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 39 

YLEISTÄ 40 

Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n (SKO) sääntöjenmukainen tarkoitus on 41 

toimia Turun korkeakouluissa opiskelevien itäsuomalaisten opiskelijoiden yhdyssiteenä, 42 

tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään sekä vaalia itäsuomalaisia 43 

perinteitä. Virallisen tarkoituksen lisäksi osakunta on merkittävässä roolissa yleisen 44 

opiskelijakulttuurin vaalimisessa ja sen kehittämisessä. Osakunnan ovet ovat avoimet kaikille 45 

syntyperään, kieleen tai kulttuuriin katsomatta. 46 

 47 

HALLINTO JA TILAT 48 

 49 

TALOUS JA VARAINHOITO 50 

Osakunta hankkii varoja keräämällä jäsenmaksua, myymällä kannatustuotteita sekä keräämällä 51 

osallistumismaksuja tapahtumista. Toimintavaroista osa tulee TYYn toiminta-avustuksesta. 52 

Osakunnan talouden kohentamiseksi osakuntalaisia kannustetaan tekemään talkootyötä sekä 53 

informoimaan mahdollisia halukkaita lahjoittajia erilaisista tavoista tukea osakunnan 54 

toimintaa. 55 

 56 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 57 

Osakunnan toiminnasta vastaa osakunnan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava 58 

osakunnan hallitus. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka pyrkii parhaansa mukaan 59 

toteuttamaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Hallitus ohjaa ja valvoo toimihenkilöiden ja 60 

kerhojen toimintaa ja järjestää toimintavuoden aikana riittävän määrän yhteistilaisuuksia 61 

perehdytystä ja virkistäytymistä varten.  62 

 63 

KOKOUKSET 64 

Hallitus kokoontuu viikon tai kahden välein, riippuen käsillä olevien asioiden määrästä ja 65 

kiireellisyydestä. Kokouspäivä ja -aika sovitaan hallituksen jäsenille sopivaksi. 66 
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Vaihtoehtoisesti kokousajat voidaan valita kokouskohtaisesti, mikäli yhteistä hyvää aikaa ei 67 

ole periodin aikana. Lisäksi pidetään ainakin kaksi osakunnan kokousta, syys- ja kevätkokous, 68 

jotka kutsutaan koolle säännöissä määrätyllä tavalla. Kaikki kokoukset ovat avoimia kaikille 69 

osakunnan jäsenille ja niiden ajankohdista tiedotetaan myös jäsenistölle. Kesällä hallitus 70 

kokoontuu tarvittaessa. Hallitus järjestäytyy kuraattoriston johdolla, mikäli järjestäytymistä ei 71 

syyskokouksessa ole tehty. 72 

 73 

TOIMIHENKILÖTAPAAMISET JA VIRKISTÄYTYMISET 74 

Syyskokouksessa valittu kuraattoristo kutsuu koolle vuoden ensimmäisen 75 

toimihenkilötapaamisen ennen toimintakauden alkamista ja toimittaa päivämäärän ja paikan 76 

hyvissä ajoin kaikille tiedoksi. Toimihenkilötapaamisessa perehdytetään uudet toimijat 77 

osakunnan käytäntöihin, tutustutaan ja virkistäydytään. Vuoden lopuksi hallitus järjestää 78 

toimihenkilöstölleen kiitosillan. Hallitus kokoontuu neljännesvuosittain toimintakatsaukseen, 79 

jossa käydään läpi menneitä ja tulevia asioita, järjestellään vastuita tarpeen vaatiessa uudelleen 80 

ja virkistäydytään samalla. 81 

 82 

PÄIVYSTYKSET 83 

Osakunnan hallitus pyrkii päivystämään lukukausien aikana ainakin kahdesti viikossa. 84 

Kesäajan päivystyksistä sovitaan erikseen. Osakunnan päivystykset pidetään pääsääntöisesti 85 

osakunnan tiloissa. Päivystyksissä on tarjolla kahvia, teetä ja välillä myös leivonnaisia. 86 

Päivystys voidaan tarvittaessa siirtää erilaisten tapahtumien yhteyteen, mikäli nämä sattuvat 87 

tapahtumaan päivystysaikana. 88 

 89 

TILAT 90 

Osakunnan nykyiset tilat sijaitsevat Yo-talo B:n katutasossa, mutta ovat vuokraltaan liian 91 

kalliit osakunnalle ylläpitää. Osakunnan taloustilanteesta johtuen vuokrakustannusten 92 

pienentämiseksi nykyisiin tiloihin tullaan tekemään muutoksia tai vaihtoehtoisesti etsimään 93 

uusi toimistotila. Osakunnan omaisuus ja esineistö tulee siirtymään osakunnan mukana 94 

tilaongelman ratketessa. 95 

 96 

DOKUMENTIT JA ARKISTO 97 
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Osakunta pyrkii paperittomaan toimistoon. Kaikki hallituksen dokumentit säilötään sähköisesti 98 

pilvipalveluun. Osakunnan viralliset paperiset dokumentit säilytetään kansioissa osakunnan 99 

toimiston hyllyssä. Historiallisesti arvokkaat dokumentit säilytetään asianmukaisesti 100 

varastoituna. Paperisina säilytettäviä asiakirjoja viedään tarpeen mukaan kansallisarkistoon. 101 

Osakunnan kaikki merkittävät dokumentit ovat saatavilla myös osakunnan nettisivujen kautta. 102 

 103 

Tämän lisäksi osakunnan erilaisissa tilaisuuksissa otetaan valokuvia, joita säilytetään 104 

sähköisessä muodossa asianmukaisin tiedoin varustettuina. 105 

 106 

S-OSAKUNNAT RY 107 

SKO ja Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta ry (myöh. SHO) ovat jäseninä 108 

S-Osakunnat ry:ssä, jonka tehtäviin kuuluu hallinnoida ja vastata näiden osakuntien yhteisten 109 

toimitilojen hankkimisesta, huoltamisesta sekä tilojen mahdollisesta vuokraamisesta eteenpäin 110 

osakuntien jäsenistön sekä opiskelijayhdistysten tapahtumakäyttöön. 111 

 112 

OSAKUNTA 113 

 114 

JÄSENISTÖ 115 

Jäsenrekrytoinnissa avainasemassa ovat yleisen näkyvyyden lisääminen ja mielenkiintoisen 116 

toiminnan järjestäminen. Uusille opiskelijoille osakunta esittäytyy yliopiston lukuvuoden 117 

avajaiskarnevaaleilla. Lisäksi osallistumme mahdollisuuksien mukaan tiedekuntien 118 

johdantopäiville. Osakunta kutsuu ainejärjestöjen tuutorit ryhmineen syksyllä tutustumaan 119 

toimintaansa. Esittelyn yhteydessä uudet opiskelijat kutsutaan myös osakuntien perinteisiin 120 

pilttibileisiin, joissa pyritään mahdollisuuksien mukaan kertomaan osakunnan toiminnasta ja 121 

rekrytoimaan uusia jäseniä. 122 

Osakunnalle hankitaan tarvittaessa uusia esitteitä ja mainoslehtisiä, joita jaetaan kaikissa 123 

soveltuvissa tilaisuuksissa sekä osakunnan tiloissa. Kyseinen mainoslehtinen käännetään myös 124 

englanniksi kansainvälistä tiedotusta ajatellen. 125 

Erityisesti aktivoidaan uusia jäseniä, jotta he liittymisen jälkeenkin pysyisivät mukana 126 

toiminnassa. 127 

 128 

NÄKYVYYS 129 
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Osakunnan näkyvyyttä edistetään aktiivisella tiedottamisella ja merkittäviin tapahtumiin 130 

osallistumisella. Porthanin päivänä, itsenäisyyspäivänä ja vappuna osakunta esiintyy 131 

ylioppilaskunnan kulkueissa lippuineen. 132 

Lisäksi osakunta huolehtii näkyvyydestä osallistumalla tärkeimpien yhteistyötahojen 133 

vuosijuhliin sekä järjestämällä yhteisiä tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa.  134 

 135 

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS 136 

Osakunnan toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla (skolista@lists.utu.fi) sekä sosiaalisen 137 

median kanavilla. 138 

Tiedottajan käytössä on osakunnan yleisen tiedotuslistan (skolista) lisäksi erityisesti seniorien 139 

kanssa yhteydenpitoon tarkoitettu postilista (sko-seniorit) sekä beaanien tiedotuskanavaksi 140 

tarkoitettu sko-beaanit-lista. Lisäksi käytössä on sko-aktiivit-sähköpostilista, joka on 141 

tarkoitettu osakunnan hallituksen, toimihenkilöiden, kerhonvetäjien sekä muiden huomattavan 142 

aktiivisten nakittautujien väliseen yhteydenpitoon. 143 

Toiminnan perustiedot tiedotetaan myös englanniksi, jotta vaihto- ja kansainväliset tutkinto-144 

opiskelijat pääsevät halutessaan mukaan toimintaan. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää 145 

teematapahtumia kansainvälisille opiskelijoille, mikäli heitä kylliksi osakunnan toimintaan 146 

liittyy. Internet-sivuille lisätään osakunnan toiminnasta vähintään englanninkielinen 147 

tiivistelmä. 148 

Osakunnan verkkosivut (sko.utu.fi) pidetään ajan tasalla ja niille päivitetään ajankohtaisia 149 

asioita. Osakunnan nettisivuilla on yhteys Google-kalenteriin, jossa osakunnan tapahtumat 150 

ovat listattuna. Tämän kalenterin voivat jäsenet liittää omiin kalentereihinsa. Verkkotiedotusta 151 

toteutetaan myös osakunnan Facebook-ryhmässä (Turun yliopiston Savo-Karjalainen 152 

Osakunta), kerhojen ja kulinaarisen tiedekunnan omissa ryhmissä, osakunnan whatsapp-153 

ryhmässä sekä instagram-tilillä. Erityisesti hallitus panostaa sosiaalisessa mediassa 154 

tapahtuvaan tiedotukseen. Lisäksi ylläpidetään kulinaarisen tiedekunnan ja Kyykkäliigan 155 

nettisivuja. Kerhot huolehtivat omien osioidensa sisällöstä. 156 

Osakunnan verkkosivuilla julkaistaan useimpia tapahtumia varten sähköinen 157 

ilmoittautumislomake. 158 

 159 

SUHDETOIMINTA 160 
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Turun yliopiston muihin osakuntiin (Turun yliopiston Pohjalainen Osakunta (TPO), Turun 161 

yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta (TVO) sekä SHO) pidetään tiivistä yhteyttä. Kaikki 162 

neljä yliopiston osakuntaa ovat sitoutuneet ylläpitämään osakuntaperinnettä. Osakunta 163 

osallistuu mahdollisuuksien mukaan ystävyysosakuntien juhliin ja kutsuu heitä 164 

vastavuoroisesti omiin juhliinsa. Osakuntayhteistyön tärkein tehtävä on osakuntien 165 

näkyvyyden parantaminen, yhteisen varainkeruun järjestäminen sekä mahdollisten uusien 166 

toimitilojen hankkiminen. 167 

 168 

Mainitsemisen arvoisia muita yhteistyötahoja ovat olleet viime vuosina muun muassa Digit, 169 

Kääntöpiiri, Germanica, Asteriski, Katko, Tritonus, ANC sekä ystävyysosakunta Östra 170 

Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f. (Öffen), joiden kanssa hyvää yhteistyötä pyritään 171 

jatkamaan myös tulevaisuudessa. Erityisesti Öffenin kanssa yhteistyö on säännöllistä 172 

vuosittaisten yhteisten tapahtumien merkeissä. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään myös 173 

jatkuvasti. 174 

 175 

OSAKUNNAN LIPPU JA VAAKUNAT 176 

Osakunnan lippu pidetään hyvässä kunnossa ja korjataan tarvittaessa. Lippua kohdellaan sen 177 

ansaitsemalla kunnioituksella. 178 

Osakunta hankkii niiden Savon, Karjalan ja Kymenlaakson alueen kuntien vaakunoita, joita ei 179 

vielä ole. Osakunnalla on vaakunamestari, joka vastaa vaakunoiden kunnosta ja hankintojen 180 

järjestämisestä. Osakunnan vaakunoista valtaosa on esillä Yo-talo B:n Osakuntasalin seinällä. 181 

Muut vaakunat varastoidaan huolellisesti. 182 

 183 

ANSIOMERKIT 184 

Osakunnan ansiomerkkejä hankitaan tarvittaessa ja niitä myönnetään ansiomerkkilautakunnan 185 

erillisen ohjesäännön mukaisesti. Hallitus hakee myös vuosittain opiskelijajärjestötoiminnassa 186 

ansioituneille osakuntalaisille ylioppilaskunnan huomionosoituksia. 187 

 188 

KÄK-LEHTI 189 

Osakunnan jäsenlehti, KÄK, ilmestyy kahdesti vuoden aikana. Lehdessä esitellään osakunnan 190 

toimijoita ja toimintaa, kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista sekä maakunta-aiheisista 191 

asioista. Lehden teosta vasta päätoimittaja avustajakuntansa kanssa. 192 
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 193 

PAIKALLIS- JA MAAKUNTALEHDET 194 

Osakunnalle tilaa mahdollisuuksien mukaan itäsuomalaisia lehtiä jäsenten luettavaksi. 195 

Osakunta hankkii mahdollisuuksien mukaan myös tärkeimpien yhteistyötahojensa julkaisuja 196 

luettavaksi toimistolleen. 197 

 198 

TOIMINTA 199 

 200 

KERHO- JA MUU TOIMINTA 201 

Osakunnan kerhoilla tulee olla nimetty vetäjä, joka toimii kerhon ja hallituksen välisenä 202 

yhteyshenkilönä. Osakunnan kerhot voivat anoa hallitukselta avustusta, jota osakunnan hallitus 203 

myöntää budjettinsa raameissa. Uusien kerholaisten ensimmäinen kerhotapaaminen tulee olla 204 

maksuton osakunnan jäsenille. 205 

 206 

Tarvittaessa osakuntaan voidaan perustaa uusia kerhoja. Hallitus vahvistaa kerhon 207 

perustamisen ja voi myöntää sen toimintaan varoja. Hallituksen sisäasiainsihteeri vastaa 208 

kerhonvetäjien yhteystietojen ylläpitämisestä. 209 

 210 

Hallitus rohkaisee osakuntalaisia osallistumaan kerhotoimintaan. Hallituksen jäsenien tulee 211 

olla tietoisia osakunnan kerhoista ja niiden toiminnasta. 212 

Osakunta pyrkii järjestämään monipuolisia tapahtumia sekä itsenäisesti, että erilaisten 213 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 214 

Osakunta ottaa mielellään vastaan vieraita muista Suomen osakunnista ja järjestää heille 215 

tutustumistapahtumia Turun opiskelijakulttuuriin.  216 

 217 

Chevalies de la Table Rouge (ChTR) 218 

Osakunnan perinteinen punaviinikerho Chevaliers de la Table Rouge kokoontuu kerran 219 

viikossa maistelemaan punaviinejä, joiden kanssa nautitaan myös juustoja ja leipää. 220 

Ensi kertaa kerhoon tulevilta ei peritä maksua, muutoin kustannukset jaetaan 221 

osallistujien kesken. ChTR on Suomen vanhin punaviinikerho. 222 

Hallitus rohkaisee osakunnan juniorijäseniä tutustumaan punaviinikerhon letkeään 223 

toimintaan. ChTR kutsutaan esittäytymään erityisesti osakunnan uusille jäsenille 224 
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suunnattuihin tapahtumiin. Kerho voi myös järjestää viininmaisteluiltoja yhteistyössä 225 

muiden yhdistysten kanssa. 226 

 227 

Väliin Putoajien Kerho (VPK) 228 

VPK:n tapaamisilla on jokaisella oma teemansa, jonka kerholaiset päättävät keskenään. 229 

Kerhon toiminta on siis jäsenistönsä mielikuvituksen tuotetta. Tyypillistä VPK:lle ovat 230 

erikoisuudet sekä show-and-tell -illat, joissa osakuntalaiset pääsevät esittelemään omia 231 

suosikkejaan ja inhokkejaan mitä erilaisimmissa asioissa, onpa ollut myös lukupiiriä 232 

sekä kalakukko-workshop. Tekemistä riittää laidasta laitaan.  233 

Väliin Putoajaksi pääsee saapumalla paikalle VPK:n tapaamiseen ja kertomalla 234 

vanhoille Putoajille, miten ja mihin väliin kokee pudonneensa jossakin vaiheessa 235 

elämäänsä. 236 

 237 

SKOBio 238 

SKObio esittää erilaisia elokuvia ja tv-sarjoja sen vetäjän ja osallistujien toiveiden 239 

mukaisesti. SKOBio voi myös järjestää ekskursioita elokuvateatteriin. 240 

 241 

Jaloviinakerho 242 

Jaloviinakerho on perustettu keväällä 2013, osakunnan 88. vuosijuhlan jatkoilla. Kerho 243 

kokoontuu pitämällä kokouksia, joissa mahdollisuuksien mukaan kerhon vetäjä, 244 

jalopeura, toimii puheenjohtajana. Kokouksissa maistellaan erilaisia nestemäisiä 245 

Jalluja, mutta vaihtoehtoisesti Jallua saa nauttia myös alkoholittomana sen kirjallisessa 246 

muodossa. 247 

 248 

Akateeminen SaunaSeura (ASS) 249 

ASS on SKOn, SHO:n ja TPO:n yhteinen kerho, joka järjestää ekskursioita osakunnan 250 

lähiympäristössä sijaitseviin saunoihin. Kesällä kerho pyrkii vierailemaan myös 251 

kauempana, esim. osakuntalaisten perheiden ja sukulaisten kesämökkisaunoilla. 252 

Tavoitteena on myös hankkia viikoittainen vakiosaunavuoro jostakin osakunnan 253 

lähiympäristön saunasta. 254 

 255 

KULINAARINEN TIEDEKUNTA 256 
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Turun yliopiston seitsemäs tiedekunta. Tiedekunnan vuosittainen kokous pidetään 19.10. klo 257 

19.10 ravintola Teinissä. Tiedekunta järjestää erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja 258 

workshoppeja, joiden tavoitteena on aktivoida osakuntalaisia kehittymään kulinarian alalla.  259 

Tiedekunnan ja osakunnan välisenä yhteyshenkilönä toimii tehtävään nimitetty amanuenssi. 260 

Tohtorituotanto pyritään pitämään edellisvuosien tasolla. Tiedekunta jatkaa yhteistyön 261 

tekemistä yliopistolla toimivien kulinaaristen ryhmien kanssa.  262 

 263 

JUHLAT 264 

Osakunta järjestää vuoden 2018 aikana huhtikuussa vuosijuhlan ja marraskuussa 265 

seniorijuhlan. 266 

 267 

ILLANVIETOT 268 

Osakunta järjestää harkintansa mukaan teemaillanviettoja. Ennen vuosi- ja seniorijuhlia 269 

osakunta järjestää lauluillan, jossa lauletaan maakunta- ja akateemiseen perinteeseen kuuluvia 270 

lauluja sekä tutustutaan osallistujia kiinnostaviin lauluihin. Syksyllä järjestetään uusille 271 

jäsenille tarkoitettuja tapahtumia. 272 

 273 

Perinteiset vappubileet pyritään järjestämään yhdessä SHO:n ja TPO:n kanssa 30.4.2018. 274 

Kyseisessä tapahtumassa huomioidaan myös vuoden aikana aktiivisimmin osakunnan 275 

tapahtumiin osallistuneet beaanit. SKO ja SHO järjestävät perinteisen itsenäisyyspäivän 276 

soihtukulkueen jälkeisen glögityksen ylioppilaskunnalle ja muille vieraille.  277 

 278 

Lisäksi osakunta järjestää SHO:n ja TPO:n kanssa yhteisiä tapahtumia, jotka hyödyttävät 279 

kutakin osakunta sekä taloudellisesti että näkyvyydellisesti. 280 

 281 

LIIKUNTATOIMINTA 282 

Osakunnan pääasiallinen urheilulaji on kyykkä. Lukuvuoden aikana osakunnan 283 

kyykkäorganisaatio pyörittää Turun opiskelijajoukkueille tarkoitettua Kyykkäliigaa. 284 

Lukuvuoden aikana järjestetään lisäksi perinteinen SKO Open -turnaus. Osakunta lähettää 285 

joukkueen ulkopaikkakunnilla oleviin kyykkätapahtumiin talousarvion mahdollistamissa 286 

rajoissa. Osakunta järjestää mahdollisuuksien mukaan myös muita urheilutapahtumia, kuten 287 

lajikokeiluja. 288 
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 289 

KULTTUURITOIMINTA 290 

Osakunta järjestää jäsenilleen retkiä erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Tämän lisäksi osakunta 291 

järjestää teemailtoja erityisesti itäsuomalaisen kulttuurin edistämiseksi. 292 

 293 

BEAANITOIMINTA 294 

Osakunnan uudet jäsenet, beaanit, kasvavat civiksiksi eli vanhemmiksi osakuntalaisiksi 295 

keräämällä riittävästi osakuntakokemusta. Osakuntaan liittyessään uusi jäsen saa beaanipassin, 296 

johon hän kerää pisteitä osallistumalla osakunnan tapahtumiin, talkoisiin, kokouksiin ja 297 

kerhoihin sekä olemalla kaikin puolin aktiivinen osakuntalainen. Eniten toukokuun alun ja 298 

huhtikuun lopun välillä passiinsa pisteitä kerännyt julistetaan vappuna superbeaaniksi. 299 

Lukuvuoden aikana beaaneille järjestetään yhdessä SHO:n ja TPO:n kanssa beaani-iltamat, 300 

joissa osakuntia ja niiden toimintaa esitellään beaaneille. Lisäksi järjestetään muita erityisesti 301 

beaaneille suunnattuja tapahtumia ja kerhokokoontumisia. 302 

 303 

Civis-statukseen vaaditun pistemäärän kerättyään beaanilla on oikeus osallistua civis-304 

promotioon. Promotioita järjestetään kahdesti vuodessa: osakuntien pikkujouluissa marras-305 

joulukuussa sekä osakunnan vuosijuhlien jatkoilla huhtikuussa.  306 

 307 

Beaaniasioista vastaa beaanivastaava, jonka toimenkuvaan kuuluu beaaneille suunnattu 308 

mainostus (kuten beaanipisteistä tiedottaminen eri tapahtumien yhteydessä), 309 

beaanipäivystyksien järjestäminen vakioaikoina, beaanipassipisteiden laskemisen 310 

järjestäminen liittyen civis-promootioihin ja superbeaanivalintoihin, civis-promootioiden 311 

järjestäminen ja SKOn osalta superbeaanivalinnan järjestäminen vappuna. Beaanivastaavan 312 

tehtävät ovat vuonna 2018 hallituksen jäsenten vastuulla. 313 

 314 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 

 320 
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PROJEKTIT VUODELLE 2018 321 

TOIMIHENKILÖSTÖPALETIN SELKEYTTÄMINEN 322 

Turun yliopiston Savo-karjalaisen osakunnan toimintaa toteuttavat hallituksen lisäksi useat 323 

toimihenkilöt. SKOn hallitus järjestää tulevalle toimihenkilöstölle yhteisen perehdytysillan 324 

vuodenvaihteeseen, jossa käydään läpi tulevaa vuotta ja eri toimihenkilöiden velvollisuuksia 325 

ja työtehtäviä. Toimihenkilöstöön tulee kehittää parempi kommunikaatioväylä ja toimihenkilöt 326 

aletaan ottaa yhteistapaamisiin mukaan, jotta jokainen tietää, mitä kukakin tekee. Hallitus 327 

järjestää myös toimihenkilöstölle kiitosillan vuoden päätteeksi. Paremmalla yhteistyöllä ja 328 

yhteishengen vahvistamisella saadaan toimihenkilöstö aidosti mukaan toimintaan.  329 

 330 

TAPAHTUMIEN JA ILMEEN KOHENTAMINEN 331 

Kokeillaan rohkeasti uusia tapahtumia osakunnille. Järjestetään ainakin kahdet teemasitsit, 332 

joihin houkutellaan osakuntien ulkopuolisia henkilöitä ja tarjotaan heille myös mahdollisuus 333 

liittyä jäseneksi. Tehdään selväksi järjestöille, että osakunta pitää mielellään rastia esimerkiksi 334 

kastajaisissa ja markkinoidaan tätä laajasti. Kehitetään osakunnille uusi tapahtumakonsepti, 335 

joka vetoaa myös ei-osakuntalaisiin. Kaikkien näiden tapahtumien tulisi tuottaa voittoa, jotta 336 

saadaan kohennettua taloudellista tilannetta. 337 

 338 

OSAKUNTASALI JA S-OSAKUNNAT RY 339 

Osakuntasalin vuokraustoiminnassa on mukana Aaly ry. Osakunnan hallitus on yhdessä SHOn 340 

kanssa alkanut selvittämään mahdollisuuksia ‘ostaa Aaly ulos’ salista, jotta S-osakunnat ry 341 

voisi lähteä panostamaan saliin ja sen vuokraustoimintaan, toiveissa se, että sali tuottaisi jonkin 342 

verran voittoa. S-osakunnat ry:n hallitukseen lähetetään edustajat, tänä vuonna myös 343 

puheenjohtaja. SKO tuo esille S-osakunnat ry:n syyskokouksessa toiveensa seuraavista 344 

asioista:  345 

- S-osakunnat ry ottaisi haltuun Osakuntasalin vuokraustoiminnan, kartottaisi mahdollisuutta 346 

hoitaa salia ilman Aalya ja kehittäisi tila-asioita B-talolla.  347 

- S-osakunnat ry alkaisi myös koordinoimaan yhteispalavereita säännöllisin väliajoin, jonne 348 

hallitukset voivat hyvissä ajoin tuoda yhteisiä asioita esityslistalle. Säännöllinen 349 

yhteispalaveriaika myös mahdollistaisi sen, että ihmiset pääsevät paikalla ja että näissä 350 

tapaamisissa pystyttäisiin tekemään yhteisiä päätöksiä.  351 
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- Radbarin tilannetta seurataan aktiivisesti ja tiedottamista osakuntien hallitusten suuntaan 352 

parannetaan. Etsitään yhdessä parhaimmat toimet Radbarin toiminnan ja talouden 353 

elvyttämiseen.  354 

 355 

OSAKUNNAN JATKUVUUS JA SUHDETOIMINTA 356 

Vuonna 2018 aloitetaan panostus osakunnan tulevaisuuden turvaamiseen. Rekrytään uusien 357 

tapahtumien kautta lisää jäseniä ja myös järjestetään suoraan uusille jäsenille ja beaaneille 358 

suunnattuja tapahtumia ja aktivoidaan uudet jäsenet myös toimihenkilöstöön ja tarjotaan myös 359 

mahdollisuuksia osallistua tekemiseen jo alusta asti. Aletaan luomaan uusia suhteita muihin 360 

osakuntiin ja aletaan selvittämään yhteistapaamisten mahdollisuutta. Aktivoidaan yhteys 361 

Fraternitas Fennicaan ja kutsutaan heidät vuosijuhliin jo tammikuussa.  362 


