
PISTEYTYS WIIPURILAISEN OSAKUNNAN ASUNTOHAUSSA 2021 

  

Opintomenestys: 0-2,5 pistettä 

OPINTOPISTEITÄ / LUKUKAUSI 

→ Opintopistemäärä jaetaan lukukausilla. 

(Huom! Vain kokonaiset lukukaudet, ts. kuluvaa lukukautta ei lasketa.) 

  

Esim. Henkilöllä on 60 op ja lukukausia 3 kpl: 

Laskukaava: 60/3=20, täten opintomenestyksestä henkilö saa 0,75 pistettä. 

  

Opintopisteet                               Opinnoista saatava pistemäärä 

(ks. opintosuoritusotteelta)     (pistemäärä, jonka asukas saa haussa) 

15                                               0,25 

17                                                 0,5 

19                                                 0,75 

  

21                                               1 

23                                                 1,25 

25                                                 1,5 

27                                                 1,75 

  

29                                                 2 

31                                                 2,25 

33                                                 2,5 

  

Osakuntatoiminta: 0-6,5 pistettä 

Osakuntatoiminnasta voi saada pisteitä seuraavien kriteerien mukaisesti. 

(ks. asuntohaun liite 1) 



  

Jaetusta virasta saa puolet siitä pistemäärästä, joka annetaan yksin hoidetusta virasta. Jos kuuluu 
jaetun viran puolesta osakuntaneuvostoon, näitä pisteitä ei puoliteta. 

  

  

Virkaan rinnastettaviksi tehtäviksi lasketaan lisäksi seuraavat: 

-       Osakunnan Yhteisvaltuuskunnan hallituksen jäsen tai virkailija (esim. toimikunnan jäsen) 

-       WiO:n vaalipäällikkönä toimiminen HYYn edustajistovaaleissa 

  

I   HAKUVUONNA (=Kuluva vuosi) 

1.    Hakuvuoden virka tai siihen rinnastettava tehtävä osakunnassa 1 p (puolivuotinen virka 0,5p). 
Tehtävät Domus Gaudiumin osakuntatilojen huoneistotoimikunnassa (HTK) 0,5 p. 

2.    Muut hakuvuoden virat ja/tai niihin rinnastettavat tehtävät, ja tehtävät HTK:ssa, yhteensä 
0,5 p. 

3.    Toimikuntaan kuuluminen 0,25 p/toimikunta (max 0,5 p) (poislukien HTK). Näitä pisteitä ei 
myönnetä virkansa puolesta toimikuntaan kuuluville. 

4. Neuvostoon kuuluminen 0,25p 

5. Tärkeä virka WiOL:issa 0,25 p 

  

II   ENNEN HAKUVUOTTA (=vain viimeisimmät viisi vuotta, pois lukien hakuvuosi) 

1.    Jokaisesta virkavuodesta 0,5 p (puolivuotinen tai jaettu virka 0,25 p); ja Domus 
Gaudiumin osakuntatilojen huoneistotoimikunnan tehtävistä 0,25 p/vuosi (max 0,5 p). 
Yhteensä max 0,5 p/vuosi. 

2.    Toimikuntaan kuuluminen 0,25 p/vuosi (max 0,5 p) (pois lukien HTK). Näitä pisteitä ei 
myönnetä virkansa puolesta toimikuntaan kuuluville. 

3.    Ennen hakuvuotta neuvostoon kuuluminen 0,25p/vuosi. 

4.    Tärkeä virka WiOL:issa 0,25 p/vuosi (max. 0,5 p) 

  

III  MUU OSAKUNTA-AKTIIVISUUS 

Kustakin kohdasta max 0,25 p/vuosi, max 0,5 p/kohta (yhteensä max 1,5 p). 

1.    Abi-infokiertueelle osallistuminen (ei virkansa puolesta) tai kokopäiväinen Heteka-päivään 
osallistuminen (koko Heteka-päivä, eli aamuesittelyt ja iltamenot osakunnalla = ½ päivää 
abi-infokiertueella) 

2.    Hallituspaikka Karjalaisessa nuorisoliitossa 

3.    Hallituspaikka Pääsky Ry:ssä 

4.    HYYn edustajistossa tai hallituksessa osakuntaryhmien jäsenenä toimiminen (mukaan 
lukien varajäsenet) 



5.    Osakuntalaisen Unionin hallituksen jäsen (ei virkansa puolesta) 

6.    Arpajais- tai revyyvastaavana toimiminen Pamauksessa 

7.    Ylioppilasasuntolasäätiön (YOAS) hallituksen jäsen 

8.    Tehtävä Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiössä 

9.    Puheenjohtajuus osakunnan virallisissa kerhossa 

10. Edellä mainittujen lisäksi muut vastuutehtävät, joihin hakija haluaa vedota. Tehtävistä 
annetaan pisteitä Wiipurilaisen Osakunnan asuntolatoimikunnan harkinnan mukaisesti. 

 
 


