
WIIPURILAISEN 
OSAKUNNAN 

TOIMINTASUUNNITELMA 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Osakunnan tarkoitus 
 
Wiipurilaisen Osakunnan (WiO) tarkoituksena on yhdistää eteläkarjalaiset ja siirtokarjalaista 
sukujuurta olevat korkeakouluopiskelijat sekä vaalia karjalaista kulttuuria ja vanhan äitikaupunkinsa 
Viipurin henkeä. Osakunta pyrkii herättämään osakuntalaisissa kiinnostusta maakunnallisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin, edistämään jäsentensä monipuolista, viihtyisää ja 
kehittävää harrastustoimintaa sekä parantamaan heidän sosiaalisia olojaan. 
 
 

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

2.1. Muut juhlat ja toiminta 
 
Kevätlukukaudella järjestetään virkailijanvahtokaronkka sekä kevätsitsit myöhemmin tarkentuvalla 
teemalla. Lisäksi suunnitelmissa on yhteiset PoWi-sitsit Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kanssa ja 
SaWi-sitsit Satakuntalaisen Osakunnan kanssa. Yhdessä muiden Domus Gaudiumin osakuntien 
kanssa on suunniteltu laskiaissaunaa, terassisitsejä, perinteistä DGO:n debattia sekä Euroviisujen 
finaalin katsomoa. 370-vuotisjuhlavuoden hengessä järjestetään monipuolisesti toimintaa läpi 
vuoden, erityisesti vuosijuhlaviikolla helmi- ja maaliskuun vaihteessa. 
 
Vapun tienoilla järjestetään wappusitsit yhteisosakuntalaisissa merkeissä DG:n osakuntien ja 
Keskisuomalaisen Osakunnan kesken. Vappuhulinoita on tarjolla myös ystävyysjärjestöjemme luona 
Tartossa. Kesän tärkein osakuntatapahtuma ovat itäsuomalaiset kesäjuhlat, jotka järjestetään yleensä 
elokuussa yhteistyössä muiden DG:n osakuntien sekä Savolaisen osakunnan ja Östra Finlands 
Nationin kanssa.  
 
Syyslukukaudelle on suunnitteilla ainakin syyssitsit myöhemmin tarkentuvalla teemalla sekä 
monipuolista fuksitoimintaa mukaan lukien fuksisitsit ja DGO:n yhteiset fuksiaiset. Muuta yhteistä 
toimintaa Karjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan kanssa ovat pikkujoulut ja saunailta. 
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteisesti juhlalounaalla, osallistumalla ylioppilaiden 
soihtukulkueeseen sekä jatkoilla yhdessä pohjalaisten osakuntien kanssa joko Domus Gaudiumilla 
tai Bottalla.  
 
Tämän lisäksi Wiipurilainen Osakunta osallistuu muihin yhteisosakuntalaisiin tapahtumiin, kuten 
osakunta-approon. Toteutamme myös ekskursioita sekä yhteislähtöjä tapahtumiin, kuten vaikka 
Mantan lakitukseen tai approille. Wiipuri-päivät järjestetään yhteistyössä LUT-yliopiston 
ylioppilaskunnan kanssa kevät- tai syyslukukauden aikana. 
 
Kaikkia osakunnan jäseniä rohkaistaan järjestämään myös itse suunniteltuja matalan kynnyksen 
spontaaneja tapahtumia. 
 
 
 



3. Kerhotoiminta  
 
Osakunnassa toimivat kotiseutukerho, kyykkäkerho sekä Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat 
(WOSu). WOSu lähettää suunnistusjoukkueita sekä Jukolan että Venlojen viestiin, tänä vuonna 
Porvooseen, sekä mahdollisuuksien mukaan muihinkin suunnistustapahtumiin. Kerho lähettää myös 
osakunnan joukkueen Sulkavan soutuihin. Lisäksi WOSu järjestää suunnistusharjoituksia 
osakuntalaisille. Vuonna 2023 WOSu pyrkii hankkimaan joukkueasut. 
 
Kotiseutukerhon toimintaa pyritään elvyttämään vuonna 2023 ja uusi puheenjohtaja kartoittaa 
yhteistyömahdollisuuksia Pääsky ry:n kanssa. Lisäksi suunnitteilla on yhteistä toimintaa Östra 
Finlands Nationin kanssa. Yhteisiä Viipurin-retkiä ei ole vallitsevan maailmantilanteen takia 
järjestetty koronapandemian alun jälkeen ja tarkoitus on suunnitella vastaavanlainen (päivä)retki 
kotimaassa. Uusien ponnistusten lisäksi suunnitteilla on joulukarkkitalkoot ja 
perinneruokailta.  Perinneruokaillan järjestämistä yhteisosakuntalaisesti tai itäsuomalaisten 
osakuntien kesken kartoitetaan myös. 
 
Kyykkäkerho järjestää harjoituksia, yhteisosakuntalaisia pelejä ja muita kyykkään liittyviä 
tapahtumia päätavoitteenaan lähteä helmikuussa Akateemisen kyykän MM-kisoihin Tampereelle 
usean joukkueen voimin. Kerho jatkaa toimintansa elvytystä sekä etsii uusia toimihenkilöitä ja 
kyykän ystäviä mukaan toimintaan. 
 
Näiden kerhojen lisäksi osakunnassa vaikuttaa WiOJuo, osakunnan epävirallinen lenkkikerho, jonka 
tavoitteena on saada osakuntalaiset kokoontumaan juoksulenkkien merkeissä. Tarkoitus on, että kuka 
tahansa – oli sitten kova juoksuharrastaja tai ei – pääsee mukaan.  
 
 

4. Tiedotustoiminta 
 
Osakunnan tiedotuksesta vastaa tiedotusneuvos yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. 
Tiedotustoimikunta julkaisee sähköpostilistalla tiistaitiedotetta yliopiston lukukausien aikana niinä 
tiistaina, jolloin ei ole osakunnan kokousta. Tiistaitiedotteessa kerrotaan osakunnan tapahtumista 
sekä muista tärkeistä asioista, joihin lukeutuvat muun muassa asunto- ja stipendihaut. 
Tapahtumailmoitukset laitetaan lisäksi nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan osakunnan Facebook- 
ja Instagram-tileille. Nettisivujen sisältö ja ulkonäkö pidetään ajan tasalla. Osakuntalehti Willi on 
tärkeä osa osakunnan tiedotustoimintaa. 
 
Vuonna 2023 on edelleen tarkoitus panostaa sosiaaliseen mediaan ja tehdä osakuntaa sekä sen 
toimintaa tunnetummaksi helposti lähestyttävällä tavalla. Tiedotustoimikunta esittelee tänäkin 
vuonna osakunnan virkailijoita Instagramissa vuoden aikana julkaistavien virkailijaesittelyiden 
muodossa. Pääasiallinen painopiste tiedotuksessa on tiistaitiedotteissa, nettisivuilla ja Instagramissa. 
Myös TikTokia ja Facebookia käytetään. 
 
370-juhlavuoden kunniaksi tiedotustoimikunta painottaa mahdollisia juhlatiedotuksia enemmän, ja 
tarkoituksena on myös suunnitella 370-juhlavuoden haalarimerkki, josta järjestetään 
suunnittelukilpailu. 370-juhlavuosi tulee näkymään osakunnan kaikissa tiedotuskanavissa muun 
muassa menneiden vuosien flashback-kuvien ja muisteluiden muodossa. 
 
 
 
 



5. Wiipurilaisen Osakunnan laulajat 
 
ks. liite 
 
 

6. Koulutustoiminta 
 
Koulutustoimikunta huolehtii osakunnan markkinoimisesta kanta-alueen lukioissa ja pyrkii uusille 
opiskelijoille suunnattujen tapahtumien kautta auttamaan heitä löytämään mukaan osakunnan 
toimintaan. Tavoitteena on saada opiskelijoita innostumaan ja sitoutumaan osakuntaan myös 
jatkossa.  
 
Koulutustoimikunta ottaa keväällä yhteyttä maakunnan lukioihin ja sopii syksyn abi-infokiertueen 
päivämäärät. Syksyllä järjestettävällä abi-infokiertueella esitellään maakunnan lukiolaisille Helsingin 
yliopistoa, pääkaupunkiseudulla opiskelua ja erityisesti Wiipurilaista Osakuntaa, ja luodaan näin 
heille valmiiksi kiinnostus Helsinkiä sekä osakuntaa kohtaan. Kiertueella otetaan huomioon 
osakunnan pitkä historia jo 370 vuoden ajalta.  
 
Syksyllä 2023 järjestetään myös HeTEKA-päivä (Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille), jossa abeja 
tuodaan maakunnasta Helsinkiin tutustumaan pääkaupunkiseudun korkeakouluihin ja osakuntaan. 
Päivän tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä koulutustoimikunnan kanssa. Tavoitteena on tuottaa 
lukiolaisille mukava päivä Helsingissä ja jättää heille positiivinen kuva osakunnasta. Päivän 
päätteeksi iltaa vietetään DGO:lla esimerkiksi rastikierroksen merkeissä. Rastikierroksella 
huomioidaan jollakin tavalla juhlavuosi.  
 
Koulutustoimikunta vastaa myös syksyllä avajaiskarnevaaleista ja fuksipuistosta sekä näissä 
tapahtumissa mainostamisesta.  
 
Syksyllä uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi osakuntaan erilaisten fuksitapahtumien 
merkeissä. Fuksitoiminnan tavoitteena on tutustuttaa uudet ja vanhat osakuntalaiset keskenään sekä 
esitellä fukseille osakunnan toimintaa ja saada heidät aktiivisiksi osakuntalaisiksi. 
 
Tarkoitus on järjestää tapahtumia, joihin on helppo tulla. Tämä toteutetaan esimerkiksi 
yhteislähdöillä tapahtumiin sekä järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Syksyn 
fuksitapahtumia ovat esimerkiksi fuksisitsit, grilli-ilta sekä monet muut fuksineuvosten 
suunnittelemat tapahtumat. Fuksineuvokset toteuttavat myös yhteisiä tapahtumia, kuten DGO:n 
fuksiaiset, yhdessä muiden osakuntien fuksiohjaajien kanssa. Tapahtumista tiedotetaan etenkin 
fukseille tarkoitetussa viestiryhmässä sekä fuksitoimintaan keskittyneellä Instagram-tilillä. Lisäksi 
osakunnan uusille jäsenille postitetaan osakuntalehti Willin fuksinumero sekä fuksikirjeet. 
 
Ennen vuosijuhlaa ja Pamaus-juhlaa osakuntalaisille tullaan opettamaan vanhoja tansseja, 
osakuntalauluja sekä juhlien etikettiä. Tarkoituksena on varmistaa se, että tapahtumiin voi lähteä 
mukaan rennoin mielin. Yhdenvertaisuus ja osallistavuus tullaan huomioimaan kaikessa 
koulutustoimikunnan toiminnassa. 
 
Ulkoasiaintoimikunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan mainostamaan osakuntaa 
pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tapahtumissa, jotta osakunnan toimintaa saadaan 
markkinoitua myös pääkaupunkiseudun alueella opiskeleville ulkomaalaisille vaihto- ja 
kansainvälisille opiskelijoille.  
 



 
7. Urheilutoiminta 

 
Liikuntasihteerit järjestävät osakunnan jäsenille monipuolista liikuntatoimintaa matalalla 
kynnyksellä. Luvassa on ulkoilua, sisäliikuntaa ja penkkiurheilua esimerkiksi SaiPan pelin muodossa. 
Osakunnan keskiviikkoinen sählyvuoro Kumpulassa on urheilutoiminnan kiinteä osa. Osakunta tukee 
liikuntatoimintaa sponsoroimalla osan liikuntatapahtumien kuluista osallistujille. Lisäksi osakunnan 
lenkkikerho jatkaa toimintaansa kevään aikana sään salliessa. Tavoitteena on järjestää yhteinen lenkki 
noin joka toinen viikko.  
 
Liikuntasihteerien järjestämän ohjelman lisäksi Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat (WOSu) 
huolehtii iltarasteista, Jukolan viestistä ja Sulkavan souduista. Suunnitelmissa on osallistua myös 
muihin suunnistustapahtumiin vuoden aikana. Lisäksi WOSu pyrkii hankkimaan joukkueasut ennen 
Jukolaa.  
 
Syksyn tullen osakunnan urheilutoiminta jatkuu kevään tavoin. Suunniteltuja liikuntatapahtumia 
vuodelle ovat lajikokeilut, HIFK-SaiPa-pelin seuraaminen katsomosta käsin, suunnistus WOSu:n 
kanssa, lenkkikerho sekä keskiviikkoinen sählyvuoro. Vuosijuhlaviikolla pyritään järjestämään 
kylpyläilta yhteistyössä vuosijuhlatoimikunnan kanssa. 
 
 

8. Kulttuuritoiminta 
 
Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota osakuntalaisille mielekkäitä kulttuuritapahtumia. 
Osakuntalaisten toiveita kulttuuritapahtumien suhteen halutaan kuunnella ja toteuttaa 
mahdollisuuksien mukaan. Ekskursioihin osallistumista tuetaan rahallisesti. 
 
Ekskursioita teatteriin, museoihin ja musiikkitapahtumiin järjestetään. Loppuvuodesta järjestetään 
elokuvayö B-fest. Kirjakerho ja lukudraama jatkavat toimintaansa säännöllisesti kokoontuen noin 
kolmen viikon välein ja niihin saa liittyä mukaan vapaasti missä vaiheessa vuotta vain. 
Kulttuurimatka toiseen kaupunkiin pyritään järjestämään. 
 
 

9. Maakuntatoiminta 
 
Osakunta pitää yhteyttä kanta-alueeseensa järjestämällä perinteisen, viikonlopun mittaisen 
kesäretken Etelä-Karjalaan. Kesäretken kohteeksi pyritään valitsemaan kunta, johon tehdystä 
edellisestä retkestä on kulunut eniten aikaa. Viikonlopun aikana osakuntalaiset tutustuvat yhden 
eteläkarjalaisen kunnan henkilöstöön, yrityksiin ja nähtävyyksiin sekä pelaavat perinteisen 
kyykkäottelun kunnan edustajistoa vastaan. Kesäretken lisäksi maakuntatunnetta pyritään 
pitämään yllä erilaisin soveltuvin teemailloin sekä järjestämällä ainakin yksi lyhyempi piipahdus 
Etelä-Karjalaan. 

 
 

10. Osakuntalehti 
 
Wiipurilaisen Osakunnan oma lehti kantaa nimeä Willi. Se on B5-kokoinen ja 28-sivuinen 
(kansineen) lehti, joka julkaistaan painettuna paperiversiona sekä sähköisenä näköislehtenä 
(Issuu.com). Willi toimitetaan postin kautta halukkaille osakunnan senioriyhdistys Seniores 
Wiburgensesin jäsenille, Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallituksen jäsenille sekä muille 



osakunnille ja ystävyysjärjestöille Viroon. Lehden kokoamisen ja toimittamisen päävastuu on 
kahdella päätoimittajalla. Willin toimituskuntalaiset kirjoittavat juttuja ja osallistuvat aiheiden 
ideointiin. Lisäksi kaikki halukkaat saavat kirjoittaa ja ehdottaa aiheita lehteen.  
 
Yhden osakuntavuoden aikana Willi ilmestyy neljä kertaa, ja loppukesästä toimitetaan lisäksi 
FuksiWilli, johon kootaan kattavasti osakuntaa esitteleviä juttuja ja fukseille hyödyllistä tietoa. 
FuksiWilli jaetaan syyskuussa mahdollisille uusille osakuntafukseille sekä kaikille muille 
kiinnostuneille, ja lehdellä on tärkeä asema Wiipurilaisen Osakunnan esiintuomisessa. Vuoden 
muihin Willeihin valitaan vapaasti teema, jota käsitellään kunkin kirjoittajan haluamasta 
näkökulmasta. Pääasia on, että lehti ilmentää osakuntalaisten elämää ja tuo esille ihmisiä, jotka ovat 
Wiipurilaisen Osakunnan aktiivisen toiminnan takana.  
 
Wiipurilaisen Osakunnan 370-juhlavuosi näkyy myös Willissä. Kevään ensimmäinen Willi on 
juhlanumero, jonka määrä on ilmestyä vuosijuhlaviikon kynnyksellä. Lehteen kirjoitetaan juttuja 
esimerkiksi vuosijuhlista, juhlaetiketistä ja osakunnan historiasta. Vuoden muissakin lehdissä 
tuodaan mahdollisuuksien mukaan esiin Wiipurilaisen Osakunnan erityinen vuosi, etenkin 
FuksiWillissä olisi otollinen paikka korostaa osakunnan pitkää historiaa. 
 
Vuonna 2023 päätoimittajat lähtevät etsimään yhtenäistä linjaa lehden ulkoasuun liittyen. Willin 
budjetin tarkastelu on myös tarpeen, sillä päätoimittajat toivovat, että vuoden kaikki viisi lehteä 
voisivat olla värillisiä painoksia. Lisäksi toimituksessa halutaan korostaa sitä, että muutkin kuin 
toimituskuntalaiset saavat mielellään kirjoittaa lehteen. Tästä mainitaan osakunnan tiedotuskanavissa 
aina silloin, kun se on ajankohtaista. 
 
 

11. Merkittävät jokavuotiset juhlat 
 

11.1. 370. vuosijuhla 
 
Wiipurilainen Osakunta saavuttaa keväällä 2023 pyöreän 370 vuoden iän. Osakunnan 
vuosijuhlapäivä on 5.3. 370-vuosijuhlaa juhlistetaan lauantaina 4.3.2023 pitkän kaavan kautta: 
päiväjuhla järjestetään Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa ja iltajuhlaa vietetään 
Pankkisalissa Tapahtumatalo Bankissa. Vuosijuhlassa jaetaan osakunnan huomionosoitukset: 
vaakunat, ansiomerkit ja suurvaakunat. Vuosijuhlassa voidaan myös kutsua uusia kunniajäseniä. 
Tänä vuonna vuosijuhlan teemana on tulevaisuus osakunnan täyttäessä pyöreitä ja muutoksen tuulien 
puhaltaessa niin osakunnassa kuin yhteiskunnassakin. 
 

11.2. Wiipurin Pamaus 
 
Wiipurin Pamausta vietetään Pyhän Andreaan päivänä 30. marraskuuta Knut Possen, tuon jalon 
ritarin ja oivallisen juomaveikon kunniaksi. Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 528 vuotta tuosta suuresta 
ja mahtavasta ruutikellarin räjähdyksestä, josta juhlan nimi juontaa juurensa. 
 
 

12. Suhteet muihin osakuntiin ja ylioppilasjärjestöihin 
 
Wiipurilaiset ovat pitkään olleet tunnettuja siitä, että heihin voi törmätä kaikkien osakuntien juhlissa, 
eikä tilanne tule huononemaan vuonna 2023. Samoissa tiloissa toimivien Karjalaisen ja 
Kymenlaakson Osakuntien kanssa jatketaan tiivistä ja lämminhenkistä yhteistyötä. Myös vähemmän 
ilmiselvät yhteistyöt ovat vahvoilla, sillä keväälle 2023 kaavaillaan yhteissitsejä sekä 



Satakuntalaisen että Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kanssa. Vappusitsit pidetään DG:n osakuntien 
ja Keskisuomalaisen Osakunnan kesken. Lisäksi on erityisen tärkeää kehittää välejämme myös 
ruotsinkielisen sisarosakuntamme Östra Finlands Nationin kanssa, sillä ruotsinkielinen 
sisarosakunta on rikkaus, jota ei ole läheskään kaikilla osakunnilla. Mahdollisuutta esimerkiksi 
yhteiseen kesäiltaan tai retkeen pohditaan. 
 
Yleisemmällä tasolla osakuntamme pyrkii lähettämään edustajansa kaikkien Helsingin osakuntien 
vuosijuhliin. Myös HYYn Osakuntalaisessa Unionissa, Osakuntien yhteisvaltuuskunnassa (OYV) 
ja Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa toimitaan aktiivisesti. Osakunnalla on ollut aikaisempina 
vuosina laajamittainen edustus sekä Osakuntalaisen Unionin että Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan 
hallituksissa sekä toimikunnissa, eikä vuosi 2023 ole poikkeus. Tämä takaa poikkiosakuntalaisen 
yhteistyön näkyvyyden osakuntalaisten arjessa, kun osakuntamme toimijat osaavat kertoa, mitä 
yhteisosakuntalaisuus on ja missä siitä pääsee nauttimaan. Samoin pidetään hyviä suhteita yllä myös 
Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan sekä tiedekuntajärjestöihin.  
 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin suomalaisiin ystävyysjärjestöihimme Turun yliopiston Savo-
Karjalaiseen Osakuntaan ja LUT-yliopiston ylioppilaskuntaan pidetään myös yhteyttä. Pyrimme 
vähintään edustamaan heidän juhlissaan ja lisäksi suunnitteilla on taas tauon jälkeen 
yhteistapahtuma LUT-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. 
 
Ulkomailla Virossa jatkamme vahvaa yhteistyötämme Tarton yliopistossa vaikuttavien 
ystävyyskorporaatiomme korp! Amicitian ja liittokorporaatiomme korp! Revelian kanssa. Tuttuun 
tapaan lähetämme edustajat mahdollisimman moneen heidän juhlaansa. Erityisesti Volberiin, eli 
Tarton vappuun, on suunnitteilla suuremman delegaation vierailu. Välimme ruotsalaisten 
ystävyysosakuntiemme Lundin yliopiston Sydskånska Nationin ja Uppsalan yliopiston 
Västmanlands-Dala Nationin kanssa eivät ole vielä täysin toipuneet koronaviruspandemiasta, mutta 
pyrimme lähettämään Ruotsiin edustajan mahdollisimman moneen tapahtumaan. Etenkin Uppsalan 
Vårbaleniin on suunnitteilla suuremman luokan ekskursio. Toivomme 370-vuotisjuhlan tuovan 
ruotsalaisia ystäviämme Helsinkiin sankoin joukoin. Aiomme kutsua juhlaan neljä edustajaa 
kaikista ulkomaalaisista ystävyysjärjestöistämme. Lisäksi tarkoituksena on alkaa luoda suhdetta 
Revelian liettualaisen ystävyyskorporaation, Vilnan yliopiston Corp! RePublican kanssa. RePublica 
on 2001 perustettu valtio-opin opiskelijoiden sekakorporaatio, joka on jo osoittanut kiinnostusta 
Wiipurilaista Osakuntaa kohtaan. Alustava suunnitelma on kutsua kaksi heidän edustajaansa 370-
juhlaan. 
 
 

13. Suhteet muihin järjestöihin 
 
Wiipurilainen Osakunta on jäsen Karjalainen Nuorisoliitto ry:ssä sekä Pääkaupunkiseudun 
Karjalaisyhteisöt (Pääsky) ry:ssä. Yhteyksiä näihin hoitaa järjestösihteeri tai erikseen osakunnan 
kokouksessa valittu jäsen. Tänä vuonna etenkin yhteistyötä Pääsky ry:n kanssa pyritään kehittämään 
kotiseutukerhon toimesta. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran kanssa on yhteistyötä. 
Osakunnan senioriyhdistys Seniores Wiburgenses on yksi ensisijaisista yhteistyökumppaneista. 
 
Lisäksi järjestösihteerit selvittävät mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Etelä-Karjalan Marttojen 
kanssa. Tavoitteena on laajentaa molemminpuolista ymmärrystä yhteisöjemme toiminnasta ja 
suunnitella yhteistyötä juhlavuoden kunniaksi. Järjestösihteerit pyrkivät monipuolistamaan 
Wiipurilaisen Osakunnan sidosryhmätyötä ja lisäämään näkyvyyttä uusissa organisaatioissa. 
 



14. Julkaisutoiminta 
 
Osakunnan laulukirjaa kaupitellaan aktiivisesti uusille ja vanhoille jäsenille sekä ystäville. 
Osakunnalla on haalarimerkkejä, joita markkinoidaan, ja vuoden 2023 aikana on tarkoitus tuottaa 
myös 370-juhlavuoden haalarimerkki. Lisäksi suunnitteilla on tuotetilaus, jossa kaikki osakunta-
aiheisen paidan itselleen haluavat voivat tilata sellaisen osana yhteistilausta. Vuoden aikana pyritään 
viimeistelemään kirjaprojekti osakunnan seniori Kuivalaisen kanssa. Projektiin on saatu vuosia 
sitten toimijulkirahastoon summa, joka nyt käytetään. Lisäksi kartoitetaan muiden julkaisujen tekoa. 
 
 

15. Ympäristösuunnitelma 
 
Wiipurilainen Osakunta sitoutuu noudattamaan Domus Gaudiumin osakuntien 
huoneistotoimikunnan laatimaa ympäristösuunnitelmaa sekä ajaa HTK:n edustajien avulla 
ympäristösuunnitelman päivittämistä. 
 
 

16. Turvallisemman tilan periaatteet 
 
DG:n osakunnat ovat hyväksyneet uudet turvallisemman tilan periaatteet syksyllä 2022. 
Wiipurilainen Osakunta sitoutuu näiden periaatteiden aktiiviseen noudattamiseen sekä periaatteiden 
toteutumisen valvontaan tapahtumissaan. Myös tapahtumien tarkkaa ovikontrollia jatketaan ja 
häiriökäyttäytymiseen puututaan välittömästi. Edellisen vuoden tavoin suuriin tapahtumiin saapuvilta 
tarkastetaan ovella opiskelijakortti. 
 
Turvallisemman tilan periaatteiden avulla on tarkoitus edistää turvallista ja tasa-arvoista tilaa sekä 
ehkäistä syrjintää ja häirintää. Osakunnan jäseniä kehotetaan puuttumaan mahdollisiin 
häirintätilanteisiin tai ilmoittamaan niistä häirintäyhdyshenkilölle. Lisäksi osakunnan nettisivuilta 
löytyy anonyymi palautelomake, johon voi antaa palautetta tapahtumista ja esimerkiksi kertoa 
mahdollisista häirintätapauksista. Turvallisemman tilan periaatteet ovat näkyvillä osakuntatiloissa 
sekä osakunnan nettisivuilla. Lisäksi tapahtumailmoittautumisten yhteyteen lisätään tieto 
turvallisemman tilan periaatteista sekä maininta siitä, että osallistuja sitoutuu noudattamaan niitä 
ilmoittautuessaan mukaan tapahtumaan. 
 
Wiipurilaisella Osakunnalla on edellisenä vuonna hyväksyttyjen sääntöjen myötä 
kurinpitolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä mahdolliset Wiipurilaisen Osakunnan 
osakuntatoiminnan yhteydessä tapahtuneet häirintä- ja muut kurinpitorikkomustilanteet. Osakunnalla 
on kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, jotka ovat kurinpitolautakunnan jäseniä. 
Yhdenvertaisuusvastaavat toteuttavat vuoden lopussa yhdenvertaisuuskyselyn. Lisäksi 
osakuntaneuvosto hyödyntää vuoden 2022 yhdenvertaisuuskyselyä ja tarkastelee toimintaa eritoten 
yhdenvertaisuuden valossa. Neuvosto kiinnittää aktiivisesti huomiota yhdenvertaisuuskysymyksiin 
ja käy keskustelua liittyen siihen, miten osakunnasta saadaan kaikille turvallinen ja hyvä paikka olla 
ja viettää aikaa. Vuonna 2023 järjestetään yhdenvertaisuuskoulutus, joka on avoin kaikille, mutta 
johon erityisesti neuvoston jäsenten on määrä osallistua. 
 
 

17. Senioritoiminta 
 
Vuonna 2023 senioritoiminnassa jatketaan erityisesti uusien aktiivisten jäsenten ja 
vastavalmistuneiden osakuntalaisten houkuttelemista mukaan toimintaan. Lisäksi jäsenviestintää ja 



toiminnassa käytettäviä sähköisiä välineitä kehitetään, ja jäseniä kehotetaan siirtymään niiden 
käyttöön. Senioritoimintaan kuuluvat seniorilounaat, päivälliset, museovierailut ja retket sekä uutena 
toimintamuotona after work -tapahtumat. Uusia tapahtumaideoita ja toimintamalleja kehitetään 
jatkuvasti koko jäsenkunta huomioiden. Tarkoituksena on saada viime vuonna järjestetyt 
nuorseniorisitsit vakiinnutettua uudestaan osaksi osakunnan perinteisiä tapahtumia. Vuoden muihin 
perinteisiin tapahtumiin lukeutuvat pääsiäisen ajan munanlitsajaiset, kyykkäottelu ja vappulounas. 
Seniorienkin toiminnassa tullaan huomioimaan osakunnan 370. juhlavuosi kannustamalla jäsenistöä 
osallistumaan osakunnan vuosijuhlaan ja juhlaviikon tapahtumiin, sekä järjestämällä omaa 
juhlavuoteen sopivaa toimintaa. 
 
Seniorijärjestön tapahtumiin kutsutaan mukaan myös nykyosakuntalaisia. Tapahtumien tavoitteena 
on Wiipurilaisen Osakunnan entisten jäsenten yhteydenpito, uusien jäsenten hankkiminen, 
kiinnostava ohjelma ja wiipurilaisen hengen ylläpito. Jäsentiedotukseen yhdistys käyttää 
jäsenkirjeiden lisäksi sähköpostilistaa, Facebook-sivua ja osakuntalehti Williä, joka lähetetään 
yhdistyksen taloudellisella tuella jäsenmaksunsa hoitaneille jäsenille. Lisäksi yhdistys selvittää ja 
harkitsee, onko sen syytä liittyä tällä toimikaudella yhdistysrekisteriin. 
 
 

18. Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2023 
 
Vuonna 2023 Wiipurilainen Osakunta juhlii 370-vuotisjuhlavuottaan. Tärkeä merkkipaalu näkyy 
laajalti osakunnan toiminnassa ja tapahtumissa ympäri vuoden. Etenkin vuosijuhlaviikkoon 
panostetaan: jokaiselle päivälle järjestetään riemukasta ohjelmaa vuosijuhlamestareiden ja 
vuosijuhlatoimikunnan toimesta. Suunnitteilla on ainakin juhlaluentoja ja kylpyläilta. Juhlavuotta 
nostetaan aktiivisesti esiin osakunnan tiedotuksessa sekä osakuntalehti Willissä. Juhlan kunniaksi on 
myös tarkoitus tehdä yhteinen osakuntatuotetilaus sekä suunnitella uusi haalarimerkki. 
 
Wiipurilaiset tutustuvat osakunnan ja mahdollisuuksien mukaan myös kanta-alueen historiaan. 
Osakunnan mittavaa historiaa on tarkoitus nostaa erityisesti esiin juhlavuoden kunniaksi. Juhlavuosi 
tulee näkymään osakunnan tiedotuskanavissa muun muassa menneiden vuosien flashback-kuvien ja 
muisteluiden muodossa. Myös osakunnan arkistoista olisi tarkoitus löytää esiteltäväksi joitakin 
kiinnostavia poimintoja historian varrelta. Inspehtori Pakkasvirta puhuu viipurilaisuudesta 
vuosijuhlaviikolla. Lisäksi vuoden aikana pyritään järjestämään tapahtuma, jossa osakuntalaiset 
pääsevät tutustumaan osakunnan arkistoihin. 
 
Toisaalta osakunta ei nojaa vain menneisyyteen, vaan rakentaa myös tulevaa. Yhtenä vuoden 2023 
painopisteenä onkin ”WiO seuraavat 370 vuotta”. Teemme töitä osakunnan tulevaisuuden eteen ja 
visioimme sitä yhdessä. Tarkoituksena on turvata osakunnan toiminnan jatkuvuutta, jotta myös 
tulevat wiipurilaishenkiset opiskelijat löytäisivät tiensä osakunnalle sekä viihtyisivät yhteisön 
jäseninä. Tulevaisuuteen panostaminen on luontevaa jatkumoa edelliselle vuodelle, jolloin yhtenä 
painopisteenä oli yhteisön jälleenrakentaminen ja uuden yhteishengen luominen koronavuosien 
jälkeen. Yksi tärkeä osa tulevaisuuteen panostamista on virkailijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen 
tukeminen, jotta osakuntatoiminta pyörii jatkossakin, mutta kenenkään taakka ei kasva liian suureksi. 
Osakunnalla toimii visiovaliokunta, jonka tehtävä on pohtia osakunnan tulevaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä pitkälläkin tähtäimellä ja määritellä pitkäaikainen strategia osakunnalle. Tulevaisuus on 
myös 370. vuosijuhlan teema. 
 
Osakunta pyrkii vuonna 2023 panostamaan sidosryhmiin. Lämmittelemme välejä vanhoihin 
sidosryhmiin sekä luomme uusia yhteyksiä, mutta pidämme myös ennestään kukoistavat suhteet 
kunnossa. Wiipurilainen Osakunta järjestää vuoden aikana useita erilaisia yhteistapahtumia muiden 



osakuntien kanssa sekä jälleenrakentaa yhteyttä LUT-yliopiston ylioppilaskuntaan. Kotiseutukerho 
kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Pääsky ry:n kanssa sekä suunnittelee Viipurin-matkan korvaavaa 
yhteistoimintaa Östra Finlands Nationin kanssa. Ulkoasiantoimikunnan johdolla aletaan luoda 
suhdetta Vilnan yliopiston RePublica-korporaatioon ja järjestösihteerit selvittävät mahdollisuuksia 
tehdä yhteistyötä Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. Suunnitelmissa on myös osakunnan 
valmistuneiden jäsenten tietoisuuden hyödyntäminen. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tekemällä 
voimme tarjota entistäkin monipuolisempaa toimintaa ja uusia mahdollisuuksia osakunnan jäsenille. 
 


