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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 karjalaisuutta
että opiskelijakulttuuria.

2. Säännöllinen toiminta

Osakunnan kokous ja osakuntaneuvosto kokoontuvat lukukausien aikana 2–3 viikon välein,
tarvittaessa myös etänä. 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

Kevään juhlat ja muu toiminta järjestetään koronatilanteen sallimissa rajoissa ja tapahtumia
varaudutaan tarvittaessa siirtämään tai miettimään niille vaihtoehtoisia toteutustapoja HYYn
linjausten mukaisesti. Tähän mennessä on ehditty jo järjestää Satakuntalaisen Osakunnan kanssa
yhteiset SaWi-sitsit, joiden lisäksi on suunnitteilla ainakin kuraattorinvaihtokaronkka, herrapäivälliset
sekä kevätsitsit myöhemmin tarkentuvalla teemalla. Yhdessä muiden Domus Gaudiumin osakuntien
kanssa on suunniteltu laskiaissaunaa, terassisitsejä sekä perinteistä DGO:n debattia.
Vapun tienoilla järjestetään wappusitsit yhteisosakuntalaisissa merkeissä DG:n osakuntien ja
Keskisuomalaisen Osakunnan kesken. Aiempina vuosina osa jäsenistämme on suunnannut
vapunviettoon virolaisten ystävyysjärjestöjemme luokse Tarttoon, mutta tämän toteutuminen on
vielä koronatilanteen suhteen epävarmaa. Toukokuun lopulla on myös tarkoitus osallistua pitkästä
aikaa järjestettäville suursitseille. 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 daamipäivälliset, 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 ainakin
pikkujoulut ja saunailta. Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteisesti juhlalounaalla, osallistumalla
ylioppilaiden soihtukulkueeseen sekä jatkoilla yhdessä pohjalaisten osakuntien kanssa joko Domus
Gaudiumilla tai Bottalla.
Tämän kaiken lisäksi Wiipurilainen Osakunta osallistuu muihin mahdollisesti järjestettäviin
yhteisosakuntalaisiin tapahtumiin, kuten osakunta-approon. Toteutamme myös mahdollisia
ekskursioita sekä yhteislähtöjä isompiin tapahtumiin, kuten vaikka Mantan lakitukseen tai approille.

Tämän lisäksi rohkaistaan ja tuetaan kaikkia osakunnan jäseniä järjestämään myös itsesuunniteltuja
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
Mynämäelle. Kerho pyrkii myös lähettämään osakunnan joukkueen Sulkavan soutuihin. Lisäksi
WOSu järjestää suunnistusharjoituksia osakuntalaisille. Kotiseutukerhon toimintaan puolestaan
lukeutuvat jouluiset karkkitalkoot, perinneruokailta sekä retket. Kotiseutukerhon toiminta on ollut
pitkään jäissä ja sitä pyritään nyt elvyttämään, mikäli vain asiasta kiinnostuneita tekijöitä löytyy.
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.
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 Facebookja Instagram-tileille. Nettisivujen sisältö ja ulkonäkö pidetään ajan tasalla. Osakuntalehti Willi on
tärkeä osa osakunnan tiedotustoimintaa.

Vuonna 2022 on tarkoitus panostaa yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja tehdä osakuntaa sekä sen
toimintaa tunnetummaksi helposti lähestyttävällä tavalla. Tiedotustoimikunta muun muassa esittelee
osakunnan virkailijoita virkoineen Instagramissa vuoden aikana julkaistavien virkailijaesittelyiden
muodossa. Kun lähitapahtumat alkavat koronarajoitusten lievennyttyä, julkaisee tiedotustoimikunta
sisältöä myös niistä. Tiedotustoimintaa on tarkoitus laajentaa perustamalla osakunnalle oma TikToktili.

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 salliessa
alkusyksystä. Kiertueen avulla halutaan levittää tietoisuutta osakunnan toiminnasta, Helsingin
yliopistosta sekä pääkaupunkiseudun muista korkeakouluista abiturienteille ja muille lukioopiskelijoille. 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 2022 aikana.
Päivän aikana maakunnan abiturientit ja muut lukiolaiset pääsevät bussikuljetuksella EteläKarjalasta Helsinkiin, jossa omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti voi päästä tutustumaan
kampuksiin ja eri opintosuuntiin. Päivän aikana tutustutaan osakunnan toimintaan, ja vieraillaan
osakunnan tiloissa. HeTEKA-päivä tullaan järjestämään covid-19 ohjeistuksen puitteissa ja sen
rakennetta on mietitty uudestaan. Tarkoituksena luoda abeille mahdollisimman rento ja kiva
kokemus.
Syksyllä uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi osakuntaan erilaisten fuksitapahtumien
muodossa, joiden tavoitteena on tutustuttaa uudet ja vanhat osakuntalaiset toisiinsa. Tapahtumista
halutaan järjestää sellaisia, että jokaisen on helppo tulla mukaan. Esimerkiksi yhteislähtöjä
tapahtumiin voidaan järjestää tunnetuilta maamerkeiltä. Syksyn fuksitapahtumia ovat esimerkiksi
fuksisitsit, grilli-ilta sekä monet muut fuksisihteerien suunnittelemat tapahtumat. Lisäksi
fuksineuvokset postittavat osakuntalehti Willin fuksinumeron, sekä fuksikirjeet osakunnan uusille
jäsenille.
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 myös panostamaan mainontaansa pääkaupunkiseudun korkeakoulujen
tapahtumiin, jotta osakunnan toimintaa saadaan markkinoitua myös pääkaupunkiseudun alueella
opiskeleville ulkomaalaisille vaihto- ja kansainvälisille opiskelijoille.

7. Urheilutoiminta

Liikuntasihteeri järjestää osakunnan jäsenille monipuolista liikuntatoimintaa matalalla kynnyksellä.
Painotus liikuntatoiminnassa tulee olemaan ulkoilussa, mutta mukaan mahtuu myös sisäliikuntaa ja
koronan hellittäessä penkkiurheilua esimerkiksi Saipan tai Veiterän pelin muodossa. Osakunnan
keskiviikkoinen sählyvuoro Kumpulassa on urheilutoiminnan kiinteä osa. Osakunta tukee
liikuntatoimintaa sponsoroimalla osan liikuntatapahtumien kuluista osallistujille.
Koronatilanteen salliessa osakunta siirtyy täyteen toimintaan urheilun osalta helmikuun aikana.
Kevään aikana tarkoitus on järjestää vähintään yksi varsinainen liikuntatapahtuma kuukaudessa.
Lisäksi osakunnan lenkkikerho aloittaa toiminnan helmi- maaliskuun aikana teiden liukkauden
mukaan. Hyvä talvi mahdollistaa vähintään luistelun talvikuukausina, ja kevään mittaan toiminta
siirtyy kesäsisempiin lajeihin. Liikuntasihteerin järjestämän ohjelman päälle Wiipurilaisen Osakunnan
Suunnistajat (WOSu) huolehtii iltarasteista, Jukolan viestistä ja Sulkavan souduista. Syksyn tulleen
toiminta jatkuu kevään tavoin. Tämän lisäksi syyssäässä onnistuvat päiväretket WoSu:n kanssa
Helsingin sisällä tai lähiseudulle.
Suunniteltuja liikuntatapahtumia vuoden alussa ovat luistelu, kiipeilyekskursio, trampoliinipuistoekskursio, pyöräretki lähiseudulle, sulkapallo, HIFK-Saipa katsomosta käsin, suunnistus WOSu:n
kanssa, lenkkikerho, keskiviikkoinen sählyvuoro ja kyykkä.

8. Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminta mahdollistaa osakuntalaisille monipuolisia ja mielekkäitä kulttuuri-, teatteri-,
musiikki- ja taidetapahtumia. Osallistumista ekskursioihin tuetaan rahallisesti. Jokainen voi ehdottaa
tapahtumaideoita, ja ehdotukset pyritään ottamaan huomioon. Korona aiheuttaa haasteita
järjestelyihin, mutta poikkeusoloissa suunnitteluun on jo totuttu vuosien kokemuksella.
Vuoden aikana kirjakerho ja lukudraama kokoontuvat säännöllisesti. Lisäksi järjestetään ekskursioita
teatteriin, museoihin ja musiikkitapahtumiin. B-fest ja kulttuuripyöräily pyritään myös järjestämään
vuoden aikana. Tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa kulttuurimatka toiseen kaupunkiin.

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.

10. Osakuntalehti

Wiipurilaisen Osakunnan oma lehti kantaa nimeä Willi. Se on B5-kokoinen ja noin 28-sivuinen lehti,
joka julkaistaan painettuna paperiversiona sekä sähköisenä näköislehtenä (Issuu.com). Willi
toimitetaan osakuntalaisille, osakunnan senioriyhdistys Seniores Wiburgensesin jäsenille ja
Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiön hallituksen jäsenille. 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 syksyllä toimitetaan lisäksi Fuksi-Willi,
johon kootaan kattavasti osakuntaa esitteleviä juttuja ja fukseille hyödyllistä tietoa. Fuksi-Willi
jaetaan syyskuussa mahdollisille uusille osakuntafukseille ja kaikille muille kiinnostuneille. Muutoin
Williin valitaan vapaasti teema, jota käsitellään kunkin kirjoittajan haluamasta näkökulmasta. Pääasia
on, että lehti ilmentää osakuntalaisten elämää ja tuo esille ihmisiä, jotka ovat Wiipurilaisen
Osakunnan toiminnan takana.
Vuonna 2022 päätoimittajat lähtevät innokkaina etsimään uusia taittoratkaisuja ja muokkaamaan
lehden ulkoasua. Mietinnässä on myös lehden painopaikan kilpailutus.

11. Merkittävät jokavuotiset juhlat
11.1. 367. vuosijuhla

Wiipurilainen Osakunta saavuttaa keväällä 2022 369 vuoden iän. Osakunnan vuosijuhlapäivä on 5.3.
Vuosijuhlaa vietetään lauantaina 5.3. iltajuhlan muodossa Astoria-salissa. Vuosijuhlassa jaetaan
osakunnan huomionosoitukset: vaakunat, ansiomerkit ja suurvaakunat. Vuosijuhlassa voidaan myös
kutsua uusia kunniajäseniä. Tänä vuonna vuosijuhlan teemana on sisu, erityisesti karjalainen tai peräti
wiipurilainen sisu.

11.2. Wiipurin Pamaus

Wiipurin Pamausta vietetään Pyhän Andreaan päivänä 30. marraskuuta Knut Possen tuon jalon
ritarin ja oivallisen juomaveikon kunniaksi. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 527 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. Aiemmin mainittujen
yhteistapahtumien lisäksi maalis-huhtikuussa järjestetään Domus Gaudiumin osakuntien 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 olemme palauttamassa
ennalleen sekä vuosi- että muihin juhliin osallistumisen koronatauon jälkeen. Mikäli koronatilanne
sallii, edustamme paikan päällä puolin ja toisin.
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 2022 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 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. Tänä vuonna etenkin yhteistyötä Pääsky Ry:n kanssa pyritään
kehittämään. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran kanssa on yhteistyötä. Osakunnan
senioriyhdistys Seniores Wiburgenses on yksi ensisijaisista yhteistyökumppaneista.

14. Julkaisutoiminta

Osakunnan laulukirjaa kaupitellaan aktiivisesti uusille ja vanhoille jäsenille sekä ystäville. Osakunnalla
on myös haalarimerkkejä, joita markkinoidaan kaikille halukkaille. Kehitteillä myös kuratoidut
tilaukset, joissa osakunnan jäseniltä ensin kartoitetaan tarvetta erilaisille osakuntatuotteille, joita
sitten tilattaisiin vain ennalta pyydetty määrä. Tällä vältettäisiin ylimääräisen tavaran kerääntyminen
varastoihin ja kaappeihin.

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. Osakunnan
sivuille lisätään myös anonyymi palautelomake, johon voi antaa palautetta tapahtumista ja
esimerkiksi kertoa mahdollisista häirintätapauksista. Osakunnalle ollaan myös uusien sääntöjen
hyväksymisen myötä perustamassa kurinpitolautakuntaa, jonka tehtävänä on käsitellä mahdolliset
osakunnalla tapahtuneet häirintä- ja muut kurinpitorikkomustilanteet. 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. Setassa toiminut jäsenemme on myös lupautunut pitämään
yhdenvertaisuuskoulutuksen kaikille halukkaille ja asiasta kiinnostuneille.

17. Senioritoiminta

Vuonna 2022 senioritoiminnassa jatketaan erityisesti uusien aktiivisten jäsenten ja erityisesti
vastavalmistuneiden osakuntalaisten houkuttelemista mukaan toimintaan. Lisäksi jäsenviestintää ja
toiminnassa käytettäviä sähköisiä välineitä kehitetään. Senioritoimintaan kuuluvat seniorilounaat,
päivälliset, museovierailut ja retket. Uusia tapahtumaideoita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti
koko jäsenkunta huomioiden. Esimerkkinä uudesta toiminnasta olisi nuorseniorisitsien
järjestäminen, mikä on ollut myös viime vuosien tavoitteena, mutta koronatilanne on ollut
esteenä. Vuoden perinteisiin tapahtumiin lukeutuvat pääsiäisen ajan munanlitsajaiset,
museovierailut, kyykkäottelu ja vappulounas.
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.

18. Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2022

Vuonna 2022 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.
Esimerkiksi HeTeKa-päivän iltaohjelman rentouttaminen on noussut ylös erityisenä kehityskohteena.
Panostetaan kaikkien Helsingin alueen fuksien saamiseen mukaan toimintaan edustamalla laajasti
erilaisissa fuksiaisissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa. Yhtä lailla panostetaan fukseille
kohdistuvaan markkinointiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. On huomattu, että fuksien
integroinnissa toimintaan mukaan on ollut haasteita viime vuosina, joten tähän pyritään
panostamaan erityisesti tänä vuonna, jotta mahdollisimman suuri osa fukseista jäisi osakunnalle
aktiivisiksi jäseniksi. Fuksien toimintaan mukaan saaminen mielessä fuksitapahtumia hiotaan ja
mietitään entisestään, ja ylipäätään osakunnalla kannustetaan kaikkia civiksiä osallistumaan
osakunnan esittelemiseen fukseille ja ottamaan nämä toimintaan avoimesti mukaan.
Koronavuodet olivat opiskelijajärjestöille rankkoja ja onkin ollut huomattavissa, että monet järjestön
jäsenet ja vanhat aktiiviset toimijat ovat pudonneet toiminnasta pandemian aikana. Tätä lähdetään
korjaamaan ja panostamaan yhteisön jälleenrakentamiseen ja uuden yhteishengen luomiseen. Kun
järjestöön saadaan taas luotua positiivinen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki, tukevat nämä jo itsessään
järjestön jäsenten ja virkailijoiden jaksamista. Eräs merkittävä tekijä jaksamisessa on juuri
ryhmäytyminen, jonka merkitys erityisesti pitkällä tähtäimellä on suuri. Tämä myös auttaa uusien
jäsenten jäämisessä aktiivisiksi jäseniksi, sillä positiiviseen ja rentoon järjestöön on aina matalampi
kynnys lähteä mukaan ja yhteishengen ollessa hyvä pääsevät uudetkin jäsenet helpommin osaksi
ryhmää ja todennäköisimmin jäävät osaksi yhteisöä.
Koronan aiheuttama tauko on ollut myös hyvä aika tarkastella osakunnan toimintaa uudelleen.
Monien perinteiden ja toiminnan ollessa tauon takia katkolla voidaan toimintaa lähteä rakentamaan
uudestaan käytännössä nollista. Tällöin pystytään tarkastelemaan uudelleen erityisesti
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannalta mitä perinteitä halutaan edelleen pitää ja mitkä voitaisiin
jättää historiaan. Tähän konkreettisesti liittyen on suunniteltu jonkinlaista iltaa, jonka aikana
keskusteltaisiin juuri osakunnan vanhoista perinteistä ja käytännöistä erityisesti yhdenvertaisuuden
ja esimerkiksi sukupuolitasa-arvon kannalta.
Panostetaan myös yhä enemmän sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän kanaviin ja osakunnan
sosiaalisen median kanavien sisältöä ja viestintää onkin ehditty jo päivittää alkuvuodesta ja
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on lisätty. Otamme haltuun myös aivan uusia kanavia, jotta uudet
sukupolvet löytäisivät osakunnalle.

