Wiipurilaisen Osakunnan toimintakertomus 2020
1. Wiipurilainen Osakunta
Wiipurilainen Osakunta on vanhin Helsingin yliopiston suomenkielisistä osakunnista. Osakunnan
tarkoitus on yhdistää sen kanta-alueelta Etelä-Karjalasta kotoisin olevia tai muuten
karjalaisuudesta kiinnostuneita opiskelijoita. Osakunta tukee jäsentensä innostusta
yhteiskunnallisia asioita kohtaan sekä jäsentensä omaehtoista harrastustoimintaa. Wiipurilaisen
Osakunnan jäseninä on Helsingin yliopiston lisäksi muiden suomalaisten korkeakoulujen
opiskelijoita. Vuonna 2020 jäseniä oli noin 175.
2. Virkailijat
Inspehtori Markku Löytönen sekä Löytöstä seurannut Jussi Pakkasvirta
Osakuntaneuvosto
Kuraattori Eetu Sairanen
Varakuraattori Oona Laine
Sihteeri Laura Mykkänen
Taloudenhoitaja Johanna Vihtonen
Emännät Niklas Nurminen ja Patrik Nurminen
Isännät Samuli Huuhilo ja Vilma Väliketo
Toiminnanohjaaja Ella Taavitsainen
Tiedotusneuvos Vilja Antikainen
Koulutusneuvos Aino Pesonen
Ulkoasiainneuvos Ottilia Nikula
Huoneistoneuvos Jaakko Tanhola
Muut virkailijat
Abi-infosihteerit Kati Makkonen ja Lauri Pohjalainen
Asuntolasihteeri Aino Korhonen
Arkiston- ja kirjastonhoitaja Sanna Inkilä

Fuksisihteerit Nuppu Oinas ja Katja Räsänen
Järjestösihteeri Vilja Antikainen
Kulttuurisihteeri Ilona Jalkanen
Laulunjohtajat Ottilia Nikula ja Anssi Vainio
Liikuntasihteerit Nuppu Oinas ja Juuso Kiviranta
Maakuntasihteerit Rasmus Härkönen ja Tatu Sairanen
Pamausmestarit Mari Räsänen ja Kirsi Hyväri
Seniorisihteeri Essi Kuukka
Ulkoasiainsihteeri Olli Pitkänen
Valokuvaaja Olli-Aaron Kaskinen
Verkkovastaava Vesa Korhonen
Vuosijuhlamestarit Oona Laine ja Ella Taavitsainen
Willin päätoimittajat Sanni Rautio ja Maija Leermakers
Apuemännät Sonja Rahikkala, Annika Ikonen, Evgeni Jokiniemi, Anni Juusola, Niina Koistinen,
Sanna Inkilä, Alli Tanhola, Venla Sainio, Kaisa Kuokkanen, Aino Lehtisalo, Anssi Vainio, Juuso
Kiviranta, Sanni Rautio, Rasmus Härkönen
Apuisännät Ella Kälvälä, Vesa Korhonen, Tuuli Lehmusjärvi, Isabelle Sandås, Piia Pohjalainen,
Otso Heiskanen, Venla Kaplas, Sonja Repetti, Veera Lanu, Vilja Antikainen, Joni Niemi
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 jonkin verran.
Yleensä neuvosto kokoontuu tiistaisin ennen osakunnan kokousta, mutta kokouksia voidaan
kutsua koolle myös muulloin tarpeen mukaan. Varsinaisten kokousten lisäksi neuvosto kokoontuu

satunnaisesti keskustelemaan epävirallisemmin, kuten teimme esimerkiksi 25. syyskuuta
kokoontumalla kuraattorin kotiin pohtimaan tulevaa osakuntasyksyä poikkeusajan puitteissa.
Tänä vuonna inspehtoripäivällisiä ei järjestetty vallitsevan koronaepidemian vuoksi. Korona ei
kuitenkaan estänyt kuraattorin neuvoston jäsenille järjestämiä tapaamisia esimerkiksi kävelyiden
merkeissä. Näillä tapaamisilla kuraattori huolehti, että neuvoston jäsenten jaksaminen on hyvällä
tolalla, ja tarjosi mahdollisuuden esimerkiksi esittää kysymyksiä, huolia tai toiveita liittyen omaan
viranhoitoon tai osakuntaan muuten.
Neuvoston kokousten pöytäkirjoihin kirjataan päätösten lisäksi kokouksissa käytyä keskustelua.
Pöytäkirjat ovat julkisia, ja ne saa pyydettäessä osakunnan sihteeriltä.
4. Toimikunnat
Toimikunnilla on tärkeä rooli osakunnan jokapäiväisen toiminnan sujumisen kannalta.
Toimikunnissa valmistellaan esimerkiksi tapahtumia ja viestintää. Erityistä tarkoitusta varten
voidaan perustaa väliaikaisia toimikuntia, joita vuonna 2020 vuonna edusti Wiipuripäivättoimikunta, joka perustettiin suunnittelemaan lappeenrantalaisten opiskelijoiden
vierailuviikonlopun järjestelyjä varten. Toimikunta ehti aloittaa toimintansa, mutta
koronaviruksen vuoksi järjestelyt menivät jäihin.
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 2020 asuntolatoimikunta
jatkoi edeltävien vuosien tapaan hakujen sähköistä toteutusta, kun molemmat haut järjestettiin
sähköisesti. Toimikunta kokousti vuoden aikana kuusi kertaa. 1.4. järjestetyssä kokouksessa
jaettiin asumisoikeudet varsinaisessa asuntohaussa saatujen hakemusten perusteella – ja tiettävästi
ensimmäistä kertaa koskaan sähköisen yhteyden varassa. Toisin sanoen jaoimme asunnot Teamsyhteydellä olemalla kukin kotonamme ja suorittamalla pisteidenlaskun kukin tahoillamme. Uusien
opiskelijoiden asuntohaun piiriin kuuluvat asunnot jaettiin arpomalla 16.7. järjestetyssä
kokouksessa.

Asuntolatoimikuntaan kuuluivat Oona Laine (asuntolatoimikunnan puheenjohtaja ja
varakuraattori), Aino Korhonen (asuntolasihteeri), Johanna Vihtonen, Isabelle Sandås, Tuuli
Lehmusjärvi, Evgeni Jokiniemi, Ottilia Nikula sekä Laura Mykkänen.
4.2. Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunnan tehtävänä on ottaa vastaan uusia osakuntalaisia ja tutustuttaa heidät
osakunnan toimintaan ja perinteisiin sekä mainostaa osakuntaa sekä Helsingin yliopistoa EteläKarjalan abeille. Koulutustoimikunnalla on päävastuu fuksitapahtumien, HeTEKA-päivän (Helsinki
tutuksi eteläkarjalaisille abeille) ja abi-infokiertueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.
Vuonna 2020 abi-infokiertue järjestettiin etänä koronapandemian vuoksi. Abi-infosihteereiden
toimesta koottiin Etelä-Karjalan abeille tallenne, kuten lukiot olivat toivoneet. Tallenteella eri aloja
opiskelevat osakuntalaiset pääsivät esittelemään abeille omia alojaan ja esiteltiin myös osakuntaa
sekä sen toimintaa. Lukiot olivat toivoneet etänä järjestettävää abi-infokiertuetta juuri tallenteena,
jotta saattoivat katsoa sen heille sopivana ajankohtana.
HeTEKA-päivää ei voitu koronapandemian vuoksi järjestää syksyllä 2020, koska päivän
ydinajatuksena on esitellä Helsinkiä sekä osakuntaa opiskelijan näkökulmasta paikan päällä. Mikäli
koronatilanne sallii keväällä 2021, voidaan syksylle 2020 suunniteltu HeTEKA-päivä järjestää vielä
kevään aikana.
Koulutustoimikunta kokousti vuonna 2020 kahdesti, helmikuussa kokoustettiin normaalisti ja
huhtikuussa Zoomin välityksellä. Kokousten lisäksi Whatsapp-ryhmän kautta pidettiin paljon
yhteyttä ja toimikunta koki kanavan sujuvaksi sekä nopeaksi tavaksi viestiä. Keväällä toimikunta
suunnitteli syksyn fuksitapahtumien aikataulun valmiiksi, mutta koronapandemian vuoksi aikataulu
eli jonkin verran syksyllä ja kaikkia tapahtumia ei voitu järjestää suunnitellusti tai ollenkaan
pandemian keskellä turvallisuussyistä.
Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalit ja fukseille suunnattu suurtapahtuma Fuksiseikkailu
peruttiin koronan vuoksi kokonaan. Moni osakunnan fuksitapahtuma muuttui koronan myötä
ulkotapahtumaksi. Kaikesta huolimatta osakunnalle saatiin houkuteltua 15 uutta fuksia, joista moni
haki ja tuli valituksi johonkin osakunnan virkaan tai toimikuntaan vuodelle 2021.
Vuonna 2020 koulutustoimikuntaan kuuluivat: Aino Pesonen (puheenjohtaja, koulutusneuvos), Kati
Makkonen (abi-infosihteeri), Lauri Pohjalainen (abi-infosihteeri), Katja Räsänen (fuksisihteeri),
Nuppu Oinas (fuksisihteeri), Ella Kälvälä, Maija Leermakers, Niina Koistinen, Vilja Antikainen,
Evgeni Jokiniemi ja Vilma Väliketo.
4.3. Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunnan tehtävä on tukea toiminnanohjaajaa tapahtumien suunnittelussa ja
järjestelyssä. Toimikunnan työhön osallistuivat virkansa puolesta myös liikuntasihteeri,
kulttuurisihteeri sekä isännät ja emännät. Toimikuntalaiset auttoivat erityisesti tapahtumien
koristeluissa, tarvikkeiden hankkimisessa ja juhlien ovivahtikontrollissa. Ohjelmatoimikuntaan
kuuluivat virkansa puolesta toiminnanohjaaja Ella Taavitsainen (puheenjohtaja), isännät Samuli
Huuhilo ja Vilma Väliketo, emännät Patrik Nurminen ja Niklas Nurminen, liikuntasihteerit Nuppu
Oinas ja Juuso Kiviranta sekä kulttuurisihteeri Ilona Jalkanen. Muita jäseniä olivat Annika Ikonen,
Anssi Vainio, Jaakko Tanhola, Joona Vidman, Sanni Taavitsainen, Mari Räsänen, Piia Pohjalainen
ja Tatu Sairanen.
4.4. Tiedotustoimikunta
Tiedotustoiminnan vastuulla on osakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen.
Tiedotuskanaviin lukeutuvat virallisemmin nettisivut ja sähköpostilista, mutta tärkeässä osassa
ovat myös sosiaalisen median alustat kuten Instagram ja Facebook. Näiden lisäksi voidaan tarpeen
mukaan tuottaa myös painatettuja tiedotteita tai julkaista esimerkiksi lehtien ilmoituspalstoilla.
Tiedotustoimikunta kokoontui vuonna 2020 kerran viralliseen kokoukseen alkuvuodesta (29.1.).
Tämän jälkeen viestittelyä ja suunnittelua jatkettiin pitkälti toimikunnan Whatsapp-ryhmässä,
mikä oli poikkeukselliselle vuodelle toimiva vaihtoehto. Tiedotustoimikunnassa muun muassa
ideoitiin viestintäsisältöä osakunnan kanaville ja jaettiin vastuita esimerkiksi tapahtumapäivitysten
suhteen. Eniten sisältöä tuotettiin sosiaaliseen mediaan, jonne etenkin graafikko suunnitteli monia
julkaisuja ja mainoksia. Vaikka korona verottikin paljon osakuntatoimintaa, onnistuttiin viestintää
kuitenkin ylläpitämään melko normaalisti läpi vuoden.
Vuoden 2020 tiedotustoimikuntaan kuuluivat tiedotusneuvos Vilja Antikainen (toimikunnan
puheenjohtaja), Ella Kälvälä, Mari Räsänen, Venla Kaplas, Venla Sainio sekä virkansa puolesta ensin
valokuvaaja Mikko Pellinen ja valokuvaajan vaihduttua kesken vuoden Olli-Aaron Kaskinen,
verkkovastaava Vesa Korhonen, graafikko Sonja Rahikkala sekä Willin päätoimittajat Maija
Leermakers ja Sanni Rautio.
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 2020 saimme vieraita
kahdesta ystävyysosakunnastamme, korp! Amicitialta ja korp! Revelialta Tartosta. Molemmat

osallistuivat osakunnan vuosijuhliin maaliskuun alussa ja korp! Amicitia edusti myös etäPamauksessa.
Wiipurilaisia

ei

vieraillut

ulkomailla

matkustussuositusten

takia,

mutta

muistimme

ystävyysjärjestöjämme somepäivityksillä ja muilla sähköisillä tervehdyksillä Vappuna, Vårbalina
sekä Pamauspäivänä, joka on myös Wiipurilaisen Osakunnan ja korp! Revelian ystävyyssopimuksen
vuosipäivä. Tästä sopimuksesta tuli vuonna 2020 kuluneeksi 90 vuotta. Lisäksi viisi Wiipurilaista
vieraili
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tuomiokirkossa Knut Possen haudalla sekä kotimaisen ystävyysjärjestömme Savo-Karjalaisen
Osakunnan tiloissa. Lopuksi vierailimme Turun rehtorin Jukka Kolan luona ja esitimme hänelle
virallisen vuosijuhlakutsun.
Toimikunta kokousti kerran vuoden aikana (helmikuussa), ja muuten Whatsapp-ryhmä toimi
yhteydenpitokanavana. Vuonna 2020 toimikuntaan kuuluivat Ottilia Nikula (ulkoasiainneuvos,
toimikunnan puheenjohtaja), Olli Pitkänen (ulkoasiainsihteeri), Venla Kaplas, Ella Kälvälä, Niklas
Nurminen, Mikko Pellinen, Pekka Sutinen ja Vilma Väliketo.
4.6. Willin toimituskunta
Willin toimituskunta vastaa osakuntalehti Willin juttujen ideoinnista ja toteutuksesta.
Edellisvuosista poiketen suunnittelukokouksia ei pidetty koronarajoitusten takia. Willin
suunnittelu tapahtui etänä toimituskunnan Facebook-ryhmässä, jonne päätoimittajat ilmoittivat
kunkin numeron teeman ja esittivät juttuideoita. Toimituskunnan jäsenet saivat valita itselleen
mieluisimmat aiheet sekä ehdottaa omia ideoitaan. Käytännössä kaikki lehden suunnitteluun
liittyvät asiat tehtiin siis etänä.
Vuonna 2020 jatkettiin tuttuun tapaan lehden rakentamista päätoimittajien ideoiman teeman
ympärille. Kaikenlaiset jutut olivat kuitenkin aina tervetulleita, liittyivät ne teemaan tai eivät.
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kiinnostuksenkohteet, klassikot sekä myöhässä ilmestynyt joulunumero. Lisäksi kesällä ilmestyi
perinteinen Fuksi-Willi. Pyrimme teemavalinnoissamme ja juttuaiheissa monipuolisuuteen,
osakuntalähtöisyyteen ja lukijaystävällisyyteen. Yleisiä juttutyyppejä olivat muun muassa testit,
vinkkilistaukset, osakuntalaisten pohdinnat, tapahtumakalenterit ja reseptit. Lehdessä jatkui myös
kaksi vakipalstaa, Otsolla on asiaa ja #wiolife, jossa esittelimme osakunnan virkailijoita. Toivomme
näiden jatkuvan tulevanakin vuonna.
Willin toimituskunnan virallisia jäseniä vuonna 2020 olivat päätoimittajat Sanni Rautio ja Maija
Leermakers sekä toimittajat Ottilia Nikula, Vilja Antikainen, Laura Mykkänen, Mikko Pellinen,

Anni Juusola, Jaakko Tanhola ja Sanni Taavitsainen. Aktiivisesti kirjoittivat myös Otso Heiskanen,
emännät Niklas Nurminen ja Patrik Nurminen sekä kuraattori Eetu Sairanen. Lisäksi yksittäisiä
juttuja kirjoittivat fuksisihteerit Nuppu Oinas ja Katja Räsänen sekä isännät Vilma Väliketo ja
Samuli Huuhilo.
4.7. Vaakunatoimikunta
Vaakunatoimikunta kokoontui keväällä 2020 kuraattorin koollekutsumana ja esitti osakunnan
kokoukselle kuuden vaakunan jakamista tunnustuksena aktiivisesta osakuntatoiminnasta.
Osakunnan kokous hyväksyi vaakunatoimikunnan esityksen ja päätti myöntää vaakunat Niklas
Nurmiselle, Patrik Nurmiselle, Ella Kälvälälle, Johanna Vihtoselle, Emma Laihaselle ja Annika
Ikoselle. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana toimivan kuraattorin lisäksi Maini Salmi, Juho
Myyryläinen, Oona Laine, Leena Vasara, Suvi Okkola, Ella Taavitsainen ja Venla Kaplas.
4.8. Ansiomerkkitoimikunta
Ansiomerkkitoimikunta kokoontui keväällä 2020 kuraattorin koollekutsumana ja esitti osakunnan
kokoukselle ansiomerkin jakamista tunnustuksena erityisistä ansioista osakuntatoiminnasta.
Osakunnan kokous hyväksyi toimikunnan esityksen, ja päätti myöntää ansiomerkin Ella Kaplaalle,
Otto Kaplaalle ja Silva Smolanderille. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana toimivan
kuraattorin lisäksi Anton Falkenberg, Suvi Okkola, Otso Heiskanen ja Tero Hirvonen.
4.9. Sääntömuutostoimikunta
Sääntömuutostoimikunta käynnisti toimintansa vuonna 2020 ja kokoontui useita kertoja hiomaan
osakunnan sääntöjä uuteen uskoon. Sääntöjä hiottiin ja muokattiin moninaisesti, ja lopulta ne
annettiin osakunnan kokoukselle kommentoitavaksi. Tällä hetkellä säännöt ovat yliopiston
juristilla tarkastettavana. Sääntömuutostoimikuntaan vuonna 2020 kuuluivat kuraattorin ohella
Piia Pohjalainen, Ottilia Nikula, Otso Heiskanen, Oona Laine, Suvi Okkola ja Pinja Mero, joka
edusti eritoten kuoron kantaa.
5. Toiminnantarkastajat
Vuoden 2020 toiminnantarkastajina toimivat Silva Smolander henkilökohtaisena varahenkilönään
Suvi Okkola ja Mikko Eronen henkilökohtaisena varahenkilönään Tero Hirvonen.
Toiminnantarkastus on sovittu suoritettavaksi 19.2.2021.
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 2020 seuraavissa järjestöissä ja toimielimissä edustajansa,
jotka osallistuivat kokouksiin aktiivisesti ja osakunnan etua valvoen:
*Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunnassa Jaakko Tanhola taloudenhoitajana, sekä
lisäksi Evgeni Jokiniemi ja Aurora Moilanen.
*Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa Aino Pesonen osakuntalaisessa
edustajistoryhmässä ja Ottilia Nikula Pesosen toisena varajäsenenä.
*Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksessa Suvi Okkola, Venla Kaplas ja Niklas Nurminen.
*Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön hallituksessa Perttu Pohjonen (puheenjohtajana),
Mikko Eronen (asiamiehenä), Annika Ampuja (varapuheenjohtaja), Juho Myyryläinen (sihteeri),
Anna Luikko, Johanna Vihtonen ja Anton Falkenberg.
*Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa Eetu Sairanen, Patrik Nurminen ja Ottilia Nikula;
Valtuuskunta vastasi vakiintuneen käytännön mukaisesti itäsuomalaisten kesäjuhlien
järjestämisestä, jotka pidettiin tänä vuonna ulkopiknikin merkeissä.
*Osakuntalaisen Yhteisvaltuuskunnan hallituksessa Oona Laine, Laura Mykkänen ja Niklas
Nurminen. Lisäksi toimikunnassa mukana olivat Ottilia Nikula, Vilja Antikainen ja Olli-Aaron
Kaskinen.
*HYYn Osakuntalaisen Unionin hallituksessa Vilja Antikainen.
7. Osakunnan kokoukset
Osakunnan kokouksia pidetään lukukausien aikana yleensä parin, kolmen viikon välein. Vuonna
2020 pidettiin normaalia vähemmän kokouksia eli yhteensä 11 kokousta. Tämä johtui siitä, että
päätettävää ja keskusteltavaa ei ollut samaan tapaan kuin aiempina vuosina, ja osaltaan siitäkin,
että etänä järjestetyt kokoukset eivät palvelleet samalla tapaa tavallisten kokoustemme sosiaalista
tarkoitusta. Tästä huolimatta etäkokouksia järjestettiin, tyypillisimmin joko Discord-palvelimella
tai Zoomin kautta. Osallistujalistat kerättiin sähköisesti niin, että jokainen paikallaolija kirjoitti
nimensä. Myös suuri spektaakkeli eli vaalikokous pidettiin virtuaalisesti järjestämällä anonyymiin
numerokoodiin pohjautuva äänestyskäytäntö Google Formsissa.

Osakunnan kokouksia johti kuraattori Eetu Sairanen lukuun ottamatta vaalikokousta, jossa
puheenjohtajana toimi inspehtori Jussi Pakkasvirta. 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. Kokouskaljojen paikaksi
itsensä on vakiinnuttanut anniskeluravintola Wanha Kettu.
Kuten muinakin vuosina, osakunnan emännistö tarjoili alkuvuoden kokouksissa maukasta ja
terveellistä ruokaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 20–30 henkilöä, joten ne edustivat 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 2020 aikana satunnaisesti. Kokouskutsu lähetetään osakunnan sähköpostilistalle vähintään
viikkoa ennen kokousta. Vastaavasti edellisen kokouksen pöytäkirja toimitetaan listalle enintään
viikon kuluttua kokouksesta.
8. Talous
Vuonna 2020 osakunnan talouteen vaikutti merkittävästi koronapandemia supistetun toiminnan
vuoksi. Osakunnan tulot ja menot olivat molemmat huomattavasti pienempiä, kuin mitä
talousarvioon vuodelle 2020 oli arvioitu. Vuoden aikana taloudellinen haaste oli tasapainottaa
tuloja ja menoja koronan supistamaan toimintaan sekä pyrkiä edelleen nollatulostavoitteeseen.
Merkittävimpiä tulolähteitä vuonna 2020 oli stipendisäätiön toiminta-avustus, HYYn toimintaavustus ja HYYn järjestölehtituki, sekä osakunnan keräämät jäsenmaksut. Stipendisäätiöltä
haettiin normaalia vähemmän toiminta-avustusta supistetun toiminnan vuoksi.
Vuoden merkittävin menoerä oli vuosijuhlien järjestäminen keväällä, jotka pystyttiin järjestämään
normaalisti. Juhlan kulut katettiin pääosin illalliskorttimaksuilla. Wiipurin Pamaus-juhlaa
vietettiin normaalista poikkeavalla tavalla, minkä vuoksi juhlan tuotot ja menot ovat normaalia
huomattavasti pienempiä. Wiipurin Pamausta varten saatiin Pamaus Seura ry 500 euron

suuruinen apuraha ja Viipuri-Säätiöltä 1000 euron apuraha. Juhla tarjottiin osakunnan jäsenille ja
kutsuvieraille ilmaisiksi. Sekä vuosijuhlien että Pamaus-juhlan toteutumat olivat tasapainoisia.
Vuoden lopussa taseesta purettiin aiemmin tehty tarpeeton varaus (yhteensä 191 euroa) ja
kirjattiin alas vanhentuneita saatavia yhteensä 385 euroa. Vanhentuneiden saamisten
alaskirjauksen vuoksi osakunnan saatavien määrä ja perintä on helpommin hallittavissa.
Talousarvioon verraten lähes kaikilta virkailijoilta jäi käyttämättä budjettia. Ne virkailijat ja
kerhot, jotka pystyivät järjestämään tapahtumia koronaohjeistukset huomioiden, saivat käytettyä
budjetistaan lähes kaiken (esimerkiksi toiminnanohjaaja, Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat ja
maakuntasihteeri). Osakunta maksoi vuosittaisen 4000 euron suuruisen kerhoavustuksen
osakunnan kuorolle, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajille. Kerhoavustuksella tuetaan osakunnan
kuorotoimintaa.
Vuoden 2020 osakunnan kaikki tulot olivat yhteensä 30459,15 euroa ja menot 30537,64 euroa.
Osakunnan taloudellinen tulos oli 78,49 euroa negatiivinen.
9. Viikoittainen toiminta
Wiipurilaisen Osakunnan kanssa samoissa tiloissa toimivat Kymenlaakson Osakunta ja
Karjalainen Osakunta. Osakunnat ovat järjestäneet yhdessä päivystyksen sekä keskiviikkokahvit.
Vuonna osakuntien 2020 isännistöt päivystivät ennen koronapandemiaa normaalisti
vuoroviikkoina keskiviikkoisin, jolloin osakuntien emännistöt tarjosivat keskiviikkokahvit.
Keskiviikkoisin osakunnalle oli mahdollista tulla viettämään aikaa tai järjestää pieniä tapahtumia.
Muina aikoina kuin keskiviikkoiltaisin osakunnalle oli mahdollista tulla ilman kulkulupaa
tapahtumien yhteydessä. Osakunnalla jäsenten käytössä ovat aikakaus- ja maakuntalehdet,
ajoittain toimivalla internet-yhteydellä varustettu tietokone, kirjasto sekä flyygeli. Kulkuluvilla
osakuntahuoneistot ovat auki jäsenille 8-22. Kulkuluvat myönnettiin hakemuksen perusteella
osakunnan virkailijoille. Myös yöaikaan voimassa olevia lupia myönnettiin erityisen painavista
syistä.
10. Kerhotoiminta
Osakuntalaiset voivat ideoida harrastustoimintaa osakunnan toimikuntien sekä sihteerien
järjestämän toiminnan ohelle. Wiipurilaisessa Osakunnassa toimi vuonna 2020 Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajat, Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat, sekä Kyykkäkerho. Tämän lisäksi
epävirallinen lenkkikerho WiOjuo jatkoi toimintaansa.
11. Liikuntatoiminta

Tiistaina 11.2. kokoontui osakunnan lenkkikerho kahden lenkkarin voimin.
Keskiviikkona 19.2. osakuntien sählyvuoro Kumpulassa, paikalla 7 pelaajaa.
Keskiviikkona 26.2. sählyä Kumpulassa, paikalla 13 pelaajaa.
Keskiviikkona 4.3. liikuntasihteeri Nuppu Oinas järjesti osakuntalaisille vuosijuhlaviikon vierailun
trampoliinipuistoon, paikalla 6 wiipurilaista.
Liikuntasihteeri Juuso Kiviranta ja Nuppu Oinas järjestivät etäliikuntatuokioita:
Keskiviikkona 22.4. paikalla 12 henkilöä.
Keskiviikkona 29.4. paikalla 7 henkilöä.
Keskiviikkona 6.5. paikalla 9 henkilöä.
Keskiviikkona 13.5. paikalla 6 henkilöä.
Keskiviikkona 20.5. paikalla 6 henkilöä.
Keskiviikkona 16.9. osakuntien sählyvuoro Kumpulassa, paikalla 8 henkilöä.
Keskiviikkona 23.9. sählyä Kumpulassa, 8 osallistujaa.
Keskiviikkona 30.9. sählyä Kumpulassa, 6 osallistujaa.
Maanantaina 12.10. lenkkikerho, 3 osallistujaa.
Maanantaina 19.10. lenkkikerho, 5 osallistujaa.
Keskiviikkona 21.10. sählyä Kumpulassa, 7 osallistujaa.
Maanantaina 26.10. lenkkikerho, 4 osallistujaa.
WiLu-kirjakerho kokoontui torstaina 29.10., mukana 8 osallistujaa.
Maanantaina 2.11. lenkkikerho Etelä-Helsingissä, 5 juoksijaa paikalla.
Keskiviikkona 4.11. etäjumppa, 5 osallistujaa paikalla.
Maanantaina 9.11. lenkkikerho Seurasaaressa, 3 lenkkeilijää mukana.
Pitkin vuotta järjestettiin epäsäännöllisen säännöllisesti epävirallisen lenkkikerhon WiOjuo:n
lenkkejä. Lisäksi osakuntalaiset pelasivat sählyä Kumpulan Unisportilla aina silloin, kun vallitseva
koronatilanne sen salli.
11.1. WoSu

Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat huolehti omalta osaltaan osakuntalaisten liikkumisesta
järjestämällä matalan kynnyksen suunnistus- ja ulkoilutapahtumilla. Keväällä ei koronatilanteen
takia järjestetty lainkaan tapahtumia, mutta kesällä osakuntalaiset kävivät omatoimisesti
omatoimirasteilla, ja syksyllä järjestettiin yksi yhteislähtö.
Koronatilanteen takia Jukolan viesti ja Sulkavan suursoudut peruttiin tältä vuodelta, mutta
innokkaina ulkoilijoina suunnistajat järjestivät kaksi päiväretkeä, yhden lokakuussa Nuuksion ja
toisen marraskuussa Luukkiin. Molemmat retket olivat sangen suosittuja (11 osallistujaa
kummassakin) ja saivat osakuntalaisilta paljon kiitosta. Retkillä pääsi ihailemaan luontoa,
paistamaan makkaraa ja virkistymään kahvin, raikkaan ilman ja wiipurilaisen hengen voimin.
Retket ja suunnistukset on listattu muiden tapahtumien listaan.
WOSu edusti myös DGO:n fuksiaisissa omalla rastillaan ja vuosikokouskin oli suosittu 10
osallistujalla.
11.2. Kyykkäkerho
Kyykkäkerho osallistui perinteisesti Tampereen teknillisellä yliopistolla järjestettäviin
Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin myös vuonna 2020. Kolme joukkuetta minibussilla
ottelemaan vaihtelevalla menestyksellä. Kyykkäkerho edusti myös DGOn fuksiaisissa syyskuussa
2020.
12. Maakuntatoiminta
Maakuntatoiminta kilpistyi myös vuonna 2020 pitkälti kesäretkeen, joka suuntautui tällä kertaa
Lappeenrantaan 31.7-2.8. Majoituimme LOAS:in Punkkerikatu 5 kerhotilassa. Perjantaina
tapasimme noin kello 15 juna-asemalla ja ensimmäisenä siirsimme tavaramme majoitukseen
Skinnarilaan. Tämän jälkeen siirryimme satamaan ihailemaan Lappeenrannan hiekkalinnaa ja
söimme perinteiset vedyt tai atomit osallistujien oman preferenssin mukaan sataman kioskeista.
Kun kyseiset välttämättömyydet oli suoritettu, siirryimme takaisin kohti majoitusta käyden ensin
kaupassa ostamassa tarvikkeet illan ruokailua varten sekä järjestimme sitsit. Vierailimme myös
kampuksen läheisyydessä sijaitsevassa ”Labrassa”, josta mukaamme liittyi muutama paikallinen
teekkari sitsaamaan.
Lauantain ensimmäinen virallinen ohjelma oli kello 12, kun menimme Prinsessa Armadalle
nauttimaan lounasta. Tätä seurasi kyykkä-ottelu kaupungin päättäjiä vastaan. Tämän jälkeen
vierailimme vielä Etelä-Karjalan museossa. Sitten siirryimme kauppaan ostamaan grillattavaa iltaa
varten. Illalla olimme varanneet saunan läheisestä LOAS:in asunnosta ja grillasimme samalla.
Saunan ulkopuolella olevassa grillissä itsellemme omavalintaisen illallisen. Tämän jälkeen Otso

Heiskanen piti meille perinteisen pubivisansa ja ilta vietettiin yhdessä majoituksellamme.
Muutamat rohkeat civikset lähtivät katsastamaan kaupungin yöelämän.
Sunnuntaina vain siivosimme majoituksen ja söimme jäljelle jääneitä ruokia aamupalaksi, minkä
jälkeen kaikki menivät omia teitään.
13. Kulttuuritoiminta
Osakunnan kulttuurisihteerin tehtävänä on järjestää osakuntalaisille ekskursioita ja muuta
toimintaa kulttuurin saralla sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuttaa osakuntalaisia
kulttuurielämyksiin, joihin osakuntalaiset muutoin eivät ehkä tulisi tutustuneeksi.
Vuonna 2020 kulttuuritoiminta oli varsin vireää ja monipuolista. Kulttuurisihteeri järjesti
aktiivisesti kulttuurielämyksiä myös koronapandemian aikana perustamalla esimerkiksi
kirjakerhon, joka on kokoontunut säännöllisesti.
Lauantaina 22.2. kulttuurisihteerin ekskursio Humanistispeksiin, paikalla oli 4 wiipurilaista.
Torstaina 17.9. kirjakerhon tapaaminen Zoomissa, paikalla 6 henkilöä.
Keskiviikkona 23.9. kulttuurisihteerin järjestämä etäteatteriesitys, Martti Suosalo ¬¬¬– Palvelija,
mukana 6 osallistujaa.
Torstaina 1.10. osakunnan kirjakerhon tapaaminen, 3 osallistujaa.
Lauantaina 3.10. kulttuuripyöräily, mukana polkemassa 9 osallistujaa. Näimme paljon Helsingin
kulttuurinähtävyyksiä, kuten Temppeliaukion kirkon, Eduskuntatalon, Finlandia-talon sekä
remontoidun Olympiastadionin. Osallistujat kertoivat näkemyksiään kohteista ja antoi
rakennuksille arvosanoja.
Torstaina 15.10. kirjakerho etänä, 7 osallistujaa.
14. Fuksitoiminta
Vaikka syksy oli poikkeuksellinen, ehdimme järjestää myös osan perinteisistä
fuksitapahtumistamme. Huomionarvoista on, että paikalle löysi iso joukko innokkaita fukseja,
jotka viihtyivät paikalla pitkään. Merkittävä määrä uusista civiksistämme myös asettui
vaalikokouksessa ehdolle ja otti itselleen viran.
Torstaina 3.9. grilli-ilta Mäkelänrinteessä, paikalla 33 henkilöä illan mittaan. Grilli-ilta avaa
syksyn fuksitapahtumat.

Lauantaina 5.9. OYV:n järjestämä yhteisosakuntalainen Fuksipuisto Hesperian puistossa, paikalla
satoja ihmisiä, joista 21 wiipurilaisia.
Torstaina 10.9. punkkua ja patonkia Mäkelänrinteessä, paikalla 27 henkilöä.
Keskiviikkona 16.9. DGO:n uusien ilta Domus Gaudiumin pihalla, paikalla 20 wiipurilaista.
Perjantaina 18.9. DGO:n fuksiaiset DGO:n ympäristössä, paikalla 40 osallistujaa, joista 19
wiipurilaisia.
15. Muu toiminta
Toistuvaa osakuntatoimintaa ovat osakuntaneuvoston ja osakunnan kokoukset, keskiviikkokahvit
Domus Gaudiumilla yhdessä Karjalaisen ja Kymenlaakson Osakuntien kanssa sekä sählyvuoro
Karjalaisen ja Keskisuomalaisen Osakunnan kanssa Kumpulan Unisportilla. Liikuntasihteeri
järjestää liikuntaekskursioita, etäjumppatuokioita sekä lenkkikerhotoimintaa WiOjuon merkeissä.
Kulttuurisihteerimme niin ikään vie osakuntalaisia kulttuuritempauksiin sekä järjestää muun
muassa osakunnan kirjakerhon WiLun tapaamisia. Poikkeuksellisena aikana kokouksemme
järjestetään etäyhteyksin, sählyvuoro ja keskiviikkokahvit ovat toistaiseksi peruttu.
Wiipurilaisten osakuntavuosi 2020 pyörähti käyntiin kanssaosakuntalaisten kanssa
Osakuntalaisen yhteisvaltuuskunnan (OYV) järjestämällä yhteisosakuntalaisella
viikonloppuristeilyllä Tallinnaan 17.–18.1., mukana oli 90 osakuntalaista risteilijää ja peräti 24
wiipurilaista.
Perjantaina 31.1. vietimme virkailijanvaihtokaronkka Mäkelänrinteessä, paikalla oli 16
osallistujaa. Rennossa tilaisuudessa oli mahdollisuus luovuttaa virkoja seuraajille pienten puheiden
saattelemana.
Hämäläis-Osakunnalla pidettiin niin ikään perjantaina 31.1. yhteisosakuntalaiset kaudenavajaiset,
joissa oli yhteensä 141 osallistujaa, wiipurilaisia paikalla 8.
Lauantaina 1.2. juhlimme kuraattorinvaihtokaronkan merkeissä DGO:lla. Paikalla oli yhteensä 46
juhlijaa, paljon wiipurilaisia edustajia – mukana tietenkin osakunnan inspehtori Markku Löytönen
siirtämässä kuraattorinkäädyt Suvi Okkolalta Eetu Sairaselle.
Lauantaina 8.2. kolme osakuntamme joukkuetta kilpaili Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa
Tampereella: matkassa mukana oli 13 wiipurilaista. Menestystä ei tullut juurikaan, mutta yksi
joukkue voitti yhden pelin. Urheimmat jäivät tanssimaan jatkoille.

Keskiviikkona 12.2. olimme Satakuntalaisen Osakunnan vieraana Satakuntatalolla seuraamassa
Ässät–SaiPa peliä: paikalla yhteensä 25 henkilöä. Menestystä tuli yhtä paljon kuin kyykässä.
Tarjolla oli herkullisia nachoja.
Perjantaina 14.2. DGO:lla ystävänpäiväsitsit: yhteensä 40 osallistujaa, ja paljon juhlijoita
muistakin osakunnista. Osakuntatilat oli koristeltu teeman mukaisesti, sitseillä oli
ystävänpäiväohjelmaa, kuten salaisten tervehdysten laatikko. Myös menussa oli huomioitu
juhlapäivä.
Tiistaina 18.2. kävimme kutsumassa inspehtorin vuosijuhlaamme, paikalla yliopistolla oli neljä
kutsujaa. Inspehtori vastasi myöntävästi.
Keskiviikkona 19.2. DGO:lla tanssi- ja etiketti-ilta ennen keskiviikkokahveja, paikalla 17 henkilöä.
Perinteisessä tilaisuudessa tapaillaan akateemisia tansseja ja palautellaan mieleen juhlaetikettiä
lähestyvää vuosijuhlaamme varten.
Keskiviikkona 19.2. pidimme neuvoston ideointi-illan Mäkelänrinteessä, paikalla 9
osakuntaneuvoston jäsentä.
Laskiaistiistaina 25.2. Domus Gaudiumin Osakuntien yhteinen laskiaissauna kattosauna
Sivistyksellä, paikalla 21 henkilöä.
Keskiviikkona 26.2. keskiviikkokahvit DGO:lla, paikalla 7 henkilöä.
Maanantaina 2.3. wiipurilaiset kävivät Turussa kutsumassa osakunnan emeritus-inspehtorin,
Jukka Kolan vuosijuhlillemme. Samalla vierailtiin Turun yliopiston Savo-Karjalaisella
Osakunnalla. Kutsumistilaisuudessa paikalla oli 5 jäsentä ja 1 seniori.
Torstaina 5.3. emännistön koordinoimat perinteiset piirakkatalkoot vuosijuhlaa silmällä pitäen,
paikalla 6 wiipurilaista.
Perjantaina 6.3. baarikierros ulkomaisten vuosijuhlavieraiden kanssa, paikalla 13 henkilöä.
Lauantaina 7.3. vuosijuhlat ravintola Paasitornissa, paikalla 148 vierasta. WiO Rockin’ 367. nimiset, rock & roll -teemaiset juhlat vietettiin asianmukaisesti legendaarisessa Byggassa, jonka
portaikossa Hurriganes on soittanut ensimmäisen keikkansa.
Lauantaina 7.3. vuosijuhlien jatkot DGO:lla, paikalla yhteensä 190 henkilöä.
Sunnuntaina 8.3. vuosijuhlasillis, paikalla 57 henkilöä.
Keskiviikkona 11.3. osakuntatiloissamme inspehtorin kirjoitustekniikkaopastus opintoja varten,
paikalla 7 henkilöä.

Torstaina 2.4. Habbo-ilta, paikalla 18 wiipurilaista ja pari muuta.
Lauantaina 18.4., etäsitsit Discordissa, paikalla 18 sitsaajaa.
OYV järjesti etätoimintaa Karanteenikarkelot-tapahtuman nimellä seuraavasti:
Torstaina 9.4. civis Otso Heiskasen pubivisa, paikalla 5 wiipurilaista.
Torstaina 16.4. leffailta, paikalla 3 wiipurilaista
Torstaina 23.4. Piirrä ja arvaa -peli-ilta, paikalla 2 wiipurilaista.
Keskiviikkona 27.5. Piirrä ja arvaa -pelin peluuta Discordin välityksellä, mukana 8 osallistujaa.
17.–19.7. OYV:n mökkiviikonloppu Oitissa, paikalla 5 wiipurilaista.
Viikonloppuna 31.7.–2.8. osakunnan kesäretki Lappeenrannassa, paikalla koko viikonlopun aikana
21 henkilöä. Ohjelmassa kyykkää, sitsit, saunomista sekä nähtävyyksiä.
Lauantaina 8.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat Arabianrannassa, paikalla 12 wiipurilaista.
Maanantaina 31.8. osakunnan suunnistukerho WOSun suunnistusta Pirkkolassa, paikalla 3
wiipurilaista.
Torstaina 24.9. suunnistusta Keskuspuistossa, 3 osallistujaa.
Torstaina 8.10. kuraattorin aamukahvittelu etänä, 2 osallistujaa.
Sunnuntaina 11.10. WOSun retki Nuuksioon, 11 osallistujaa.
Torstaina 15.10. kuraattorin aamukahvittelu etänä, vain 1 osallistuja.
Lauantaina 17.10. vierailu Korkeasaareen, 10 osallistujaa. Korkeasaaressa ihasteltiin eläimiä sekä
paistettiin makkaraa nuotiopaikalla. Ulkotapahtuma oli kiva ja turvallinen.
Torstaina 22.10. peli-ilta etänä Discordissa, 10 osallistujaa. Discordissa vaihdamme kuulumisia ja
pelailemme rennolla otteella.
Maanantaina 26.10. inspehtorimme Löytösen muotokuvanpaljastustilaisuus Tavastialla, paikalla
yhteensä noin 40 osallistujaa, joista 7 wiipurilaisia. WiOLin kvartetti esiintyi tilaisuudessa.
Lauantaina 7.11. WOSun retki Luukkiin, 11 wiipurilaista paikalla.
Tiistaina 17.11. virkailija-ilta etänä, 19 paikalla. Tapahtumassa mahdollisuus kysellä osakunnan
virkojen sisällöistä virkoja tehneiltä henkilöiltä. Entiset ja nykyiset virkailijat esittelivät
osakunnan eri tehtäviä.

Maanantaina 30.11. Wiipurin Pamaus -juhla Zoomin välityksellä. Juhla onnistui hienosti
etäyhteydellä, ja Pamausmestarit muiden osakuntalaisten avulla tekivät hyvää työtä järjestelyissä.
Sunnuntaina 6.12. itsenäisyyspäivän vietto kukin omilla tahoillaan. Wiipurilaisille oli jaossa 42
lahjakorttia, joilla saatettiin hankkia tarjottavaa omaan juhlapöytään. Jaoimme omia
tunnelmiamme toisillemme kuvin, joita julkaistiin myös osakunnan Instagramissa
itsenäisyyspäivän mittaan.
Osakunta myös suunnitteli kesäksi matkaa Viipuriin yhdessä Östra Finlands Nationin kanssa,
joskin matkan suunnittelu peruttiin koronatilanteen iskiessä. Yleensä sanomme ”Ensi vuonna
Viipurissa!”, nyt tyydymme odottamaan turvallisempaa ajankohtaa.
16.2. Osakuntalehti Willi ja muu tiedotustoiminta
16.1. Willi
Vuonna 2020 Willin päätoimittajia olivat Sanni Rautio ja Maija Leermakers. Lehti ilmestyy
normaalisti viidesti vuoden aikana, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä, minkä lisäksi julkaistaan
myös Fuksi-Willi, jonka painettuja kappaleita postitetaan tuleville osakuntalaisille ja jaetaan
syksyn fuksitapahtumissa ja -päivystyksessä. DG:n internetyhteysongelmien vuoksi vuoden
viimeinen Willi ei kuitenkaan ehtinyt ilmestyä ajallaan, vaan paino siirtyi seuraavaan vuoteen.
Willin teemoja olivat järjestyksessä valinnat, intohimot, klassikot sekä joulu.
Valinta-Willissä osakuntalaiset pohtivat valintoihin ja päätöksentekoon liittyviä teemoja. Aihetta
käsiteltiin muun muassa osakunta-aiheisen gallupin, “Millainen valitsija olet?” -testin, emäntien
ekologisten vinkkien sekä ennen kaikkea omien valintojen tarkastelun kautta.
Osakuntalaisten intohimoihin keskittynyt numero sisälsi juttuja muun muassa sarjakuvista,
jalkapallosta, purjehduksesta, siivoamisesta ja musiikista. Lehdessä oli myös muutama
koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta käsittelevä juttu.
Fuksi-Williin koottiin erityisesti fukseille suunnattuja juttuja osakuntaelämästä. Fuksit
toivotettiin tervetulleiksi muun muassa tervehdysten, Helsinki-vinkkien sekä perinteisten
fuksiaakkosten ja syksyn tapahtumakalenterin avulla.
Klassikko-numero pureutui nimensä mukaisesti klassikoihin. Osakuntalaiset kirjoittivat juttuja
muun muassa kirja-, musiikki-, drinkki- ja ruokamaailman klassikoista. Listaukset klassisista
puujalkavitseistä ja sanonnoista pääsivät myös osaksi lehteä.
Vuoden 2021 puolella ilmestynyt Joulu-Willi sisälsi monenlaisia jouluun liittyviä juttuja
jouluperinteiden historian tarkastelusta joulugalluppiin ja joulukorttien askarteluvinkkeihin.

Lisäksi isännät jakoivat jouluiset drinkkivinkkinsä, ja emännät kertoivat, miten joulupöytään saa
vaihtelua.
16.2. Muu tiedotustoiminta
Vuonna 2020 viestintää jatkettiin tuttuun tapaan useilla erilaisilla alustoilla. Osakunnan
viralliselle sähköpostilistalle koostettiin tiistaitiedotteita aina, kun tapahtumia oli ylipäätään
tulossa. Toiminnan ollessa kokonaan tauolla koronan vuoksi ei tiedotteiden lähettämistä koettu
aiheelliseksi. Toisena virallisena kanavana toimi osakunnan nettisivut, jonne tiedotettiin
tapahtumista ja niiden ajankohdista sekä muista ajankohtaisista asioista kuten asunto- ja
stipendihauista sekä koronapäivityksistä.
Vähemmän virallisia, mutta sitäkin tärkeämpiä kanavia olivat Facebook ja Instagram, joiden on
huomattu tavoittavan jäseniä ja kiinnostuneita henkilöitä kaikista parhaiten. Instagramissa
jatkettiin sen moninaisten toimintojen hyödyntämistä. Tarinatoimintoa käytettiin tapahtumien
reaaliaikaiseen taltioimiseen ja vähemmän tärkeiden muistutusten jakamiseen. Instagramin
syötteeseen eli osakunnan profiiliin taas julkaistiin koosteita tapahtumista kuvien muodossa.
Tämän lisäksi julkaistiin mainoksia tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.
Tällaisiin asioihin lukeutuivat stipendi-, asunto- ja virkailijahaut sekä muun muassa
ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Julkaisuihin kuului myös informoivia tiedotteita, joissa
esimerkiksi neuvottiin fukseja siitä, kuinka osakuntaan käytännössä liitytään. Keväällä toiminnan
ollessa tauolla Instagramia hyödynnettiin hauskan tekemisen jakamisessa. Muilta osakunnilta
otettiin inspiraatiota ”This or That” -haasteeseen, johon suunniteltiin erilaisia eteläkarjalaisille
tyypillisiä makuasiakysymyksiä kuten valitseminen rinkelin ja piirakan väliltä. Ihmiset jakoivat
sitten tätä päivitystä omiin profiileihinsa näyttääkseen omat valintansa.
Facebookissa keskityttiin enemmän tekstimuotoisten tiedotteiden julkaisemiseen, mutta myös
sinne laitettiin kuvamuotoisia mainoksia ja grafiikoita. Facebookia hyödynnettiin nettisivuille
laitettujen tiedotteiden jakamiseen, jotta ne tavoittaisivat jäseniä paremmin. Se oli myös paras
kanava mainostaa tulevia tapahtumia, koska Facebookiin yleensä tehdään omat versiot isommista
osakunnan tapahtumista. Osakunnan Facebook-profiilin ilmettä uudistettiin hieman lisäämällä
sinne graafikon tekemä uusi kansikuva.
Näiden alustojen lisäksi tiedotustoiminta ulottui myös sanomalehtiin Etelä-Karjalan alueella.
Kesällä fuksiasuntohakua nimittäin mainostettiin myös painatetuissa lehdissä. Fuksiasuntohakuun
satsattiinkin tiedotuksellisesti paljon, sillä lehtimainosten lisäksi hakua mainostettiin Facebookissa
ja Instagramissa maksetuilla mainoksilla, jotka graafikko suunnitteli. Mainokset määriteltiin

näkyviksi Etelä-Karjalan alueella asuville henkilöille kaikissa ikäryhmissä, sillä tämän ajateltiin
tavoittavan myös potentiaalisten hakijoiden tuttuja tai sukulaisia.
17. Arkistotoiminta
Pandemiasta huolimatta Wiipurilaisen osakunnan arkisto pysyy ja kätkee sisällään wiipurilaisten
historiaa. Tänä vuonna arkistolla ei tapahtunut sen kummempia kuin yleistä siistimistä ja
järjestelyä. Iloksemme saimme muutamia lahjoituksia osakunnalle, joten kokoelma kasvoi hieman.
Loppuvuodesta Etelä-Karjalan museo ottikin yhteyttä mielenkiintoisen projektin myötä, josta
varmasti keskustellaan osakunnan sisällä. Museo ehdotti uuden ajan keräysmatkaa, inspiraationa
osakunnan vuoden 1948 keräysmatka.
18. Verkkotoiminta
Osakunnan verkkotoimintaan kuuluvat osakunnan varsinaiset sivut, kuvien jakamiseen tarkoitettu
sivusto, tilavarauskalenteri sekä wiki, jossa säilytetään esimerkiksi virkailijakansioita sähköisessä
muodossa.
Verkkovastaavana vuonna 2020 toimi Vesa Korhonen. 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 2020 selvitettiin esimerkiksi valokuvagallerian toimimattomuutta ja pyrittiin löytämään
sille vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä jatkuu myös vuonna 2021.
19. Abitoiminta
19.1. Abi-infokiertue
Poikkeuksellisen tilanteen myötä abi-infokiertue toteutettiin ensimmäistä kertaa etänä. Lukioiden
toiveesta esittelimme niin Helsingin yliopistoa kuin koulutusalojamme videon välityksellä. Tämä
mahdollisti sen, että lukiot kykenivät katsomaan videot parhaaksi näkemänään ajankohtana. Abeja
pyrimme osallistamaan antamalla mahdollisuuden esittää kysymyksiä etukäteen. Kysymyksiä
tulikin paljon, joihin jokaiseen pyrimme tarjoamaan vastauksen videoissamme. Jatkon kannalta
mikäli kiertuetta järjestetään etänä, etäyhteyksin toteutettava reaaliaikainen esittely olisi
todennäköisesti vielä osallistavampi vaihtoehto.

“Abi-infokiertue” pidettiin elokuun viimeisellä viikolla. Esittelyt rakentuivat noin 30 minuutin
esitelmästä Helsingin yliopistosta ja Wiipurilaisesta Osakunnasta. Tämän lisäksi teimme
jokaisesta tiedekunnasta erillisen noin 15 minuutin mittaisen videon. Videoiden tekemiseen
osallistui yhteensä 4 osakuntalaista ja tiedekunnista kiertueella oli edustettuna humanistinen, maaja metsätaloustieteellinen, lääketieteellinen sekä valtiotieteellinen.
19.2. HeTEKA-päivä
HeTEKA-päivä jätettiin järjestämättä syksyllä koronatilanteesta johtuen, sillä totesimme, että
mielekkään maistiaisen antaminen opiskelijaelämästä olisi todennäköisesti erittäin hankalaa
etäyhteyksin. Tavoitteena onkin toteuttaa tapahtuma mahdollisesti keväällä mikäli koronatilanne
sen sallii.
20. Vuosijuhla ja Wiipurin Pamaus
20.1. Vuosijuhla
Wiipurilaisen Osakunnan 367. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 7.3.2020. Juhlat pidettiin
Hakaniemessä ravintola Paasitornissa, tuttavallisemmin Byggassa. Vuosijuhlamestareina toimivat
Ella Taavitsainen ja Oona Laine. Tänä vuonna juhlissa oli kantavana teemana rock & roll, ja
juhlaa mainostettiinkin iskevällä nimellä WiO Rockin’ 367. Jo vuosijuhlapaikka itsessään ilmensi
juhlien teemaa, sillä Paasitornin portaikossa ensimmäisen keikkansa soitti aikoinaan Hurriganes.
Vuosijuhla alkoi cocktail-tilaisuudella, joka järjestettiin tänä vuonna Paasitornissa eikä
osakuntatiloissa. Cocktail-tilaisuuden yhteydessä vuosijuhlaan osallistuneet ulkomaalaisten
ystävyysjärjestöjen sekä muiden osakuntien edustajat esittivät tervehdyksensä ja onnittelunsa
osakunnalle. Osakuntien ja ystävyysjärjestöjen ohella tervehdyksiä esittivät tänä vuonna myös
monet Aalto-yliopiston teekkarikillat sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston alainen kilta.
Tämä johtunee siitä, että vuosijuhlamestarit lähettivät vuosijuhlakutsuja aiempaa aktiivisemmin
myös esimerkiksi Aalto-yliopiston alaisille järjestöille.
Iltajuhlaan osallistui 148 henkilöä. Vuosijuhlissa myönsimme kunniajäsenyyden entiselle
inspehtorillemme ja entiselle Helsingin yliopiston rehtorille Jukka Kolalle, joka on nykyisin Turun
yliopiston rehtori, sekä piispa emerita Irja Askolalle.
Juhlapuheen piti näyttelijä-kirjailija Eeva Litmanen, joka on tunnettu esimerkiksi Kotikadusta ja
Velipuolikuusta. Inspiroivassa ja jopa draamallisessa puheessaan hän kertoi sukulaisestaan,
runonlaulaja Larin Paraskesta. Puhe sai raikuvat aplodit koko juhlakansalta.

Juhlan aikana myös osakuntalaiset pitivät perinteiseen tapaan kiinnostavia puheita seuraavasti:
puhe isänmaalle (Nuppu Oinas), puhe inspehtorille (emännät Patrik Nurminen ja Niklas
Nurminen) ja puhe rakkaudelle (Ottilia Nikula). Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL)
esiintyivät perinteiseen tapaan juhlassa viihdyttäen ja herkistäen juhlakansaa. Puheet käsittelivät
tavalla tai toisella musiikkia, juhlien kantavaa teemaa. Sama päti kuraattorin alkusanoihin sekä
kunniajäsenten puheenvuoroihin. Laulunjohtaja civis Jaakko Tanhola johti juhlia varmalla ja
hyväntuulisella otteella, ja myös lauluvihkossa oli huomioitu juhlien erityinen teema.
Vuosijuhlassa jaettiin tuttuun tapaan stipendejä aktiivisille osakuntalaisille. Stipendit jakoi
Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön edustaja Anna Luikko. Inspehtori Markku Löytönen
jakoi juhlassa huomionosoitukset ansioituneille osakuntalaisille. Juhlan päätteeksi tanssittiin
akateemiset tanssit Polyteknikkojen Salonkiorkesterin säestämänä.
Tanssien jälkeen juhlapaikalta oli linja-autokuljetus osakuntatiloihin, joissa vietettiin
vuosijuhlajatkoja. Jatkoilla juhlakansaa viihdytti satakuntalais-wiipurilainen kokoonpano Tuuba,
joka oli järjestänyt keikan loppuun yllätyksen: bändi soitti Hurriganesin suosittuja lauluja
potpurimaisesti. Jatkoilla oli kaikkinensa lähes kaksisataa juhlijaa illan aikana, ja se myös tuntui:
DGOn kellarissa oli niin kuuma, että hiki virtasi monen otsalla. Emännistö oli valmistanut
nälkäisille yöruokaa.
Sunnuntaina 3.3. osakunnalla vietettiin perinteistä silliaamiaista klo 12.00 alkaen. Osallistujia oli
noin 57. Sillismeininki jatkui osakunnalla aina iltaan saakka, kuten asiaan kuuluu.
20.2. Wiipurin Pamaus
Wiipurin Pamausta juhlittiin perinteisesti pyhän Andreaan päivänä 30.11.2020 ja
pamausmestareina toimivat Kirsi Hyväri ja Mari Räsänen. Pamausta vietettiin maanantaina ja
vallitsevan koronatilanteen vuoksi juhla järjestettiin etäyhteydellä Zoom-sovelluksessa.
Juhlavieraita etäjuhlaan osallistui noin 100 henkilöä.
Juhlaan osallistui 46 osakuntalaista ja 19 Osakunnan senioria. Kunniavieraita ja eri osakuntien
edustajia osallistui juhlaan runsaasti. Lisäksi juhlaan osallistui edustaja ystävyysjärjestöstämme
Korp! Amicitiasta sekä edustajia juhlaamme tukeneista Seura Pamaus ry:stä ja Viipuri-säätiöstä.
Kaikki halukkaat mahtuivat juhlaan mukaan.
Juhlaa varten osallistujat saivat etukäteen linkin juhlaan osallistumista varten, emännistön
suunnittelemat reseptit illallisen valmistamiseksi kotona sekä lauluvihkon sähköisessä muodossa.
Tämän lisäksi tilasimme Lemiltä Viipurin rinkeleitä, jotka osakuntalaiset ja kunniavieraat saivat
ilmaiseksi. Rinkeleiden kuljetuksesta ei aiheutunut kustannuksia, sillä saimme rinkelit tuotua

Helsinkiin tuttujen kyydillä. Edustajilla ja senioreilla oli mahdollisuus tilata kauttamme rinkeleitä
omakustanteisesti. Osakuntalaiset ja kunniavieraat saivat myös ruokapaketin, joka sisälsi ruokaainekset illallisen valmistamista varten.
Ohjelmaan kuului muun muassa tervehdyksiä kuraattorilta ja inspehtorilta, laulua, Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajien esitys, Pukkiritarien pitämä Pamaussaarna ja Korpeloiden kokoama, vuoden
uutisia käsittelevä Rinkelilehti, Rinkelinsiunaus sekä revyy. Revyy oli jo toistamiseen civis Ilona
Jalkasen käsialaa ja se kiteytti osakuntalaisten tunnelmia kuluneesta koronavuodesta ja
karanteenista.
Ruokataukojen aikana jaoimme osallistujia pienempiin ryhmiin, jolloin osallistujilla oli
mahdollisuus keskustella toistensa kanssa pienemmässä porukassa. Ohjelmanumerot välittyivät
etänä katsojille ja reseptien mukaan valmistetut illalliset maistuivat osallistujille. Ilmapiiri
etäjuhlassa oli rento.
Normaalista Pamauksesta poiketen emme etäjuhlassa järjestäneet arpajaisia tai tansseja. Juhla
päätettiin Teinilauluun, jonka jälkeen juhlan virallinen osuus päättyi ja juhlaan osallistujat saivat
vapaasti keskustella ja laulaa toivomiaan lauluja. Tänä vuonna silliaamiaista ei järjestetty.
21.1. Suhteet ulkomaisiin ystävyysosakuntiin
Vuonna 2020 yhteydenpitoa ulkomaisiin ystävyyskuntiin jatkettiin somepäivitysten ja
kirjeenvaihdon muodossa, sillä koronatilanne esti suurimman osan perinteisistä edustuskäynneistä.
Ystävyyssuhteet kaikkiin järjestöihin ovat vahvalla pohjalla myös viime vuoden kokemuksien
perusteella, mutta erityisen tiiviit ja lämpimät suhteet vaikuttavat olevan korp! Amicitian kanssa,
jotka osallistuivat myös etä-Pamaukseen.
Osakunnan 367. vuosijuhlaan saapui kaksi edustajaa korp! Revelialta ja kaksi korp! Amicitialta.
Vieraat saapuivat vuosijuhlaa edeltävänä iltana ja kokoonnuimme Bar Backasin seitsemän
Wiipurilaisen voimin lausumaan heidät tervetulleiksi. Vieraat yöpyivät osakuntalaisten luona
Mäkelänrinteessä ja Sörnäisissä. Ennen Cocktail-tilaisuuden alkua toimikuntalaiset kävivät
vieraitten kanssa lounaalla ja vierailivat yhdessä Helsinki Distilling Company:n tiloissa.
Tislaamon yksi perustajista on sekä Wiipurilaisen Osakunnan että korp! Revelian seniori. Vieraat
saivat kierroksen tislaamon tiloista ja heille tarjottiin Suomen parasta lonkeroa (ks. Helsingin
Sanomat). Kaikki neljä saapuivat innostuneina edellisillan kulusta ja tunnelmasta myös sillikselle.
Vappuna emme valitettavasti päässeet vierailemaan Tartossa, mutta muistimme
ystävyysosakuntiamme somepäivityksellä. Niin ikään toimittiin Uppsalan Vårbal-juhlallisuuksien
suhteen.

Syksylläkään matkustustilanne ei ollut parempi, joten emme päässeet tapaamaan
ystävyysosakuntiamme, mutta kaksi korp! Amicitian edustajaa osallistui etänä Wiipurin
Pamaukseen 30.11.
Vaikka Turun Savo-Karjalainen Osakunta ei olekaan ulkomainen ystävyysosakunta, koemme
suhteet myös maan sisällä tärkeiksi. Viisi Wiipurilaista vieraili 2.3. Savo-Karjalaisen Osakunnan
tiloissa osana vuosijuhlaviikon Turun vierailua. Vastaanotto oli erittäin lämmin, ja toivomme, että
suhteet pysyvät hyvällä mallilla.
21.2 Edustaminen sidosryhmien tapahtumissa
Osakuntalaiset ehtivät vierailla ennen koronapandemian syttymistä ahkerasti muiden järjestöjen ja
osakuntien juhlissa myös vuonna 2020. Alla on esitetty yhteenveto osakuntalaisten edustamisesta
muiden järjestöjen pääjuhlissa ja muissa merkittävissä tapahtumissa.
24.1. Keskisuomalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 2 wiipurilaista
25.1. Savolaisen osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 2 wiipurilaista
25.1. Kymenlaakson Osakunnan virkailijanvaihtokaronkka, 2 wiipurilaista
31.1. Karjalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka, 2 wiipurilaista
8.2. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhla, 3 wiipurilaista
22.2. Östra Finlands Nationin vuosijuhlat, 3 wiipurilaista
22.2. Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlat, 6 wiipurilaista
29.2. Vasa Nationin vuosijuhlat, 3 wiipurilaista
29.2. Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlat, 6 wiipurilaista ja jatkoilla 10 wiipurilaista
28.3. Korp! Revelian olutpöytä Zoomissa, 1 wiipurilainen
2.5. Korp! Revelian olutpöytä Zoomissa, 1 wiipurilainen
15.8. Eteläsuomalaisen osakunnan rapupiknik, 1 wiipurilainen
12.9. Savo-Karjalaisen osakunnan kyykkäturnaus, 1 wiipurilainen
22. Senioritoiminta
Vuonna 2020 koronavirus iski kovaa Seniores Wiburgensesin toimintaan. Toiminnan nojatessa
normaalisti ekskursioihin, teatteriretkiin, lounastamisiin ja muihin kasvokkain tapaamisiin, kuten
munanlitsajaisiin, viettivät osakunnan seniorit pitkälti hiljaiseloa. Seniores Wiburgensesin onneksi

alkuvuonna ehdittiin viettää kolme ihanaa tapahtumaa: vuosikokous 6.2., seniorilounas 11.3. ja
osakunnan vuosijuhla 7.3. Munanlitsajaiset jouduttiin ikävä kyllä perumaan. Lisäksi useita
suunniteltuja tapahtumia jäi kokonaan järjestämättä: vappulounas, ekskursio Uno Ullbergin
näyttelyyn Arkkitehtuurin museossa, kyykkäottelu civiksiä vastaan, nuorsenioreille suunnatut
afterworkit ja tietenkin osallistuminen karjalaisille kesäjuhlille. Senioreita osallistui kuitenkin
virtuaalisena järjestettyyn Wiipurin Pamaukseen.
Seniores Wiburgensesin hallitukseen kuului vuonna 2020 puheenjohtaja Maria Heiskanen,
varapuheenjohtaja Ilkka Kuivalainen, kuraattori Eetu Sairanen, Eero Huvio, Anssi Tuovinen,
Karoliina Kähö, Laura Saloniemi, Ville Inkiläinen, Jenni Lättilä ja hallituksen sihteerinä toimiva
seniorisihteeri Essi Kuukka. Toiminnantarkastajina olivat Anton Falkenberg ja Mikko Eronen,
varatoiminnantarkastajina Annika Ampuja ja Emma Luoto. Hallitus kokousti vain kerran, 6.2.
23. Asuntolatoiminta
Osakunnan vuokraamat asunnot sijaitsevat Mäkelänrinne 5 A:ssa Vallilassa ja uusille opiskelijoille
tarkoitetut fuksiasunnot Domus Academicalla Töölössä. Osakunta myös huolehtii Vallilassa ja
Kalliossa sijaitsevien Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön omistamien asuntojen
vuokraamisesta.
Varsinaisessa asuntohaussa 24.2.-27.3. oli haussa yhteensä viisitoista asuntoa, joihin tuli 20
hakemusta. Haku oli toista kertaa historiassa sähköinen. Haku toteutettiin Google Docslomakkeella, ja asuntolasihteeri käytti edellisvuoden tapaan asuntolasihteerille luotua omaa Gmailtiliä, jonka käyttöoikeudet siirtyvät eteenpäin asuntolasihteeriltä toiselle.
Asuntolatoimikunta teki asukasvalinnat perustuen osakunta-aktiivisuutta ja opintomenestystä
mittaavaan pisteytykseen. Ilman asuntoa jääneet sijoitettiin saamiensa pisteiden mukaan
jonotuslistalle. Lähes jokainen asunnon saanut otti asuntonsa vastaan. Asuntojaosta ei myöskään
tehty valituksia. Uusien opiskelijoiden asuntohaku järjestettiin puolestaan 11.5.-15.7. Tehostimme
markkinointia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mikä näkyi myös hakijoiden määrässä: asuntoja
haki yhteensä 27 ihmistä. Koska kokouksen aikana kaikki asunnon saaneet eivät vastanneet
puhelimeen, annoimme heille iltaan saakka vastausaikaa, ja jos hakija kieltäytyi asunnosta,
tarjosimme sitä arvontalistassamme seuraavalle.
Asuntoja myönnettiin uusille vuokralaisille myös varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella, kun
vuokralainen irtisanoi sopimuksensa kesken kauden. Tällaisia tapauksia mahtui vuoteen 2020
poikkeuksellisen paljon. Ensisijaisesti vuokralainen pyrittiin löytämään jonotuslistalta, mutta jos
kukaan jonotuslistalla olevista ei halunnut ottaa asuntoa vastaan, järjestettiin siitä ylimääräinen

asuntohaku. Ylimääräisessä asuntohaussa hakijat pisteytettiin samoin kriteerein kuin varsinaisessa
asuntohaussa.
Lisäksi selvitimme Domus Academicalla sijaitsevien fuksiasuntojen vuokrasopimusasiaa, joka on
ihmetyttänyt osakuntalaisia jo pitkään. Saimme selville, että meidän on mahdollista palauttaa
kaikki viisi asuntopaikkaamme tulevaan hakuun, josta on syytä informoida tarkkaan tulevaa
asuntolatoimikuntaa.
24. HYYn edustajisto
Wiipurilainen Osakunta on osa Osakuntalaista edustajistoryhmää, joka on yksi HYY:n
edustajistossa toimivista edustajistoryhmistä. Edustajistokaudella 1.12.2018-31.11.2020
Wiipurilaisella Osakunnalla oli yksi varsinainen edustaja eli edaattori Osakuntalaisessa
edustajistoryhmässä HYY:n edustajistossa ja yksi varaedaattori. Varsinaisena edaattorina toimi
Aino Pesonen ja varaedaattorina Ottilia Nikula. Lisäksi Aino Pesonen oli Ylva Palvelut Oy:n
hallintoneuvostossa Osakuntalaisen edustajistoryhmän edustajana vuoden 2020 alusta lähtien,
kunnes syksyllä 2020 pidettyjen edustajistovaalien jälkeen muodostettu uusi Osakuntalainen
edustajistoryhmä valitsi itselleen uuden edustajan Ylva Palvelut Oy:n hallintoneuvostoon.
Osakuntalainen edustajistoryhmä on poliittisesti sitoutumaton ja sen tavoitteena on saada
osakuntien ääni kuuluviin HYY:n päätöksenteossa erityisesti osakuntia koskevissa kysymyksissä,
kuten tilanjakokysymyksissä ja HYY:n alaisuudessa toimivien järjestöjen toimintaan liittyvissä
kysymyksissä. Wiipurilaisen Osakunnan jäseniä tiedotetaan HYY:n ylintä valtaa käyttävän
edustajiston päätöksenteosta ja muusta HYY:n piirissä tapahtuvasta toiminnasta osakunnan
kokouksissa.
HYY:n edustajistovaalit käytiin 28.-30.10. ja 2.-4.11.2020. Osakunnan vaalipäällikköinä toimivat
Jaakko Tanhola ja Milla Muttonen. Vaaleissa oli ehdolla kaikkiaan seitsemän wiipurilaista, joten
ehdokkaiden määrä ei muuttunut edellisistä vaaleista. Osakunta muodosti yhteisen vaalirenkaan
yhdessä muiden osakuntien ja Svenska Nationer och Ämnesföreningarin kanssa. Wiipurilainen
Osakunta kuului vaaliliittoon ”Osakunnat 1” yhdessä muiden Domus Gaudiumin osakuntien ja
Uudella ylioppilastalolla toimivien osakuntien kanssa.
Vaaleissa ei tullut wiipurilaisia valituksi, mutta kaksi ehdokasta samasta vaaliliitosta pääsi
edustajistoon. Osakunta tarjosi kaikille ehdokkailleen kiitokseksi jäätelöt. Koronaviruspandemian
takia kaikki vaalityö tapahtui etänä ja virtuaalisesti.
25. Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunta

Domus Gaudiumin osakuntien Huoneistotoimikunta eli HTK koordinoi Karjalaisen Osakunnan,
Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan yhteisten toimitilojen ylläpitämistä ja
yhteistyötä. Samoissa tiloissa on toimivat Hyvät Martat, Akateeminen Olutseura, Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajat ja uutena vuoden 2020 mukaan tulee Akateeminen viiniseura. Vuonna 2020
HTK:n toimintaan osallistuivat Wiipurilaisesta Osakunnasta Jaakko Tanhola (taloudenhoitaja),
Evgeni Jokiniemi (jäsen) ja Aurora Moilanen (viikkosiivooja). Kymenlaakson Osakunnalla sekä
Karjalaisella Osakunnalla oli molemmilla huoneistotoimikunnassa kolme edustajaa. Lisäksi
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajilla, Hyvillä Martoilla ja Akateemisella Olutseuralla oli yksi
edustaja yhdistystä kohden.
Huoneistotoimikunta kokoontui koronapandemian takia kevät- ja syyslukukaudella vähemmän
kuin aikaisemmin, keväällä kolmesti ja syksyllä kahdesti. Kokousten välillä HTK:n Facebookryhmä sekä erityisesti WhatsApp-ryhmä toimivat aktiivisina viestintäkanavina.
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 myös aktiivisesti
yhteydessä HYY:hyn monissa tilojen kuntoa ja käyttöä koskevissa asioissa.
Koronapandemian takia tilat olivat suurenosan vuotta osittain tai kokonaan suljettuina järjestöjen
toiminnalta, koska ylioppilaskunta suositteli sellaista. Vain lukukausien aluissa toiminta oli
hetkellisesti normaalia. Tästä syystä tiloissa esimerkiksi siivottiin vähemmän. Hankintoja ja
uudistuksia pyrittiin kuitenkin edistämään pandemiasta huolimatta tilanteen niin salliessa, vaikka
erityisesti keväällä toimikunnan toiminta oli vähäistä. Tiloihin saatiin kuitenkin hankittua uudet
roska-astiat. Edellisvuosien kaltaisia suuria hankintoja ei toteutunut. HTK kehitti myös tiloissa
tapahtuvan häirinnän varalle häirintäyhdyshenkilön pestin ja sähköisen ilmoituslomakkeen.
Huoneistotoimikunta ei järjestänyt vuoden aikana tapahtumia tilojen siisteyden ja yhteishengen
ylläpitämiseksi, koska tilat olivat suurimman osan vuotta vähällä käytöllä pandemiasta johtuen.
Ainoastaan remonteista johtuvat pakolliset tavaroiden siirtelytalkoot järjestettiin kesällä. Kesällä
HYY korjautti salin ja klubihuoneen lattiat sekä maalautti edelliset ja aulan. Syksyllä käynnistyi
myös HYY:n projekti tilojen lukkojen uusimisesta.
HTK myös käynnisti prosessin yhdistyksen rekisteröimiseksi, koska muuttuneiden säädösten takia
HTK:lla ei enää voinut olla pankkitiliä. HTK:n varat siirrettiin kesäkuun alussa toistaiseksi
Wiipurilaisen Osakunnan tilille. Pankkiteknisistä syistä järjestelynä on ollut, että HTK:n
taloudenhoitaja suorittaa kirjanpidon ja osakunnan taloudenhoitaja hoitaa maksuliikenteen.
HTK:n tavoitteena oli, että vanhat ohjesäännöt muokataan yhdistyksen säännöiksi ja yhdistys

rekisteröitäisiin vuoden 2020 aikana. Uudet säännöt kiersivät syyslukukaudella
lausuntokierroksella eri osakunnilla, mutta prosessia ei saatu loppuun vuoden 2020 aikana.
Lisäksi tehtiin pieniä keittiö-, toimisto- sekä siivousvälinehankintoja.
26. Jäsenkysely 2020
Vuonna 2020 osakunnalla järjestettiin anonyymi, verkossa täytettävä jäsenkysely, jotta saataisiin
kartoitettua osakunnan nykytilaa. Kysymykset käsittelivät laajasti osakuntatoimintaa, viestintää,
yhdenvertaisuutta ja häirintäasioita, virkailijana oloa sekä yleisemmin sitä, mikä osakunnalla
toimii ja mikä ei.
Kysely toteutettiin keväällä, tarkemmin sanottuna huhti-toukokuussa, Google Formsissa, ja sitä
markkinoitiin osakunnan viestintäkanavissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, sähköpostilistalla
ja WhatsApp-ryhmässä. Kyselyyn vastasi 49 ihmistä, joista suurin osa oli nykyosakuntalaisia,
mutta joukossa oli myös senioreita ja osakunnasta eronnut henkilö.
Jäsenkyselyssä nousi esiin monia asioita. Kokonaisuudessaan osakunta vaikuttaa voivan ja
toimivan varsin hyvin. Kehitettävää meillä on esimerkiksi luutuneissa perinteissä,
keskustelukulttuurissa, valtasuhteissa sekä siinä, miten saamme uudet osakuntalaiset mukaan
toimintaan. Toisaalta osakuntaa kiiteltiin vuolaasti yhteisöllisyydestä, monipuolisuudesta,
ihmissuhteista, poikkitieteellisyydestä, asenteesta ja toiminnasta, johon on matala kynnys lähteä
mukaan. Jäsenkyselyn tulokset on esitelty diaesityksessä, joka käytiin läpi syksyllä osakunnan
kokouksessa. Diaesitys on julkaistu myös osakunnan nettisivuilla.
27. Osakunnan toiminta osallistujamäärittäin
17.-18.1. OYV-risteily Tallinnaan, 90 osallistujaa ja 24 wiipurilaista
31.1. Virkailijanvaihtokaronkka, 16 wiipurilaista
1.2. Kuraattorinvaihtokaronkka, 46 osallistujaa
8.2. Akateeminen MM-kyykkä, 13 wiipurilaista
11.2. Lenkkikerho, 1 wiipurilainen
12.2. Ässät-SaiPa -kisakatsomo Satakuntalaisella Osakunnalla, 25 osallistujaa
14.2. Ystävänpäiväsitsit, 40 osallistujaa
18.2. Inspehtorin kutsuminen vuosijuhlaan, 4 wiipurilaista
19.2. Tanssi- ja etiketti-ilta, 17 osallistujaa

19.2. Neuvoston ideointi-ilta, 9 neuvoston jäsentä
19.2. Osakuntien sählyvuoro, 7 osallistujaa
22.2. Ekskursio Humanistispeksiin, 4 wiipurilaista
25.2. Laskiaissauna Sivistyksellä, 21 osallistujaa
26.2. Osakuntien sählyvuoro, 13 osallistujaa
26.2. Keskiviikkokahvit, 7 osallistujaa
2.3. Turun vierailu, 5 wiipurilaista ja 1 seniori
4.3. Ekskursio trampoliinipuistoon, 6 wiipurilaista
5.3. Piirakkatalkoot, 6 wiipurilaista
6.3. Baarikierros ulkomaisten vuosijuhlavieraiden kanssa, 13 osallistujaa
7.3. Vuosijuhlat, 148 osallistujaa
7.3. Vuosijuhlajatkot, 190 osallistujaa
8.3. Vuosijuhlasillis, 57 osallistujaa
11.3. Inspehtorin kirjoitustekniikkaopastus, 7 osallistujaa
2.4. Habbo-ilta, 18 wiipurilaista ja ”pari muuta”
9.4. Karanteenikarkelot (OYV) civis Otso Heiskasen pubivisana, 5 wiipurilaista
16.4. Karanteenikarkelot (OYV) leffailtana, 3 wiipurilaista
18.4. Etäsitsit Discordissa, 18 sitsaajaa
22.4. Etäliikuntatuokio, 12 wiipurilaista
29.4. Etäliikuntatuokio, 7 wiipurilaista
6.5. Etäliikuntatuokio, 9 wiipurilaista
13.5. Etäliikuntatuokio, 6 wiipurilaista
20.5. Etäliikuntatuokio, 6 wiipurilaista
27.5. Piirrä ja arvaa -peli-ilta, 8 osallistujaa
17.-19.7. OYV:n mökkiviikonloppu, 5 wiipurilaista

31.7.-2.8. Osakunnan kesäretki, 21 wiipurilaista
8.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat Arabianrannassa, 12 wiipurilaista
31.8. WOSun suunnistus, 3 wiipurilaista
3.9. Grilli-ilta, 33 henkilöä
5.9. Fuksipuisto, paikalla satoja ihmisiä ja 21 wiipurolaista
10.9. Punkkua ja patonkia, 27 osallistujaa
16.9. DGO:n uusien ilta Domus Gaudiumin pihalla, 20 wiipurilaista
16.9. Osakuntien sählyvuoro, 8 osallistujaa
17.9. Kirjakerhon tapaaminen Zoomissa, 6 osallistujaa
18.9. DGO:n fuksiaiset, 40 osallistujaa ja 19 wiipurilaista
23.9. Etäteatteriesitys, 6 osallistujaa
23.9. Osakuntien sählyvuoro, 8 osallistujaa
24.9. WOSun suunnistus, 3 osallistujaa
30.9. Osakuntien sählyvuoro, 6 osallistujaa
1.10. Kirjakerhon tapaaminen Zoomissa, 3 osallistujaa
3.10. Kulttuuripyöräily, 9 osallistujaa
8.10. Kuraattorin aamukahvittelu etänä, 2 osallistujaa
11.10. WOSun retki Nuuksioon, 11 osallistujaa
12.10. Lenkkikerho, 3 osallistujaa
15.10. Kuraattorin aamukahvittelu etänä, 1 osallistuja
15.10. Kirjakerhon tapaaminen Zoomissa, 7 osallistujaa
17.10. Vierailu Korkeasaareen, 10 osallistujaa
19.10. Lenkkikerho, 5 osallistujaa
21.10. Osakuntien sählyvuoro, 7 osallistujaa
22.10. Peli-ilta Discordissa, 10 osallistujaa

26.10. Inspehtorin muotokuvanpaljastustilaisuus, 40 osallistujaa ja 7 wiipurilaista
26.10. Lenkkikerho, 4 osallistujaa
29.10. Kirjakerhon tapaaminen, 8 wiipurilaista
2.11. Lenkkikerho, 5 wiipurilaista
4.11. Etäjumppa, 5 wiipurilaista
7.11. WOSun retki Luukkiin, 11 wiipurilaista
9.11. Lenkkikerho, 3 wiipurilaista
17.11. Virkailija-ilta etänä, 19 wiipurilaista
30.11. Wiipurin Pamaus Zoomissa, n. 90 osallistujaa
6.12. Itsenäisyyspäivän vietto, 42 lahjakortin hankkinutta

