
Wiipurilaisen Osakunnan toimintakertomus 2022 

   

1.   Wiipurilainen Osakunta 

Wiipurilainen Osakunta on vanhin Helsingin yliopiston suomenkielisistä osakunnista. 
Osakunnan tarkoitus on yhdistää sen kanta-alueelta Etelä-Karjalasta kotoisin olevia, 
karjalaistaustaisia 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 2022 jäseniä 
oli noin 190. 

 

2.   Virkailijat 

Inspehtori Jussi Pakkasvirta 

 

Osakuntaneuvosto 

Kuraattori Oona Laine 

Varakuraattori Samuli Huuhilo 

Sihteeri Vilja Antikainen 

Taloudenhoitaja Venla Sainio 

Emännät Laura Mykkänen ja Vertti Vanonen 

Isännät Anssi Vainio ja Olli-Aaron Kaskinen 

Toiminnanohjaaja Vilma Väliketo 

Fuksineuvokset Marika Jegoroff ja Elina Lyytikäinen 

 Tiedotusneuvos Milla Muttonen  

Koulutusneuvokset Nea Salo ja Sohvi Niemi 



 Ulkoasiainneuvos Miquel Diaz Hernandez 

Huoneistoneuvos Jaakko Tanhola 

  

Muut virkailijat 

Asuntolasihteeri Tuulia Kettunen  

Arkiston- ja kirjastonhoitajat Joa Jurvanen ja Iida Sääskö  

Järjestösihteeri Lauri Mustakallio 

 Kulttuurisihteeri Ilona Jalkanen  

Laulunjohtajat Ottilia Nikula ja Niina Koistinen  

Liikuntasihteeri Juuso Kiviranta (kevät), Alli Tanhola ja Niina Koistinen (syksy) 

Maakuntasihteerit Katja Räsänen ja Oscar Arminen  

Pamausmestari Essi Kuukka 

Seniorisihteeri Niklas Nurminen  

Ulkoasiainsihteeri Sonja Repetti  

Vaalipäälliköt Ansa Kilpeläinen ja Seppo Kivimäki  

Valokuvaajat Niklas Nurminen ja Ottilia Nikula  

Verkkovastaava Johan van der Meer  

Vuosijuhlamestarit Milla Muttonen ja Olli-Aaron Kaskinen 

Willin päätoimittajat Anni Huomolin ja Enni Saukkonen 

Graafikot Sara Vänttilä ja Tanja Tiainen  

Apuemännät: Samuli Ikonen, Evgeni Jokiniemi, Venla Kaplas, Juuso Kiviranta, Niina 
Koistinen, Kaisa Kuokkanen, Anni Juusola, Kirsi Hyväri, Hilpi Lyytikäinen, Enni Saukkonen, 
Matleena Parkko, Sanna Inkilä, Heta Korhonen, Aleksei Goldberg 

Apuisännät: Samuli Huuhilo, Vesa Korhonen, Veera Lanu, Tuuli Lehmusjärvi, Mikko Pellinen, 
Helmi Pykäläinen, Tanja Tiainen, Sara Vänttilä, Patrik Nurminen, Aino Korhonen 



3. Osakuntaneuvosto 

Wiipurilaisen Osakunnan hallituksen tehtävää hoitavaa elintä kutsutaan neuvostoksi. 
Vuoden 2022 aikana osakuntaneuvosto on toteuttanut sääntömääräistä tehtäväänsä, eli 
valmistellut osakunnan kokoukselle esiteltävät asiat ja valvonut osakunnan taloutta. 
Neuvoston puheenjohtajana toimii kuraattori, ja siihen kuuluvat myös sihteeri, 
varakuraattori, isäntä, emäntä, taloudenhoitaja, toiminnanohjaaja, tiedotusneuvos, 
koulutusneuvos, ulkoasiainneuvos, fuksineuvos ja huoneistoneuvos. Jos kaksi henkilöä jakaa 
viran, johon kuuluu neuvoston jäsenyys, on kumpikin virkailija tällöin neuvoston jäsen. Siten 
neuvoston jäsenten määrä vaihtelee vuosittain jonkin verran. Vuonna 2022 
osakuntaneuvostoon kuului 16 jäsentä, sillä emäntiä, isäntiä, fuksineuvoksia ja 
koulutusneuvoksia oli molempia kaksi. Suuresta kokoonpanosta huolimatta neuvoston 
toiminta on sujuvaa ja jouhevaa, osaltaan juuri siksi, että jokaisella neuvoston jäsenellä 
on oma vastuualueensa, jota he edistävät, kehittävät ja pitävät kokouksissa esillä . 

Vuoden 2022 aikana neuvosto kokoontui pääasiassa tiistaisin ennen osakunnan kokousta, 
mutta kokouksia pidettiin myös muulloin tarpeen mukaan. Kaikkiaan neuvosto kokoontui 
kokoustamaan 17 kertaa vuoden 2022 aikana. Näistä kahdeksan kertaa kevätlukukaudella ja 
yhdeksän kertaa syyslukukaudella. Kokouksia pidettiin osakunnan tiloissa, zoom-
sovelluksessa tai neuvoston jäsenten kotona. Neuvoston kokousten pöytäkirjoihin kirjattiin 
päätösten lisäksi kokouksissa käytyä keskustelua. Pöytäkirjat ovat julkisia, ja ne jaetaan 
myöhemmin automaattisesti osakunnan sähköpostilistalle ja ovat siten koko jäsenistön 
luettavissa aina  

Varsinaisten kokousten lisäksi neuvosto kokoontui vuoden aikana virkistäytymään sekä 
keskustelemaan epävirallisemmin esimerkiksi inspehtoripäivällisille 9.12. Lisäksi neuvosto 
sai hallinnollista koulutusta osakunnan entiseltä kuraattorilta, oikeustieteen maisteri 
Anton Falkenbergiltä, jonka neuvosto koki hyödyllisenä. 

  

4. Toimikunnat 

Toimikunnissa valmistellaan esimerkiksi tapahtumia ja viestintää. Erityistä tarkoitusta varten 
voidaan perustaa väliaikaisia toimikuntia. 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 2022 



asuntolatoimikunta jatkoi edeltävien vuosien tapaan hakujen sähköistä toteutusta, ja 
molemmat haut järjestettiin täysin sähköisesti. Toimikunta kokousti vuoden aikana 
kuudesti. Varsinainen asuntohaku järjestettiin 21.2. ja 25.3. välisenä aikana, ja 28.3. 
järjestetyssä kokouksessa jaettiin asumisoikeudet varsinaisessa asuntohaussa saatujen 
hakemusten perusteella. Uusien opiskelijoiden asuntohaku oli 11.6.–10.7., ja haettavina 
olleet asunnot jaettiin arpomalla 12.7. järjestetyssä kokouksessa. 

Vuonna 2022 asuntolatoimikuntaan kuuluivat varakuraattori Samuli Huuhilo 
(puheenjohtaja), Tuulia Kettunen (asuntolasihteeri), Tuuli Lehmusjärvi, Ottilia Nikula, Aino 
Korhonen, Venla Kaplas, Milla Muttonen ja Alli Tanhola. 

  

4.2 Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunnan tavoitteena ja tehtävänä on ottaa lämpimästi vastaan uudet 
osakuntalaiset, tutustuttaa heidät osakunnan toimintaan ja järjestää syksyn mittaan erilaisia 
fuksitapahtumia. Tärkeässä osassa koulutustoimikunnan työtä on myös Helsingin yliopiston 
ja osakunnan mainostaminen Etelä-Karjalan abeille, jotta mahdollisimman monet löytäisivät 
tiensä osakunnalle. Koulutustoimikunta on päävastuussa paitsi fukseille suunnattujen 
tapahtumien toteuttamisessa, myös abi-infokiertueen suunnittelusta sekä HeTEKA-päivän 
(Helsinki tutuksi eteläkarjalaisille abeille) toteuttamisesta. Koulutustoimikunta pyrki vuoden 
aikana palaamaan takaisin normaaliin toimintaan ja ideoimaan uusia toimintatapoja, kun 
koronatilanne ei enää rajoittanut kokoontumisia. 

Abi-infokiertue järjestettiin 22.-24.8. Kiertueella mukana olleet toimikuntalaiset kertoivat 
abiturienteille Helsingin yliopistossa opiskelusta ja osakunnan toiminnasta. Lisäksi muutama 
toimikunnan jäsen oli kuvannut lyhyen videoesittelyn omasta tiedekunnastaan. Erityisesti 
pyrittiin panostamaan osakunnan toiminnan sekä sosiaalisen median kanavien esittelyyn, 
jotta abiturientit innostuisivat lähtemään HeTEKA-päivään mukaan ja löytäisivät osakunnan 
some-kanavat. 

Syyskuussa toimikuntalaiset esittelivät Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleilla osakunnan 
toimintaa. Myös osakuntien yhteisessä fuksipuistossa syyskuussa toimikuntalaiset olivat 
pitämässä Wiipurilaisen Osakunnan pistettä. Toimikunta piti rastia Helsingin yliopiston 
fuksiseikkailussa yhdessä Karjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan kanssa. 

HeTEKA-päivä järjestettiin 19.10.2022. Helsingin yliopiston kampusten esittely toteutettiin 
täysin osakuntalaisten voimin. Ensimmäistä kertaa mukaan otettiin myös Aalto-yliopiston 
kampus. Iltaohjelmaa uudistettiin, ja se toteutettiin rastimuotoisina tehtävinä DGO:n tiloissa 
ja läheisellä piha-alueella kiertäen. Rastimuotoinen toteutus todettiin toimivaksi tavaksi 
esitellä osakuntaelämän erilaisia osa-alueita, ja abiturientit olivat innokkaasti mukana illan 
aktiviteeteissa. 

Toimikunta kokousti vuonna 2022 neljä kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa 
Zoomin välityksellä, ja siinä pohdittiin abi-infokiertueen, fuksitapahtumien ja HeTEKA-päivän 
ajankohtaa sekä toteutusta. Toinen kokous pidettiin maaliskuussa DGO:lla, ja 



toimikuntalaiset saivat aikaisemmilta virkailijoilta neuvoja ja vinkkejä toiminnan 
toteuttamiseen. Kolmas kokous pidettiin huhtikuussa Zoomin välityksellä. Neljäs kokous 
pidettiin myös Zoomin välityksellä elokuussa. Kokousten ohella toimikunta piti yhteyttä 
Whatsapp-ryhmän kautta. 

Uudet fuksit lähtivät innokkaasti mukaan syksyn tapahtumiin, ja useat hakivat myös virkaan 
vuodelle 2023. Vuoden aikana uusia fukseja liittyi osakuntaan 40. 

Vuonna 2022 koulutustoimikuntaan kuuluivat: Nea Salo (koulutusneuvos), Sohvi Niemi 
(koulutusneuvos), Marika Jegoroff (fuksineuvos), Elina Lyytikäinen (fuksineuvos), Ansa 
Kilpeläinen, Iia Hiitola, Kati Makkonen, Niina Koistinen ja Seppo Kivimäki. 

  

4.3 Ohjelmatoimikunta 

Ohjelmatoimikunnan tehtävä on tukea toiminnanohjaajaa tapahtumien suunnittelussa ja 
järjestelyssä. Toimikuntalaiset auttoivat vuonna 2022 erilaisten tapahtumien ideoinnissa ja 
toteutuksessa. 

Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat virkansa puolesta toiminnanohjaaja Vilma Väliketo 
(puheenjohtaja), isännät Anssi Vainio ja Olli-Aaron Kaskinen, emännät Laura Mykkänen ja 
Vertti Vanonen, liikuntasihteerit Juuso Kiviranta (kevätkauden), Alli Tanhola ja Niina 
Koistinen (syyskauden), ja kulttuurisihteeri Ilona Jalkanen. Muita jäseniä olivat Anni Juusola, 
Ella Kälvälä, Anni Huomolin, Vilja Antikainen, Enni Saukkonen ja Patrik Nurminen. 

  

4.4 Tiedotustoimikunta 

Tiedotustoimikunnan vastuulla on osakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 
huolehtiminen. Tiedotuskanaviin lukeutuvat virallisemmin nettisivut ja sähköpostilista, 
mutta yhä tärkeämmässä 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 2022 
viralliseen kokoukseen tammikuussa (31.1.) sekä syyskuussa (26.9.). Tämän lisäksi 
viestiteltiin toimikunnan WhatsApp-ryhmässä ja yksityisviestein. Tiedotustoimikunnassa 
muun muassa ideoitiin viestintäsisältöä osakunnan kanaville ja jaettiin vastuita esimerkiksi 
tapahtumapäivitysten suhteen. Eniten sisältöä tuotettiin sosiaaliseen mediaan, jonne 
tiedotusneuvos sekä graafikot suunnittelivat monia julkaisuja ja mainoksia. Sosiaalisessa 
mediassa julkaistiin erityisen runsaasti sisältöä osakunnan tapahtumista. Toimintaa haluttiin 
tuoda kuvien kautta aktiivisesti esiin, kun kokoontuminen oli jälleen mahdollista pandemian 
jälkeen.  

Vuoden 2022 tiedotustoimikuntaan kuuluivat tiedotusneuvos Milla Muttonen 
(puheenjohtaja), Vilja Antikainen, Venla Kaplas, Mikko Pellinen, Ella Taavitsainen sekä 
virkansa puolesta verkkovastaava Johan van der Meer, valokuvaajat Ottilia Nikula ja Niklas 



Nurminen, graafikot Tanja Tiainen ja Sara Vänttilä sekä Willin päätoimittajat Anni Huomolin 
ja Enni Saukkonen. 

  

 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 2022 oli normaaliin paluun vuosi. Vierailun osalta ulkoasiaintoimikunta koordinoi 
viisi matkaa: neljä Viroon (Korp! Amicitian ja Korp! Revelian kevät- ja syyskommerssiin. 
Lisäksi kutsuttuja edustajia Korp! Amicitian vappujuhlaan), ja yhden Ruotsiin (Sydskånska 
Nationin Knavlingagilletiin). 

Vieraiden vastaanottamisen ja majoituksen osalta osakunta sai vieraita Korp! Amicitialta ja 
Korp! Revelialta Virosta (sekä vuosijuhlassa että Pamauksessa), ja Sydskånska Nationilta 
Ruotsista (vain vuosijuhlassa).  

Ulkoasiaintoimikunnan toinen tehtävä on rekrytoida ulkomaalaisia opiskelijoita. Tänä 
vuonna ulkoasiaintoimikunta osallistui HYY:n järjestämään Welcome Fairiin syyskuussa. 
Osakunta sai yhden ulkomaalaisen jäsenen vuonna 2022. 

Toimikunta kokousti kolme kertaa vuoden aikana. Vuonna 2022 toimikuntaan kuuluivat 
ulkoasiainneuvos Miquel Díaz Hernández (puheenjohtaja), Sonja Repetti (ulkoasiainsihteeri), 
Mikko Pellinen, Ella Kälvälä, Hilpi Lyytikäinen, Pekka Sutinen ja Evgeni Jokiniemi. 

 

4.6 Willin toimituskunta 

Willin toimituskunta vastaa osakuntalehti Willin juttujen ideoinnista ja toteutuksesta. Willin 
pääasiallinen suunnittelu ja yhteydenpito tapahtui WhatsApp-ryhmässä. Toimituskunta 
tapasi tarvittaessa kokoustaen. Kokouksissa hyödynnettiin läsnä- ja etämahdollisuuksia. 

Toimituskunnan kanssa ideoitiin palavereissa yhdessä aiheita sekä päätoimittajat myös 
ideoivat valmiita aiheita, joista jäsenet pystyivät valikoimaan mieleisiä. Omat ideat olivat 
myös tervetulleita. 

Vuonna 2022 jatkettiin edellisvuosien tyyliin lehden rakentamista päätoimittajien ideoiman 
teeman ympärille. Kaikenlaiset jutut olivat kuitenkin aina tervetulleita, liittyivät ne teemaan 
enemmän tai vähemmän. Vuoden teemanumerot olivat Yhdessä Willi, FuksiWilli, KotiWilli ja 
MatkaWilli.  



Pyrimme teemavalinnoissamme ja juttuaiheissa monipuolisuuteen, osakuntalähtöisyyteen 
ja lukijaystävällisyyteen. Yleisiä juttutyyppejä olivat muun muassa artikkelit, haastattelut, 
testit, vinkkilistaukset, osakuntalaisten pohdinnat, kolumnit, tapahtumakalenterit ja 
reseptit. Lehdessä näkyi myös välillä vakipalsta #wiolife, jossa esittelimme osakunnan 
virkailijoita ja toimijoita.  

Willin toimituskunnan virallisia jäseniä vuonna 2022 olivat päätoimittajat Anni Huomolin ja 
Enni Saukkonen sekä toimittajat Miquel Díaz Hernandez, Tuulia Kettunen, Ansa Kilpeläinen, 
Seppo Kivimäki, Ottilia Nikula, Niklas Nurminen, Patrik Nurminen Jaakko Tanhola. Aktiivisesti 
kirjoitti myös kuraattori Oona Laine. Vierailevia kyniä Willissä olivat Laura Mykkänen ja Ella 
Miikki. Lisäksi FuksiWillissä kirjoittivat perinteisesti fuksineuvokset Marika Jegoroff ja Elina 
Lyytikäinen.  

  

4.7 Vaakunatoimikunta 

Vaakunatoimikunta kokoontui 25.1.kuraattorin koollekutsumana ja päätti esittää osakunnan 
kokoukselle kuuden vaakunan jakamista tunnustuksena aktiivisesta osakuntatoiminnasta. 
Vaakunaa esitettiin Alli Tanholalle, Kirsi Hyvärille, Mikko Pelliselle, Milla Muttoselle, Vilja 
Antikaiselle ja Vilma Välikedolle. Osakunnan kokous päätti myöntää vaakunat 
vaakunatoimikunnan esityksen mukaisesti. 

Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana kuraattori Oona Laine ja muina jäseninä aiemmin 
vaakunan saaneet Laura Mykkänen, Niklas Nurminen, Anssi Vainio, Ella Kälvälä, Juuso 
Kiviranta ja Ottilia Nikula. 

  

4.8 Ansiomerkkitoimikunta 

Ansiomerkkitoimikunta kokoontui 27.1. kuraattorin koollekutsumana ja päätti esittää 
osakunnan kokoukselle kolmen ansiomerkin jakamista tunnustuksena erityisistä 
ansioituneesta osakuntatoiminnasta. Ansiomerkkitoimikunta esitti ansiomerkin 
myöntämistä Juho Myyryläiselle, Piia Pohjalaiselle ja Oona Laineelle. Kuraattori Laine ei itse 
osallistunut valintaansa. Osakunnan kokous päätti myöntää ansiomerkit 
ansiomerkkitoimikunnan esityksen mukaisesti. 

Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana kuraattori Oona Laine ja muina jäseninä aiemmin 
ansiomerkin saaneet Eetu Sairanen, Ella Kaplas, Maini Salmi ja Otso Heiskanen. 

 

4.9. Sääntömuutostoimikunta 

Sääntömuutostoimikunta sai osakunnan uudet säännöt valmisteltua vuoden aikana ja ne 
hyväksyttiin kevätlukukaudella 2022. Se, että yliopisto sai pitkän prosessin myötä 
hyväksyttyä osakunnan uudet säännöt, helpotti, selkeytti ja jouhevoutti toimintaa aina 



arkisesta kokoustamisesta jäsenten yhdenvertaisuuteen. Eräs tärkeä lisä uusissa 
säännöissä oli myös neuvoston eli hallituksen pöytäkirjojen tuominen julkisiksi 
dokumenteiksi, mikä on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä. 

Sääntömuutostoimikuntaan kuuluivat Oona Laine, Suvi Okkola, Eetu Sairanen, Ottilia Nikula, 
Otso Heiskanen, Piia Pohjalainen ja Pinja Mero, joka edusti eritoten Wiipurilaisen 
Osakunnan Laulajien kantaa. 

 

4.10. Ohjesääntövaliokunta 

Ohjesääntötoimikunta kävi vuoden aikana osakunnan ohjesäännöt läpi, teki paljon 
muotoilu- ja rakennemuutoksia uusia sääntöjä vastaaviksi ja valmisteli ehdotuksen 
osakunnan uusista ohjesäännöistä, jotka tuodaan vuoden 2023 aikana kokoukseen 
hyväksyttäviksi. Ohjesääntötoimikunta kokousti sekä etänä että paikan päällä viisi kertaa. 

Toimikuntaan kuuluivat Oona Laine, Samuli Huuhilo, Miquel Diaz, Otso Heiskanen, Patrik 
Nurminen ja Sohvi Niemi. 

 

4.11. Talous- ja historiikkivaliokunta 

Talous- ja historiikkivaliokunta selvitti toimijulkirahaston tilillä olevaa tukirahaa ja edisti sen 
kautta vuosia jäässä olleen historiikin tekoa vuoden 2022 aikana. Historiikki on tarkoitus 
saada julkaistuksi vuoden 2023 aikana. 

 

5. Toiminnantarkastajat 

Vuoden 2022 toiminnantarkastajina toimivat Piia Pohjalainen henkilökohtaisena 
varahenkilönään Ella Kaplas ja Otso Heiskanen henkilökohtaisena varahenkilönään Tero 
Hirvonen. Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön tilintarkastajana toimii Sara Mäkilä ja 
varatilintarkastajana Petteri Lagus. Osakunnan kokous oli valtuuttanut 
Ylioppilasasuntosäätiön hallituksen valitsemaan oman toimintansa tarkastajat. 

 

6. Osakunnan edustajat muissa elimissä 

Wiipurilaisella Osakunnalla oli vuonna 2022 seuraavissa järjestöissä ja toimielimissä 
edustajansa, jotka osallistuivat kokouksiin aktiivisesti ja osakunnan etua valvoen: 

* Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunnassa Jaakko Tanhola, Aino Korhonen ja 
Joa Jurvanen 

* Ylioppilasasuntolasäätiön hallituksessa Oona Laine, Aino Korhonen ja Vilma Väliketo 



* Wiipurilaisen osakunnan stipendisäätiön hallituksessa Oona Laine, Jaakko Tanhola, Alli 
Tanhola, Anna Luikko, Anton Falkenberg, Juho Myyryläinen, Perttu Pohjoinen ja Mikko 
Eronen 

*Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa Oona Laine, Olli-Aaron Kaskinen ja Kirsi Hyväri. 
Valtuuskunta vastasi vakiintuneen käytännön mukaisesti itäsuomalaisten kesäjuhlien 
järjestämisestä. 

*Osakuntalaisen Yhteisvaltuuskunnan hallituksessa Olli-Aaron Kaskinen. Lisäksi mukana 
olivat Vilja Antikainen ja Mikko Pellinen. 

*Osakuntalaisessa unionissa Lauri Mustakallio 

 

7. Osakunnan kokoukset 

Osakunnan kokouksia pidetään lukukausien aikana yleensä noin kahden viikon välein. 
Vuonna 2022 pidettiin 15 osakunnan kokousta. Näistä kevätlukukaudella oli kahdeksan ja 
syyslukukaudella seitsemän. Vuoden kaksi ensimmäistä kokousta järjestettiin etänä Zoom-
alustalla koronapandemiatilanteesta ja siihen liittyvistä viranomaissuosituksista johtuen. 
Muut kokoukset järjestettiin Domus Gaudiumilla osakuntahuoneistossa. 

Osakunnan kokouksia johti vuonna 2022 kuraattori Oona Laine lukuun ottamatta yhtä 
kokousta ja vaalikokousta, joissa puheenjohtajana toimi inspehtori Jussi Pakkasvirta. Kaikilla 
osakunnan jäsenillä sekä entisillä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Muille 
henkilöille myönnettiin kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan läsnäolo- ja 
puheoikeus. Kokouksiin osallistui keskimäärin 20–40 henkilöä. 

Kokoukset ovat keskeinen osa osakunnan päätöksentekoa. Osakunnan kokous päättää 
esimerkiksi henkilövalinnoista ja tärkeistä dokumenteista. Talousarviosta, 
toimintasuunnitelmasta ja vastaavista osakunnan toimintaa määrittävistä asiakirjoista 
käytiin keskustelua osakunnan kokouksissa ennen niiden hyväksyntää. Kokouskutsut 
lähetettiin osakunnan sähköpostilistalle vähintään viikkoa ennen kokousta. Vastaavasti 
edellisen kokouksen pöytäkirja toimitettiin listalle enintään viikon kuluttua kokouksesta. 

Vaikka osakunnan kokoukset käyttävät osakunnan ylintä päätösvaltaa, ovat ne myös 
sosiaalisia tilaisuuksia, joiden yhteydessä jäsenet tapaavat toisiaan ja vaihtavat kuulumisia. 
Kuten muinakin vuosina, osakunnan emännistö tarjoili kokouksissa maukasta ja terveellistä 
ruokaa. Tavallista oli jatkaa yhdessäoloa kokouksen jälkeen vapaamuotoisemmissa 
merkeissä jatkopaikaksi vakiintuneessa Wanhassa Ketussa. 

 

 

 



8. Talous 

Vuonna 2022 toiminta palautui koronaviruspandemian jälkeen entisiin uomiinsa, ja tämä 
näkyi myös osakunnan taloudessa. Useat virkailijat ja toimikunnat saivat käytettyä 
talousarviossa määritellyn budjettinsa kokonaan tai lähes kokonaan, ja koronarajoitusten 
poisto mahdollisti sekä vuosijuhlien että Wiipurin Pamauksen järjestämisen. Niin 
vuosijuhlien kuin Pamauksen kulut saatiin katettua pääosin illalliskorteista kerätyillä 
maksuilla. Pamaus seura ry myönsi osakunnalle 500 euron avustuksen Wiipurin Pamauksen 
järjestämistä varten. 

Talouden osalta vuoden 2022 tärkein tehtävä oli huolehtia, että osakunnalla oli jatkuvasti 
tarpeeksi varoja käytössä. Merkittävimmät tulonlähteet olivat Wiipurilaisen osakunnan 
stipendisäätiö, HYY (joka myönsi osakunnalle sekä toiminta-avustusta että 
järjestölehtitukea), sekä osakunnan jäsenten maksamat jäsenmaksut. Wiipurilaisen 
osakunnan stipendisäätiöltä haettiin yhteensä 20 000 euron suuruinen toiminta-avustus 
kahdessa erässä, ja molemmat erät myönnettiin osakunnalle. 

Edeltävänä vuonna Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat eivät olleet hakeneet osakunnalta 
perinteeksi muodostunutta 4000 euron avustusta, ja he hakivat avustusta tänä vuonna 
maksettavaksi sekä vuodelta 2021 että vuodelta 2022. Osakunnan kokous hyväksyi tämän 
pyynnön, ja samalla keskusteltiin toimintatavoista, joilla avustusta haetaan ja myönnetään 
seuraavina vuosina. 

Vuoden 2022 tulot olivat yhteensä 53 067,64 euroa ja menot 49 393,54 euroa. Osakunnan 

taloudellinen tulos oli 3 674,10 euroa positiivinen. Tästä summasta 1600 euroa johtuu siitä, 

että htk päätti olla perimättä vuosittaista maksuaan hyvästä taloustilanteestaan johtuen. 

 

9. Viikottainen toiminta 

Osakunnan kokouksia pidettiin noin joka toinen viikko. Karjalaisen Osakunnan ja 
Kymenlaakson Osakunnan kanssa yhdessä järjestettiin keskiviikkokahveja, joihin osakuntien 
emännistöt vuorollaan huolehtivat tarjottavaa. Viikoittaiseen toimintaan kuului myös 
sählyvuoro Kumpulan Unisportilla. Vuoro on yhteinen Keskisuomalaisen Osakunnan, 
Karjalaisen Osakunnan ja Hämäläis-Osakunnan kanssa. 

  

10. Kerhotoiminta 

Osakuntalaiset voivat ideoida harrastustoimintaa osakunnan toimikuntien sekä sihteerien 
järjestämän toiminnan ohelle. Wiipurilaisessa Osakunnassa toimi vuonna 2019 Wiipurilaisen 
Osakunnan Laulajat, Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat, kotiseutukerho sekä 
Kyykkäkerho. 

 



  

11. Liikuntatoiminta 

2.3. Ekskursio HIFK–SaiPa-otteluun: paikalla 3 wiipurilaista 

9.3. harjoiteltiin Kyykkää, paikalla 6 wiipurilaista 

12.3. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella: paikalla 7 wiipurilaista 

11.4. ekskursio boulderoimaan: paikalla 7 wiipurilaista 

4.5. padel-ekskursio: paikalla 12 wiipurilaista 

30.10. pesäpalloa DGO:n kesken: paikalla 15 henkilöä, joista 8 wiipurilaisia 

3.12. kyykkäpeli: paikalla 7 henkilöä 

4.12. retki Uutelan luontopolulle: paikalla 10 henkilöä, joista 8 wiipurilaisia 

Pitkin vuotta järjestettiin myös epävirallisen lenkkikerhon WiOjuo:n lenkkejä. Lisäksi 
osakuntalaiset pelasivat sählyä Kumpulan Unisportilla joka keskiviikko tammikuusta 
toukokuuhun ja edelleen syyskuusta joulukuuhun.  

  

11.1 Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat (WOSu) 

WOSun yleiskokous järjestettiin 10.2. osakunnalla (6 osallistujaa). Kokouksessa valittiin 
joukkueenjohtajaksi vuodelle 2022 Samuli Huuhilo ja viestinviejäksi Laura Mykkänen.  

Suunnistuskausi alkoi perjantaina 8.4. kaupunkisuunnistustapahtuma Stadiviestillä, joka 
järjestettiin Kampissa. Tapahtumaan osallistuimme kolmella kahden hengen joukkueella (6 
osallistujaa).  

Harjoittelu jatkui keväällä kolmesti ilta- ja omatoimirasteilla: 

18.5. Pirkkolassa (5 osallistujaa) 

23.5. Pirkkolassa (4 osallistujaa)  

13.6. Luukissa (9 osallistujaa) 

Osallistuimme 18.–19.6. Mynämäellä järjestettyyn Lukkari-Jukolaan sekä Jukolan että 
Venlojen viestissä, kummassakin yhdellä joukkueella (11 osallistujaa).  



7–10.7. järjestettiin Sulkavalla Sulkavan Suursoudut, johon osakunta osallistui 15 henkilön 
voimin soutaen 30 kilometriä kirkkoveneellä.   

19.11. osallistuimme Nuuksion Huurteinen -rogaining- eli pistesuunnistustapahtumaan 
kahdella 3–4 hengen joukkueella (7 osallistujaa).   

Kerhon yleiskokous järjestettiin 29.11., ja paikalla oli neljä (4) henkilöä. Kokouksessa valittiin 
vuodelle 2023 johtokunnan jäsenet sekä joukkueenjohtajaksi Ville Huuhilo ja viestinviejäksi 
Alli Tanhola. Muita kokouksia järjestettiin kevään ja syksyn aikana tarpeen mukaan: 
maanantaina 9.5. (5 osallistujaa) ja maanantaina 31.10. (7 osallistujaa).   

Joulukuussa ilmoitettiin vuoden 2023 Jukolaan yksi joukkue Venlojen viestiin ja yksi Jukolan 
viestiin ja varattiin telttapaikka. Myös Sulkavan Suursoutuihin 2023 ilmoitettiin 15 hengen 
joukkue 30 kilometrin kirkkovenesoutuun ja tehtiin venevaraus. Päätettiin myös alkaa 
suunnitella tiimiasuja, jotka olisivat yhteisesti käytettävissä Jukolassa ja Sulkavalla.  

  

12. Maakuntatoiminta 

Osakunnan maakuntatoiminta kulminoitui vuonna 2022 kesäretkeen, kun osakuntalaiset 
suuntasivat sankoin joukoin viikonlopuksi Taipalsaarelle 19. - 21.8.2022. Osakunta sai 
majoituskäyttöön Taipalsaaren kirkonkylän koulun liikuntasalin. Heti perjantai-iltana 
melottiin paikalliselle laavulle, jossa syötiin eväitä läpi kesäillan ja Otso Heiskanen piti 
osakuntalaisille perinteikkään maakuntavisan. 

Viikonlopun aikana tutustuttiin Taipalsaaren nähtävyyksiin, kuten Taipalsaaren kirkkoon ja 
Röytyn kotiseututaloon. Lounas syötiin tietenkin Wanhalla kunnantuvalla ja illalla 
Pölkkybaarissa osakuntalaisten lauluinto hurmasi paikalliset asukkaat. Majoituspaikalla 
juhlittiin rennoissa merkeissä virolaisten ystävyysosakuntalaisten kanssa. Lisäksi tavattiin 
Taipalsaaren kunnan henkilöstöä ja pelattiin perinteinen kyykkäottelu heitä vastaan. Ennen 
lähtöä laskettiin kukat Taipalsaaren sankarihautausmaalle. 

  

13. Kulttuuritoiminta 

Wiipurilainen osakunta järjesti kulttuurisihteerin toimesta erilaisia kulttuuritapahtumia 
vuonna 2022. 12.3 oli Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien juhlakonsertti ritarihuoneella. 23.4 
oli konsertti, joka esitettiin Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien, kahden muun 
osakuntakuoron, Akateemisen Puhallinorkesterin sekä solistien ja lapsikuoron kanssa. 
Lukudraama oli suunniteltu esimerkiksi päiville 8.2, 12.4 ja 9.11 mutta ainakin osa 
peruutettiin osallistujamäärän takia. Kirjakerhon tapaamisia oli suunniteltu esimerkiksi 
päivälle 3.3. Lukudraama ja kirjakerho jäivät odottamaan parempaa tulevaa vuotta, sillä 
osallistujilla oli kiireinen vuosi. 



Syksyllä osakunnan kanssa käytiin Heurekassa 28.10 ja B-fest järjestettiin 25.11. 
Tapahtumissa tutustuttiin yhdessä luonnonkatastrofeihin, puuhun materiaalina, tekoälyyn ja 
elokuviin kuten Karvat, Hercules in New York, Dinosaur island, Troll 2, Ponterosa, Re-
animator, Evil dead 2, Army of darkness. 

 

14. Fuksitoiminta 

Fuksisyksy lähti käyntiin vilkkaasti, ja osakuntaa kohtaan heräsi paljon kiinnostusta. Syksy oli 
menestyksekäs, ja fukseja lähtikin paljon mukaan toimintaan. Monet heistä ovat myös 
ottaneet vastaan virkoja ja olleet aktiivisia osakuntatoiminnassa. Osakunnan fukseille 
perustettiin tänä syksynä myös erillinen Instagram -tili @wiipurinfuksit, jossa tiedotettiin 
tapahtumista, kerrottiin osakunnan toiminnasta ja vastailtiin fuksien esittämiin kysymyksiin. 

3.9 OYV:n järjestämä yhteisosakuntalainen fuksipuisto Hesperian puistossa, paikalla 
osakunnan esittelypisteellä 4 wiipurilaista 

5.9 avajaiskarnevaalit, paikalla 4 wiipurilaista. Illalla fuksidisko sekä niiden etkot yhdessä 
DGO:n muiden osakuntien ja KSO:n kanssa, paikalla noin 20 wiipurilaista. 

7.9 fuksipiknik Makasiinipuistossa, paikalla 23 wiipurilaista 

15.9 Grilli-ilta Mäkiksessä, paikalla 42 wiipurilaista 

20.9 Norsupallopeli-ilta Kumpulassa, paikalla 15 wiipurilaista 

23.9 DGO:n ja SAVO:n yhteiset fuksiaiset, paikalla noin 25 wiipurilaista 

7.10 Fuksisitsit, paikalla 59 osallistujaa, joista fukseja 28 

11.11 DGO:n fuksibileet, paikalla 35 osallistujaa 

10.12 DGO:n pikkujoulut, paikalla 41 osallistujaa 

  

15. Muu toiminta 

Osakunnan toimintasektorin tavoitteena oli vuonna 2022 järjestää helposti lähestyttäviä 
tapahtumia. Toiminnassa oli mukana paljon yhteisosakuntalaisuutta: sitsit Satakuntalaisen 
Osakunnan kanssa, yhteisosakuntalaiset vappusitsit ja DGO:n terassisitsit. Osakunnalla myös 
järjestettiin etkoja ja yhteislähtöjä muiden osakuntien bileisiin, ja omista bileistä siirryttiin 
jatkoille usein muille osakunnille. 

  



25.1. Stipendihakuilta: 4 osallistujaa 

12.2. SaWi-sitsit: paikalla 15 wiipurilaista, yhteensä 37 osallistujaa 

21.2. WiOn ja KyOn yhteiset vuosijuhlatanssiharjoitukset DGO:lla: paikalla 13 osallistujaa 

25.2. Kuraattorinvaihtokaronkka: pöydässä 55 henkilöä, jatkoilla yli 100 

28.2. DGO:n laskiaissauna Sivistyksellä: paikalla 8 wiipurilaista, yhteensä 24 henkilöä 

5.3. Vuosijuhlat Astoria-salissa: 158 juhlijaa pöydissä sekä jatkoilla osakunnalla illan aikana 
yhteensä 160 

6.3. Vuosijuhlasillis osakunnalla: paikalla 60 osallistujaa 

1.4. Kaaossitsit: pöydässä 22 henkilöä 

9.4. herrikset eli herrapäivälliset: pöydässä 17 henkilöä, järjestelemässä 16 henkilöä, 
jatkoilla 40 henkilöä 

11.4. yhdenvertaisuusilta: paikalla 6 wiipurilaista 

19.4. rehtoripäivälliset DGO:lla: pöydässä 30 henkilöä, joista 3 wiipurilaisia. Lisäksi 2 
wiipurilaista järjestelemässä. Inspehtori kertoi, että ilta oli ollut onnistunut ja hauska 

29.4. DGO:n ja Keskisuomalaisen Osakunnan yhteiset vappusitsit Casa Academicalla: 
pöydässä 103 sitsaajaa, joista 29 wiipurilaisia. Jatkoilla suunnilleen sama määrä 

1.5. DGO:n vappupiknik Ullanlinnanmäellä: paikalla yhteensä 25 henkilöä, joista 10 
wiipurilaisia 

14.5. DGO:n terassisitsit: pöydässä 40 henkilöä, joista 18 wiipurilaisia 

28.5. Suursitsit: paikalla 43 wiipurilaista 

26.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat: pöydässä yhteensä 46 henkilöä 

31.8. ja torstaina 1.9. yliopiston Check in –tapahtuma kansainvälisille opiskelijoille: paikalla 
osakunnan esittelypisteellä 2 wiipurilaista 

5.9. yliopiston avajaiskarnevaalit: paikalla osakunnan esittelypisteellä 4 wiipurilaista 

15.10. WiOlin konsertti, wiipurilaisia kuorossa 

19.10. HETEKA-päivä: paikalla 11 wiipurilaista, 35 abia ja 1 Kymenlaakson Osakunnan jäsen 

28.10. nuorseniorisitsit: pöydässä 33 henkilöä 



28.10. halloween Heurekassa: paikalla 7 wiipurilaista 

4.11. syyssitsit: pöydässä 32 henkilöä 

16.11. virkailijailta sekä Wiipurin Pamauksen tanssiharjoitukset ja etiketti-ilta: paikalla 28 
wiipurilaista, 3 Kymenlaakson Osakunnan edustajaa sekä 1 Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 
edustaja 

18.11. daamarit: pöydässä 24 henkilöä, järjestämässä 13 

30.11. Wiipurin Pamaus: pöydässä 134 henkilöä, jatkoilla enemmän 

1.12. Wiipurin Pamauksen silliaamiainen: paikalla 55 henkilöä. Lauantaina 3.12. kyykkäpeli: 
paikalla 7 henkilöä 

6.12. itsenäisyyspäivän lounas ja soihtukulkue: lounaalla 34 wiipurilaista, kulkueessa 42. 
Jatkoilla suunnilleen saman verran 

9.12. neuvoston vierailu inspehtorin luona: paikalla 10 wiipurilaista, inspehtori sekä 
inspehtorin tytär ja kissa 

11.12. HTK:n siivouspäivä: paikalla 12 henkilöä, joista 3 wiipurilaisia 

15.12. ja lauantaina 17.12. WiOLin joulukonsertit: paikalla 30 laulajaa, joista suurin osa 
wiipurilaisia 

18.12. kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot ja glögimaistelu: paikalla 4 wiipurilaista 

26.12. Tapsantanssit Lappeenrannassa: etkoilla 13 wiipurilaista, lisää liittyi mukaan illan 
aikana 

 

16. Osakuntalehti Willi ja muu tiedotustoiminta 

16.1. Osakuntalehti Willi 

Vuonna 2022 Willin päätoimittajia olivat Anni Huomolin ja Enni Saukkonen. Lehti ilmestyy 
normaalisti viidesti vuoden aikana, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä, minkä lisäksi 
julkaistaan myös FuksiWilli, jonka painettuja kappaleita postitetaan tuleville osakuntalaisille 
ja jaetaan syksyn fuksitapahtumissa. Kaudella 2022 Willi ilmestyi neljä kertaa, kaksi kertaa 
värillisenä painoksena ja kaksi kertaa mustavalkoisena. Kevään toinen lehti jäi ilmestymättä 
aikatauluongelmien ja juttupulan takia. 

Vuoden 2022 ensimmäisen Willin teema oli yhteisö ja erilaiset yhteydet. Toimituskuntalaiset 
kirjoittivat juttuja, joissa pohdittiin elämän yhteyksiä ja osakunnan luomaa yhteisöä. 



Lehdessä oli myös laaja haastattelu vuonna 2022 aloittaneesta Wiipurilaisen Osakunnan 
kuraattorista Oona Laineesta. Lisäksi ensimmäisessä lehdessä oli reportaasi vuosijuhlista. 

Vuoden toinen ilmestynyt numero oli FuksiWilli. Lehti saatiin hyvin täyteen kaikenlaisia 
tekstejä, joissa esiteltiin osakunnan toimintaa. Mukana oli eri kerhojen esittelyitä, 
tietoiskuja osakunnasta ja perinteiset fuksiaakkoset. 

Kolmannen Willin teemana oli koti. Lehdessä kirjoittajat pohtivat kodin merkitystä, 
kotiseutua, muuttamista ja kodin lempiasioita. Lisäksi mukana oli emännän resepti, runoja ja 
muutamia tehtäviä. 

Vuoden viimeinen Willi käsitteli matkoja. Jutuissa pohdittiin elämää matkana, muisteltiin 
menneitä kesäretkiä, suositeltiin matkakohteita ja naurettiin civisten matkamokille. Lisäksi 
lehdessä oli esittely muutamasta aktiivisesta osakuntafuksista. 

  

16.2. Muu tiedotustoiminta 

Vuonna 2022 viestintää jatkettiin tuttuun tapaan useilla erilaisilla alustoilla. Myös uusia 
alustoja otettiin käyttöön. Osakunnan viralliselle sähköpostilistalle koostettiin 
tiistaitiedotteita noin kahden viikon välein kesätaukoa lukuun ottamatta. Sähköpostilistalle 
välitettiin myös muita tärkeitä tiedotteita, kuten kutsuja tapahtumiin muilta osakunnilta. 
Toisena virallisena kanavana toimi osakunnan nettisivut, jonne tiedotettiin tapahtumista ja 
niiden ajankohdista sekä muista ajankohtaisista asioista kuten asunto- ja stipendihauista. 

Vähemmän virallisia, mutta sitäkin tärkeämpiä kanavia olivat Facebook ja Instagram, joiden 
on huomattu tavoittavan jäseniä ja kiinnostuneita henkilöitä kaikista parhaiten. Näistä 
kahdesta etenkin Instagramin merkitys korostui vuoden 2022 aikana ja Instagramissa 
jatkettiinkin sen moninaisten toimintojen hyödyntämistä. Tarinatoimintoa käytettiin 
tapahtumien reaaliaikaiseen taltioimiseen ja tärkeiden muistutusten jakamiseen. 
Instagramin syötteeseen eli osakunnan profiiliin taas julkaistiin aktiivisesti monipuolista 
sisältöä, muun muassa koosteita tapahtumista kuvien muodossa, edustuskuvia muiden 
osakuntien juhlista sekä virkailijaesittelyitä. Tämän lisäksi julkaistiin mainoksia tulevista 
tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Tällaisiin asioihin lukeutuivat stipendi-, 
asunto- ja virkailijahaut sekä ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Instagramin profiiliosiosta 
pääsee osakunnan Linktree-sivulle, jonne lisätään tarvittavat ajankohtaiset linkit, kuten 
ilmoittautumislinkit juhliin. Facebookissa keskityttiin enemmän tekstimuotoisten 
tiedotteiden julkaisemiseen, mutta myös sinne laitettiin kuvamuotoisia mainoksia ja 
grafiikoita sekä toisinaan kuvia tapahtumista. Facebookia hyödynnettiin jossain määrin 
nettisivuille laitettujen tiedotteiden jakamiseen, jotta ne tavoittaisivat jäseniä paremmin. 
Facebookissa myös mainostettiin osakunnan isoimpia tapahtumia luomalla niille omat 
tapahtumasivut ja järjestettiin marraskuussa vaalikokouksesta liveseuranta. Vuoden aikana 
tiedotustoimintaa laajennettiin luomalla osakunnalle oma TikTok-tili sekä LinkedIn-tili. 
TikTokia päivitettiin kohtalaisen usein. Sinne lisättiin muun muassa osakuntaa ja sen 
toimintaa esitteleviä videoita sekä koosteita juhlista. 



Näiden alustojen lisäksi tiedotustoiminta ulottui myös sanomalehtiin Etelä-Karjalan alueella 
fuksiasuntohaun mainosten muodossa. Fuksiasuntohakua mainostettiin lisäksi maksetuin 
mainoksin Instagramissa ja Facebookissa, jotta tulevat fuksit saisivat varmasti tietoa 
haettavista asunnoista. Mainokset määriteltiin näkyviksi Etelä-Karjalan alueella asuville 
henkilöille. Facebookin ja Instagramin omistavan yhtiön yhteisösääntöjen takia mainoksia ei 
voinut kohdistaa tietylle ikäryhmälle, joten etenkin Instagramiin panostettiin sen 
nuoremman käyttäjäkunnan johdosta. 

  

17. Arkistotoiminta 

Osakunnan runsas arkisto säilyi ennallaan sen tiloissa Vironkadulla. Arkistonhoitajat 
huolehtivat esimerkiksi Willi-lehden numeroiden arkistoinnista. Vironkadulla käytiin myös 
säännöllisin väliajoin tarkistamassa, ettei mitään ole sattunut mittavalle 
arkistotavarallemme.  

 

18. Verkkotoiminta 

Osakunnan verkkotoimintaan kuuluvat osakunnan varsinaiset sivut, kuvien jakamiseen 
tarkoitettu sivusto, tilavarauskalenteri sekä wiki, jossa säilytetään esimerkiksi 
virkailijakansioita sähköisessä muodossa. 

Verkkovastaava vastaa edellä mainittujen järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä, 
käyttäjien opastamisesta ja hallinnasta sekä verkkotunnuksen voimassaolon 
varmistamisesta. Sivujen sisällöstä vastaavat muiden muassa tiedotusneuvos ja valokuvaaja. 
Wiki-sivujen ylläpidosta ja toiminnasta vastaa puolestaan varakuraattori. 

Verkkovastaava kehitti Wikiä käyttäjäystävällisempään ja toimivampaan suuntaan vuoden 
aikana. 

 

19. Abitoiminta 

Osakuntalaiset kiersivät kolmen päivän Etelä-Karjalan lukioita esitellen Helsingin yliopistoa 
sekä Wiipurilaista Osakuntaa. Tänä vuonna Rautjärven lukio ei halunnut esittelyä, sillä heille 
oltiin jonkin muun järjestön toimesta jo esitelty Helsingin yliopistoa. Abi-infokiertue pidettiin 
elokuussa 22.-4.8. maanantaista keskiviikkoon. 

Abiturienteille pidettiin vajaan tunnin mittainen esittely Helsingin yliopistossa 
opiskelemisesta sekä Wiipurilaisesta Osakunnasta. Abiturientteja osallistettiin esittelyn 
lopussa Kahoot-visalla, jonka voittajille annettiin pienet palkinnot. Lisäksi vastasimme 
abiturienttien kysymyksiin. Kiertueelle osallistui yhteensä neljä osakuntalaista ja lisäksi kaksi 
osakuntalaista esitteli oman tiedekuntansa videon välityksellä. 



HeTEKA-päivä eli Helsinki tutuksi etelä-karjalaisille abeille -päivä pidettiin 19.10.2022. Abit 
saapuivat busseilla Helsinkiin klo 10 aamulla. Heidät jaettiin ryhmiin, joissa he lähtivät 
osakuntalaisten johdolla tutustumaan Helsingin yliopiston keskus- Kumpulan tai Viikin 
kampukselle tai Aalto-yliopiston kampukselle. Kampuskierrosten jälkeen abeilla oli hetki 
vapaata aikaa, ja klo 15 kokoonnuttiin osakunnan tiloihin, jossa syötiin sekä tutustuttiin 
osakunta-arjen eri alueisiin osakuntalaisten pitämillä rasteilla. Kotimatkalle abit lähtivät 
busseilla klo 18. 

Päivä onnistui hyvin ja erityisesti rastimuotoinen osakunta-arjen esittely todettiin toimivaksi 
sekä abeja kiinnostavaksi. 

  

20. Vuosijuhla ja Wiipurin Pamaus 

20.1. Vuosijuhla 

Wiipurilaisen Osakunnan 369. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 5.3.2022. Juhlat pidettiin 
Astoria-salissa Helsingin Punavuoressa. Vuosijuhlamestareina toimivat Olli-Aaron Kaskinen 
ja Milla Muttonen. Juhlien teema oli sisu. Sisu valikoitui teemaksi, sillä sitä oli tarvittu 
koronapandemian ja sen mukanaan tuomien rajoitusten kestämiseen, mutta toisaalta 
karjalaiset ovat myös historian käänteissä joutuneet osoittamaan erityistä sisukkuutta 
vaikeista ajoista selvitäkseen.  

Vuosijuhla alkoi osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla järjestetyllä cocktail-tilaisuudella, jonka 
yhteydessä vuosijuhlaan osallistuneet osakuntien edustajat esittivät tervehdyksensä ja 
onnittelunsa osakunnalle. Tervehdyksiä esittivät myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja 
muutamat killat sekä jotkin Helsingin yliopiston tiedekuntajärjestöt ja ainejärjestöt. Kutsuja 
olikin lähetetty runsaasti eri järjestöille. 

Iltajuhlaan osallistui 158 henkeä. Juhlissa oli perinteistä ohjelmaa, kuten puheita sekä 
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien (WiOL) ihastuttava esitys. Upean juhlapuheen piti 
Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, joka on syntynyt Imatralla. Myös 
kuraattori ja osakuntalaiset pitivät hienoja ja sisukkaitakin puheita. Puheen isänmaalle piti 
Patrik Nurminen, puheen inspehtorille emännät Laura Mykkänen ja Vertti Vanonen ja 
puheen rakkaudelle Niklas Nurminen. Laulunjohtajina toimivat sulavassa yhteistyössä cives 
Niina Koistinen ja Ottilia Nikula. Vuosijuhlassa jaettiin myös tuttuun tapaan stipendejä 
aktiivisille osakuntalaisille. Stipendejä jakoivat Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön 
edustajat Anton Falkenberg ja Anna Luikko. Inspehtori Jussi Pakkasvirta jakoi juhlassa 
huomionosoitukset ansioituneille osakuntalaisille. Ulkomaalaisten ystävyysjärjestöjen 
tervehdykset kuultiin juhlan loppuvaiheessa ja juhlan päätteeksi tanssittiin akateemiset 
tanssit Polyteknikkojen Salonkiorkesterin säestämänä. 

Tanssien jälkeen juhlapaikalta siirryttiin omatoimisesti jatkoille osakuntatiloihin. Jatkoilla 
juhlakansaa tanssitti osakunnalta ponnistanut WORO-yhtye. Jatkoilla oli kaikkinensa 160 
juhlijaa illan aikana. Tarjolla oli musiikin ja juhlahumun lisäksi emännistön valmistamaa 
yöruokaa.  



Sunnuntaina 6.3. osakunnalla vietettiin perinteistä silliaamiaista klo 12.00 alkaen. 
Osallistujia oli 60. Railakas sillismeininki jatkui osakunnalla kohtalaisen pitkään ja osallistujat 
olivat onnellisia, että vuosijuhlia oli päästy tauon jälkeen viettämään taas kasvokkain.  

  

20.2. Wiipurin Pamaus 

Wiipurin Pamausta juhlittiin pyhän Andreaan päivänä, keskiviikkona 30.11.2022 kilta-salissa 
satakuntatalolla. Pamausmestarina toimi Essi Kuukka. Juhlaan osallistui 134 henkilöä. 

Juhla aloitettiin osakuntatiloissa järjestetyllä cocktailtilaisuudella, missä otettiin vastaan 
edustajien tervehdykset ja uudet osakuntalaiset saivat osakuntanauhansa. Varsinaisella 
juhlapaikalla kilta-salissa kuultiin ja nähtiin perinteistä pamausohjelmaa, esimerkiksi 
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien kuoroesitys, rinkelinsiunaus ja pamaussaarna sekä revyy. 
Illan lopuksi tanssittiin vanhat tanssit. Juhlan jälkeen siirryttiin takaisin Leppäsuonkadulle, 
missä järjestettiin vauhdikkaat jatkot. Sillilounas tarjoiltiin osakuntatiloissa 1.12. 

 

21. Suhteet sidosryhmiin 

21.1. Suhteet ulkomaisiin ystävyysjärjestöihin 

Vuonna 2022 oli normaaliin paluun vuosi myös ystävyysjärjestösuhteiden osalta. Rajoitusten 
päättymisen jälkeen oli mahdollista ottaa vastaan edustajia ja lähteä edustamaan, mitä 
osakunta teki usein. 

             21.1.1. Korp! Amicitia 

Korp! Amicitia oli ensimmäinen ystävyysjärjestö, jonka kanssa palattiin normaaliin. Tänä 
vuonna osakunta lähetti kaksi edustajaa molempiin kommersseihin keväällä ja syksyllä, sekä 
seitsemän edustajaa vappujuhlaan. Kaksi edustajaa Amicitialta saapui sekä Vuosijuhlaan että 
Wiipurin Pamaukseen. Suhteita ylläpidetiin myös verkossa sekä virallisesti sähköpostilla että 
epävirallisesti sosiaalisen median kautta. 

21.1.2. Korp! Revelia 

Korp! Reveliasta saatiin kaksi edustajaa vuosijuhlaan ja Wiipurin Pamaukseen sekä neljä 
edustajaa kesäretkelle. Osakunta lähetti seitsemän edustajaa kevätkormerssiin ja kaksi 
edustajaa syyskomerssiin. Suhteita ylläpidettiin myös verkossa sekä virallisesti sähköpostilla 
että epävirallisesti sosiaalisen median kautta. 

 

 



21.1.3. Sydskånska Nation 

Osakunnan suhteet Syddskånska Nationiin ovat viime vuosina olleet heikolla tolalla, sillä 
Osakunta ei ollut edustanut Sydskånskan tapahtumissa vuoden 2018 jälkeen eikä saanut 
edustajia pitkään aikaan. Ulkoasiaintoimikunta priorisoi suhteita tähän ystävyysjärjestöön. 

Sydskånska Nationista saatiin kolme edustajaa vuosijuhlaan. Osakunta lähetti kaksi 
edustajaa Knävlingagillet-juhlallisuuksiin keväällä. Suhteita ylläpidettiin myös verkossa sekä 
virallisesti sähköpostilla että epävirallisesti sosiaalisen median kautta. 

21.1.4. Västmanlands-Dala Nation 

Västmanlands-Dala Nationista ei valitettavasti ollut mahdollista saada edustajia, eikä 
osakunta lähettänyt sinne edustajia, sillä kutsut saapuivat ilmoittautumispäivämäärän 
jälkeen.   Suhteita ylläpidetiin verkossa sähköpostilla. 

 

21.2. Edustaminen sidosryhmien tapahtumissa 

Osakuntalaiset edustivat ahkerasti muiden osakuntien ja muiden sidosryhmien 
tapahtumissa. Alla on esitetty yhteenveto osakuntalaisten edustamisesta muiden järjestöjen 
pääjuhlissa ja muissa merkittävissä tapahtumissa. 

26.2. KyOn vuosijuhlat paikalla neljä (4) wiipurilaista 

18.3. Kymenlaakson Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: paikalla viisi (5) wiipurilaista 

19.3. Savolaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

19.3. Limeksen vuosijuhlat: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

19.3. Sydskånska Nationenin Knävlingagillet Lundissa: paikalla kolme (3) wiipurilaista 

25.3. Kymenlaakson Osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan böynärit/daamarit: paikalla kaksi 
(2) wiipurilaista 

25.3. Keskisuomalaisen Osakunnan kuraattorin- ja inspehtorinvaihtokaronkka: paikalla 
kolme (3) wiipurilaista 

25.3. Satakuntalaisen Osakunnan varjovuosijuhlat: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

26.3. Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

26.3. Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla kahdeksan (8) wiipurilaista 

30.3. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan Lapin Lupon saunailta: paikalla yksi (1) wiipurilainen 



1.4. Satakuntalaisen Osakunnan kuraattorinvaihtokaronkka: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

2.4. Eteläsuomalaisen Osakunnan Eskon häät: paikalla kolme (3) wiipurilaista 

2.4. Helsingin yliopiston Salamurhaajien vuosijuhlat: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

10.4. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kerrossitsit: paikalla viisi (5) wiipurilaista 

11.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan varjovuosijuhlat: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

15.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan stipendiaattipäivälliset: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

16.4. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla viisi (5) wiipurilaista, joista neljä 
(4) oli saanut PPO:n värienkanto-oikeuden 

22.–24.4. korp! Amicitian Kommerss: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

21.5. Östra Finlands Nationin vuosijuhlat: paikalla neljä (4) wiipurilaista 

11.6. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlat: paikalla yksi (1) wiipurilainen, joka myös oli 
saanut EPO:n värienkanto-oikeuden 

17.–19.6. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kesäretki: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

22.–24.7. Kymenlaakson Osakunnan kesäretki: paikalla kaksi (2) wiipurilaista 

24.7. riikalaisen naiskorporaatio Selgan vuosijuhlat: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

28.7.–31.7. Savolaisen osakunnan tervahöyryristeily: paikalla kuusi (6) wiipurilaista 

19.–21.8. korp! Revelian kesäretki Virossa: paikalla yksi (1) wiipurilainen 

27.8. Satakuntatalon avajaisillallinen: paikalla neljä (4) wiipurilaista 

8.10. ESO:n vuosijuhlat paikalla kolme (3) wiipurilaista 

12.10. rehtoripäivälliset paikalla yksi (1) wiipurilainen 

  

22. Senioritoiminta 

Vuoden 2022 senioritoimintaan edellisvuosien koronavirustilanne ei vaikuttanut enää yhtä 
paljon kuin edellisvuosina. Edellisvuosien hiljaisemman elon jälkeen Seniores Wiburgenses 
järjesti monia tapahtumia. Monien vuosien ajan halutut nuorseniorisitsit päästiin 
järjestämään 28.10., ja niiden merkitys erityisesti uusien jäsenten mukaan saamiseen oli 
merkittävä. Muita tapahtumia olivat Kansallisteatterisaa Caryll Churchillin Sanantuoja-



näytelmän esitys 13.5., perinteinen kyykkäottelu osakuntalaisia vastaan parin vuoden tauon 
jälkeen 2.6., vierailu Teatterimuseossa Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäyttelyyn 19.10. ja 
joululounas 15.12. Lisäksi uutena toimintamuotona syksyllä alkoi after workit joka toinen 
torstai. Ne saivat hyvän vastaanoton ja niitä päätettiin jatkaa myös vastaisuudessa. Lisäksi 
senioreita ja seniorisihteeri osallistui Osakunnan 369. vuosijuhlaan ja 527. Wiipurin 
Pamaukseen. 

Seniores Wiburgensesin hallitukseen kuului vuonna 2022 puheenjohtaja Juho Myyryläinen 
osakunnan kuraattori Oona Laine, Eero Huvio, Ville Inkiläinen, Ilkka Kuivalainen, Kimmo 
Metsä, Laura Saloniemi, Jenni Lättilä, Sakari Somerjoki, Anssi Tuovinen ja hallituksen 
sihteerinä ja taloudenhoitajana oli seniorisihteeri Niklas Nurminen. Toiminnantarkastajina 
toimivat Annika Ampuja ja Emma Luoto sekä varatoiminnantarkastajina Anne Uotinen ja 
Kasperi Kaija. Seniores Wiburgensesin vuosikokous järjestettiin 21.6., minkä lisäksi hallitus 
kokousti vuoden aikana kolmesti muulloin: 2.6., 24.8. ja 28.11. 

  

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 21.2.-25.3. oli haussa yhteensä 13 asuntoa, joihin tuli 13 
hakemusta. Haku toteutettiin Google Docs -lomakkeella, ja asuntolasihteeri käytti 
edellisvuoden tapaan asuntolasihteerille luotua omaa Gmail- tiliä, jonka käyttöoikeudet 
siirtyvät eteenpäin asuntolasihteeriltä toiselle. Asuntolatoimikunta teki asukasvalinnat 
perustuen osakunta-aktiivisuutta ja opintomenestystä mittaavaan pisteytykseen. Asunnoista 
yksi jäi tyhjäksi, mutta siihen löydettiin vuokralainen huhtikuun kokoukseen mennessä. 
Asuntojaosta ei tullut valituksia.  

Uusien opiskelijoiden asuntohaku järjestettiin 11.6.-10.7. Asuntohakua mainostettiin 
osakunnan somejen lisäksi Etelä-Karjalan paikallislehdissä, ja myös maakunnan lukioita 
pyydettiin mainostamaan sitä. Hakijoita oli 20, mikä on varsin tavanomainen määrä. 
Asunnojakokokouksessa asuntolapaikat arvottiin hakijoiden kesken. Koska kokouksen aikana 
kaikki asunnon saaneet eivät vastanneet puhelimeen, he saivat iltaan saakka vastausaikaa. 
Jos hakija kieltäytyi asunnosta, sitä tarjottiin arvontalistassamme seuraavalle. 

Uusien opiskelijoiden asuntoja hallinnoiva vuokrafirma vaihtui jälleen vuodeksi 2022 ja 
tämän myötä myöskin Osakunta sai vaihdettua uusien opiskelijoiden Domus Academican 
viisi soluasuntoa samassa kiinteistössä sijaitseviin yksiöihin. 

Asuntoja myönnettiin uusille vuokralaisille myös varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella, kun 
vuokralainen irtisanoi sopimuksensa kesken kauden. 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. 

 

24. Edustajisto  

Wiipurilainen osakunta on osa Osakuntalaista edustajistoryhmää, joka toimii yhtenä 
edustajistoryhmistä HYY:n edustajistossa. Wiipurilaisella Osakunnalla ei ollut edustajia 
HYY:n valtuustossa vuonna 2022.  Edustajistovaalien aikana osakunta muodostaa yhteisen 
vaalirenkaan muiden osakuntien sekä Svenska Nationer och Ämnesföreningarin kanssa. 
 
Poliittisesti sitoutumattomana toimijana Osakuntalaisen edustajistoryhmän tärkein tehtävä 
on vaikuttaa osakuntalaisia koskevaan päätöksentekoon. Ryhmän tavoitteena on saada 
osakuntien ääni kuuluviin esimerkiksi tilanjakokysymyksissä ja HYY:n alaisuudessa toimivien 
järjestöjen toimintaan liittyvissä kysymyksissä. HYY:n ylintä valtaa käyttävän edustajiston 
päätöksenteosta sekä muusta HYY:n piirissä tapahtuvasta toiminnasta tiedotetaan 
osakunnan kokouksissa. 

Vuonna 2022 HYY:n edustajistovaalit käytiin 26.10.–28.10. ja 31.10.–2.11. Osakunnan 
edustajistovaaleihin ja ehdokasrekrytointiin liittyvistä asioista vastasivat Seppo Kivimäki ja 
Ansa Kilpeläinen. Vaalityö tapahtui pitkälti syksyn tapahtumien ja kokousten lomassa. 
Vaalipäälliköt keskittyivät mahdollisten ehdokkaiden motivoinnissa erityisesti edustajiston 
vaikutusmahdollisuuksien korostamiseen. Vaaleissa oli ehdolla viisi wiipurilaisen osakunnan 
jäsentä. Ehdokkaistamme kaksi pääsi varaedustajiksi ja yksi varaedustajan varaedustajaksi, 
mikä oli upea saavutus. Juhlistimme ehdokkaiden rohkeutta yhteisen brunssin merkeissä. 

 

25. Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunta 

Osakuntien toiminnan palauduttua kevätlukukauden aikana normaaliksi HTK:n toiminta 
palautui myös. Tämän johdosta saatiin rekrytoitua uusi siivooja. Kevät- ja syyslukukausien 
päätteiksi päästiin jälleen järjestämään siivouspäivät. Erityisesti syksyllä saatiin tyhjennettyä 
ja siivottua varastohuone Tohtori. HTK myös koulutti osakuntien jäseniä järjestämällä 
tilakoulutuksen syyslukukauden alussa. Lisäksi voidaan mainita, että johtuen Uuden 
Ylioppilastalon hissiremontista Domus Gaudiumilla oli syyslukukaudella poikkeuksellisen 
paljon ulosvuokrauksia. Ne sujuivat pääsääntöisesti hyvin, ja kaikki vuokraajat ovat 
maksaneet vuokransa. 

Kuluneena vuonna suoritettiin tarkoituksensa mukaisia hankintoja. Kevätlukukauden 
päätteeksi saatiin toteutua kaavailtu tukkutilaus, jolla täydennettiin astiastoa ja hankittiin 
muuta tarpeellista tavaraa, kuten WC-papereita. Syksyn suuret hankinnat olivat puolestaan 
höyrypesuri ja kuivausrumpu. Pesukoneen hajottua vuoden lopussa ei ennätetty hankkia 
uutta kuluneen vuoden aikana, vaan sen hankinta jäi seuraavalle HTK:lle.          



Huoneistotoimikunta kokousti vuodenaikana viidesti Helsingin yliopiston lukukausien 
aikana. Kokouspäivät olivat 14.3, 24.4, 13.9, 19.10. ja 17.11. Kokouksista pidettiin 
pöytäkirjaa, jotka säilöttiin HTK:n pilvipalveluun. Hallinnon osalta yhdistyksen suurin 
saavutus oli saattaa loppuun pitkäksi venynyt rekisteröitymisprosessi PRH:n 
yhdistysrekisteriin. 

  

26. Osakunnan toiminta osallistujamäärittäin 

25.1. Stipendihakuilta: 4 osallistujaa 

12.2. SaWi-sitsit: paikalla 15 wiipurilaista, yhteensä 37 osallistujaa 

10.2. WOSun kokous: paikalla 6 wiipurilaista 

14.2. Willin toimituskunnan kokous: paikalla 6 wiipurilaista 

21.2. WiOn ja KyOn yhteiset vuosijuhlatanssiharjoitukset: paikalla 13 osallistujaa 

25.2. Kuraattorinvaihtokaronkka: pöydässä 55 henkilöä, jatkoilla yli 100 

28.2. DGO:n laskiaissauna: paikalla 8 wiipurilaista, yhteensä 24 henkilöä 

2.3. Ekskursio HIFK–SaiPa-otteluun: paikalla kolme (3) wiipurilaista 

3.3. Kirjakerho Zoomissa: paikalla kolme (3) wiipurilaista 

5.3. Vuosijuhlat Astoria-salissa: 158 juhlijaa pöydissä sekä jatkoilla illan aikana yhteensä 160 

6.3. Vuosijuhlasillis osakunnalla: paikalla 60 osallistujaa 

9.3. harjoiteltiin Kyykkää, paikalla kuusi (6) wiipurilaista 

12.3. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella: paikalla seitsemän (7) wiipurilaista 

12.3. Ekskursio WiOlin konserttiin Ritarihuoneella: yleisössä neljä (4) wiipurilaista 

1.4. Kaaossitsit: pöydässä 22 henkilöä 

8.4. WOSu suunnistuskilpailuissa Kampissa: paikalla kuusi (6) 

9.4. herrikset eli herrapäivälliset: pöydässä 17 henkilöä, järjestelemässä 16 henkilöä, 
jatkoilla 40 

11.4. yhdenvertaisuusilta: paikalla kuusi (6) wiipurilaista 



11.4. ekskursio boulderoimaan: paikalla seitsemän (7) wiipurilaista 

19.4. rehtoripäivälliset DGO:lla: pöydässä 30 henkilöä, joista kolme (3) wiipurilaisia. Lisäksi 
kaksi (2) wiipurilaista järjestelemässä 

29.4. DGO:n ja KSO:n yhteiset vappusitsit: pöydässä 103 sitsaajaa, joista 29 wiipurilaisia 

1.5. DGO:n vappupiknik: paikalla yhteensä 25 henkilöä, joista 10 wiipurilaisia 

4.5. padel-ekskursio: paikalla 12 wiipurilaista 

13.5. kotiseutukerhon Wirsujuhlat: paikalla 10 wiipurilaista 

14.5. DGO:n terassisitsit: 40 osallistujaa, joista 18 wiipurilaisia 

28.5. Suursitsit: paikalla 43 wiipurilaista 

18.–19.6. Jukolan ja Venlojen viesti: paikalla kahdeksan (8) wiipurilaista ja yksi seniori 

8.–10.7. Sulkavan suursoudut: paikalla 15 wiipurilaista 

19.–21.8. kesäretki: paikalla 17 wiipurilaista 

26.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat: pöydässä yhteensä 46 henkilöä 

31.8. ja 1.9. yliopiston Check in –tapahtuma kansainvälisille opiskelijoille: osakunnan 
esittelypisteellä kaksi (2) wiipurilaista 

3.9. osakuntien yhteinen fuksipuisto: osakunnan esittelypisteellä neljä (4) wiipurilaista 

5.9. yliopiston avajaiskarnevaalit: osakunnan esittelypisteellä neljä (4) wiipurilaista 

5.9. fuksidiskon etkot: paikalla yhteensä 32 henkilöä 

7.9. fuksipiknik: paikalla 23 wiipurilaista 

15.9. grilli-ilta: paikalla 42 wiipurilaista 

20.9. norsupallopeli-ilta: paikalla 15 wiipurilaista 

23.9. DGO:n ja SavOn yhteiset fuksiaiset: paikalla yhteensä 56 henkilöä 

3.10. lenkkikerho, viisi (5) wiipurilaista paikalla 

7.10. fuksisitsit, paikalla 59, joista fukseja 28 

15.10. WiOlin konsertti, wiipurilaisia kuorossa 



19.10. HETEKA-päivä: paikalla 11 wiipurilaista ja 35 abia 

28.10. nuorseniorisitsit: pöydässä 33 henkilöä 

28.10. halloween Heurekassa: paikalla seitsemän (7) wiipurilaista 

30.10. pesäpalloa DGO:n kesken: paikalla 15 henkilöä, joista kahdeksan (8) wiipurilaisia 

4.11. syyssitsit: pöydässä 32 henkilöä 

11.11. DGO:n fuksibileet: paikalla 35 osallistujaa 

16.11. virkailijailta sekä Pamauksen tanssiharjoitukset ja etiketti-ilta: paikalla 28 wiipurilaista 

18.11. daamarit: pöydässä 24 henkilöä, järjestämässä 13 

26.11. B-fest: paikalla 31 henkilöä 

27.11. piirakkatalkoot: paikalla 12 henkilöä 

30.11. Wiipurin Pamaus: pöydässä 134 henkilöä, jatkoilla enemmän 

1.12. Wiipurin Pamauksen silliaamiainen: paikalla 55 henkilöä 

3.12. kyykkäpeli: paikalla seitsemän (7) henkilöä 

4.12. retki Uutelan luontopolulle: paikalla 10 henkilöä, joista kahdeksan (8) wiipurilaisia 

6.12. itsenäisyyspäivän lounas ja soihtukulkue: lounaalla 34 wiipurilaista, kulkueessa 42 

9.12. neuvoston vierailu inspehtorin luona: paikalla 10 wiipurilaista 

10.12. DGO:n pikkujoulut: paikalla 41 henkilöä 

11.12. HTK:n siivouspäivä: paikalla 12 henkilöä, joista kolme (3) wiipurilaisia 

15.12. WiOlin joulukonsertti: paikalla 30 laulajaa 

17.12. WiOLin joulukonserrti: paikalla 30 laulajaa 

18.12. kotiseutukerhon joulukarkkitalkoot ja glögimaistelu: paikalla neljä (4) wiipurilaista 

26.12. Tapsantanssit Lappeenrannassa: etkoilla 13 wiipurilaista 

 


