
WIIPURILAISEN OSAKUNNAN ASUNTOHAKU 

24.2.2020–27.3.2020 

OHJEET WIIPURILAISEN OSAKUNNAN VUODEN 2020 ASUNTOHAUSSA 

Hakuaika alkaa 24.2.2020 klo 12.00 ja päättyy 27.3.2020 klo 21.00. Hakulomake on sähköinen 

ja sen löytää osakunnan sivuilta http://wiipurilainenosakunta.fi/. Hakuohje ja asuntolaohjesääntö 

löytyvät myös osakunnan sivuilta. 

Asuntoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan jäsenet tai ulkojäsenet. Jos asuntoa hakee 

useampi henkilö yhdessä, ainakin yhden heistä on oltava Wiipurilaisen Osakunnan jäsen tai 

ulkojäsen (asuntolaohjesääntö 6§). Yhteistä hakemusta ei voi jättää, vaan toisen tai molempien 

asuntoon muuttavien (siinä tapauksessa, että molemmat ovat Wiipurilaisen Osakunnan jäseniä 

tai ulkojäseniä) tulee hakea asuntoa erikseen. 

Hakemukset pisteytetään opintomenestyksen ja osakunta-aktiivisuuden perusteella. 

Varsinaisessa asuntohaussa kokonaan ilman osakuntatoimintapisteitä oleville hakijoille asunto 

myönnetään vasta sellaisten hakijoiden jälkeen, joilla on osakuntatoimintapisteitä (14§). Asunnot 

jaetaan pistejärjestyksessä hakijoiden toiveet huomioiden. Asuntohaussa ilman asuntoa jääneet 

muodostavat jonotuslistan, joka astuu voimaan, kun tulokset on vahvistettu. Pisteytysohje löytyy 

asuntohaun aikana osakunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta. 

Varsinaisessa asuntohaussa asunto myönnetään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Asunto myönnetään kuitenkin vuodeksi, jos hakija tai muu asuntoon muuttava on 

päävuokralaisena käyttänyt asumisaikaansa neljä vuotta (8§).  

ASUNNOT 

Vuoden 2020 asuntohaussa myönnetään alla lueteltuihin osakunnan asuntoihin asumisoikeus 

ajalle 1.9.2020–31.8.2022: 

Mäkelänrinne 5 A 74    18 m2 

Mäkelänrinne 5 A 14    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 26    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 31    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 32    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 35    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 72    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 75    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 76    28 m2 

Mäkelänrinne 5 A 27    47 m2 



Mäkelänrinne 5 A 37    47 m2 

Mäkelänrinne 5 A 73    47 m2 

Mäkelänrinne 5 A 77    47 m2 

 

Sturenkatu 37-41 N 132          29 m2 

Aleksis Kiven katu 12 C 110    29 m2 

Hakija ei voi hakea Mäkelänrinteestä tiettyä asuntoa, vaan laittaa asunnot haluamaansa 

järjestykseen asuntojen koon perusteella (ks. hakulomake). Jos jo osakunnan asunnossa 

asuvan hakijan pisteet riittävät, hän saa jäädä nykyiseen asuntoonsa, ellei hän toisin halua. 

Turhaa muuttamista pyritään välttämään. 

Asuntojen vuokrat ovat olleet kuluvana vuonna seuraavanlaiset. 

Asuntojen vuokriin voi tulla vielä muutoksia ennen vuokrasopimusten alkamista. 

Mäkelänrinteen asuntojen vuokrat (sis. vesi, sähkö ja internetyhteys): 

18 m2 324,00 €/kk 

28 m2 504,00 €/kk 

47 m2 799,00 €/kk 

Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun asunnot (vuokra sisältää vesimaksun). 

Sturenkatu 37-41 N132 348,00 €/kk 

Aleksis Kiven katu 12 C 110   337,00 €/kk 

Lisätietoja asunnoista (mm. pohjapiirrokset) internetsivuilta osoitteesta 

http://wiipurilainenosakunta.fi ja http://pohjalaiset.fi/kamppa/kohteet/vallila-a-talo/. 

Lisätietoja asunnoista, vuokrista ja siitä, mitä vuokriin sisältyy, voi kysyä asuntolasihteeriltä 

sähköpostitse (asuntolasihteeri.wio@gmail.com). 

ASUNTOHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN 

Täytäthän asuntohakulomakkeen (valmis lomake) jokaisen kohdan huolellisesti. 

Toimita tarvittavat liitteet sähköpostitse asuntolasihteerille ennen haun päättymistä. Tarvittavat 

liitteet on mainittu alla. Liitteet 1 ja 2 ovat pakollisia kaikille hakijoille. Puutteellisia hakemuksia 

ei käsitellä. 

HAKEMUKSEN LIITTEET: 

1. Todistus osakunnan jäsenyydestä. (Kopio jäsenmaksukuitista, tiliotteesta tai yliopiston 

läsnäolotodistuksesta, jossa maininta Wiipurilaisen Osakunnan jäsenyydestä. Helsingin 

yliopiston Weboodin henkilötietosivu, jossa näkyy osakunnan jäsenyys, käy myös.) 

2. Virallinen opintorekisteriote. Viralliseksi opintorekisteriotteeksi hyväksytään vain 



oppilaitoksen opintotoimistosta saatu ote, jossa on oppilaitoksen leima. Itse 

tulostettuja/kopioituja otteita ei hyväksytä. Sähköisesti allekirjoitettu opintorekisteriote, 

jonka ainakin HY:n opiskelijat saavat tilattua WebOodin kautta, on hyväksyttävä ja myös 

toivottava asiakirjamuoto. 

➢ Opintorekisteriotteessa myös ennen syyslukukautta 2005 suoritetut opinnot tulee 

olla merkitty opintopisteinä. 

➢ Mikäli haluat vielä opintorekisteriin kirjaamattomat, mutta jo suoritetut opintopisteet 

huomioitavan, on niistä oltava professorin, kurssin vastuuopettajan tms. 

allekirjoittama kirjallinen todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että 

opintokokonaisuus on kokonaisuudessaan hyväksytty (kaikki tentit suoritettu ja 

lopputyöt tehty). Osasuorituksia ei huomioida. 

3. Selvitys poissaololukukausista (esim. asepalvelus, äitiysloma). 

4. Jos hakija on asunut osakunnan asunnoissa viisi vuotta (lukuun ottamatta uusien 

opiskelijoiden asunnoissa asuttua aikaa), on hänen liitettävä mukaan hakemus 

lisäasumisajan myöntämiseksi. 

5. Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat selvitykset. 

Liitteet lähetetään sähköpostitse asuntolasihteerille hakuajan päättymiseen mennessä. 

Asuntolatoimikunnalla on oikeus pyytää lisäselvityksiä. 

HUOM! Mikäli et pysty toimittamaan liitteitä sähköisessä muodossa, voit toimittaa ne 

hakuajan puitteissa osakunnan lehtihuoneesta löytyvään postilaatikkoon. 

HAKUAIKA PÄÄTTYY PERJANTAINA 27.3.2020 klo 21:00. 

Hakemusten tulee tällöin olla täytetty ja palautettu, ja liitteiden toimitettu 

asuntolasihteerille (asuntolasihteeri.wio@gmail.com) tai lehtihuoneessa sijaitsevaan 

postilaatikkoon. 

Asuntohaun tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti ja sähköpostilistalla. 

Asukasvalinnoista ei voi tiedustella puhelimitse. Asuntohaussa noudatetaan osakunnan 

hyväksymää WiO:n asuntolaohjesääntöä, joka on nähtävänä  

osakunnan internetsivuilla. Hakijoiden suositellaan lukevan asuntolaohjesäännön 

huolellisesti. 

Muista tarkistaa hakemuksesi! 

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 



Lisätietoja: 

Asuntolasihteeri Aino Korhonen (asuntolasihteeri.wio@gmail.com, 0400398790 (viestillä) 


