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1. Osakunnan tarkoitus 

 

Wiipurilaisen Osakunnan (WiO) tarkoituksena on tarjota Etelä-Karjalasta kotoisin oleville, 

siirtokarjalaisten jälkeläisille ja muille karjalaishenkisille opiskelijoille mielekkäitä 

ajanviettomahdollisuuksia, tiloja omaehtoiseen toimintaan sekä tilaisuuksia tutustua muiden alojen ja 

osakuntien opiskelijoihin. Osakunta pyrkii toiminnassaan luomaan ja vaalimaan sekä karjalaista että 

opiskelijakulttuuria. 

 

2. Säännöllinen toiminta  

 

Osakunnan kokous ja osakuntaneuvosto kokoontuvat lukukausien aikana 2–3 viikon välein. Lisäksi 

säännöllisesti lukukausien aikana kokoontuvat tiedotus-, ohjelma-, ulkoasiain-, koulutus- ja 

asuntolatoimikunta sekä osakuntalehti Willin toimituskunta. Keskiviikkoisin tarjoillaan 

keskiviikkokahvit, joista järjestelyvastuussa on kukin Domus Gaudiumin osakunnista vuorollaan. 

Tämä osaltaan edistää yhteistiloissa olevien osakuntien eli Wiipurilaisen, Karjalaisen ja 

Kymenlaakson Osakunnan yhteishenkeä.  

 

3. Kerhotoiminta 

  

Osakunnassa toimivat kotiseutukerho, kyykkäkerho sekä Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat 

(WOSu). Kyykkäkerho osallistui jo kuluvana vuonna Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin 

lauantaina 8.2., lisäksi ympäri vuoden järjestetään kyykkätreenejä. WOSu lähettää 

suunnistusjoukkueita sekä Jukolan että Venlojen viestiin, tänä vuonna Rovaniemelle. Lisäksi kerho 

järjestää suunnistusharjoituksia osakuntalaisille. Kotiseutukerhon toimintaan puolestaan lukeutuvat 

jouluiset karkkitalkoot, perinneruokailta sekä retket. 

 

Näiden kerhojen lisäksi osakunnassa vaikuttaa WiOJuo, osakunnan epävirallinen lenkkikerho. 

Kerhon on nimensä mukaisesti tarkoitus saada osakuntalaiset kokoontumaan juoksulenkkien 

merkeissä. Tarkoitus on, että kuka tahansa – oli sitten kova juoksuharrastaja tai ei – pääsee mukaan. 

Lenkkien ohella voidaan myös pitää kuntopiiriä. 

 

4. Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat 



Ks. liite. 

 

5. Koulutustoiminta 

 

Koulutustoimikunta keskittyy osakunnan markkinoimiseen kanta-alueen lukioissa sekä 

huolehtimaan yhdessä fuksisihteerien kanssa siitä, että uudet opiskelijat pääsevät mukaan 

osakuntatoimintaan ja sitoutuvat siihen. 

 

Perinteinen abi-infokiertue järjestetään todennäköisimmin elokuun puolivälin tienoilla. Kiertueella 

on tarkoitus esitellä osakuntaa, Helsingin yliopistoa sekä muita pääkaupunkiseudun korkeakouluja 

abiturienteille sekä muille lukio-opiskelijoille. Yleisten esittelyjen ohella jätetään aikaa 

kysymyksille ja vapaamuotoiselle keskustelulle lukiolaisten kanssa. 

 

HeTEKA-päivä (Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille) järjestetään edellisvuosien tapaan syksyllä 

2020. Tällöin maakunnan abiturienteille sekä muille lukiolaisille järjestetään bussikuljetus Etelä-

Karjalasta Helsinkiin, jossa heidät viedään vierailulle eri kampuksille sen mukaan, mistä 

tieteenaloista he ovat kiinnostuneita. Illalla kokoonnutaan osakuntalaisten ja lukiolaisten kesken 

osakunnan tiloihin tutustumaan erityisesti osakuntatoimintaan. Viime vuonna kokeiltiin 

vapaamuotoisempaa iltaohjelmaa virallisten esittelyjen sijaan, ja tätä luultavimmin halutaan jatkaa 

tänäkin vuonna. 

 

Syksyn mittaan fukseihin ja osakunnasta kiinnostuneille opiskelijoille järjestetään erilaisia 

tapahtumia, joissa pääsee tekemään tuttavuutta vanhempiin osakuntalaisiin ja osakunnan 

toimintaan. Osallistumiskynnys pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, ja koulutustoimikunta 

huomioi maakunnasta saapuvien fuksien erityistarpeet Helsinkiin tutustumisessa esimerkiksi 

järjestämällä yhteislähtöjä tapahtumiin keskeisiltä maamerkeiltä. Lisäksi fuksisihteerit postittavat 

osakuntalehti Willin fuksinumeron tiedossa oleville potentiaalisille uusille jäsenille. Syksyn 

tapahtumatarjontaan kuuluu monenlaista toimintaa, kuten perinteinen grilli-ilta ja fuksisitsit, sekä 

fuksisihteerien itse ideoimia meininkejä, kuten ratikka-ajelu, peli-ilta ja fuksibileet. 

 

Ennen vuosijuhlaa ja Pamaus-juhlaa osakuntalaisille opetetaan vanhoja tansseja ja osakuntalauluja 

sekä akateemisten pöytäjuhlien etikettiä. Tästä on hyötyä erityisesti uusille osakuntalaisille, jotka 

usein eivät vielä ole ehtineet osallistua akateemisiin pöytäjuhliin.  



6. Urheilutoiminta 

 

Liikuntasihteerit järjestävät lukukausien aikana osakuntalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen 

urheilun harrastamisen erilaisten, välillä erikoistenkin, urheilulajien muodossa. Osakunta tukee 

jäsentensä liikuntatoimintaa myös taloudellisesti. Ekskursioita on luvassa ainakin kanta-alueen 

urheilujoukkueiden peleihin Helsingissä. Liikuntasihteerit ovat linjanneet, että heitä kiinnostaisi 

esimerkiksi boulderointi, rush, luistelu, keilaaminen, avantouinti sekä päiväretki Nuuksioon. 

Mahdollisesti voitaisiin viedä osakuntalaisia maauimalaan, sulkapalloilemaan tai ampumaradalle.  

 

Osakunnan kyykkäkerho järjestää kyykkäharjoituksia ja osallistuu kerhojen välisiin turnauksiin, 

kuten Akateemisen kyykän MM-kisoihin. Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat järjestävät 

säännöllistä lenkkeily- ja suunnistustoimintaa. Kesällä 2020 WOSu osallistuu Rovaniemen 

Jukolaan. Tämän lisäksi WOSun suunnitelmissa on lähettää viime vuoden tapaan osakunnalta 

joukkue 53. Sulkavan suursoutuihin 9.-12.7.2020.  

 

Lisäksi osakunta osallistuu osakuntien yhteiseen urheilutoimintaan, joka sisältää muun muassa 

sählyä keskiviikkoisin Kumpulan Unisportilla yhdessä keskisuomalaisten ja karjalaisten kanssa. 

Onpa ollut puhetta myös kaikkien osakuntien yhteisestä urheilutapahtumasta, johon wiipurilaiset 

haluavat myös ottaa osaa. 

 

7. Kulttuuritoiminta 

 

Osakunnan kulttuuritoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa osakuntalaisia monenlaisiin 

kulttuurisiin elämyksiin ihmisläheisesti ja kiinnostavasti. Osallistumista ekskursioille tuetaan 

rahallisesti, ja kulttuurisihteeri ottaa myös osakuntalaisten toiveet laajalti 

huomioon. Ainakin jatketaan vuosien ajan perinteenä ollutta B-fest -tapahtumaa, jossa katsotaan 

vuorokauden ympäri B-luokan elokuvia. Lisäksi kulttuurisihteeri pyrkii järjestämään ekskursioita 

sirkukseen, museoihin, tanssiesityksiin, teatteriin ja pantomiimiesityksiin.  

 

8. Maakuntatoiminta 

 

Osakunnan kanta-alueeseen pidetään yhteyttä järjestämällä kesäretki johonkin Etelä-Karjalan 

kuntaan, tänä vuonna siihen suurimpaan ja kauneimpaan eli Lappeenrantaan. Elokuisena 



viikonloppuna tutustutaan isäntänä toimivaan kuntaan ja sen moninaisiin palveluihin ja 

kulttuuritarjontaan. Kesäretkeen kuuluu perinteisesti myös kyykkäottelu kunnanisiä vastaan. 

Lappeenranta on vastaanottavainen osakuntalaisten suhteen, ja alustavia suunnitelmia on 

viikonlopun suhteen tehty. 

 

9. Osakuntalehti 

 

Osakuntalehti Willi on noin 24-sivuinen, B5-kokoinen riippumaton osakunnan äänenkannattaja, 

joka julkaistaan myös osakunnan nettisivuilla. Lehti toimitetaan osakuntalaisten 

lisäksi myös osakunnan senioriyhdistyksen Seniores Wiburgensesin jäsenille sekä Wiipurilaisen 

Osakunnan Stipendisäätiön hallituksen jäsenille. 

 

Willi ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja lisäksi julkaistaan osakunnan toimintaa esittelevä 

Fuksi-Willi, joka jaetaan syyskuussa kaikille osakunnan fukseille ja muille osakunnasta 

kiinnostuneille. Willissä käydään moninaisten teemojen kautta läpi erilaisia ilmiöitä laajemmin, 

mutta erityisesti osakunnan perspektiivistä sekä osakuntatoimintaa ja -toimijoita esitellen. 

 

10.  Juhlat 

 

10.1 367. vuosijuhla 

 

Wiipurilainen Osakunta saavuttaa keväällä 2020 367 vuoden iän. Osakunnan vuosijuhlapäivä on 

5.3. Vuosijuhlaa vietetään lauantaina 7.3. iltajuhlan muodossa Paasitornissa Hakaniemessä. 

Vuosijuhlassa jaetaan osakunnan huomionosoitukset: vaakunat, ansiomerkit ja suurvaakunat. 

Vuosijuhlassa voidaan myös kutsua uusia kunniajäseniä. Tänä vuonna vuosijuhlan teemana on 

rock ’n roll. 

 

10.2 Wiipurin Pamaus 

 

Wiipurin Pamausta vietetään Pyhän Andreaan päivänä 30. marraskuuta osakunnan jumalhahmon 

Knut Possen kunniaksi. Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 525 vuotta tuosta suuresta ja mahtavasta 

ruutikellarin räjähdyksestä, josta juhlan nimi juontaa juurensa.  

 



10.3 Muut juhlat ja toiminta 

 

Keväällä osakunnalla juhlitaan jälleen monien rientojen merkeissä. Jo järjestetyn 

kuraattorinvaihtokaronkan ohella luvassa on ainakin ystävänpäiväsitsit, laskiaissauna, 

herrapäivälliset ja saunailta. Kolme vuotta osakunta on ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

tiluksilla LTKY:n järjestöjen kestittävänä, mutta tänä vuonna kuvio kääntyy toisinpäin: 

lappeenrantalaiset teekkarit ja kylterit saapuvat wiipurilaisten vieraiksi Helsinkiin 

pääsiäisviikonloppuna. Vappuna sitsataan jälleen yhteisosakuntalaisissa merkeissä ja järjestetään 

muita hulinoita niin Helsingissä kuin Viron Tartossakin. 

 

Viime vuonna ensimmäistä kertaa pidetyt terassisitsit olivat kiitelty tapahtuma, joten niitä harkitaan 

järjestettäväksi myös tänä vuonna toukokuussa. Kesällä tärkein osakuntatapahtuma ovat 

itäsuomalaiset kesäjuhlat DG-osakuntien sekä Savolaisen osakunnan ja Östra Finlands Nationin 

kesken elokuussa. Suunnitteilla on myös Viipurin matka yhdessä Östra Finlands Nationin kanssa. 

 

Syyslukukaudella järjestetään daamipäivälliset ja syyssitsit perinteisten fuksisitsien ohessa. Lisäksi 

luvassa on kaudenavajaiset yhdessä Kymenlaakson ja Karjalaisen Osakunnan kanssa, fuksiaiset, 

saunailta ja pikkujoulut. Myöskin SaWi-bailuja juhlitaan syyslukukaudella. Itsenäisyyspäivää 

juhlistetaan edellisten vuosien tapaan juhlalounaalla, haudoilla käynnillä, juhlakulkueella sekä 

jatkoilla joko Domus Gaudiumilla, Bottalla tai ehkä jossain kolmannessa lokaatiossa.  

 

Keskiviikkokahvit, jotka yhdistävät kaikki tiloissa toimivat osakunnat, pitävät päänsä edelleen. 

Niiden profiilia on tarkoitus kohottaa. 

 

11.  Suhteet muihin osakuntiin ja ylioppilasjärjestöihin 

 

Samoissa tiloissa toimivien Karjalaisen ja Kymenlaakson Osakuntien kanssa jatketaan tiivistä ja 

lämminhenkistä yhteistyötä. Tämän lisäksi osakunta korostaa tulevana vuonna laajaa yhteistyötä 

myös muiden osakuntien sekä maakunnan ylioppilaskunnan kanssa. Erityistä on, että tänä vuonna 

liikuntasihteerien on tarkoitus toiminnanohjaajan ja fuksisihteerien ohella päästä järjestämään 

kaikkien osakuntien yhteistä, suurta urheilutapahtumaa. 

  

Viime vuonna yhteistyötä kasvatettiin erityisesti uusvanhan ystävän, Satakuntalaisen Osakunnan 



kanssa, kun osakunnat elvyttivät 80-luvulta peräisin olevan tapahtuman, SaWi-bailut. Niitä 

vietettiin sitsien muodossa, ja tarkoitus on jatkaa tapahtumaa vuonna 2020. Satakuntalaiset ovat 

myös kutsuneet wiipurilaiset viime vuonna katsomaan kanssaan SaiPa-Ässät -peliä keskiviikkona 

12.2. 

 

Yksi kevään merkittävimmistä tapahtumista ovat vapun korvilla pidettävät vappusitsit, jotka on 

tyypillisesti järjestetty useamman osakunnan, kuten DGO:n osakuntien, KSOn, VSOn ja SatOn, 

kesken.  

 

Aiemmin mainittujen yhteistapahtumien lisäksi maalis-huhtikuussa järjestetään DG-osakuntien 

välinen perinteinen debatti, jonka tuomareina toimivat Osakuntien inspehtorit. 

 

Ystävyysosakuntien, Lundin yliopiston Sydskånska Nationin, Uppsalan yliopiston Västmanlands-

Dala Nationin sekä Tarton yliopiston korporaatioiden Amicitian ja Revelian kanssa ollaan 

jatkuvassa yhteydessä muun muassa osallistumalla puolin ja toisin erilaisiin vuosi- ja muihin 

juhliin. Revelian yhteistyö on erityisessä huomiossa järjestön 100-vuotisjuhlan vuoksi ja lisäksi 

siksi, että ystävyyssopimuksen solmimisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta.   

 

Muihin yliopiston osakuntiin pidetään yhteyksiä. Osakunta pyrkii lähettämään edustajansa kaikkien 

osakuntien vuosijuhliin, ja monissa juhlissa wiipurilaisia näkyykin runsain mitoin.  

 

Myös HYYn Osakuntalaisessa Unionissa ja Osakuntien yhteisvaltuuskunnassa (OYV) ja 

Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa toimitaan aktiivisesti. Osakunnalla on laajamittainen edustus sekä 

Osakuntalaisen Unionin että Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan hallituksissa sekä toimikunnissa. 

Tämä takaa poikkiosakuntalaisen yhteistyön näkyvyyden osakuntalaisten arjessa, kun wiipurilaiset 

toimijat osaavat kertoa, mitä yhteisosakuntalaisuus on ja missä siitä pääsee nauttimaan. 

Edustajistovaalit syksyllä 2020 tiivistävät yhteyksiä Unioniin. 

 

Samoin pidetään hyviä suhteita yllä myös Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan sekä 

tiedekuntajärjestöihin. Turun yliopiston Savo-Karjalaiseen Osakuntaan, Östra Finlands Nationiin 

vid Åbo Akademiin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaan pidetään yhteyttä 

esimerkiksi edustamalla heidän juhlissaan ja järjestämällä näiden kanssa mahdollisesti 

yhteistapahtumia. Tarkoitus olisi tänä vuonna aktivoitua erityisesti Turun yliopiston suuntaan 

Lappeenrannan ohella ja tiedustella, josko heidän kanssaan voisi järjestää jotain uudenlaista 



mukavaa tutustumis- ja hengailuiltamaa.  

 

 

12.  Suhteet muihin järjestöihin 

 

Wiipurilainen Osakunta on jäsen Karjalainen Nuorisoliitto ry:ssä sekäPääkaupunkiseudun 

Karjalaisyhteisöt (Pääsky) ry:ssä. Yhteyksiä näihin hoitaa järjestösihteeri tai erikseen Osakunnan 

kokouksessa valittu jäsen. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran kanssa on yhteistyötä. 

Osakunnan senioriyhdistys Seniores Wiburgenses on yksi ensisijaisista yhteistyökumppaneista.  

 

13.  Julkaisutoiminta 

 

Osakunnan uunituore laulukirja on julkaistu, ja sitä kaupitellaan aktiivisesti uusille ja vanhoille 

jäsenille sekä ystäville. Osakunnalla on myös haalarimerkkejä, joita markkinoidaan kaikille 

halukkaille. 

 

14.  Ympäristösuunnitelma 

 

Wiipurilainen Osakunta sitoutuu noudattamaan DG:n osakuntien huoneistotoimikunnan 

laatimaa ympäristösuunnitelmaa sekä ajaa HTK:n edustajien avulla ympäristösuunnitelman 

päivittämistä. HTK on ottanut käyttöön ympäristövastaavan viran, joka on täytetty myös vuodelle 

2020. 

 

15.  Turvallisen tilan periaatteet 

 

Wiipurilainen Osakunta jatkaa DG-osakuntien turvallisen tilan periaatteiden aktiivista 

noudattamista. Periaatteet laitetaan selkeästi näkyville osakuntatilojen seinälle ja kulkuluvan haltijat 

perehdytetään niihin. Tapahtumien tarkkaa ovikontrollia jatketaan ja häiriökäyttäytymiseen 

puututaan välittömästi. Viime vuoden tavoin suuriin tapahtumiin saapuvilta tarkastetaan ovella 

opiskelijakortti. Tämän lisäksi osakunta on sitoutunut noudattamaan DG:n osakuntien 

huoneistotoimikunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuuteen kiinnitetään myös tarkkaa 

huomioita osakunnan hallituksen sisällä ja käydään keskustelua liittyen siihen, miten osakunnasta 



saadaan kaikille turvallinen ja hyvä paikka olla ja viettää aikaa. 

 

16.  Senioritoiminta 

 

Vuonna 2020 jatketaan panostusta uusien seniorien hankintaan ja viestintään unohtamatta 

kuitenkaan perinteistä ohjelmaa. Vuonna 2020 keskitytään myös rahalliseen tukemiseen 

eri tapahtumissa. Tapahtumien tavoitteena on Wiipurilaisen Osakunnan entisten jäsenten 

yhteydenpito, uusien jäsenten hankkiminen, kiinnostava ohjelma ja wiipurilaisen hengen ylläpito.  

 

Toimintaan kuuluvat seniorilounaat, päivälliset, museovierailut ja retket. Uusia toimintamalleja 

kehitetään edelleen miettien koko jäsenkuntaa. Vuoden aikana järjestetään ainakin munanlitsajaiset, 

museovierailuja ja vappulounas. Tapahtumiin kutsutaan mukaan myös nykyosakuntalaisia. 

Jäsentiedotukseen yhdistys käyttää postitettavien jäsenkirjeiden lisäksi sähköpostilistaa, 

Facebook-sivua ja osakuntalehti Williä, joka lähetetään yhdistyksen taloudellisella tuella 

jäsenmaksunsa hoitaneelle jäsenelle.  

 

17.  Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2020 

 

Vuonna 2020 osakunta pyrkii kiinnittämään erityistä huomiota fuksi- ja rekryasioihin. Jokavuotinen 

haaste liittyen siihen, miten abiturientit Etelä-Karjalasta uskaltavat hakea pääkaupunkiseudun 

korkeakouluihin ja toisaalta siihen, miten fuksit löytävät osakunnalle, on otettava vakavasti. 

 

Ruoditaan erityisesti abi-infokiertueen ja HeTeKa-päivän toimivuutta ja mahdollisesti konseptien 

raikastamista entisestään. Yhtä lailla panostetaan fukseille kohdistuvaan markkinointiin esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa kesällä maksullisilla, kohdistetuilla mainoksilla. Fuksitapahtumia hiotaan ja 

mietitään entisestään, ja ylipäätään osakunnalla kannustetaan kaikkia civiksiä osallistumaan 

osakunnan esittelemiseen fukseille. Samalla kehitetään omaa viestintää sekä sisäisesti ja ulkoisesti. 

 

Osakunta jatkaa myös aiempina vuosina korostunutta yhteistyötään yli osakunta-, kaupunki- ja jopa 

maarajojen. Tarkoituksena on järjestää sekä perinteisiä että aivan uusia yhteistapahtumia muiden 

osakuntien kanssa. Wiipuripäivät, joita on tyypillisesti juhlittu Skinnarilassa, pidetään tänä vuonna 

Helsingissä niin, että lappeenrantalaiset teekkarit ja kylterit pääsevät tutustumaan 

osakuntamaailmaa. Lisätään viestintää ja yhteistyötä Turun osakuntien sekä vanhojen ystävien, 



Tarton, Uppsalan ja Lundin osakuntien kanssa.  

 

Painotetaan myös aiempaa enemmän virkailijoiden jaksamista ja motivoimista kuulostelemalla 

heidän tuntemuksiaan. Osakuntatoiminnan on oltava mielekästä ja palkitsevaa jokaiselle tekijälleen, 

ja tämä pyritään huomioimaan kaikessa tekemisessä. 

 

 


