuoda
arkistolle kuin yksi kappale kutakin painosta, sillä lehti on sähköisessä muodossa internetosoitteessa
issuu.com/wio-willi. Lisäksi lehdille otettiin käyttöön uusi mappi vuoden 2018 ensimmäisestä
numerosta alkaen edellisen täytyttyä.

18. Verkkotoiminta
Osakunnan verkkotoimintaan kuuluvat osakunnan varsinaiset sivut, kuvien jakamiseen tarkoitettu
sivusto, tilavarauskalenteri sekä wiki, jossa säilytetään esimerkiksi virkailijakansioita sähköisessä
muodossa.
Verkkovastaavana vuonna 2018 toimi Valtteri Kodisto. Verkkovastaavan tehtäviin kuuluu edellä
mainittujen järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, käyttäjien opastaminen ja hallinta sekä
verkkotunnuksen voimassaolon varmistaminen. Sivujen sisällöstä vastaavat muiden muassa
tiedotusneuvos ja valokuvaaja. Wiki-sivujen ylläpidosta ja toiminnasta vastaa puolestaan
varakuraattori.
Vuonna 2018 verkkovastaava on pääosin suunnitellut ja toteuttanut nettisivujen ilmeen ja sisällön
raikastamista yhdessä tiedotusneuvoksen kanssa. Osakunnan verkkosivuista saatiin ensimmäistä kertaa
responsiiviset. Turhia lisäosia on hieman karsittu ja hyödyllisiä lisätty. Verkkovastaava perehdytti uusien
lisäosien käytössä ja hallinnoi senioreiden sähköpostilistaa seniorisihteerin pyyntöjen mukaan.

19. Abitoiminta
19.1. Abi-infokiertue
Tapahtumassa osakuntalaiset kiersivät aiempien vuosien tapaan kolmen päivän ajan Etelä-Karjalan
lukioissa kertomassa Helsingin yliopistosta ja pääsykokeisiin valmistautumisesta. Kiertueen ajankohta
sijoittui jo toistamiseen elokuun loppupuolelle 20.–22.8.2018 maanantaista keskiviikkoon. Maanantaina
vierailimme Lyseon ja Kimpisen lukioilla, tiistaina Taavetin ja Savitaipaleen lukioilla ja keskiviikkona
Rautjärven ja Parikkalan lukioilla sekä Imatran yhteislukiolla. Lisäksi Itä-Suomen koulun ja IB-lukion
oppilaat pääsivät osallistumaan kiertueelle Lappeenrannassa ja Imatralla. Tällä kertaa kiertueeseen
osallistuivat myös lukion toisen vuoden opiskelijat oppilaanohjaajien toiveiden mukaisesti, lukuun
ottamatta maanantaita, jolloin mukana olivat vain abiturientit.
Ohjelmaan kuului noin 45 minuutin mittainen Helsingin yliopiston ja Wiipurilaisen Osakunnan
yleisesittely sekä tiedekuntakohtaisia esittelyjä ja aikaa kysymyksille. Ohjelmassa otettiin huomioon
oppilaanohjaajien ja abiturienttien toiveet sekä kiinnostuksenkohteet, jotka tällä kerralla liittyivät
erityisesti valintaperusteuudistukseen. Samalla mainostettiin jo myöhemmin syksyllä järjestettävää
HeTEKa -päivää (Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abiturienteille). Yhdeksän osakuntalaista edusti
yhteensä viittä eri tiedekuntaa. Nämä olivat humanistinen, kasvatustieteellinen, valtiotieteellinen,
oikeustieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Käytössään esittelijöillä oli Helsingin
yliopiston esittelijäverkoston materiaalit sekä Wiipurilaisen Osakunnan diaesitys. Sivuaineopintojen
kautta osasimme kertoa muistakin tiedekunnista ja opiskelusta pääkaupunkiseudun korkeakouluissa
ylipäätään.
Kaiken kaikkiaan kiertue sujui hyvin, ja oppilaanohjaajilta saatiin paljon positiivista palautetta sekä
kiertueen aikana että sen jälkeen. Kaikki osapuolet kokivat myös kiertueajankohdan toimivaksi.
Suurempien lukioiden kohdalla pohdittiin lukiolaisten osallistamista ja aktivoimista aiempaa enemmän
tulevaisuuden abi-infokiertueilla.
19.2. HeTEKa-päivä
Perinteinen HeTEKa-päivä eli Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille -päivä järjestettiin torstaina
25.10.2018 Helsingin yliopiston järjestämän Koe Kampus! -päivän yhteydessä. Abiturientit pääsivät siis
osakunnan lisäksi tutustumaan messutyylisen Koe Kampus! -tapahtuman ohjelmaan osakuntalaisten
opastuksella. Tänä vuonna abiturientit olivat osoittaneet kiinnostusta kaikkia kampuksia kohtaan

(Kumpula esittäytyi keskustakampuksella). Nopeimmat ehtivät vierailla kahdellakin kampuksella päivän
aikana.
Osakuntalaiset olivat apuna vastaanottamassa abiturientteja aamulla ja opastamassa heitä kampuksille,
pitämässä pieniä esittelykierrosta kampuksilla, ruoka-apuna ja valmistamassa pizzaa iltaa varten sekä
vastaamassa yleisesti abiturienttien mahdollisiin kysymyksiin. Abit saapuivat osakunnalle noin yhdeksän
aikaan aamulla. Aamukahvien jälkeen alkoi varsinainen ohjelma kampuksilla ja osakunnalla. Päivään
kuului myös lounastaminen UniCafe-ravintolassa sekä hetki abien vapaata aikaa kierrellä Helsingin
keskustassa. Bussi takaisin kohti Etelä-Karjalaa lähti kello 19. Paikalle pääsi noin kymmenen
osakuntalaista.
Wiipurilaisen Osakunnan puolesta päivä onnistui hyvin. Kimpisen lukio valitettavasti perui
osallistumisensa viime hetkellä. Savitaipaleen lukiolta ja Imatran yhteislukiolta tapahtumaan osallistui
yksi lukiolainen per koulu. Lisäksi HeTEKa-päivään osallistuivat Lyseon ja Parikkalan lukiot. Kanta-alueen
syysloma sattui samalle päivälle ja Koe Kampus! -päivän ohjelma alkoi suhteellisen aikaisin, mikä tiesi
entistä aikaisempaa lähtöä Etelä-Karjalasta. Tämän seurauksena osallistujamäärä jäi valitettavan
pieneksi, ja abiturientteja saapui vain noin 25 siitä huolimatta, että avasimme ilmoittautumisen myös
lukion toisen vuoden opiskelijoille, ja että opinto-ohjaajien mielipidettä HeTEKan päivämäärän suhteen
oli tiedusteltu etukäteen. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin tarpeen miettiä päivämäärän muuttamista
toiseen. Joka tapauksessa paikalla oli aktiivisia ja aidosti Helsingissä opiskelemisesta kiinnostuneita
lukiolaisia. Kiitosta tuli nimenomaan liittyen Koe Kampus! -päivään ja sen tarjoamaan informaatioon.
Kannattaisikin miettiä yhteistyön tekemistä esimerkiksi Studia-messujen kanssa.

20. Vuosijuhla ja Wiipurin pamaus
20.1. Vuosijuhla
Osakunta juhlisti 365-vuotisjuhlaansa kokonaisen vuosijuhlaviikon verran, johon sisältyivät seuraavat
tapahtumat:
*26.2. 18 wiipurilaista yhdessä seitsemän hämäläisen kanssa istuivat iltaa Hämäläis-Osakunnalla
katsellen vanhoja osakunta-aiheisia filminpätkiä ja laulaen akateemisia pöytäjuhlalauluja.
*27.2. juostiin 3,65 kilometrin mittainen juhlalenkki, mukana oli seitsemän wiipurilaista. Lenkkiä seurasi
osakunnan juhlakokous.
*28.2. vietettiin ratikkasitsejä vanhan raitiovaunun kyydissä matkustaen. Ruokana oli Kesämäen
leipomon piirakoihin valmistettuja vetyjä ja atomeita. Reitti alkoi Perhonkadun pysäkiltä ja päättyi
Mäkelänrinteeseen, välillä poikettiin muun muassa Liisankadulla.
*1.3. vietettiin saunailtaa Sivistyksellä. Varakuraattori piti tietovisan.
*2.3. järjestettiin KV-sitsit DGO:lla. Paikalla oli wiipurilaisten vieraina ystäviä V-Dalalta, ÖFN:ilta ja
KyO:lta.
*Vuosijuhlapäivä alkoi 3.3. yliopiston konsistorin salissa pidetyllä päiväjuhlalla, jossa otettiin vastaan
tervehdyksiä ja jaettiin stipendejä. Tarjolla oli Helsinki Distilling Companyn lahjoittamia virvokkeita,
jotka ilahduttivat juhlarahvasta kovasti. Iltajuhlaa vietettiin hotelli Vaakunan ravintola Kaarteessa
pitkälti perinteisin menoin, mitä nyt osakunnan ja Suomen liput joutuivat poistumaan ennenaikaisesti
katon osoittauduttua liian matalaksi. Akateemiset juhlatanssit tanssittiin Savolaisen osakunnan ja
Varsinaissuomalaisen osakunnan tiloissa Uudella, ja jatkoja vietettiin DGO:lla, missä elävästä musiikista
vastasi Iso Tuuba -ensemble.

*Vuosijuhlasillis tarjoiltiin DGO:lla keskipäivällä 4.3.
20.2. Wiipurin pamaus
Wiipurin pamausta juhlittiin perinteisesti pyhän Andreaan päivänä 30.11., ja juhlapaikaksi oli varattu
ravintola Hima & Sali. Pamausmestareina toimivat Tero Hirvonen ja Ella Taavitsainen. Järjestyksessään
523. Pamausta vietettiin perjantaina, joten etenkin ajankohtansa vuoksi tapahtuma osoittautui hyvin
suosituksi – paikalla oli 180 vierasta. Halukkaita muiden osakuntien edustajia juhliin olisi ollut
enemmänkin, mutta juhlapaikan kapasiteetista johtuen jouduttiin muiden kuin Domus Gaudiumin
osakuntien edustajien määrä rajaamaan kahteen osallistujaan per osakunta. Kaikki wiipurilaiset juhlaan
ilmoittautuneet mahtuivat kuitenkin mukaan. Edustajia oli paikalla kaikkiaan kolmestatoista eri
järjestöstä yhteensä 30 kappaletta.
Pamauksen ohjelmaan kuului muun muassa Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien esitys, sisältäen
mahtipontisen kappaleen Viipuri, Tammisuo sekä hauskan, alkoholilainsäädännöstä kertovan
Valomerkin jälkeen. Pääruoan jälkeen osallistujat hiljentyivät pamausmunkin tullessa saarnaamaan
rahvaalle. Jälkiruoan alussa kolme munkkia saapui siunaamaan tarjoiltavat rinkelit, minkä jälkeen
pamausrahvas rauhoittui kuuntelemaan ja nauttimaan kuluneen vuoden uutisia käsittelevää Rinkelilehteä. Pukkiritarit eivät tänä vuonna kutsuneet uusia jäseniä, joten Korpelan veljeskunta esittäytyi jo
pääjuhlan aikana kutsuen jäsenikseen kolme ansioitunutta civistä sekä inspehtorin. Revyy-näytelmä
esitettiin tällä kertaa kokonaan videon muodossa, ja esityksen teemana taisi olla rakkaus ja kohtalo.
Revyyn jälkeen pidettiin arpajaiset, joihin tämän vuoden arpajaisvastaavat olivat saaneet kerättyä
valtavan määrän hyviä palkintoja. Ilta päättyi vanhoihin tansseihin, jotka tänäkin vuonna
Polyteknikkojen Orkesteri säesti.
Tänä vuonna jatkoille oli yhteiskuljetus, joka oli toteutettu yhdellä edestakaisin kulkevalla linja-autolla.
Varsinaisen juhlan tapaan myös jatkot osoittautuivat menestykseksi. Sillis tarjoiltiin lauantaina
osakuntatiloissa, ja sillistelyn ohessa oli vierailla saunomismahdollisuus Domus Gaudiumin
kattosaunalla. Kestävimmät pamaustelijat jatkoivat juhlimista vielä seuraavienkin päivien puolelle.
Pamauksen osallistujaksi oli päätynyt myös Ylioppilaslehden toimitussihteeri, jonka raportti saatiin
lukea Ylioppilaslehdestä otsikolla “’Viinaa ja itsemurhia’ eli Pamaus”.

21. Osakunnan ulkosuhteet
21.1. Suhteet ulkomaisiin ystävyysosakuntiin
Yhteyksiä ystävyysosakuntiin niin Ruotsissa kuin Virossakin vaalittiin totuttuun tapaan lähinnä tiettyihin
juhlallisuuksiin osallistumalla ja kirjeenvaihtoa käymällä. Vaikka joidenkin ystävyysjärjestöjen kanssa
oltiinkin tekemisissä enemmän kuin toisten kanssa, voidaan huoletta todeta ystävyyssuhteiden olevan
kauttaaltaan vakaalla pohjalla ja hyvissä kantimissa. Vuoden aikana yhteydenpito korp! Amicitiaan oli
erityisen tiivistä.
Osakunnan 365. vuosijuhlaan saapui kaksi edustajaa V-Dalalta, kaksi Revelialta ja kolme Amicitialta.
Virolaiset vieraat kävivät lauantaina ennen iltajuhlaa syömässä ulkoasiaintoimikuntalaisten kanssa.
Kaikki edustajat jaksoivat urheasti sillikselle asti, mikä ilahdutti wiipurilaisia kovin.
Lundissa vaikuttavan Sydskånska Nationenin Knävlingagillet-juhlallisuuksissa edusti kaksihenkinen
wiipurilaisedustusto 16.–17.3.
Osakuntalaiset ottivat vastaan Suomeen matkustaneen amicitialaisdelegaation DGO:lla 24.3.
Vapun viettoon Tartossa korporatsioon Amicitian ja korporatsioon Revelian vieraina osallistui 29.4.–1.5.
seitsenhenkinen wiipurilaisdelegaatio. Ohjelmassa oli muun muassa perinteinen juhlakulkue halki

kaupungin sekä vapaamuotoista tutustumista kaupungin lukuisiin eri opiskelijajärjestötiloihin.
Tuttavuutta tehtiin niin muiden suomalaisten kuin balttilaistenkin järjestötoimijoiden kanssa. Erityistä
kummastuksensekaista huvittuneisuutta wiipurilaisdelegaateissa herätti sunnuntai-iltana Revelian
talolla vietetty kylpytuokio tuntemattomaksi jääneen ja tunnistamatonta kieltä puhuneen henkilön
kanssa.
Kaksihenkinen wiipurilaisdelegaatio vaali ystävyyssuhteita ja perinteitä osallistumalla Vårbalenjuhlallisuuksiin V-Dalan vieraina Uppsalassa 25.–27.5.
Ystävien V-Dala nationilta oli tarkoitus osallistua myös yhdessä ÖFN:in kanssa järjestettävälle Viipurinmatkalle 10.–12.8., mutta viisumiasioiden järjestäminen Ruotsin kuningaskunnan kansalaisten osalta
osoittautui yllättävän haastavaksi, joten he joutuivat valitettavasti perumaan osallistumisensa. Ensi
kerralla matkaa valmisteltaessa on ruotsalaisten viisumijärjestelyihin syytä paneutua erityisen hyvissä
ajoin, jotta ikäviltä takaiskuilta vältytään.
17.8. osakuntaa esiteltiin saksalaiselle ADV Eostarae -järjestön jäsenelle, joka oli facebookitse kertonut
matkustavansa Helsingin kautta Suomen Turkuun vaihto-opiskelijaksi ja olevansa kiinnostunut
suomalaisista osakunnista. Kuriositeettina mainittakoon, että ADV Eostaraen värit ovat identtiset WiO:n
värien kanssa.
Korp! Amicitia vietti syyskommerssiaan 23.–25.11., ja juhlallisuuksiin otti osaa myös kaksihenkinen
wiipurilaisdelegaatio.
523. Pamaukseen saapui kaksi edustajaa Amicitialta. Heidän kanssaan käytiin lounastamassa, ja he
osallistuivat myös sillikselle.
Yksi wiipurilainen edusti myös korp! Revelian syyskommerssissa 30.11.–2.12.
Yllä mainittujen lisäksi pidettiin yhteyttä Suomen Turussa toimivaan Östra Finlands Nation vid Åbo
Akademi r.f:iin, vaikka molemminpuolinen juhlatilaisuuksissa edustaminen jäikin vähäisemmäksi kuin
viime vuonna. Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta puolestaan edusti sekä WiO:n vuosijuhlassa
että Pamauksessa.
21.2. Edustaminen sidosryhmien tapahtumissa
Edellä mainittujen ulkomaanedustusten ohella wiipurilaiset osallistuivat ahkerasti muidenkin
järjestöjen tapahtumiin, mistä kielii seuraava listaus. Listauksen perusteella voidaan todeta, että siteet
Kymenlaakson Osakuntaan ovat erityisen vahvat, mikä onkin oikein ja arvollista, semminkin kun
kyseessä on WiO:n virallinen ystävyysjärjestö. Sulkeissa on ilmoitettu wiipurilaisten osallistujien määrä.
20.1. Savolaisen osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (yksi wiipurilainen)
27.1. Karjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (yksi wiipurilainen)
17.2. Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla (neljä wiipurilaista)
24.2. Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhla (kahdeksan wiipurilaista)
24.2. Vasa nationin vuosijuhla (kolme wiipurilaista)
24.2. Östra Finlands Nationin vuosijuhla (yksi wiipurilainen)
10.3. Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhla (kuusi wiipurilaista)
17.3. Åbo Nationin vuosijuhla (yksi wiipurilainen)

22.3. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kevätkokous (yksi wiipurilainen)
24.3. Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhla (11 wiipurilaista)
24.3. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhla (yksi wiipurilainen)
24.3. Varsinaissuomalaisen osakunnan vuosijuhla (kolme wiipurilaista)
25.–27.3. Satakuntalaisen Osakunnan Festival på båten (kaksi wiipurilaista)
7.4. Nylands Nationin vuosijuhlan jatkot (kuusi wiipurilaista)
7.4. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla (yksi wiipurilainen)
14.4. Eteläsuomalaisen osakunnan Eskon häät (yksi wiipurilainen)
27.4. Teknologföreningenin kuraattorinvaihtokaronkka (yksi wiipurilainen)
12.5. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka (yksi wiipurilainen)
14.5. Helsingin yliopiston osakuntien rehtoripäivälliset (yksi wiipurilainen)
26.–29.7. Savolaisen osakunnan tervahöyryristeily (kaksi wiipurilaista)
31.8. Keskisuomalaisen Osakunnan rapujuhlat (yksi wiipurilainen)
8.9. Kymenlaakson Osakunnan rapujuhlat (seitsemän wiipurilaista)
29.9. Kymenlaakson Osakunnan fuksisitsit (viisi wiipurilaista)
29.9. Åbo Nationin kuraattorinvaihtokaronkka (yksi wiipurilainen)
21.9. Hämäläis-Osakunnan kaudenavajaiset (15 wiipurilaista)
10.10. Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhla (neljä wiipurilaista)
13.10. LTKY:n vuosijuhla (kolme wiipurilaista)
13.10. Östra Finlands Nationin Kruthorn-sitsit (kaksi wiipurilaista)
19.10. Osakuntalaisen Unionin rangaistusbileet (20 wiipurilaista)
26.10. Osakunnat 375 -gaala (24 wiipurilaista)
27.10. Satakuntalaisen Osakunnan satakuntalainen ehtoo (kolme wiipurilaista)
2.11. WiOL:n konsertti (12 wiipurilaista)
2.11. Varsinaissuomalaisen osakunnan Turun palo (kaksi wiipurilaista)
3.11. Kymenlaakson Osakunnan rajanylitys (11 wiipurilaista)
24.11. HYYn vuosijuhla (kolme wiipurilaista)
10.12. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan glögi-iltama (10 wiipurilaista)
5.12. Keskisuomalaisen Osakunnan nauhanjakoillalliset (yksi wiipurilainen)

22. Senioritoiminta
Seniores Wiburgensesin toimintakertomus 2018
Vuonna 2018 seniorien toiminta jatkui säännöllisillä lounailla ja kulttuurin harrastamisella
museokäyntien, sekä teatteriesitysten muodossa. Tänä vuonna tapahtumista ei noussut selkeitä
jäsenten suosikkeja, vaan kävijämäärä tapahtumissa oli melko tasainen. Eniten osallistujia oli
Vappulounaalla (19 henkeä) ja seniorisitseillä (18 henkeä).
SW:n omia tapahtumia järjestettiin vuoden aikana 8 kappaletta, joista 1 jouduttiin perumaan
(Kansallismuseon Suomen tarina -näyttely) vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäksi DG:n osakunnat
järjestivät päivälliset Uudella ylioppilastalolla 45 vuotta kestäneen yhteisen taipaleen kunniaksi. Näihin
juhliin olivat tervetulleita myös entiset wiipurilaiset ja SW:n jäsenet. Vuonna 2018 järjestettiin kuitenkin
vähemmän tapahtumia (8 kpl) kuin vuonna 2017 (12 kpl) (vuosikokousta ei ole laskettu mukaan).
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 58 (11.12.2018), mikä on vähemmän kuin viime vuonna (v.2017 –
67) (v. 2016 – 59 kpl). Uusia jäseniä saatiin mukaan toimintaan 7 kappaletta (v. 2017 – 3 kpl, v.2016 – 6
kpl). Jäsenmaksuja saatiin 1420 € (11.12.2018) (v. 2017 – 1640 €, 2016 – 1395 €).
Seniores Wiburgensesin tapahtumia vuonna 2018:
Päivämäärä

Tapahtuma

Osallistujia

7.2.2018

Vuosikokous, Vironkatu 12

6

21.2.2018

Humanistispeksi

2

5.3.2018

Lounas, Zinnkeller

18.3.2018

Munanlitsaus

15

11.4.2018

Suomen tarina -näyttely
Kansallismuseossa

peruttu

1.5.2018

Vappulounas Hotelli Tornissa

17+2

Yhteisosakunnalliset päivälliset
DG osakunnat 45v., Uusi
Ylioppilastalo
11.5.2018

(ei SW:n järjestämä)

8

12.10.2018

Seniorisitsit osakunnalla

18

24.10.2018

Eduskuntavierailu, Jukka Kopran
vieraana

16

2.11.2018

Gabriel -esitys Kansallisteatterissa

7

11.12.2018

Joululounas ravintola Perhossa

11

- Humanistispeksiin mentiin yhdessä Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Lähtöä innoitti monelle nuorelle
seniorille tutun civiksen ahkeroiminen speksin kulisseissa, ja nähtiinpä hänet vilaukselta lavallakin. DDRaiheinen speksi oli upeasti toteutettu ja piti otteessaan alusta loppuun asti.
- Lounaalla 5.3 nautittiin Zinnkellerin herkullisista ruuista ja kuunneltiin Charlotta Wolfin esitystä
aiheesta "Viipurilaiset suurkauppiaat kulttuurivaikuttajina pitkällä 1800-luvulla".
- Munanlitsaus 18.3. on aikuisten ja lasten tapahtuma, jossa pääsi jälleen kerran maalailemaan
pääsiäismunia ja kisaamaan litsaukselle perinteisissä lajeissa.
- Hotelli Tornin Vappulounas 1.5. tarjosi wiipurilaisille herkullisen ja monipuolisen vappumenuun.
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajista tuli kvartetti esiintymään ja lisäksi laulettiin yhteislauluja.
- DG:n osakunnat (WiO, KyO, KO) järjestivät keväällä yhteisosakuntalaiset päivälliset 45 vuotisen
yhteisen taipaleensa kunniaksi. Juhlissa oli sekä nykyosakuntalaisia että senioreita. Ruokaa, juomaa ja
laulua!
- 12.10. järjestettiin SW:n omat seniorisitsit osakunnalla. Paikalla oli pari nuorta senioria sekä vielä
opiskelevaa wiipurilaista sekä tietysti muita SW:n jäseniä. Paikalla olleet entiset WiOLilaiset ilahduttivat
esityksellään, ja laulaja Jenni Lättilä veti yhteislauluja aivan omalla tasollaan.
- 24.10. oli odotettu vierailu Arkadianmäelle. Meidät otti vastaan kokoomuksen edustaja Jukka Kopra
avustajineen. Kokoomuksen ryhmähuoneessa saatiin skumppaa ja sai esittää monenkirjavia kysymyksiä
edustaja Kopralle.
- 2.11. käytiin katsomassa Kansallisteatterissa Gabriel -näytelmä. Produktio oli pieni, vain 4 näyttelijää,
mutta lopputulos loistava!
- 11.12. nautittiin vasikanposkea ym. herkullista Perhon joululounaalla ja FT Heikki Rausmaa TuglasSeurasta puhui meille aiheesta: ” Ei sanoin vaan teoin - Suomen tuki Viron uudelleenitsenäistymiselle”.
Lisäksi hallitus kokoontui 5 kertaa (31.1., 7.2. vuosikokous ja uuden hallituksen kokous, 19.6., 22.8.).
Seniores Wiburgensesin hallitukseen kuuluivat vuonna 2018:
Maria Heiskanen (pj),
Ilkka Kuivalainen (varapj),
Suvi Okkola (Wiipurilaisen Osakunnan kuraattori),
Anssi Tuovinen,
Laura Saloniemi,
Karoliina Kähö,
Ville Inkiläinen,
Eero Huvio,
Jenni Lättilä,
Kimmo Metsä (vain yksivuotiskausi),
Leena Vasara (seniorisihteeri).

Anton Falkenberg ja Mikko Eronen toimivat toiminnantarkastajina, Annika Ampuja ja Emma Luoto
varatoiminnantarkastajina.

23. Asuntolatoiminta
Osakunnan vuokraamat asunnot sijaitsevat Mäkelänrinne 5 A:ssa Vallilassa ja uusille opiskelijoille
tarkoitetut fuksiasunnot Domus Academicalla Töölössä. Osakunta huolehtii myös Vallilassa ja Kalliossa
sijaitsevien Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön omistamien asuntojen vuokraamisesta.
Varsinaisessa asuntohaussa 26.2.–3.4. oli haussa yhteensä 15 asuntoa, joihin tuli 20 hakemusta.
Asuntolatoimikunta teki asukasvalinnat osakunta-aktiivisuuteen ja opintomenestykseen pohjautuvan
pisteytyksen mukaisesti. Ilman asuntoa jääneet sijoitettiin pisteidensä mukaiseen järjestykseen
jonotuslistalle. Asuntojaosta ei tehty valituksia.
Uusien opiskelijoiden asuntohaku järjestettiin 5.6.–5.7. sähköisellä e-lomakealustalla, kuten
edeltävänäkin vuonna. Hakemuksia saapui yhteensä 20, joista yksi jouduttiin hylkäämään. Asuntoja
jaettiin arvalla viisi kappaletta, ja ilman asuntoa jääneet sijoitettiin jonotuslistalle sattumanvaraiseen
järjestykseen. Asuntojaosta ei tehty valituksia.
Hakuaikojen ulkopuolella myönnettiin asuntoja uusille vuokralaisille sikäli kun aiempi vuokralainen
irtisanoi vuokrasopimuksensa kesken kauden. Ensisijaisesti uusi vuokralainen pyrittiin löytämään
jonotuslistalta, mutta jollei kukaan listalla olijoista halunnut ottaa asuntoa vastaan, järjestettiin
ylimääräinen asuntohaku. Käytännössä tällaisten uusien vuokralaisten löytäminen ja ylimääräisten
asuntohakujen järjestäminen oli pitkälti asuntolasihteerin tehtävä, ja asuntolatoimikunta antoi
kokouksissaan hänen tekemilleen asukasvalinnoille taannehtivan siunauksensa.

24. HYYn edustajisto
HYYn edustajiston varsinaisena jäsenenä toimi vaalikauden vaihtumiseen asti osakuntalaisessa
edustajistoryhmässä Otto Kaplas ja varajäseninä Otso Heiskanen sekä Suvi Okkola. Vuosittain toistuvien
asioiden ohella edustajisto päätti muun muassa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta, HYY
Yhtymän omistajastrategiasta ja Ylioppilaslehden päätoimittajasta. Lisäksi edustajistoryhmät kävivät
neuvotteluita hallituksen valintatavasta, minkä myötä kaikki edustajistoryhmät ovat edustettuina
vuoden 2019 hallituksessa. Erityistä huomiota osakuntalaisten keskuudessa herättivät HYY Yhtymän
tekemät suuret kiinteistökaupat ja eräät tilajakoprosessiin liittyneet järjestöpoliittiset päätökset. Näistä
kaikista – ja muistakin – HYY-kuulumisista kerrottiin ja keskusteltiin osakunnan kokouksissa.
Syksyllä 2018 käytiin myös edustajistovaalit. Osakunnan vaalipäällikköinä toimivat Oona Laine, Niklas
Nurminen ja Piia Pohjalainen. Lisäksi osakuntalaisen vaalirenkaan vaalipäällikkönä toimi yhdessä KyO:n
Salli Ahtiainen-Helanteen kanssa Patrik Nurminen. Vaalirenkaan asettamien ehdokkaiden määrä väheni
edellisistä vaaleista, ja vastaavasti väheni myös ääni- ja paikkamäärä. Osakuntalainen edustajistoryhmä
sai uuteen edustajistoon 4 paikkaa. Positiivisina seikkoina voidaan pitää sitä, että Wiipurilaisen
Osakunnan Aino Pesonen keräsi kunnioitettavan 72 äänen saaliin, ja että ESO:n Linda-Liisa Kelokari
toimii vuoden 2019 hallituksen talousjohtokunnan puheenjohtajana.
Wiipurilaisia osallistui vaaleihin ainakin myös HYAL:n ja edistyksellisten ehdokkaina.

25. Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunta
Huoneistotoimikunta eli HTK koordinoi Karjalaisen Osakunnan, Kymenlaakson Osakunnan ja
Wiipurilaisen Osakunnan yhteisten toimitilojen ylläpitämistä ja yhteistyötä. Vuodesta 2012 lähtien

samoissa tiloissa on toiminut Hyvät Martat ja vuodesta 2017 lähtien myös Akateeminen Olutseura ja
Käyttiksen speksi. Vuonna 2018 HTK:n toimintaan osallistuivat Wiipurilaisesta Osakunnasta Ella Kälvälä
(varapuheenjohtaja), Niklas Nurminen (klubimestari) ja Essi Kuukka (apulaisklubimestari).
Kymenlaakson Osakunnalla sekä Karjalaisella Osakunnalla oli molemmilla huoneistotoimikunnassa
kolme edustajaa. Lisäksi Wiipurilaisen Osakunnan Laulajilla, Hyvillä Martoilla, Akateemisella
Olutseuralla ja Käyttiksen speksillä oli yksi edustaja yhdistystä kohden.
Huoneistotoimikunta kokoontui kevät- sekä syyslukukaudella kerran kuukaudessa. Kokousten välillä
HTK:n Facebook-ryhmä toimi aktiivisena viestintäkanavana. Huoneistotoimikunnan tehtävät koostuivat
kolmen osakunnan ja muiden yhdistysten yhteisten asioiden järjestelemisestä, hankintojen
miettimisestä sekä tilojen kunnossapidosta. Kulkulupien uusiminen tiloihimme tehtiin vuoden alussa
järjestökohtaisesti. HTK oli yhteydessä HYYn suuntaan muun muassa siivouskomerosta katoavien
välineiden ja kalusteiden luovutussopimuksen tiimoilta. HTK aloitti vuoden aikana kaksi isompaa
prosessia, pankin kilpailutuksen ja ohjesääntöjen uudistamisen, jotka vaativat vielä hyväksynnän
osakuntien neuvostoilta.
Huoneistotoimikunta järjesti vuoden aikana myös tapahtumia tilojen siisteyden ja yhteishengen
ylläpitämiseksi. HTK järjesti kaksi yhteissiivouspäivää, ensimmäisen kevät- ja toisen syyslukukauden
loppupuolella. Siivoustapahtumassa oli edustettuna kaikki kolme osakuntaa, sekä Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajat ja Hyvät Martat. Siivouspäivien lisäksi kesän aikana HYY vahautti osakuntatilojen
lattiat sekä tiivistytti ikkunat. Keväällä järjestettiin perinteiset HTK:n pikkujoulut, jotka olivat tänä
vuonna avoimet kaikille tilojen käyttäjille. Juhlat järjestettiin kiitoksena edellisen vuoden toimijoiden
panoksesta tilojen kunnossapitoon, ja niiden teemana oli kieltolaki.
Vuoden 2018 alussa huoneistotoimikunta toteutti palautekyselyn, jonka perusteella lähdettiin
tekemään tarpeellisia muutoksia ja toivottuja hankintoja osakuntatiloihin. Osakuntatiloissa muutettiin
isoimpien pöytien järjestystä, mikä mahdollisti enemmän osallistujia pöytäjuhliin. Vuoden suurimmat
hankinnat olivat uusi videotykki ja flyygelin penkki hajonneen tilalle. Lisäksi tehtiin pieniä keittiö-,
toimisto- sekä siivousvälinehankintoja. HTK päätti poistaa Tohtori-varaston avaimen yhteisestä
avainnipusta ja piilottaa toimiston avaimet uudestaan väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Lisäksi HTK
pohti DGO:n yhteisen Facebook-ryhmän etikettiä ja pyysi toimijoita hoitamaan käytännön tila-asiat vain
huoneistotoimikunnan kautta parantaakseen yleistä ilmapiiriä.

26. Liitteet
26.1. Osakunnan (lähes) kaikki tapahtumat osallistujamäärineen
HYYn talousjohtokunnan jäsenten tehtävän helpottamiseksi muiden osakuntien kanssa yhteistyössä
järjestetyt tapahtumat on merkitty tähdellä (*), tapahtumat, joihin on osallistunut vähemmän kuin viisi
wiipurilaista, on merkitty punaisella värillä, ja säännölliset tapahtumat, kuten osakuntaneuvoston ja
osakunnan kokoukset, on merkitty vaaleansinisellä värillä.
10.1. LUX-ekskursio, 7 wiipurilaista
14.1. tiedotustoimikunnan kokous
16.1. osakuntaneuvoston kokous, 11 wiipurilaista
16.1. osakunnan kokous, 33 wiipurilaista
19.1. WiOjuo:n lenkki, 3 wiipurilaista
19.1. Kuraattorinvaihtokaronkka, 40 wiipurilaista
20.1. varjovirkailijanvaihtokaronkka, 20 wiipurilaista
24.1. asuntolatoimikunnan kokous, 6 wiipurilaista
*24.1. sählyvuoro, 10 osallistujaa

30.1. osakuntaneuvoston kokous, 13 wiipurilaista
30.1. osakunnan kokous, 36 wiipurilaista
31.1. ulkoasiaintoimikunnan kokous, 6 wiipurilaista
2.2. Saimaa-ilmiö-ekskursio, 4 wiipurilaista
*7.2. sählyvuoro, 16 osallistujaa
8.2. koulutustoimikunnan kokous
9.2. WiOjuo:n lenkki, 7 wiipurilaista
10.2. akateemisen kyykän MM-kilpaekskursio, 12 wiipurilaista
*13.2. laskiaissauna, 15 wiipurilaista
14.2. tanssiharjoitukset, 3 wiipurilaista, 22 muuta osallistujaa
15.2. luisteluekskursio, 6 wiipurilaista
16.2. tuulipukusitsit, 23 osallistujaa
20.2. osakuntaneuvoston kokous, 9 wiipurilaista
20.2. osakunnan kokous, 22 wiipurilaista
21.2. ekskursio humanistispeksin näytökseen, 9 wiipurilaista
22.2. ekskursio Taidehallin näyttelyyn, 5 wiipurilaista
23.2. vuosijuhlatanssiharjoitukset, 6 wiipurilaista
26.2. Kylttyyrin tyrmiö -iltama, 18 wiipurilaista ja 7 hämäläistä
27.2. vuosijuhlalenkki, 7 wiipurilaista
27.2. osakuntaneuvoston kokous, 9 wiipurilaista
27.2. osakunnan juhlakokous, 28 wiipurilaista
28.2. ratikkasitsit, 40 osallistujaa
1.3. kyykkä- ja saunailta, 20 osallistujaa
2.3. kansainväliset illalliset, 21 osallistujaa
3.3. vuosijuhla, päiväjuhlassa 107, iltajuhlassa 145, jatkoilla 130 osallistujaa
4.3. silliaamiainen, 68 osallistujaa
9.3. B-fest, 25 osallistujaa
20.3. osakuntaneuvoston kokous, 11 wiipurilaista
20.3. osakunnan kokous, 32 wiipurilaista
22.3. SaiPa-TPS-kisakatsomo, 10 wiipurilaista
24.3. tapaaminen korp! Amicitian edustajien kanssa, 5 wiipurilaista
27.3. tiedotustoimikunnan kokous
*28.3. Liisankadun debatti, 20 osallistujaa
3.4. inspehtorin virpominen, 3 wiipurilaista
7.4. herrapäivälliset, 25 wiipurilaista
10.4. osakuntaneuvoston kokous, 10 wiipurilaista
10.4. osakunnan kokous, 20 wiipurilaista
11.4. asuntolatoimikunnan kokous, 8 wiipurilaista
*12.4. saunaton ilta, 21 osallistujaa
13.–15.4. Wiipuripäivät, 20 wiipurilaista ja 50 LTKY:laista
16.4. WOSu:n iltarastit, 2 wiipurilaista
17.4. WiOjuo:n lenkki, 5 wiipurilaista
18.4. Willimiehen Wipellys -ekskursio, 11 wiipurilaista
24.4. osakuntaneuvoston kokous, 12 wiipurilaista
24.4. osakunnan kokous, 29 wiipurilaista
25.4. koulutustoimikunnan kokous
26.4. trampoliinipuisto Rush -ekskursio, 7 wiipurilaista
*27.4. biitsisitsit, 135 osallistujaa

28.4. WOSu:n iltarastit, 5 wiipurilaista
29.4. vappuetkot, 25 osallistujaa
30.4. vappuaatto, 20 wiipurilaista
1.5. vappupiknik, 17 osallistujaa
4.5. pelihalliekskursio, 3 wiipurilaista, 8 satolaista
5.5. WOSu:n iltarastit, 3 wiipurilaista
8.5. WiOjuo:n lenkki, 6 wiipurilaista
*11.5. DGO45-juhlat, 60 osallistujaa
15.5. osakuntaneuvoston kokous, 7 wiipurilaista
15.5. osakunnan kokous, 23 wiipurilaista
17.5. WOSu:n iltarastit, 4 wiipurilaista
24.5. suursitsit, 40 wiipurilaista
26.5. WOSu:n iltarastit, 5 wiipurilaista
12.6. WOSu:n iltarastit, 4 wiipurilaista
16.–17.6. Jukolan viesti ja Venlojen viesti, 13 wiipurilaista
13.7. White party -bileet, 90 osallistujaa
17.7. asuntolatoimikunnan kokous, 4 wiipurilaista
*3.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat, 70 osallistujaa
*10.–12.8. Viipurin-matka, 11 wiipurilaista
17.–19.8. kesäretki, 18 wiipurilaista
20.–22.8. abi-infokiertue, 10 wiipurilaista
25.8. inspehtoripäivälliset, 7 wiipurilaista
1.9. WOSu:n iltarastit, 4 wiipurilaista
3.9. fuksidiskoetkot ja DGO:n kaudenavajaiset, 50 osallistujaa
4.9. osakuntaneuvoston kokous, 11 wiipurilaista
4.9. osakunnan kokous, 39 wiipurilaista
6.9. grilli-ilta, 53 wiipurilaista
8.9. WOSu:n iltarastit, 4 wiipurilaista
13.9. punkkua ja patonkia, 28 wiipurilaista
18.9. osakuntaneuvoston kokous, 11 wiipurilaista
18.9. osakunnan kokous, 34 wiipurilaista
*20.9. DGO:n fuksiaiset, 57 osallistujaa
*21.9. Hämäläis-Osakunnan kaukkarietkot, 15 osallistujaa
22.9. fuksisitsit, 40 wiipurilaista
24.9. Rakkautta & Anarkiaa -ekskursio, 2 wiipurilaista
*26.9. DGO:n uusien ilta, 10 wiipurilaista, 13 muuta DGO:laista
*27.9. Jouko Piho -ekskursio, 6 wiipurilaista
*DGO:n fuksiseikkailurasti, 7 rastinpitäjää
2.10. osakuntaneuvoston kokous, 10 wiipurilaista
2.10. osakunnan kokous, 36 wiipurilaista
*6.10. DGO:n fuksibileet, 50 osallistujaa
8.10. asuntolatoimikunnan kokous, 5 wiipurilaista
12.10. seniorisitsit, 18 osallistujaa
16.10. osakuntaneuvoston kokous, 8 wiipurilaista
16.10. osakunnan kokous, 35 wiipurilaista
20.10. daamipäivälliset, 42 wiipurilaista
24.10. keilahalliekskursio, 9 wiipurilaista
25.10. HeTEKa-päivä, 10 wiipurilaista

30.10. osakuntaneuvoston kokous, 14 wiipurilaista
30.10. osakunnan kokous, 38 wiipurilaista
2.11. ekskursio WiOLin konserttiin, 12 wiipurilaista
7.11. DGO:n vaalivalvojaiset, 25 osallistujaa
13.11. osakuntaneuvoston kokous, 11 wiipurilaista
13.11. osakunnan kokous, 35 wiipurilaista
15.11. virkailijailta, 25 wiipurilaista
16.11. huutokauppasitsit, 20 wiipurilaista
20.11. kiipeilyekskursio, 9 wiipurilaista
21.11. tanssi- ja etiketti-ilta ynnä piirakkatalkoot, 30 wiipurilaista
22.11. osakuntaneuvoston kokous, 12 wiipurilaista
27.11. osakunnan vaalikokous, 49 wiipurilaista
30.11. Wiipurin pamaus, 180 osallistujaa, jatkoilla kävi yhteensä 230 henkeä
1.12. pamaussillis, 70 osallistujaa
1.–2.12. varjopamaus, 20 osallistujaa
6.12. itsenäisyyspäivän lounaalla 24 wiipurilaista, juhlakulkueessa 30 wiipurilaista, jatkoilla 60 henkeä
11.12. osakuntaneuvoston kokous, 13 wiipurilaista
11.12. osakunnan kokous, 34 wiipurilaista
12.12. SaiPa-HIFK-otteluekskursio, 8 wiipurilaista
13.12. asuntolatoimikunnan kokous, 6 wiipurilaista
Yllä lueteltujen tapahtumien lisäksi wiipurilaiset pelasivat yhdessä kymenlaaksolaisten ja karjalaisten
kanssa sählyä Kumpulan Unisportilla joka keskiviikkoilta lukuun ottamatta kesätaukoa, jolloin pelattiin
jalkapalloa. Tarkempaa tietoa noiden pelien osallistujamääristä alkuvuoden paria kertaa lukuun
ottamatta ei valitettavasti ole jäänyt talteen.
26.2. Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat
Erillisenä liitteenä.
26.3. Wiipurilaisen Osakunnan Rokkiorkesteri
Wiipurilaisen Osakunnan rokkiorkesterin tehtävänä on tukea osakuntalaisten
musiikkiharrastusmahdollisuuksia ja tarjota musiikkielämyksiä osakuntalaisille ja muille konserttien
sekä muiden musiikkiin liittyvien tapahtumien muodossa. Vuonna 2018 WOROn toimintaan kuului
kerhon säännöllinen harjoittelu kerhon vuokraamalla harjoitusvuorolla ja neljässä tapahtumassa
esiintyminen.
Vuosikokous
WORO ei saanut vuonna 2018 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 ollut valittu.
Harjoittelu
WOROn järjestämiin soittoharjoituksiin osallistui vuoden aikana kaksi Wiipurilaisen osakunnan jäsentä.
Harjoituksissa soitettiin WOROn jäsenten ehdottamia rock-ja pop-kappaleita. Harjoituksia järjestettiin
viikottaisella vakiovuorolla SatO:n bändikämpällä lomakausia lukuunottamatta. Harjoitusten
tavoitteena oli harjoitella kappaleita tulevia esiintymisiä varten.

Esiintymiset
WORO esiintyi neljässä tapahtumassa vuoden 2017 aikana.
10.2. - Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlien jatkot
24.3. - Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlien jatkot
22.9. - Hääkeikka Turussa
17.11. - Keikka 30-vuotisjuhlilla Lemillä
26.4. Stipendisäätiön toiminta
Erillisenä liitteenä.

