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1.0 YHDISTYS 

 

1.1 Yleistä 

 

Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n (SKO) sääntöjen mukainen tarkoitus on 

toimia Turun alueen korkeakouluissa opiskelevien itäsuomalaisten opiskelijoiden 

yhdyssiteenä, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään sekä vaalia 

itäsuomalaisia perinteitä. Virallisen tarkoituksen lisäksi osakunta on merkittävässä roolissa 

yleisen opiskelijakulttuurin vaalimisessa ja sen kehittämisessä. Osakunnan ovet ovat 

kuitenkin avoimet kaikille syntyperään, kieleen tai kulttuuriin katsomatta. Osakunnan 

ulkojäseneksi ovat niin ikään tervetulleita myös muutkin kuin vain Turun korkeakouluissa 

opiskelevat henkilöt. 

 

Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta on aikanaan perustettu palvelemaan nykyisen 

ylioppilaskunnan tehtäviä, vaikka nykyään osakunta onkin rekisteröity yhdistys, jolla on 

myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestöasema. Nykyään osakunnan tehtävä 

käytännössä on siis toimia aidosti poikkitieteellisenä vapaa-ajan yhdistyksenä ja kerätä 

yhteen maakuntaperinteistä kiinnostuneita opiskelijoita ja tarjota heille osakunnan 

tarkoituksen mukaista ja mielekästä toimintaa opintojen vastapainoksi ja mahdollisuutta 

verkostoitua yli tiedekunta- ja korkeakoulurajojen. 

 

SKO:lla on käytössään toimistotila (SKOimisto) Yo-talo B:n katutasossa, Osakuntasalia 

vastapäätä. SKO vuokraa tilaa S-Osakunnat ry:ltä.  

 

1.2 Hallitus ja toimihenkilöstö 

 

Osakunnan toiminnasta vastaa osakunnan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava 

osakunnan hallitus. Hallitus on yhdistyksen tarkoitusta edistävä ja päätöksiä toimeenpaneva 

elin, joka toteuttaa yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaista toimintaa ja huolehtii siitä, 

että yhdistyksen toiminta on osakunnan sääntöjen ja ohjeistusten mukaista.  
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Osakunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa vastaa laaja toimihenkilöstö. 

Toimihenkilöstö toimii perinteisesti erilaisten kerhojen ja alaorganisaatioiden vetovastuussa, 

sekä isännän ja emännän tukena osakunnan juhlien ja illanviettojen järjestelyissä. 

Toimihenkilöstön pääsääntöinen tehtävä onkin siis koostaa halukkaista toimijoista ryhmä, 

joka yhdessä hallituksen kanssa ideoi ja toteuttaa osakunnan toimintaa.  

 

1.3 Talous ja varainhoito  

 

Osakunta hankkii varoja keräämällä jäsenmaksua, myymällä kannatustuotteita sekä 

keräämällä osallistumismaksuja tapahtumista. Osakunta ylläpitää Spreadshirt-

verkkokauppaa, josta jäsenet voivat oma-aloitteisesti tilata erilaisia kannatustuotteita. 

Osakunta tekee myös yritysyhteistyötä. Tällä hetkellä SKOlla on toistaiseksi voimassa oleva 

yhteistyösopimus Henskutellen-yrityksen kanssa osakunta-aiheisista pääsääntöisesti 

käsintehdyistä tuotteista. Koruja ja muita tuotteita myydään SKOn isoimpien juhlien 

yhteydessä sekä  henskutellen.fi-verkkokaupassa. Näiden lisäksi osakunta myy toimistolla 

ja tapahtumissa laulukirjoja, haalarimerkkejä ja osakuntanauhoja.  

 

Toimintavaroista merkittävä osa tulee TYYn toiminta-avustuksesta sekä muista 

avustuksista. Osakunta hankkii varoja myös tekemällä talkootyötä. Osakunta hakee TYYn 

ja Turun ylioppilaslehden tarjoamia talkootöitä aktiivisesti ja hakeutuu myös joka vuosi B-

talon yhteistilojen siivousurakkaan, josta maksetaan palkkiota osakunnalle.  

 

Osakunnan kirjanpidosta ja tositteiden säilytyksestä huolehtii taloudenhoitaja, mutta vastuu 

yhdistyksen kokonaistaloudesta ja talousarvion noudattamisesta on koko hallituksella.  

 

1.4 Dokumentit, rekisterit ja arkisto  

 

Osakunta pyrkii paperittomaan toimistoon. Kaikki hallituksen dokumentit säilötään 

sähköisesti pilvipalveluun. Osakunnan viralliset paperiset dokumentit säilytetään kansioissa 

osakunnan toimiston hyllyssä. Historiallisesti arvokkaat dokumentit säilytetään 

asianmukaisesti varastoituna. Paperisina säilytettäviä asiakirjoja viedään tarpeen mukaan 
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kansallisarkistoon. Osakunnan viralliset dokumentit, kuten säännöt, toimintakertomukset ja 

-suunnitelmat löytyvät myös osakunnan nettisivuilta.  

 

Osakunnan arkistomestari huolehtii valokuvien ja muun vastaavan dokumentaation 

arkistoimisesta ja huolehtii osakunnan dokumenttien kulttuurihistoriallisesta puolesta. 

Osakunnan arkistomestarius on toimihenkilöstöpesti, mutta arkistomestari toimii yhdessä 

hallituksen kanssa ja kannustaa jäsenistöä lähettämään arkistoon säilöttäväksi esimerkiksi 

valokuvia tapahtumista.  

 

1.5 Osakunnan lippu, vaakunat ja tunnustukset 

 

Osakunnan lippu pidetään hyvässä kunnossa ja korjataan tarvittaessa. Lippua kohdellaan 

sen ansaitsemalla kunnioituksella. Osakunta hankkii niiden Savon, Karjalan ja 

Kymenlaakson alueen kuntien vaakunoita, joita ei vielä ole. Osakunnalla on 

vaakunamestari, joka vastaa vaakunoiden kunnosta ja hankintojen järjestämisestä.  

 

Osakunnan ansiomerkkejä hankitaan tarvittaessa ja niitä myönnetään 

ansiomerkkilautakunnan erillisen ohjesäännön mukaisesti. Hallitus hakee myös vuosittain 

opiskelijajärjestötoiminnassa ansioituneille osakuntalaisille ylioppilaskunnan 

huomionosoituksia.  

 

2.0 TOIMINNAN PAINOPISTEET 

 

2.1 Yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja ympäristöasiat 

 

Osakunta noudattaa toiminnassaan TYYn yhdenvertaisuusohjelmaa, jonka lisäksi 

osakunnalla on oma, yhdistyksen kokouksessa vahvistettu yhdenvertaisuus- ja 

saavutettavuusohjesääntö. Osakunnan tapahtumissa huomioidaan erilaiset ruokavaliot ja 

alkoholiton vaihtoehto tarjoillaan aina tapahtumissa, joissa on myös alkoholillinen 

vaihtoehto. Osakunnan viestinnässä pyritään selkeyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. 

Näiden asioiden toteutumisesta vastaavat yhdenvertaisuusvastaava(t) ja 

häirintäyhdyshenkilö(t) yhteistyössä vuosittain syyskokouksessa valittavan 
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”kurinpitotoimikunnan” kanssa. ”Kurinpitotoimikunta” on hallituksesta erillinen toimielin, 

jonka käsiteltäväksi jäsenistö ja hallitus voivat tuoda häirintä- ja väärinkäytöstilanteita, joita 

häirintäyhdyshenkilöt ja hallitus eivät yksin kykene hoitamaan. ”Kurinpitotoimikunta” 

ehdottaa rangaistukset, jotka hallitus panee täytäntöön parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Vuoden 2023 aikana tehdään hallituksen ja ”kurinpitotoimikunnan” yhteistyönä ohjesääntö 

”kurinpitotoimikunnan” toimintaa ohjaamaan.  

 

Hallitus huolehtii, että osakunnan tiloissa lajitellaan ja kierrätetään sekä vältetään 

ympäristön kuormittamista. SKOimistolle hankitaan kalusteet ensisijaisesti käytettynä ja 

pidetään toimisto mahdollisimman paperittomana. Lisäksi suosimme tapahtumissamme 

kasvisruokia ja olemme TYYn Reilun kaupan järjestö. Näiden toteutumisesta vastaa 

ympäristövastaava.  

 

2.2 Osakunta opintoja tukemassa 

 

Koska osakunta on vapaa-ajanyhdistys ja jäsenistö on varsin poikkitieteellistä, ei 

osakunnalla ole varsinaista koulutuspoliittista osa-aluetta ja siksi osakunta keskittyykin siis 

tukemaan osakuntalaisia opinnoissaan niiltä osin kuin pystyy. Konkreettisia tapoja edistää 

opintoasioita on tarjota osakuntalaisille vapaa käyttö osakunnan tiloihin, jonne jäsenet ovat 

tervetulleita opiskelemaan esimerkiksi luentojen välillä. Vanhemmat osakuntalaiset auttavat 

uusia opiskelijoita mielellään myös erilaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja osakunta 

keskittyykin antamaan nimenomaan vertaistukea muun muassa opintokerhon muodossa.  

 

3.0 TOIMINTA 

 

3.1 Kokoukset ja koulutukset  

 

Hallitus kokoontuu vähintään kuukausittain, korkeakoulujen loma-ajat pois lukien. Riippuen 

käsillä olevien asioiden määrästä ja kiireellisyydestä kokouksia voidaan pitää useamminkin. 

Kokousten lisäksi järjestetään tarvittaessa hallituksen iltakouluja, joiden tarkoituksena on 

alustaa asioita hallituksen kokouksen käsittelyyn. Kaikki kokoukset ovat avoimia kaikille 



Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 

Sivu 6 / 11 
 
 

 

osakunnan jäsenille ja niiden ajankohdista tiedotetaan myös jäsenistölle. Kesällä hallitus 

kokoontuu tarvittaessa.  

  

Osakunnan kokouksia on kaksi; kevät- ja syyskokous, joiden lisäksi pidetään tarvittaessa 

yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia. Vuoden lopuksi hallitus järjestää toimihenkilökaronkan.  

 

Sisäisten koulutusten lisäksi osakunnan hallitus osallistuu aktiivisesti TYYn järjestämiin 

koulutuksiin, PJ-neuvostoon sekä muihin järjestötoimijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja 

kannustaa myös toimihenkilöstöä osallistumaan niihin.  

 

3.2 Päivystykset 

 

Osakunnan hallitus pyrkii päivystämään lukukausien aikana ainakin kerran viikossa. 

Kesäajan päivystyksistä sovitaan erikseen. Osakunnan päivystykset pidetään 

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

leivonnaisia. Päivystys voidaan tarvittaessa siirtää erilaisten tapahtumien yhteyteen, mikäli 

nämä sattuvat tapahtumaan päivystysaikana.  

 

3.3 Kerhot ja alaorganisaatiot 

 

Osakunnan kerhoilla ja alaorganisaatioilla tulee olla nimetty vetäjä, joka toimii sen ja 

hallituksen välisenä yhteyshenkilönä. Civistyneet osakuntalaiset voivat halutessaan 

perustaa uusia kerhoja osakunnalle erilaisten teemojen mukaan. Hallitus vahvistaa kerhon 

perustamisen ja voi myöntää sen toimintaan varoja. Hallituksen sisäasiainsihteeristö vastaa 

kerhonvetäjien yhteystietojen ylläpitämisestä. Hallitus rohkaisee osakuntalaisia 

osallistumaan kerhotoimintaan. Hallituksen jäsenien tulee olla tietoisia osakunnan kerhoista 

ja niiden toiminnasta.  

 

Osakunnalla on tällä hetkellä seitsemän kerhoa, jotka ovat Chevaliers de la Table Rouge 

(ChTR), Väliin Putoajien Kerho (VPK), SKObio, Jaloviinakerho, Akateeminen SaunaSeura 

(ASS), opintokerho ja Helsinki-kerho sekä kaksi virallista alaorganisaatiota, jotka ovat 

Kulinaarinen tiedekunta ja kyykkäorganisaatio.  
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3.4 Jäsenasiat 

 

Osakunnan jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä eli juniorijäsenistä, seniorijäsenistä, 

ulkojäsenistä ja kunniajäsenistä.  

 

Jäsenrekrytoinnissa avainasemassa ovat yleisen näkyvyyden lisääminen ja 

mielenkiintoisen toiminnan järjestäminen. Uusille opiskelijoille osakunta esittäytyy yliopiston 

lukuvuoden avajaiskarnevaaleilla. Osakunta kutsuuainejärjestöjen tuutorit ryhmineen 

syksyllä tutustumaan toimintaansa. Esittelyn yhteydessä uudet opiskelijat kutsutaan myös 

osakuntien (Turun yliopiston Pohjalainen Osakunta (TPO) ja Turun yliopiston Satakuntalais-

Hämäläinen Osakunta (SHO)) perinteisiin pilttibileisiin ja tuutorit tuutorisitseille, joissa 

kerrotaan osakunnan toiminnasta ja rekrytoidaan uusia jäseniä. 

 

Osakunta pyrkii luomaan avoimen ja keskustelevan ilmapiirin, jossa jäsenet uskaltavat 

tuoda omia mielipiteitään ilmi. Hallitus kuuntelee ja ottaa jäsenistön toiveet huomioon 

suunnitellessaan toimintaa ja tapahtumia. SKOn jäsenmaksu pidetään mahdollisimman 

alhaisena, jotta se ei muodostu kynnykseksi osakuntaan liittymiselle.  

 

Osakunnan uudet jäsenet, beaanit, kasvavat civiksiksi eli vanhemmiksi osakuntalaisiksi 

keräämällä riittävästi osakuntakokemusta. Osakuntaan liittyessään uusi jäsen saa 

beaanipassin, johon hän kerää pisteitä osallistumalla osakunnan tapahtumiin, talkoisiin, 

kokouksiin ja kerhoihin sekä olemalla kaikin puolin aktiivinen osakuntalainen. Eniten 

toukokuun alun ja huhtikuun lopun välillä passiinsa pisteitä kerännyt julistetaan vappuna 

superbeaaniksi. Civis-statukseen vaaditun pistemäärän kerättyään beaanilla on oikeus 

osallistua civis-promootioon. Promootioita järjestetään kahdesti vuodessa: osakuntien 

pikkujouluissa marras-joulukuussa sekä osakunnan vuosijuhlien jatkoilla huhtikuussa. 

Beaaniasioista vastaa beaanivastaava.  

 

3.5 Suhdetoiminta 
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Turun yliopiston muihin osakuntiin TPO ja SHO pidetään tiivistä yhteyttä. Kaikki kolme 

yliopiston osakuntaa ovat sitoutuneet ylläpitämään osakuntaperinnettä. Osakunta osallistuu 

mahdollisuuksien mukaan ympäri Suomea sijaitsevien ystävyysosakuntien juhliin ja kutsuu 

heitä vastavuoroisesti omiin juhliinsa. Osakuntayhteistyön tärkein tehtävä on osakuntien 

näkyvyyden parantaminen, yhteisen varainkeruun järjestäminen sekä mahdollisten uusien 

toimitilojen hankkiminen. 

 

4.0 TAPAHTUMAT 

 

4.1 Juhlat ja illanvietot 

 

Osakunta järjestää vuoden 2023 aikana huhtikuussa vuosijuhlan ja marraskuussa 

Seniorijuhlan. Vuosijuhlissa osakunta kokoontuu yhteen juhlimaan osakunnan ikääntymistä. 

Vuosijuhlapuhujaksi kysytään ensisijaisesti Savon, Karjalan tai Kymenlaakson edustajia. 

Seniorijuhlien tarkoituksena on kerätä yhteen osakunnan seniori- ja juniorijäsenet ja tarjota 

heille mahdollisuus verkostoitumiseen.  

  

Osakunta järjestää harkintansa mukaan teemaillanviettoja. Perinteiset vappubileet pyritään 

järjestämään yhdessä SHO:n ja TPO:n kanssa vappuaattona. Kyseisessä tapahtumassa 

huomioidaan myös vuoden aikana aktiivisimmin osakunnan tapahtumiin osallistuneet 

beaanit. Lisäksi osakunta järjestää SHO:n ja TPO:n kanssa yhteisiä tapahtumia, jotka 

hyödyttävät kutakin osakuntaa sekä taloudellisesti että näkyvyydellisesti. 

 

Osakunta järjestää monipuolisia tapahtumia sekä itsenäisesti, että erilaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Osakunta ottaa mielellään vastaan vieraita muista Suomen 

osakunnista ja järjestää heille tutustumistapahtumia Turun opiskelijakulttuuriin.  

 

4.2 Kulttuuri ja liikunta 

 

Osakunta järjestää jäsenilleen retkiä erilaisiin kulttuuritapahtumiin, esimerkiksi museoihin, 

konsertteihin, taidenäyttelyihin ja teattereihin sekä elokuviin. Näiden lisäksi osakunta 

järjestää teemailtoja erityisesti itäsuomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Osakunnan 
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hallituksessa on nimetty kulttuuriasiainsihteeri, joka huolehtii osakuntalaisten kulttuurinjanon 

sammuttamisesta. 

 

Osakunnan pääasiallinen urheilulaji on kyykkä. Lukuvuoden aikana osakunnan 

Kyykkäorganisaatio pyörittää Turun opiskelijajoukkueille tarkoitettua Kyykkäliigaa. 

Lukuvuoden aikana järjestetään lisäksi perinteinen SKO Open -turnaus. Osakunta järjestää 

mahdollisuuksien mukaan myös muita urheilutapahtumia, kuten lajikokeiluja, näitä 

lajikokeiluita organisoi etenkin VPK.  

 

Perinteinen Saanan lenkki (SKOpaitakävely) järjestetään vuosittain joulukuussa, kyseessä 

on siis kävelylenkki, jossa osallistujilta odotetaan SKOn logolla varustettuihin tamineisiin 

pukeutumista, jotta lenkki saadaan hoidettua rivakkaan, sykettä nostattavaan tahtiin.  

 

5.0 TIEDOTTAMINEN 

 

5.1 Näkyvyys ja viestintä 

 

Osakunnan näkyvyyttä edistetään aktiivisella tiedottamisella ja merkittäviin tapahtumiin 

osallistumisella. Porthanin päivänä, itsenäisyyspäivänä ja vappuna osakunta esiintyy 

ylioppilaskunnan kulkueissa lippuineen. Lisäksi osakunta huolehtii näkyvyydestä 

osallistumalla tärkeimpien yhteistyötahojen vuosijuhliin sekä järjestämällä yhteisiä 

tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa. Osakunta osallistuu aktiivisesti TYYn järjestöille 

suunnattuihin tapahtumiin ja mainostaa myös TYYn tapahtumia jäsenistölleen. 

 

Osakunnalle hankitaan tarvittaessa uusia esitteitä ja mainoslehtisiä, joita jaetaan kaikissa 

soveltuvissa tilaisuuksissa sekä osakunnan tiloissa. Erityisesti aktivoidaan uusia jäseniä, 

jotta he liittymisen jälkeenkin pysyisivät mukana toiminnassa. Osakunnan toiminnasta 

tiedotetaan sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram) sekä 

osakunnan jäsenille luodussa WhatsApp-ryhmässä, jonne on kaikilla jäsenillä vapaa pääsy. 

Näiden lisäksi toiminnasta ja tulevista tapahtumista tiedotetaan B-talon yhteiskäytävällä 

sijaitsevalla ilmoitustaululla, osakunnan lehdessä KÄKissä sekä mahdollisuuksien mukaan 

TYYn tiedotuskanavilla. Osakunta tiedottaa myös nettisivuillaan. Osakunnan 
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tiedottamisesta vastaa viestintäasiainsihteeri ja viestinnästä koko hallitus sekä 

toimihenkilöstö yhdessä. 

 

Toiminnan perustiedot tiedotetaan myös englanniksi, jotta vaihto-opiskelijat ja 

kansainväliset tutkinto-opiskelijat pääsevät halutessaan mukaan toimintaan. Lisäksi voidaan 

tarvittaessa järjestää teematapahtumia kansainvälisille opiskelijoille, mikäli heitä kylliksi 

osakunnan toimintaan liittyy. Internet-sivuille lisätään osakunnan toiminnasta vähintään 

englanninkielinen tiivistelmä. Osakunnan verkkosivut (sko.utu.fi) pidetään ajan tasalla ja 

niille päivitetään ajankohtaisia asioita. Ilmoittautumiset tapahtumiin ja jäseneksi liittyminen 

onnistuvat verkkosivujen kautta.  

 

5.2 KÄK-lehti 

 

Osakunnan jäsenlehti, KÄK, ilmestyy kahdesti vuoden aikana, juuri ennen vuosi- ja 

Seniorijuhlia. Lehden teosta vastaa päätoimittaja avustajakuntansa kanssa. KÄKiä 

arkistoidaan SKOn fyysiseen arkistoon sekä sähköiseen muotoon osakunnan nettisivuille. 

Jokaisesta lehdestä toimitetaan kuusi printtiä myös yliopiston vapaakappalekirjastoon 

(Turun yliopiston kirjasto). 

 

5.3 Paikallis- ja maakuntalehdet 

 

Osakunnalle tilataan mahdollisuuksien mukaan itäsuomalaisia lehtiä jäsenten luettavaksi. 

Osakunta hankkii mahdollisuuksien mukaan myös tärkeimpien yhteistyötahojensa julkaisuja 

luettavaksi toimistolleen.  

 

6.0 PROJEKTIT 

 

6.1 SKO100 

 

SKO juhlii seuraavia pyöreitä vuosiaan keväällä 2025, joten juhliin valmistautuminen ja 

juhlavuositoimikunnan toiminnan tukeminen ja seuraaminen tulee olemaan suuressa 
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roolissa vuonna 2023. Syyskokouksessa 2022 on valittu toimikunta, joka ideoi ja valmistelee 

juhlavuotta ja yhdessä isännistön ja emännistön kanssa järjestää SKOn 100. vuosijuhlat 

keväällä 2025. Osakunnan hallituksella tulee olemaan myös iso rooli tulevissa juhlissa, 

etenkin taloudellisesta näkökulmasta, sillä suuret juhlat edellyttävät myös hyvää 

taloudellista pohjaa. SKO on tilannut 100-vuotishistoriikin, jonka on tarkoitus ilmestyä 2025 

ja johon aktiivisesti kerätään materiaalia kirjoittajan toimesta myös vuonna 2023. Kirjoittaja 

kertoo historiikin edistymisestä vähintään syyskokouksen yhteydessä.  

 

6.2 Laulukirja 

 

Vuonna 2023 toteutetaan SKOlle uusi laulukirja, johon osakunnan syyskokous valitsi 

toimikunnan, jota hallitus voi tarvittaessa täydentää. Tarkoitus on päivittää laulukirja 

paremmin vastaamaan osakuntalaisten tarpeita. Lisäksi aikaisemman painoksen kirjat on 

pian myyty.  


