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Mitä mis millo?

• Toteutettiin viime keväänä
anonyymina kyselynä Google 
Formsissa

• Vastauksia yhteensä 49

• Vastaajina 41 aktiivia, 6 
osakunnalla toisinaan käyvää, 
1 vastavalmistunut ja 1 
osakunnasta eronnut

• Vastaajista 21 oli ollut
osakunnalla 0-2 vuotta, 20 
vastaajaa 3-5 vuotta ja 8 
vastaajaa 5 vuotta tai 
enemmän



Osakunnalle on kyselyn perusteella löydetty montaa reittiä. Vastauksissa nousivat esiin abi-infokiertue, Heteka-
päivä, omat vanhemmat ja entuudestaan osakunnalla olevat tutut, jotka houkuttelivat mukaan.

Mitä osakunta siulle merkitsee? –vastauksen satoa:

Ennen kaikkea ystäviä. Opiskelijaelämän suola.

Osakunta on kuin toinen koti Helsingissä. On merkittävää, että löytää 
ihmisiä, joilla on samanlainen murre, kokemus siitä millaista on varttua 
Etelä-Karjalassa tai jotka muuten ovat eteläkarjalaismielisiä. Yhteisten 
kokemusten jakaminen ja yhteinen maakuntarakkaus vetävät puoleensa, 
samoin yhteisen kulttuuriperinnön ja karjalaisten tapojen vaaliminen. 
Toisaalta osakunnalla on hyvä tekemisen meininki ja kiinnostavaa 
toimintaa opintojen vastapainoksi. Lisäksi osakunnan virkailijana oppii 
paljon hyödyllisiä taitoja. Merkitys on siis lopulta hyvin moniulotteinen.

En osaa sanoa.

Liityttyäni ja muutamassa tapahtumassa käytyäni olen ilokseni 
huomannut, että osakuntaporukka on tosi kivaa ja ottaa uudet avoimesti 
ja innokkaasti vastaan. Jotenkin rento tunnelma verrattuna yliopiston 
käytäviin, joilla kaikilla on kiire ja itsekin pitäisi olla suorittamassa jotain.

Opiskelupaikasta riippumatonta järjestöä, jossa voi unohtaa opiskelut ja 
tutut piirit. On myös ihanaa puhua murteella vapaasti seurassa, joka heti 
tuntu omalta.

En tiedä. Vähenevissä määrin yhtään mitään.

Toinen koti. Omat juuret mukana myös pk-seudulla.



Toiminta ja tapahtumat

Mitä toivotaan lisää? Miten voitaisiin kehittyä?

• Matalan kynnyksen hengailua, peli- ja leffailtoja, 
keskiviikkokahvien kehittämistä 

• … mutta myös sitsejä!

• Yhteisosakuntalaisia tapahtumia ja toimintaa DG:n muiden 
järjestöjen kanssa

• Ekskursioita, harvinaiset lajikokeilut, ”jotain mitä ei
normaalisti koe”

• Pieniä retkiä ympäri Suomen ja Helsingin

• Poikkitieteellisyyttä korostavia tapahtumia

• Pakkaa sekoittava ja porukkaa yhdistävä tapahtuma voisi 
esimerkiksi olla jokin fuksiaisten kaltainen rastikierros tai 
jokin amazing race-tyylinen joukkuekilpailu 
karnevaalihengessä.

• Fuksitapahtumia enemmän myös viikonloppuna

• Osakunnan läksykerho

• Että kotiseutukerho aktivoituisi

Eniten osallistutaan kokouksiin, sitseille ja suuriin pöytäjuhliin.

Myös liikunta- ja kulttuuriekskursiot nousevat vastauksissa 
esiin. Osalle ne ovat isoin juttu, osa kertoo, ettei osallistu 
huonon ajankohdan vuoksi, tai ei vain muista ilmoittautua.

Tykkään osallistua tapahtumiin, joissa voi piipahtaa paikalla, 
kuten saunailloista. Toisinaan tuntuu, että osakunta on niin 
tiivis yhteisö, että siihen on haastavaa päästä mukaan.

Ei ole ollut kunnolla aikaa, enkä ole oikein päässyt sisälle 
porukoihin, joten kynnys osallistua koko ajan suurempi.



Viestintä

Tapahtumanjärjestäjien olisi hyvä pitää mielessä, ettei kaikilla ole 
somea, ja kaikesta on mainostettava myös sähköpostilistalla. Tämä 
korostuu!

Lisää Instagram-päivityksiä ja enemmän yhteistyötä muiden kanssa. 
Aktiivisempi somepresenssi, kaappaus HYY IG-tilille tms.

Ehkä voisimme mainostaa tapahtumiamme enemmän ulospäin, ja 
tietysti näkyä mahdollisimman paljon vaikka Aallon ja 
ammattikorkeakoulujen kampuksilla.

Nettisivut voisi päivittää ja kuvagallerian uudistaa. Nettisivujen 
ahkerampi päivittäminen.

Minusta WhatsApp-ryhmä on tällä hetkellä kovin passiivinen ja tuntuu, 
että siellä keskustellaan liian usein yliopistopolitiikkaa tai asioista, joita 
ei välttämättä ymmärrä ryhmässä roikkuva fuksi, joka ei ole pyörinyt 
viittä vuotta osakunnalla. Ryhmähenkeä voisi yrittää parantaa ja tehdä 
siitä ryhmän, jossa ei ole pakko jutella mitään asiaa.

Pieni kertaus tai katsaus neuvoston päivän teemoista varsinaiselle 
kokoukselle.



Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

• Osakunta koetaan varsin turvalliseksi

• Häirintää ja ikäviä tilanteita on koettu tai nähty, mutta niihin on 
vastausten perusteella puututtu aina

• Puhetavat: Olen myös kuullut ikävää naljailua ja satuttavaa puhetta 
osakunnalla. Toivoisin, että myös toisillemme puhumisen kulttuuriin 
keskitetään huomiota, että osakunta voisi olla turvallinen tila kaikille. 
Lähtökohtaisesti kuitenkin esimerkiksi virkailijan näkökulmasta 
osakunnan toimintakulttuuri on kyllä tuntunut turvalliselta ja siltä, että 
apua voi pyytää leimautumatta epäonnistujaksi.

• Plassauskäytänteiden kritisointi, kuppikuntaisuus ja klikit?

• Vanhempien osakuntalaisten rooli suhteessa nuorempiin

• Ilmapiiriä kiitellään vuolaasti, mutta ollaan myös huolissaan, onko 
osakunta kaikille yhtä lämmin yhteisö

• Näin ulkopuolisena tuntuu, että tiivis yhteisö johon vähän vaikea päästä 
sisälle varsinkin ujona.

• Kehitysideoita: speed dating kaverimeiningissä, perinteiden tarkastelu, 
avoimuus viestinnän suhteen, häirintäyhdyshenkilö



Virkojen hoito ja 
työmäärä

• 38 vastaajaa 42 vastaajasta kokee viran hoitamisen
mielekkääksi

• 33 vastaajaa kokee saaneensa riittävästi opastusta
tehtäväänsä

• 34 vastaajaa kokee saaneensa apua viranhoidon aikana, jos
se on ollut tarpeen

• Virkojen työmäärä koetaan yleisesti sopivaksi, joidenkin
mielestä voisi olla enemmänkin hommaa

• Toimikuntien aktivoiminen

• Kirjalliset ohjeet päivitettävä

• Virkailijoiden virkistäytymiset

• Henkilökohtainen kiitos, avunanto, vertaistuki, jaksamisen
kyseleminen ja seuraaminen, selkeämmät tehtävänannot.

• Rahaliikenteen hoito on ollut hieman haastavaa, koska rahat 
menevät aina omalta tililtä ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin 
ne saa haettua takaisin. Ihmisiä on myös ollut vaikea saada 
osallistumaan pikkuisille ekskuille.

• Turha draamailu ja kärpäsistä härkästen tekeminen uuvuttaa 
ja tappaa kiinnostusta osakuntaa kohtaan.



Näihin meijän
kannattaa 
kiinnittää 
huomiota: 

• Luutuneet perinteet
• Keskustelukulttuuri
• Valtasuhteet
• Uudet osakuntalaiset mukaan virkameininkiin
• Maailmassa on muutakin kuin osakunta, mikä ei 

tarkoita, etteikö osakunta olisi tärkeä ja hieno juttu. 
Osakunnalla pitäisi olla helpompaa olla ns. keskitien 
kulkija, paine ryhtyä aktiiviseksi virkojen yms. 
hoitajaksi on melko suuri.

• Välillä mennään sekasin ihan pikkujutuista.



Kiitos <3
• Monipuolisuudesta ja 

aktiivisuudesta

• Yhteisöllisyydestä ja 
ihmissuhteista

• Poikkitieteellisyydestä

• Kokoustarjoiluista

• Toiminnasta, johon matala kynnys 
lähteä mukaan

• Asenteesta

• Ei ole sattumaa, että osakunta on 
kestänyt 367 vuotta ja kaiken 
niiden aikana tapahtuneen. On 
hieno tunne olla osa 
katkeamatonta aktiivien ketjua.

• Ilo pintaan vaikka syän märkänis, 
vapu ei lopu.


