WIIPURILAISEN OSAKUNNAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

1. Osakunnan tarkoitus

Wiipurilaisen Osakunnan (WiO) tarkoituksena on tarjota Etelä-Karjalasta kotoisin oleville,
siirtokarjalaisten

jälkeläisille

ja

muille

karjalaishenkisille

opiskelijoille

mielekkäitä

ajanviettomahdollisuuksia, tiloja omaehtoiseen toimintaan sekä tilaisuuksia tutustua muiden alojen
ja osakuntien opiskelijoihin. Osakunta pyrkii toiminnassaan luomaan ja vaalimaan sekä karjalaista
että opiskelijakulttuuria.

2. Säännöllinen toiminta
Osakunnan kokous ja osakuntaneuvosto kokoontuvat lukukausien aikana 2–3 viikon välein, myös
etäaikana. Kevään kokoukset ja muu toiminta on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi etänä,
mutta tavallisen toiminnan pariin palataan koronatilanteen salliessa. Lukukausien aikana
kokoontuvat vähintään etänä tiedotus-, ohjelma-, ulkoasiain-, koulutus- ja asuntolatoimikunta sekä
osakuntalehti Willin toimituskunta. Tavallisesti keskiviikkoisin tarjoillaan keskiviikkokahvit, joista
järjestelyvastuussa on kukin Domus Gaudiumin osakunnista vuorollaan. Tämä osaltaan edistää
yhteistiloissa olevien osakuntien eli Wiipurilaisen, Karjalaisen ja Kymenlaakson Osakunnan
yhteishenkeä. Vuorot on keväällekin jaettu, mutta tapahtuma on toistaiseksi jäissä.
Keskiviikkokahvit jatkuvat toivon mukaan normaalisti syksyllä.

2.1 Muut juhlat ja toiminta
Kevään juhlat ja muu toiminta järjestetään koronatilanteen sallimissa rajoissa. Alkuvuonna on
järjestetty ainoastaan etätapahtumia HYYn suositusten mukaisesti. Etäkokousten lisäksi on
järjestetty virkailijainvaihtokaronkka etäsitsien muodossa sekä peli-ilta ja gradujen esittelyilta
Zoomissa. Lisäksi lukuintoiset osakuntalaiset ovat kahden viikon välein kokoontuneet niin ikään
etänä järjestettävään kulttuurisihteerin kirjakerhoon.
Mikäli koronatilanne helpottuu, myöhemmin keväällä järjestetään sitsit esimerkiksi herra- tai
daamipäivällisten muodossa tai muulla sopivalla teemalla. Myös DG:n osakuntien yhteisiä sitsejä
on suunniteltu alustavasti keväälle tai kesälle. Muussa tapauksessa kevät jatkuu etätoiminnan
merkeissä. Suunnitelmissa on ainakin osakuntavideoiden katseluilta ja lisää pidetyiksi
osoittautuneita peli-iltoja. Myös DG:n osakuntien yhteistä debattia on suunniteltu keväällä
järjestettäväksi etänä. Kun sää ja suositukset sallivat, myös ulkotapahtumia on luvassa.

Perinteisesti vappuna on sitsattu yhteisosakuntalaisissa merkeissä, ja osa on suunnannut Viron
Tartoon ystäväjärjestöjemme vieraaksi. Vuoden 2021 vappu järjestetään luultavasti vielä
poikkeusjärjestelyin. Kesällä tärkein osakuntatapahtuma on itäsuomalaiset kesäjuhlat DGosakuntien sekä Savolaisen osakunnan ja Östra Finlands Nationin kesken elokuussa. Toivon
mukaan tapahtuma toteutuu tänäkin vuonna jossain muodossa. Kesällä 2020 tapahtuma järjestettiin
ulkona piknikin merkeissä.
Syyslukukaudella päästään toivottavasti jo tavanomaisemman toiminnan pariin, ja suunnitteilla
onkin alustavasti jo herra- tai daamipäivälliset sekä syyssitsit perinteisten fuksisitsien ohella.
Lisäksi yleensä järjestetään Kymenlaakson ja Karjalaisen Osakunnan kanssa fuksiaiset, saunailta ja
pikkujoulut. Varmasti muitakin peruuntuneita tapahtumia otetaan takaisin syksyn aikana.
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteisesti juhlalounaalla, haudoilla käynnillä, juhlakulkueella sekä
jatkoilla joko Domus Gaudiumilla, Bottalla tai jollakin muulla osakunnalla. Wiipurilainen
Osakunta ottaa vuoden aikana osaa myös suursitseille ja yhteisosakuntalaisiin tapahtumiin, mikäli
niitä järjestetään.

3. Kerhotoiminta

Osakunnassa toimivat kotiseutukerho, kyykkäkerho sekä Wiipurilaisen Osakunnan suunnistajat
(WOSu). WOSu lähettää suunnistusjoukkueita sekä Jukolan että Venlojen viestiin, tänä vuonna
Rovaniemelle. Lisäksi kerho järjestää suunnistusharjoituksia osakuntalaisille. Kotiseutukerhon
toimintaan puolestaan lukeutuvat jouluiset karkkitalkoot, perinneruokailta sekä retket.
Näiden kerhojen lisäksi osakunnassa vaikuttaa WiOJuo, osakunnan epävirallinen lenkkikerho.
Kerhon on nimensä mukaisesti tarkoitus saada osakuntalaiset kokoontumaan juoksulenkkien
merkeissä. Tarkoitus on, että kuka tahansa – oli sitten kova juoksuharrastaja tai ei – pääsee
mukaan. Lenkkien ohella voidaan myös pitää kuntopiiriä.

4. Tiedotustoiminta
Osakunnan tiedotuksesta vastaa tiedotusneuvos yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. Vuonna 2021
osakunnan tiedotusta ja viestintää pyritään kehittämään yhtenäisemmäksi ja kaikille
saavutettavaksi. Etäaikana on tärkeää panostaa viestintään, jotta uudet fuksit löytävät osakunnalle.

Osakunta tiedottaa säännöllisesti tapahtumista ja muista tärkeistä asioista sähköpostilistalla.
Osakunnan tiedotustoimikunta on pitkään julkaissut tiistaitiedotetta nimensä mukaisesti jokaisena
tiistaina yliopiston lukukausien aikana. Tapahtumailmoitukset laitetaan myös sosiaaliseen mediaan
ja nettisivuille. Nettisivujen sisältö ja ulkonäkö pidetään ajan tasalla. Osakuntalehti Willi tulee
näkymään osakunnan nettisivuilla yhä enemmän erilaisten artikkelien 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.
Osakuntaa mainostetaan perinteisellä abi-infokiertueella, joka järjestetään tilanteen mukaan elosyyskuun tienoilla. Kiertueen avulla halutaan levittää tietoisuutta osakunnan toiminnasta,
Helsingin yliopistosta sekä pääkaupunkiseudun muista korkeakouluista abiturienteille ja muille
lukio-opiskelijoille. Mielekkään tapahtuman perinnettä halutaan pitää yllä, jotta mahdollisimman
moni opiskelija lähtisi osakunnan toimintaan mukaan korkeakouluopintojen alkaessa.
HeTEKA-päivä (Helsinki tutuksi Etelä-Karjalan abeille) on suunnitteilla järjestää syksyn 2021
aikana. Päivän aikana maakunnan abiturientit ja muut lukiolaiset pääsevät bussikuljetuksella EteläKarjalasta Helsinkiin, jossa oman tieteenalakohtaisen kiinnostuksensa mukaan on mahdollista
päästä tutustumaan kampuksiin ja eri opintosuuntiin. Ohjelmaan kuuluu myös osakuntatoimintaan
tutustuminen, osakunnan tiloissa vieraileminen sekä myös muuta vapaamuotoista aktiviteettia.
HeTEKA-päivä tullaan järjestämään covid-19 ohjeistuksen puitteissa.
Syksyllä uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi osakuntaan erilaisten fuksitapahtumien
muodossa, joiden tavoitteena on tutustuttaa uudet ja vanhat osakuntalaiset toisiinsa. Tapahtumista
halutaan järjestää innostavia ja osallistavia, jotta jokaisen halukkaan olisi helppo lähteä mukaan.
Lisäksi yhteislähdöt järjestetään keskeisiltä maamerkeiltä se huomioon ottaen, ettei Helsinki ole
kaikille tuttu kaupunki. Näin ollen osallistumiskynnys halutaan pitää mahdollisimman pienenä.
Syksyn fuksitapahtumia ovat esimerkiksifuksisitsit, grilli-ilta sekä monet muut fuksisihteerien
suunnittelemat tapahtumat Osakuntalehti Willin fuksinumero tullaan postittamaan kaikille
potentiaalisille tuleville osakuntalaisille.

Koska akateemiset pöytäjuhlat eivät ole kaikille tuttuja, tullaan osakuntalaisille opettamaan
vanhoja tansseja, osakuntalauluja sekä juhlien etikettiä ennen vuosijuhlaan ja Pamaus-juhlaan
osallistumista. Tarkoituksena on varmistaa se, että tapahtumiin voi lähteä mukaan rennoin mielin.
Yhdenvertaisuus ja osallistavuus tullaan huomioimaan kaikessa koulutustoimikunnan toiminnassa.

7. Urheilutoiminta
Liikuntasihteeri järjestää osakuntalaisille lukukausien aikana mahdollisuuden urheilun
harrastamiseen monipuolisin keinoin. Koronarajoitukset aiheuttavat vielä hieman haastavuutta
osakunnan liikuntatoiminnan suunnittelulle sekä toteuttamiselle, mutta viime vuodesta oppineena
on mahdollista toteuttaa myös erilaisia etäelämään sopivia liikuntahetkiä. Vuonna 2021 olisi etänä
mahdollista toteuttaa esimerkiksi erilaisia jumppatuokioita netin välityksellä, sekä jonkinlainen
penkkiurheilun seuraaminen yhdessä etänä.

Jos ja kun rajoitukset helpottavat olisi osakuntalaisille suunnitteilla erilaisia lajikokeiluja. Näitä
ovat esimerkiksi sulkapallo, Rush (trampoliinipuisto), boulderointi, keilaaminen, rusettiluistelu,
päiväretki esimerkiksi Lammassaareen, sekä yhteinen pyöräretki valittuun kohteeseen. Tämän
lisäksi rajoitusten helpottuessa olisi mukavaa käydä myös paikan päällä katsomassa Hifk-Saipa
peliä.

Kaikkien osakuntalaisten yhteinen urheilutapahtuma on edelleen suunnitteilla, jos rajoitukset
helpottavat syksyä kohti.

8. Kulttuuritoiminta
Osakunnan kulttuuritoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa osakuntalaisia monenlaisiin
kulttuurielämyksiin innostavasti ja kiinnostavasti. Osallistumista ekskursioille tuetaan
rahallisesti, ja kulttuurisihteeri ottaa myös osakuntalaisten toiveet huomioon.
Joka toinen viikko kokoontuu kirjakerho WiLu, jossa osallistujat keskustelevat luetuista
kirjoista. Vuoden aikana pyritään järjestämään perinteenä ollut B-fest -tapahtuma, jossa
katsotaan vuorokauden ympäri B-luokan elokuvia.
Lisäksi kulttuurisihteeri järjestää muita tapahtumia kuten pyöräilyretken merkittäviin
kulttuurikohteisiin ja ekskursioita museoihin ja tanssi-, musiikki- ja teatteriesityksiin.
Koronapandemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan paljon vuoden kulttuuritoimintaan.

9. Maakuntatoiminta
Osakunnan kanta-alueeseen pidetään yhteyttä järjestämällä perinteinen viikonlopun mittainen
kesäretki Etelä-Karjalaan. Retken tarkoituksena on ylläpitää osakunnan suhteita kantaalueeseen ja kokoontua osakuntalaisten kanssa yhteiseen ajanviettoon tutustuen samalla
kohteena olevaan kuntaan. Kesäretken luonne tulee määräytymään sen hetkisen
epidemiatilanteen ja alueellisten kokoontumisrajoituksien mukaan. Kesäretki pyritään
järjestämään siinä kunnassa, johon tehdystä edellisestä kesäretkestä on pisin aika. Elokuisen
viikonlopun aikana osakuntalaiset tutustuvat yhden Etelä-Karjalan kunnan henkilöstöön,
yrityksiin ja nähtävyyksiin, perinteistä kyykkäottelua kunnan edustajistoa vastaan
unohtamatta.

10. Osakuntalehti

Osakuntalehti Willi on noin 24-sivuinen, B5-kokoinen riippumaton osakunnan äänenkannattaja, joka
julkaistaan sekä paperisena versiona että sähköisenä näköislehtenä. Lehti toimitetaan osakuntalaisten

lisäksi myös osakunnan senioriyhdistyksen Seniores Wiburgensesin jäsenille sekä Wiipurilaisen
Osakunnan Stipendisäätiön hallituksen jäsenille.

Willi ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja lisäksi julkaistaan osakunnan toimintaa esittelevä Fuksi-Willi,
joka jaetaan syyskuussa kaikille osakunnan fukseille ja muille osakunnasta kiinnostuneille. Willissä
käydään moninaisten teemojen kautta läpi erilaisia ilmiöitä laajemmin, mutta erityisesti osakunnan
perspektiivistä sekä osakuntatoimintaa ja -toimijoita esitellen. Vuonna 2021 päätoimittajat ovat
halukkaita tutkimaan mahdollisuutta julkaista yksittäisiä lehtiartikkeleja osakunnan verkkosivuilla,
jolloin mahdollisuudet tutustua lehteen ovat entistä laajemmat.

11. Merkittävät jokavuotiset juhlat
11.1. 367. vuosijuhla

Wiipurilainen Osakunta saavuttaa keväällä 2021 368 vuoden iän. Osakunnan vuosijuhlapäivä on
5.3. Vuosijuhlaa vietetään lauantaina 13.3. etäjuhlana Zoomin välityksellä. Vuosijuhlassa jaetaan
osakunnan huomionosoitukset: vaakunat, ansiomerkit ja suurvaakunat. Vuosijuhlassa voidaan

myös kutsua uusia kunniajäseniä. Tänä vuonna vuosijuhlan teemana on urheilu ja eteläkarjalaisten
urheilijoiden saavutukset.

11.2. Wiipurin Pamaus

Wiipurin Pamausta vietetään Pyhän Andreaan päivänä 30. marraskuuta osakunnan jumalhahmon
Knut Possen kunniaksi. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 526 vuotta tuosta suuresta ja mahtavasta
ruutikellarin räjähdyksestä, josta juhlan nimi juontaa juurensa.

12. Suhteet muihin osakuntiin ja ylioppilasjärjestöihin

Samoissa tiloissa toimivien Karjalaisen ja Kymenlaakson Osakuntien kanssa jatketaan tiivistä ja
lämminhenkistä yhteistyötä. Tämän lisäksi osakunta korostaa tulevana vuonna laajaa yhteistyötä
myös muiden osakuntien sekä maakunnan ylioppilaskunnan kanssa.
Yksi kevään merkittävimmistä tapahtumista ovat vapun korvilla pidettävät vappusitsit, jotka on
tyypillisesti järjestetty useamman osakunnan, kuten DGO:n osakuntien, KSOn, VSOn ja
SatOn, kesken. Tämän vuoden osalta tapahtuman järjestäminen on vielä auki.

Aiemmin mainittujen yhteistapahtumien lisäksi maalis-huhtikuussa järjestetään DGosakuntien välinen perinteinen debatti, jonka tuomareina toimivat Osakuntien inspehtorit.

Ystävyysosakuntien, Lundin yliopiston Sydskånska Nationin, Uppsalan yliopiston
Västmanlands-Dala Nationin sekä Tarton yliopiston korporaatioiden Amicitian ja Revelian
kanssa ollaan normaalioloissa jatkuvassa yhteydessä muun muassa osallistumalla puolin ja toisin
erilaisiin vuosi- ja muihin juhliin.
Muihin yliopiston osakuntiin pidetään yhteyksiä. Osakunta pyrkii lähettämään edustajansa
kaikkien osakuntien vuosijuhliin, ja monissa juhlissa wiipurilaisia näkyykin runsain mitoin.
Myös HYYn Osakuntalaisessa Unionissa ja 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 2021 ole poikkeus. Tämä takaa poikkiosakuntalaisen

yhteistyön näkyvyyden osakuntalaisten arjessa, kun wiipurilaiset toimijat osaavat kertoa, mitä
yhteisosakuntalaisuus on ja missä siitä pääsee nauttimaan.
Samoin pidetään hyviä suhteita yllä myös Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan sekä
tiedekuntajärjestöihin. Turun yliopiston Savo-Karjalaiseen Osakuntaan, Östra Finlands
Nationiin vid Åbo Akademiin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaan
pidetään yhteyttä esimerkiksi edustamalla heidän juhlissaan ja järjestämällä näiden kanssa
mahdollisesti yhteistapahtumia.

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. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran kanssa on
yhteistyötä. Osakunnan senioriyhdistys Seniores Wiburgenses on yksi ensisijaisista
yhteistyökumppaneista.

14. Julkaisutoiminta

Osakunnan uunituore laulukirja on julkaistu, ja sitä kaupitellaan aktiivisesti uusille ja
vanhoille jäsenille sekä ystäville. Osakunnalla on myös haalarimerkkejä, joita markkinoidaan
kaikille halukkaille.

15. Ympäristösuunnitelma

Wiipurilainen Osakunta sitoutuu noudattamaan DG:n osakuntien huoneistotoimikunnan laatimaa
ympäristösuunnitelmaa sekä ajaa HTK:n edustajien avulla ympäristösuunnitelman päivittämistä.

16. Turvallisen tilan periaatteet

Wiipurilainen Osakunta jatkaa DG-osakuntien turvallisen tilan periaatteiden aktiivista
noudattamista. Periaatteet laitetaan selkeästi näkyville osakuntatilojen seinälle ja kulkuluvan

haltijat perehdytetään niihin. Tapahtumien tarkkaa ovikontrollia jatketaan ja häiriökäyttäytymiseen
puututaan välittömästi. Viime vuoden tavoin suuriin tapahtumiin saapuvilta tarkastetaan ovella
opiskelijakortti. Tämän lisäksi osakunta on sitoutunut noudattamaan DG:n osakuntien
huoneistotoimikunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuuteen kiinnitetään myös
tarkkaa huomioita osakunnan hallituksen sisällä ja käydään keskustelua liittyen siihen, miten
osakunnasta saadaan kaikille turvallinen ja hyvä paikka olla ja viettää aikaa.

17. Senioritoiminta
Vuonna 2021 senioritoiminnassa panostetaan erityisesti uusien seniorijäsenten hankintaan sekä
jäsenviestintään. Senioritoimintaan kuulu seniorilounaat, päivälliset, museovierailut ja retket. Uusia
tapahtumaideoita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti koko jäsenkunta huomioiden. Vuoden
aikana järjestetään koronavirustilanteen sallimissa rajoissa munanlitsajaiset, museovierailuja,
kyykkäottelu ja vappulounas. 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.

18. Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2021

Vuonna 2021 osakunta pyrkii kiinnittämään erityistä huomiota fuksi- ja rekryasioihin.
Jokavuotinen haaste liittyen siihen, miten abiturientit Etelä-Karjalasta uskaltavat hakea
pääkaupunkiseudun korkeakouluihin ja toisaalta siihen, miten fuksit löytävät osakunnalle, on
otettava vakavasti.

Ruoditaan erityisesti abi-infokiertueen ja HeTeKa-päivän toimivuutta ja mahdollisesti konseptien
raikastamista entisestään. Yhtä lailla panostetaan fukseille kohdistuvaan markkinointiin esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa kesällä maksullisilla, kohdistetuilla mainoksilla. Fuksitapahtumia hiotaan ja
mietitään entisestään, ja ylipäätään osakunnalla kannustetaan kaikkia civiksiä osallistumaan
osakunnan esittelemiseen fukseille. Samalla kehitetään omaa viestintää sekä sisäisesti ja ulkoisesti.

Osakunta jatkaa myös aiempina vuosina korostunutta yhteistyötään yli osakunta-, kaupunki- ja jopa
maarajojen. Tarkoituksena on järjestää sekä perinteisiä että aivan uusia yhteistapahtumia muiden
osakuntien kanssa. Digitaaliset alustat luovat tälle puitteet, joiden potentiaalia ei ole vielä
välttämättä täysin hyödynnetty.
Vuonna 2021 painotetaan myös aiempaa enemmän virkailijoiden jaksamista ja motivoimista
kuulostelemalla heidän tuntemuksiaan. Osakuntatoiminnan on oltava mielekästä ja palkitsevaa
jokaiselle tekijälleen, ja tämä pyritään huomioimaan kaikessa tekemisessä. Poikkeuksellinen vuosi
2020 osoitti erityisen hyvin, miten tärkeää on huomioida tämä asia toiminnassa ja sen
kehittämisessä. Keinot hakivat aiempina vuosina muotoaan, mutta merkittävimpiä ovat tällä
hetkellä kuraattorin osakunnan neuvoston jäsenten kanssa pitämät kahdenkeskiset
kuraattorikeskustelut. Niiden aikana on kukin neuvos voinut kertoa omista tuntemuksistaan,
ideoistaan ja siitä, millä keinoilla osakunta voi edesauttaa hänen suoriutumistaan ja jaksamistaan
virassaan. Neuvosto on perinteisesti järjestänyt kesäseminaarin ja kiitosillan jäsenilleen, viime
vuonna ensin mainittua vietettiin heinäkuussa ja jälkimmäistä marraskuussa, ja käytäntöä on
tarkoitus jatkaa tänä vuonna. Aiemmin osakunnan toimijoiden jaksamista tukeva toiminta on
koskenut pääasiassa neuvostoa, jonka jäsenet kantavat suurimman vastuun ja työmäärän osakunnan
toiminnan pyörittämisestä, mutta muutkin toimijat tarvitsevat tukea, minkä vuoksi osakunta on
järjestänyt ja aikoo vastakin järjestää esimerkiksi erilaisia hengailuiltoja, kokouskaljoja ja
muunlaisia toimijoiden virkistystapahtumia muidenkin toimijoiden hyvinvointia ajatellen. Eräs
merkittävä tekijä jaksamisessa on ryhmäytyminen, jonka merkitys erityisesti pitkällä tähtäimellä on
suuri. Jos henkilö kokee kuuluvansa ryhmään, tulee hän todennäköisimmin jäämään osaksi
yhteisöä. Jatkamme kaikkien toimijoiden ryhmäytystoimintaa tutustumistapahtumien ja yleisen
toimintamme lisäksi erilaisten inklusiivisten tapahtumien ja esimerkiksi kiitosiltojen muodossa.

