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Uusi osakuntavuosi on alkanut. Tärkein tapahtuma on satavuotisjuhla 
vuosijuhlaviikkoineen. Juhlavuoden viettoon liittyvät myös mm. 

kesäretki ja Joensuussa oleva juhlavuosinäyttely. Mutta osakuntaelämää 
on satavuotisjuhlien jälkeenkin. Tänä vuonna haluamme panostaa vielä 
aikaisempaa enemmän tiedottamiseen osakunnan tapahtumista ja erityis-
esti osakunnan kokouksista, joissa tehdään tärkeitä päätöksiä osakunnan 
tulevaisuudesta. Fuksitoiminta on ollut tärkeässä asemassa jo aikaisem-
minkin, mutta uusien jäsenten hankintaa ja osakuntaelämään juurruttamista 
ei voi kylliksi korostaa. Ensi syksyn fuksitoimintaa onkin tarkoitus kehittää 
vielä uusien tapahtumien merkeissä.

Osakunta muuttuu uusien jäsentensä myötä. Vanhoja perinteitä kun-
nioitetaan, mutta jokainen osakuntasukupolvi kehittää osakunnasta 

omanlaisensa. Uuden osakuntavuoden alussa on aina hyvä miettiä, mihin 
suuntaan osakunta on menossa. Osakuntamme tulevaisuus näyttää valois-
alta, mutta töitä osakunnan kehittämisen eteen on tehtävä. Tärkeintä on, 
että itse osakuntalaiset viihtyvät osakuntaelämän parissa ja luovat toimintaa 
osakunnassa. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Kuraattorin palsta
Olli-Pekka Lehikoinen
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Sunnuntai 20.2.2005 Muistojumalanpalvelus

Ekumeeninen muistojumalanpalvelus pidetään klo 14 Pyhän Kolminaisu-
uden kirkossa (Unioninkadulla) ja sen toimittaa Isä Markku Salminen. 
Ennen jumalanpalvelusta kierretään Hietaniemen hautausmaalla osakunnan 
kunniajäsenten haudoilla. Jumalanpalveluksen jälkeen on kahvitarjoilu 
osakunnalla. Lisätietoja Anu Heikkilältä, anu.heikkila@helsinki.fi.

Tiistai 22.2.2005 Juhlaseminaari

Karjalainen Osakunta, Seniores Carelienses ja Pohjois-Karjalan valtuuskunta 
järjestävät yhdessä Pohjois-Karjalan tulevaisuutta käsittelevän juhlaseminaa-
rin. Näkökulmia tarjoavat maakunnan, valtionhallinnon, elinkeinoelämän, 
järjestösektorin ja Pohjois-Karjalasta kotoisin olevat, pääkaupunkiseudulla 
akateemisesti kouluttautuneet, eri oppialojen edustajat. Tilaisuus järjestetään 
Helsingin Sanomatalon auditoriossa (Töölönlahdenkatu 2) klo 13-16. Tilaisu-
uden tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja Janne Kososelta, 
Janne.Kosonen@rul.fi, puh. 050 - 5810 819.

Perjantai 25.2.2005 Julkaisutilaisuus

Karjalaisen osakunnan satavuotishistoriateosten ja laulukirjan julkaisuti-
laisuus järjestetään Liisankadun osakuntatiloissa klo 16-17. Tilaisuudessa 
ovat läsnä I-osan kirjoittaja, professori Veijo Saloheimo ja II-osan kirjoittaja, 
Suomen akatemian tutkijatohtori Olli Matikainen. Lisätietoja Karjalaisen 
Osakunnan 100-vuotishistoriasta ja historiateosten ennakkotilausmahdol-
lisuudesta erillisessä tiedotteessa.

Perjantai 25.2.2005 Senioripäivälliset

Osakunnan seniorit ja nykyiset osakuntalaiset kokoontuvat viettämään eri 
osakuntasukupolvien yhteistä iltaa perinteisesti hyvän ruuan ja laulujen 
merkeissä. Päivällisiä vietetään julkaisutilaisuuden jälkeen Liisankadun osakun-
tatiloissa klo 18-22.

Lauantai 26.2.2005 Pääjuhla

12 - 14 Akateeminen päiväjuhla Helsingin Yliopiston suuressa juhlasalissa
18 - 18.45 Cocktailtilaisuus ja vieraiden juhlatervehdykset vanhan ylioppilas-
talon musiikkisalissa
19 - 23 Iltajuhla Wanhalla ylioppilastalolla.

Vuosijuhlaviikon ohjelma 
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Tervetuloa juhlimaan osakuntamme sadatta syntymäpäivää!

Juhlan vietto alkaa Akateemisella päiväjuhlalla 
Helsingin Yliopiston suuressa juhlasalissa klo 12. 

Vuosijuhlaesitelmän tilaisuudessa pitää FT Senni Timonen.

Iltajuhlat juhlitaan Wanhalla ylioppilastalolla.
Iltajuhlan cocktailtilaisuus vietetään Wanhan Musiikkisalissa 

klo 18 alkaen ja juhlapäivällinen tarjoillaan 
Wanhan juhlasalissa kello 19.

Tervehdykset esitetään cocktailtilaisuudessa 
ja niistä pyydetään ilmoittamaan vuosijuhlamestarille 

etukäteen (mari.heinonmaki@uiah.fi).

Vuosijuhlien jatkoilla bailataan Hämäläis-Osakunnan tiloissa 
(Urho Kekkosen katu 4-6D) klo 1 alkaen. 

Jatkoilla viihtymisestä vastaa 12-pack. Aamusaunan jälkeen 
siirrytään silliaamiaiselle Savolaisen Osakunnan tiloihin klo 12 

(Mannerheimintie 5 A 6.krs).

Illalliskorttien hinnat ovat fukseilta 30€, civiksiltä 40 € ja senio-
reilta 50€. Silliaamiaisen hinta on fukseilta ja civiksiltä 6€, sekä 

senioreilta 8€. Illalliskortit ja silliaamiainen maksetaan 18.2.2005 
mennessä tilille 127130-256002 käyttäen viitenumeroa 4488.

TERVETULOA!!!!
Vuosijuhlatoimikunta

Karjalaisen Osakunnan 
100. vuosijuhlat 26.2.2005
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Osakunnan 100. vuosijuhlan valmistelut ovat kestäneet kaikkiaan 
kolme vuotta, ja historiaa vielä kauemmin. Tähän ajanjaksoon sisältyy 
monia vaiheita ja tapahtumia. Kun juhlapäivään on alle kuukausi 
aikaa, voi jo katsoa taakseen ja miettiä, miten tähän on tultu. Työtä 
on ollut paljon, kuten jo aloitettaessa arvioitiinkin, mutta toisaalta 
apua on saatu odottamattomista suunnista ja osakuntalaistet ovat 
vastanneet haasteeseen esimerkillisellä tavalla. Ensimmäiseksi haluai-
sin lausua kiitokseni niille toimikuntaan kuuluville ja kuulumattomille 
osakuntalaisille ja senioreille, jotka ovat tuoneet juhlavalmisteluihin 
isomman panoksen kuin mitä on pyydetty. 

Kun jotakin näin suurta hanketta tehdään useiden vuosien ajan, 
herää väistämättä kysymys: miksi? Mikä on se pohjimmainen syy, 
jonka takia useat osakuntalaiset uhraavat vapaa-aikaansa tunteja 
laskematta ja avustuksia myöntäneet yhteisöt avaavat kirstunsa niin 
avokätisesti? Miksi tiedotusvälineet haluavat kuunnella meitä? Onko 
osakunta tai 100 vuotta itseisarvo sinänsä vai onko tällä kaikella 
jokin syvällisempi merkitys, jota 100-vuotisjuhlat voisivat ilmentää? 

Mieleen tulevia vastauksia on useita, mutta päällimmäiseksi nousee 
Osakunnan merkitys opiskelijoiden omaehtoisena hankkeena. 
Osakunnassa on vahva itse tekemisen henki, ja se näkyy satavuotis-
juhlissakin. Juhlatapahtumien puhujat ja esiintyjät ovat suurimmalta 
osin osakunnan omaa väkeä. Juhlanäyttely on pitkälti osakuntalais-
voimin suunniteltu ja toteutettu, rakentamista ja grafiikan suunnitte-
lua myöten. Kaikki juhlavuoden julkaisut on toimittanut ja taittanut 
pääosin opiskelevista osakuntalaisista koostuva vapaaehtoisjoukko. 
Osakunnan insephtori, kunniainspehtorit, sekä senioriyhdistys ovat 
toki ohjanneet ja avustaneet valmistelutöissä, mutta osakuntalaisten 
ääni ja kädenjälki ???

Toinen havainto on osakunnan pitkän ajallisen kaaren merkitys. 
Mikä tahansa sata vuotta vireänä ja uudistumiskykyisenä säilynyt 
liike tai hanke on ylittänyt ihmisiän ja siten noussut merkityksessään 
yksittäisen ihmisen tai yhden osakuntasukupolven panoksen yli. 
Osakunta, yliopisto ja maailma niiden ympärillä ovat nyt niin monella 

Osakuntamme juhla
100. vuotisjuhlatoimikunnan pj. Antti Heikkilä
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tavalla erilaisia kuin vuonna 1905, että voimme luottaa Osakunnan 
kykyyn vastata seuraavien vuosisatojen haasteisiin.

Kolmanneksi, haluan nähdä vuosijuhlassamme karjalaisuuden juhlaa. 
Toisaalta se on institutionaalista ja näkyy niin vuosijuhlaesitelmän, use-
iden ohjelmanumeroiden, kuin ruokalistankin valinnoissa. Toisaalta, 
ja paljon tärkeämmällä tavalla se on koko juhlan ja juhlavalmistelut 
läpitunkevaa elämäniloa. Uskon, että juhlista tulee ennenkaikkea hauskat 
ja välittömät, sillä ainakin toimikunnan kokouksissa ja puhelinkeskuste-
luissa on naurua riittänyt ja näitä juhlia on ollut ilo valmistella. 

Lopuksi toivotan kaikille osakuntalaisille ja senioreille hyvää sadatta 
vuosijuhlaa kirkkoisä Johannes Krysostomoksen sanoin:

Se, joka on ensimmäisestä hetkestä työtä tehnyt, ottakoon vastaan 
oikeudenmukaisen ansion. 
Joka tuli kolmannen hetken jälkeen, ilolla viettäköön juhlaa. 
Joka saapui kuudennen hetken jälkeen, älköön lainkaan tunteko pelkoa: 
kukaan ei menetä mitään.
Joka saapui vasta yhdennellätoista hetkellä, älköön olko huolissaan 
viivästymisestään, sillä pöytä on runsas.
Syökää ylenpalttisuudessa, älköön kukaan poistuko nälkäisenä, sillä 
juhlaruokaa on paljon.
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Karjalaisen Osakunnan 100-vuotisjuhlat seminaareineen, 
näyttelyineen, jumalanpalveluksineen ja tietysti päivä- ja iltajuhlati-
laisuuksineen ovat melkoinen ponnistus opiskelijajärjestöltä. Niiden 
suunnitteluun liittyy hirmuinen määrä isompia ja pienempiä päätöksiä 
ja tehtäviä. Miten vuosijuhlatoimikuntalaiset muistelevat jälkeenpäin 
juhlien suunnitteluaikaa? Onko päällimmäisenä mielessä ahdistus 
erilaisten tehtävien paljoudesta vai tyytyväisyys erilaisten taitojen 
ja vastuunkannon opettelusta? Se on ainakin varmaa, että isompi-
enkaan tilausuuksien järjestelyvastuu ei tunnu tämän jälkeen ihan 
mahdottomalta ajatukselta. Entä voiko järjestelytoimintaan jäädä 
koukkuun? Tuskin, mutta jos voisi, niin johtaisiko se alla kuvatun kal-
taisiin kohtaloihin (teksti mukailtu sähköpostitse kiertäneen hupiju-
tun pohjalta)?

Ilmari, 35, ei halua esiintyä omalla nimellään. Hän on vuosijuhlato-
imikuntalainen, mutta toipumassa hyvää vauhtia.

- Jo tossa pari vuotta sitten puhuttiin kavereiden kanssa vuosijuhlien 
järkkäämisistä, että pitäisiköhän kokeilla. Sillon osakunnassa pyöri 
kokousten aikaan niitä vuosijuhlatoimikuntalaishörhöjä, mutten vielä 
siinä vaiheessa uskaltanu niiltä mitään kysyä. Sit yhessä vaiheessa 
mä tutustuin yhteen karismaattiseen ja jännittävään hahmoon, Heik-
kuun, joka oli vissiin niitten johtaja. Se rupes tarjoo mulle niitä 
järkkäystehtäviä. Mun apuisäntäkausi oli just loppunu, ja mä luulen, 
että mun elämään oli syntyny jonkinlainen tyhjiö. Mä rupesin sitte 
täyttään sitä vuosijuhlien suunnittelulla.

- Se alko melko viattomasti. Mä rupesin pyöriin 100-v-juhlatoimi-
kunnassa ja sain uusia kavereita. Äiti oli jo sillon huolissaan. Pelkäs 
varmaan, et musta tulee samanlainen kun faijasta. Se on seniori ja se 
yhä vaan on mukana juhlien järkkäämisessä. Nytkin se suunnittelee 
jotain 100-v-seminaaria.

- En mä ekaks tajunnu, kuinka paljon aikaa siihen voi mennä ja kuinka 
syvälle sitä voi suunnitteluun upota. Ennenku mä tajusin, mä olin sel-
lasessa kierteessä, että mun oli pakko hankkia niitä järkkäystehtäviä 
aina vaan lisää. Mä saatoin tehdä päällekkäin iltajuhlien ohjelmaa, 
käsiohjelmien suunnitteluvedoksia ja juhlanäytelmän käsikirjoitusta. 
Mulla oli polla jatkuvasti sekaisin kaikesta hahmottelusta, enkä mä 

VUOSIJUHLA-
TOIMIKUNTALAINEN

Kimmo Solehmainen
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saanu nukutuks, kun puheiden suunnittelut pitivät mut hereillä. 
Mekaanisilla hommalla oli mulle rauhoittava vaikutus, ja siks mä 
liimailin postimerkkejä kutsukuoriin, niin etten olis käyny koko ajan 
ylikierroksilla.

- Mun vanhat kaverit jäi. Ne joskus soitteli ja kyseli et enks mä 
lähtis pussikaljalle, mut mä tapailin vaan mun vuosijuhlatoimikun-
talaiskavereita. Melkein päivittäin me sulkeuduttiin jonkun kämpille 
miettimään juhlien kulkua. Meillä oli aina mukana jotain akuutteja 
ongelmia, ja niitä sitten ratkottiin. Pari kertaa mä kokeilin suunnit-
telukokouksen johtamistakin. Siitä pääsi tavattoman korkeelle.

- Mun oli pakko saada koko ajan kovempia juttuja, mikään ei 
riittäny. Samaan aikaan mä uskottelin itelleni, et mä voin lopettaa 
toimikuntalaisena olon millon vaan. Sit mä lopulta ajauduin 100-v-
näyttelytoiminnan pariin. Se herätti mut. Mä olin vannonu, et mä en 
ikinä sortuisi niihin juttuihin.

- Tän systeemin lonkerot on kaikkialla. Osakunnan kokouksis-
sakaan et ole turvassa vaan siellä nää toimikuntalaiset levittää 
100-v-myönteistä propagandaa. Netissä leviää osakuntien nettisivu-
jen kautta tiedot toiminnasta, siellä on jopa suunnittelupalaverien 
ajat ja paikat pientenkin lasten nähtävillä.

- Mä oon tajunnu ettei tää voi jatkua entiseen malliin. Mun on pakko 
yrittää rajoittaa tätä hommaa kohtuuteen. Nyt mä vaan otan puhe-
limitse vastaan ilmoittautumisia juhliin, enkä ite sekaannu suunnitte-
luun. Samalla mä kerron mun kokemuksista kaikille, jotka eivät tiedä, 
mitä näiden asioiden parissa touhuilusta voi seurata. Mä haluun 
sanoo varsinkin kaikille nuorille et olkaa tarkkana vuosijuhlien suun-
nittelun kanssa.



11

Pieni Puukello 1 / 2005

Osakunnan satavuotisjuhlanäyttely on tätä kirjoittaessa suurin piirtein 
valmis. Näyttelytoimikunnan on aika pistää pensselit pussiin ja katsoa 
taaksepäin. Mitä osakunnan listoja ahkerasti vuodesta 2003 asti kuormittanut 
näyttelytoimikunta onkaan saanut aikaan?

Pitkäikäisen opiskelijajärjestömme historia on kulkenut rinta rinnan kan-
sallisen historian käänteiden ja kotimaakunnan kehityksen kanssa. Toinen 
puoli historiaa kulkee yksityisemmällä puolella, sen merkityksellä yksittäisille 
opiskelijoille. Osakunta on tarjonnut monipuolisen vapaa-ajan viettopaikan, 
erilaisia harrastusmahdollisuuksia, myöhempinä aikoina myös asuntoja ja 
taloudellista tukea. Yhdessä hyvän ystäväpiirin kanssa tämä on ollut 
omiaan rikastuttamaan opiskelijoiden arkea halki vuosikymmenten. 
Osakuntanäyttelyssä pyritään valottamaan näitä molempia puolia osakunnan 
historiassa.

Lähdimme liikkeelle rakentamalla näyttelykäsikirjoituksen, jonka pohjalta 
alkoivat hahmottua näyttelyn keskeiset teemat. Havainnollistamisessa 
pisimmälle päästiin1900-luvun alun lukutuvan ja 1990-luvun puolenvälin 
opiskelijanurkkausten rekonstruktioiden avulla. Näyttelyvieras voi istua Val-
lilaan sijoittuvan opiskelijanboksin karulle sängylle ja virittäytyä ajan henkeen 
tenttikirjoja selailemalla.

Itse olin erityisen tyytyväinen näyttelypaneelien lopulliseen muotoon. 
Monipuolisten kuvien hankkiminen ja tekstien lopullinen puhtaaksikirjoit-
taminen oli varsin hermoja vievä prosessi. Kun sitten purin postista tullutta 
paneelipakettia museon lattialla, olo oli kuin menneinä hyvinä jouluaattoina. 

Mutta mitäpä minä tämän tarkemmin kertomaan näyttelystä tai sen rak-
entamisesta, tulkaa itse tutustumaan. Siellä se Pieni isänmaa odottaa vierailu-
anne, Joensuun torin reunalla, ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka

Toivotankin näyttelytoimikunnan puolesta kaikki osakuntalaiset ja seniorit 
tervetulleiksi näyttelyn avajaisiin lauantaina 12.2 klo 16.00.  

Näyttelytoimikunta kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita!

Pieni isänmaa - näyttely
YLE:n sivuilla: http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=179
Osakunnan kotisivuilla:
 http://www.helsinki.fi/jarj/ko/ko-100/nayttely.html

Osakuntanäyttely aukeaa
  Yhtä juhlaa

Anu Heikkilä
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Puvuista ja asusteista
Yleistä

Vuosijuhlakutsussa lukee pukukoodin kohdalla “juhla- tai tumma puku”. 
Tämä säätelee suoranaisesti lähinnä miesten pukeutumista, vaikka vai-

kuttaa myös naisten asukokonaisuuteen. Juhlapuvulla tarkoitetaan miesten 
juhlapukeutumisen kruununjalokiveä, frakkia. Frakin korvikkeena voi 
käyttää pukukoodissa mainittua tummaa pukua eli mustaa tai esimerkiksi 
tummanharmaata tai -sinistä pukua. Smokki ei kuulu kumpaankaan katego-
riaan, sillä se ei ole varsinainen juhlapuku, vaan iltapuku, jota käytetään 
vapaamuotoisemmissa gaalatilaisuuksissa. Asusteista on pannassa ran-
nekello. Mikäli kelloa juhlassa tuntee tarvitsevansa, sen on syytä olla 
piilossa.

Naisten pukeutumista ohjailee periaatteessa se, mitä miesseuralaisella 
on päällään. Jos miehellä on frakki, naisella tulee olla täysipitkä ilt-

apuku. Hillitympiä vanhojenpäiväleninkejäkin voi käyttää, mutta kaikkein 
näyttävimpien turnyyri- ja barokkiluomusten oikea uudelleenkäyttökohde 
ei välttämättä ole vuosijuhlissa. Jos miehellä on puku, naisen iltapuku voi 
olla lyhyempikin, mutta sen pitäisi kuitenkin olla vähintään nilkkapituinen. 
Koska juhliin voi luonnollisesti tulla ilman seuralaistakin, eikä vieressä istu-
van miehen pukua välttämättä voi ennakoida, voivat kauniimman sukupuo-
len edustajat tällöin käyttää omaa harkintaansa näiden vaihtoehtojen välillä. 
Toisin kuin pukukoodin sanamuodosta voisi päätellä, naiset voivat käyttää 
pukeutumisessaan kaikkia hyväksi katsomiaan värejä.

Päiväjuhla

Frakkikokonaisuuteen kuuluvat samanlaisesta, “vohvelikuvioidusta” 
kankaasta valmistettu paita, liivi ja valkoinen solmuke. Päiväjuhlaa varten 

on hyvä huomata, että akateeminen etiketti edellyttää miehiä käyttämään 
päiväsaikaan mustaa liiviä frakin kanssa. Puhdasoppiset herramiehet eivät 
myöskään käytä kiiltonahkaisia kenkiä päivällä, mutta ymmärrettävästi tästä 
säännöstä joudutaan välillä kustannussyistä joustamaan. Nahkan laatua 
tärkeämpää on kuitenkin se, että kengät ovat juhlavat, ohutpohjaiset kengät. 
Naisten pukeutumista ilta- ja päiväjuhlaan eivät muotoseikat erottele yhtä 
selkeästi. Periaatteessa sama puku käy sekä ilta- että päiväjuhlaan. Mikäli 
leninki paljastaa olkapäät, on ne syytä peittää asuun sopivalla silkkihuivilla 
tai jakulla (ei mikään estä käyttämästä minkkistoolaakaan, jos sellaisen 
omistaa). Jos päivä- ja iltapukeutumisen välillä haluaa tehdä jotakin eroa, voi 
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päiväjuhlaan pukeutua hieman hillitymmin, esim. pukeutumalla tummem-
piin värisävyihin tai käyttämällä vähemmän/pienempiä koruja.

Iltajuhla

Miesten pukeutumisessa suurin ero päiväjuhlaan on, että iltajuhlassa 
(mukaan lukien cocktail-tilaisuus) frakin kanssa käytetään valkoisia 

liivejä. Lisäksi kengät voivat siis olla kiiltonahkaiset (esim. lakeerikengät). 
Tansseja varten ei myöskään ole haitaksi ottaa mukaan valkoiset puuvilla-, 
silkki-, tai säämiskähanskat, joilla estetään miestä kontaminoimasta seural-
aistaan paljailla käsillään. Naisten tulisi edelleen peittää olkapäänsä ruokailun 
aikana. Jos iltapuvussa ei ole hihoja tai ne ovat lyhyet, daameilla on syytä olla 
pitkät silkkihansikkaat, jotka ruokailun ajaksi voi kuitenkin ottaa pois.

Osakuntanauhan ja ansiomerkkien käytöstä

Osakunnan säännökset nauhojen ja ansiomerkkien käytöstä löytyvät 
kokonaisuudessaan nauha- ja merkkiohjesäännöstä, joka on mm. 

osakunnan sääntöjen yhteydessä osakunnan kotisivuilla 
(http://www.helsinki.fi/jarj/ko/saannot.html). Miehet ripustavat nauhan 
oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle, naiset päinvastoin. Nauhan 
musta puoli tulee alemmaksi. Miehet pukevat nauhan aina liivin alle frakin 
kanssa, kuten myös liivillisten pukujen kanssa. Pukua käytettäessä on hyvä 
ottaa huomioon, että osakuntanauha puetaan solmion päälle. Nauha ei 
saa koskettaa paljasta ihoa, joten usein naiset käyttävät iltapuvun kanssa 
eräänlaista nauhasta tehtyä ruusuketta (valmistusohjeita osakunnan kotisi-
vulla kohdassa “vuosijuhlat”). Useampiakin nauhoja voi käyttää yhtäaikaa, 
tällöin osakunnan nauha tulee ylimmäiseksi. Useamman kuin kolmen 
nauhan käyttäminen yhtäaikaa ei ole suositeltavaa. 

Osakunta myöntää arvostuksensa osoituksena Karjalan vaakunaan 
perustuvia harrastus-, ansio- ja kunniamerkkejä, joita kannetaan juhla-

tilaisuuksissa osakuntanauhassa. Mikäli olet saanut useampia kuin yhden 
näistä, käytä ainoastaan arvokkainta merkkiä. Näiden lisäksi juhlassa voidaan 
käyttää arvonmerkkejä, eli inspehtorin ja kuraattorin käätyjä sekä emännän 
avainta ja emäntien pienoisavaimia. Näitä ja muita akateemisia arvo- ja 
ansiomerkkejä käytetään kaikissa juhlapäivän tilaisuuksissa, mutta esim. 
kansallisia kunniamerkkejä ei käytetä.
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Vienan ja Aunuksen Karjalan kansansivistystyö ja aineellinen apu tälle 
alueelle oli ollut keskeinen osa Karjalaisen Osakunnan ohjelmaa jo sen 
perustamisesta lähtien. Osakunta oli tukenut Repolan opettajia kouluttavaa 
seminaaria, kansanopistoa ja kansakoulua ja kerännyt näille suomenkielisiä 
kirjoja. Vienan ja Aunuksen kansannousun epäonnistuttua Karjalainen 
Osakunta oli  työskennellyt yhdessä Karjalan Sivistysseuran kanssa Itä-
Karjalasta siirtyneiden yhteensä noin 12 000 pakolaisen hyväksi.

Aunuksen onnettomasti päättyneellä sotaretkellä v.1918 mukana olleet 
Karjalaisen Osakunnan jäsenet Reino Vähäkallio ja Erkki Räikkönen sekä 
pohjoispohjalainen Elias Simelius kokoontuivat 22.2 1922 keskustelemaan 
sotamuistoistaan ja työstä itäkarjalaisten pakolaisten hyväksi. Tällöin syntyi 
ajatus Akateemisen Karjala-Seuran perustamisesta. Huhtikuussa 1923 
Karjalaisen Osakunnan huoneistossa pidettiin AKS:n perustava kokous, 
jossa puheenjohtajaksi tuli Karjalaisen Osakunnan kuraattori Kaarlo Hal-
likorpi. Perustajajäsenien ja itäkarjalaisten pakolaisten lisäksi osakuntaa 
ja AKS:ää yhdisti myös osakunnan jäsenen ja AKS:n marttyyrin Bobi 
Sivénin henkilöhistoria.

Repolan vt. nimismies, oikeustieteen ylioppilas Hans Håkan (Bobi) Sivén 
oli helsinkiläisestä taustastaan huolimatta liittynyt Osakunnan jäseneksi 
ideologisista syistä. Kun Tarton rauha 1920 jätti Repolan ja Porajärven 
Neuvosto-Venäjän osaksi, Suomen ulkoministeriö käski Sivéniä estämään 
paikallisia nousemasta vastarintaan. Sivén, joka oli ollut organisoimassa 
juuri tätä toimintaa, katsoi että hän ei voinut täyttää tehtävää kunniakkaasti 
ja teki itsemurhan 12.1. 1921 21-vuotiaana Repolassa. Sivénin hautajaiset 
olivat aikansa mediatapahtuma ja niihin osallistui mm. entinen valtion-
hoitaja, ratsuväenkenraali C.G.E. Mannerheim.

Alkuvaiheen tiivis yhteys osakunnan ja AKS:n välillä hiipui myöhemmin 
1920- luvulla ja katkesi miltei kokonaan vuoden 1932 Mäntsälän kapinan 
jälkeen. Tuolloin osa AKS:n jäsenistöstä, mukaan lukien pääosa AKS:n 
kuuluneista osakuntalaisista, erosi seurasta vastalauseena AKS:n ja Lapuan 
liikkeen läheiselle suhteelle. Talvisodan alla AKS:n jäsenten ja siitä eron-
neiden välit kuitenkin normalisoituivat ja illanviettoja ja kansanvalistustoi-
mintaa tehtiin jälleen yhdessä.

Osakunta ja Akateeminen 
Karjala-Seura

Antti Heikkilä
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Ensimmäisen kosketukseni Karjalaiseen Osakuntaan sain jo Joen-
suun lyseon lukiossa keväällä 1999 lukiomme vanhojen oppilaiden 
tullessa pitämään valistustilaisuutta Osakuntatoiminnasta ja opiske-
lusta Helsingissä. Mieleeni jäi diaesitys, jota silloin pidin vanhanai-
kaisena. Silloin en vielä tiennyt, että tulisin itse esittelemään samat 
diat hämmästyneille abiturienteille peräti viitenä vuotena peräkkäin. 
Samana keväänä kävin myös Karjalaisen Osakunnan juristikerhon 
järjestämän tiiviskurssin oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville. 
Tämä valmennuskurssi oli toistaiseksi viimeinen lajissaan. Jo silloin 
tutustuin juristikerhomme aktiiviseen ja henkevään menoon.

Armeijan harmaiden lakattua painamasta niskaa ja viskattuani 
pääsykoekirjat onnellisena nurkkaan sain tietää kesällä 2000 tulleeni 
hyväksytyksi Helsingin yliopistoon. Minulle oli itsestään selvää, että 
liityn Karjalaiseen Osakuntaan, sillä Joensuusta muuttaneet ystäväni 
sanoivat pitävänsä sitä kokoontumispaikkanaan. Fuksitapahtumissa 
kuitenkin yllätyin: Lyseon lukiolaisia niissä oli vähän, suurin osa tuntui 
olevan Niinivaaralta ja Normaalikoulusta. Lisäksi maakunnan lukioista 
kirjoittaneista oli Osakunnassa suurempi prosenttimäärä kuin Joen-
suun lukioista kirjoittaneista suhteessa absoluuttiseen määräänsä Hel-
singin yliopiston opiskelijoista. Joka tapauksessa oli hienoa saada uusia 
ystäviä, ja meitä kaikkiahan yhdisti (pohjois-)karjalainen kulttuuri-
identiteetti.

Fuksivuonna menin aktiivisesti mukaan Osakunnan tapahtumiin ja 
liityin juristikerhoon. Juristikerho tuntui elävän aivan kuin omaa 
erillistä elämäänsä jonkin näkymättömän muurin erottaessa sen “isosta 
Osakunnasta”. Tätä “antijuristischer Schutzwallia” ei tuntunut poista-
van se, että monet juristikerholaiset olivat myös aktiivisia osakuntal-
aisia. Tyydyin tähän ja sain opiskelualastani huolimatta hyviä ystäviä 
muurin molemmilta puolilta.

Kesäretkivastaavana ja maakuntasihteerinä pidin yllä yhteyksiä Poh-
jois-Karjalaan, jonne jäi myös suuri pala sydämestäni. Osakunnan 
riennoissa tosin tunsin olevani kotoisessa seurassa Helsingissäkin. 
Aluksi akateemiset perinteet hieman kummeksuttivat, mutta kyllähän 

Muistoja karjalaiselta 
Osakuntataipaleelta 2000-2005

Janne Waris
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maalaistaustainenkin osaa laulaa humalassa sekä syödä veitsellä ja 
haarukalla samaan aikaan. Mielestäni pöytäjuhlat ovat paras juhlint-
amuoto, sillä siinä oppii sellaista seurustelutaitoa, josta on varmasti 
hyötyä elämässä. Myös karjalankielisen ruokalistan lukeminen ääneen 
oikein lausuen saanee tulevaisuudessa aikaan ihmettelevien huo-
kausten nousemista pöytäseurueesta, sanokaamme vaikkapa Kämpin 
kabineteissa. 

Puukellon ja Karjalaisen Osakunnan juristikerhon 70-vuotisjuh-
lajulkaisun päätoimittajana sain hyödyllistä kokemusta työryhmän 
ja projektin johtamisesta. Osakunta tarjoaa siis myös mahdollisuuk-
sia kantaa vastuuta - jos haluaa, niin jopa ylioppilaskuntapolitiikan 
tasolla. Olen palannut jälleen alkuruutuun: abi-infoihin, joissa meillä 
on nyt myös suuri pohjoismainen pankki sponsorina. Kertoess-
amme Helsingin opiskelumahdollisuuksista muuttohaluisille nuo-
rille, meidän tulisi kuitenkin myös muistuttaa, että ihmiset ovat 
aivan kuin jokilohia, jotka syntyvät joissa ja lähtevät sieltä mereen 
- he palaavat kutemaan aina samaan jokeen, josta kerran lähtivät. 
Osakuntatoiminta auttaa pohjoiskarjalaisia nuoria aikuisia sopeu-
tumaan Helsinkiin, mutta myös luomaan suhteita, joiden varassa 
muutto takaisin Pohjois-Karjalaan tuntuu turvallisemmalta.
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Monelle vanhemmallekin osakuntalaiselle lienee välillä tuottanut vaikeuk-
sia saada selkoa HYY:n Osakuntalaisen Unionin ja Osakuntien yhteis-
valtuuskunnan (OYV) välisistä eroista ja työnjaosta. Osakuntien vanhan 
yhteistyöjärjestö OYV:n rinnalle pari vuosikymmentä sitten suomenkiel-
isten osakuntien edustajistovaaliorganisaatioksi perustettu Osakuntalainen 
Unioni onkin viime vuosina hoitanut suuren osan OYV:lle alun perin kuulu-
neista tehtävistä. Samalla järjestöjen välinen raja on päässyt hämärtymään.

Järjestöjen välisiä eroja, työnjakoa ja tarkoitusta on kuluneen vuoden 
aikana pohdittu myös Unionissa ja OYV:ssä. Pyrkimys on ollut nykyistä 
selväpiirteisempään kokonaisuuteen, jonka myötä osakunnat voisivat tehok-
kaasti valvoa etujaan ja koordinoida yhteistä toimintaansa. Mietintöjen 
tuloksena on järjestöjen välisessä työjaossa päätetty toimeenpanna muuta-
mia uudistuksia. 

Vuodesta 2005 lähtien siirretään joka syksyisen Osakuntasuunnistuksen 
järjestämisvastuu jatkoineen Unionilta OYV:n hoidettavaksi. Samalla 
OYV ottaa vastuun myös osakuntien yhteisen rekrytointitoiminnan 
koordinoimisesta. Rekrytointitoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kokonaisuutta, joka sisältää keväällä osakuntainfot tiedekuntien tutorkoulu-
tuksessa, kesällä osakuntien esittelylehtisen lähettämisen uusille opiskelijoille 
hyväksymiskirjeiden joukossa sekä syksyllä osakuntaesittelyiden pitämiset 
tiedekuntien orientoivilla opintojaksoilla. Lisäksi OYV osallistuu ja vastaa 
osakuntien näkyvyydestä yliopiston Avajaiskarnevaaleilla ja ylioppilaskun-
nan Uusien illoissa.

Muutosten perimmäisenä tavoitteena on muokata OYV:stä entistä selvem-
min osakuntien keskinäisen yhteistyön työkalu ja foorumi sekä profiloida 
Unionia selvemmin sen jäsenosakuntien ja ylioppilaskunnan väliseksi toimi-
jaksi. Toimintojen järkeistäminen ei sinällään muuta Unionin kokoonpanoa, 
mutta OYV pyrkinee vastaamaan lisääntyneeseen työmäärään kutsumalla 
itselleen virkailijoita, kuten esimerkiksi suunnistus- ja rekrytointivastaavia. 
Tämän myötä myös tarve yhteistoiminnasta kiinnostuneille ja ahkerille 
osakuntalaisille kasvaa.

Työ Unionissa ja OYV:ssä laajentaa näkemystä osakunnista, yliopistosta ja 
ylioppilaskunnasta. Samalla tarjoutuu myös mahdollisuus uusiin ihmisiin 
tutustumiselle ja välillä jopa hauskanpidolle. Toivottavasti tehdyt muutokset 
lisäävät tulevaisuudessa myös osakuntalaisten kiinnostusta niissä toimimis-
een.

Muutoksista Unionin ja OYV:n 
välisessä työnjaossa

Unionin hallituksen pj ja OYV:n hallituksen jäsen Ilkka Hannula
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Kalja-identiteetti ei nuoruudessa kehity yhtäkkiä, vaan syntyy moni-
naisten kriisi- ja sitoutumisvaiheiden kautta. Kalja-identiteetin kehitys 
voidaan jaotella neljään eri vaiheeseen riippuen siitä, kuinka paljon 
ihminen on pohtinut kalja-identiteettiinsä liittyviä asioita ja missä 
määrin hän on niihin sitoutunut. Kriisivaiheessa käydään läpi erilai-
sia kaljamerkkejä ja kokeillaan niitä. Tämä näyttäytyy käyttäytymisen 
tasolla ailahtelevuutena ja epävarmuutena. Toisena hetkenä alas 
menee Karjala, toisena Lappari. Etsiessään itselleen sopivaa kalja-
identiteettiä, nuori saattaa kannattaa useita eri kaljamerkkejä. 

Sitoutumisvaiheessa valitaan 
jokin yksi kalja-identiteetti ja 
aletaan elää sen mukaisesti - 
juoden ainoastaan sitä tiettyä 
merkkiä. Yhden kriisin ja sitä 
seuraavan sitoutumisvaiheen 
aikana nuori kykenee kuiten-
kin löytämään vain pienen 
osan lopullisesta aikuisen kalja-
identiteetistään. Eihän hän 
edes tiedä kaikkia merkkejä. 

Kalja-identiteetin kehitys on ihannetapauksessa läpi elämän jatkuva 
prosessi, joka tähtää sisäisiin ja ulkoisiin oloihin sopeutumiseen. 
On kuitenkin todettu, että Karjalan valitsevilla on keskimääräistä 
reilummin luonnetta, joka ilmentää identiteetin kypsyyttä ja 
sopeutumiskykyä.

Kypsä identiteetti

“Sen täyteläiset maltaat ja 
valikoidut humala-aromit 
viimeistelevät Karjalan 
korkealaatuiseksi rehtien kav-
ereiden olueksi, joka on 
mukana siellä missä tapah-
tuu, aina kun vaaditaan rei-
lusti luonnetta.”

(Hartwall tiedote)
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Mietin minä, miehenalku,
muutamaa asiaa aivan:
Yks’ on impien ihanuus,
toinen kesäpäivän koitto,
kolmas kauneuden kadotus
iän tullessa tuhoisan.

Vaan on vielä tärkeämpi
maailman olemus outo;
salat syntyjen syvien,
joita mietin mielessäni.

Kuitenkin: on kansakunnan
kohtalo ylitse muiden,
katoaako Karjalamme
tällä inhalla ajalla?

Olen miehenä mitäton,
iältäni olematon,
vaan en heimoain häpeä
itseäni ollenkana.
En ihaile ulkomaita
kaukokansoja kadehdi,
rahan vallasta valistu.

En alistu uskomahan
valheita valloittajien;
asein tuotuja tosia,
sotakirveen kantamia.
Kansa kallis on minulla.

Yksi kieli kansallani
aina ollut ja osattu.
Se on kieli kansakunnan,
kieli metsän ja merien.

Karjala kotini kieli,
kieli muinainen minulla.
Sanat sen sinessä soivat
puhtoisina, painavina,
taivaan pilvistä putoovat,
kirkkaina kuin kastehelmet,
korpimaista kumpuavat,
vesistöistä vierähtävät,
kaikuvat ne kallioista,
harjuista hymähtelevät!

*Väinämöinen*

Miehenalku
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Pekka Juhani Hannikainen syntyi Nurmeksessa 1854-1924 kanttorin 
poikana. Hän valmistui kemian maisteriksi, antautui musiikille ja teki 
elämäntyönsä Jyväskylän seminaarin lehtorina. Häntä pidettiin monita-
hoisena toimen miehenä: pedagogina, säveltäjänä, runoilijana. Kuoron-
johtajana hän oli YL:ssa ja mieskuoro Sirkoissa. Hän oli myös ensimmäisen 
suomenkielisen  musiikkilehden Säveltäjä julkaisija.

P. J. Hannikainen sävelsi ja sanoitti meille niin tutun ja saanen kirjoittaa 
rakkaan Karjalaisten laulun. Karjalaisten laulu syntyi siten, että Hanni-
kainen laati runon muotoilun eri vaiheissa 18 vuoden aikana kolmisen 
kymmentä eri versiota siitä.

Vuonna 1899 Karjalaisten laulun luomistyö oli päätösvaiheessa. Kir-
joituksessaan (Säveletär, 10-12/1988) Miten tulin sepittäneeksi Karjalais-
ten laulun, Hannikainen tuo esiin ajatuksen ikävästä Karjalaan. Ikävän 
Lehtovaaran liepeille, jonne Pielisen välkkyvät vedet kesäpäivin niin kirk-
kaasti kimaltelevat ja lapsuuden leikkipaikoille, tutuille metsäpoluille, joita 
astellessaan hän kuunteli kotoisten karjakellojen kilkatusta, salojen humi-
naa ja järveltä yksinäisen soutajan laulua kesäisenä tyynenä iltana.

Karjalaisten laulun seitsemästä säkeistöstä 1., 4., ja 7. säkeistö muodostavat 
kaikkien tuntemat sanat. Näistä kirjoitetaan, että ne keskittyvät luonnon-
kauneuden kuvaamiseen sekä lisäksi syvemmältä pursuavaan itsepuolus-
tuksen henkeen. Muista säkeistöistä on kirjoitettu, että niistä voi huomata 
perusteellista eroavuutta edellisiin - niissä on Kalevalan inspiroimaa 
haaveellista, tarunomaista henkeä. 

Kirjoitusten mukaan P. J. Hannikainen oli alusta saakka ollut “kurjan” eikä 
“kauniin” Karjalan kannalla kaikkien tuntemassa kolmannessa säkeistössä 
sanan tarkoittaessa kovaosaista ja onnetonta sodan raivoamisen aikana. 
Kirjoituksissa todetaan samaan hengenvetoon myös se, että Karjalaisten 
laulu ei myöskään pääty voivotuksiin eikä tuskan näkyihin, vaan toivon ja 
uskon säveliin.

...Säveleitä salot huokuu
ikihongat humajaa...

...lauluna sen kosket kuohuu
     järven aallot loiskuaa...

-Sigrid-
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Hyvää alkanutta vuotta kaikille osakuntalaisille!

Ihanan pitkä joululoma on nyt takana ja vuosi 2005 edessä. Uusi vuosi, 
uudet kujeet. Meille Karjalaisen Osakunnan jäsenille tämä vuosi on eri-
tyisen tärkeä, vietetäänhän tänä vuonna 100-vuotisjuhliamme. Juhlia on 
suunniteltu jo pitemmän aikaa, joten luvassa on varmasti tapahtuma, jota 
muistellaan seuraavat sata vuotta... 

100-vuotisjuhlia odotellessa kerron lyhyesti viime aikojen osakuntatapah-
tumista. Uusi vuosi pyörähti käyntiin abi-infokiertueella, jossa oli muka-
vasti osanottajia mukana. Tiedotimme toiminnastamme ja Helsingistä 
opiskelukaupunkina sekä Joensuun lukioissa että maakunnissa. Yhteensä 
kiersimme 10 lukiota kahtena päivänä, ja saimme paljon  positiivista 
palautetta lukioilta. Toivottavasti saamme ensi syksynä paljon uusia innok-
kaita opiskelijoita Pohjois-Karjalasta, jotka haluavat liittyä 100-vuotiaas-
een osakuntaamme! Uudet innokkaat fuksit ovat aina mukava piriste 
osakuntaelämään. 

4.2. kokoonnuimme virkailijanvaihtoseminaariin miettimään toimintaa 
osakuntalaisten päänmenoksi vuodelle 2005. Seminaarin jälkeen jatkettiin 
vähemmän virallisissa merkeissä virkailijanvaihtokaronkkaan. Tarjolla oli 
herkullista ruokaa ja juomaa sekä hauskaa 
ohjelmaa mukaan lukien isäntien perinteisen 
juomakilpailun…

Ennen syksyä on luvassa kivoja kekkereitä ja 
muita hauskoja tapahtumia, mutta tässä alla 
kevään tapahtumakalenteri:

20.-27.2. Vuosijuhlaviikko 
8.3. Osakunnan kokous
1.4. Herrapäivälliset
12.4. Osakunnan kokous
23.4. Yrjönpäivän kaljaviesti
10.5. Osakunnan kokous

Tässäpä tärkeimmät toiminnanohjaajan jori-
nat, toivottavasti nähdään osakunnan tapahtu-
missa!

Toiminnanohjaajan palsta
Liisa Multanen
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puh. 09-8767267, 
050-465 8179
anna.dannenberg@helsinki.fi



Nettivastaava:
Jussi Litja
Rautalammintie 3C 809
00550 HELSINKI
puh. 040-709 0033
jmlitja2@cc.hut.fi

Vuosijuhlamestari:
Minna Varpiola
Pohjoiskaari 12 B 26
00200 HELSINKI
puh. 0500-274 248
minna.varpiola@helsinki.fi

Liikunnanohjaaja:
Kalle Huttunen
Rautalammintie 3 C 805
00550 HELSINKI
puh. 050-430 4496
kalle.huttunen@helsinki.fi

Kesäretkivastaava:
Janne Waris
Vaasankatu 8 B 16
00500 HELSINKI
puh. 040-724 2476
janne.waris@helsinki.fi

Laulunjohtaja:
Petri Savolainen
Mäkelänkatu 31 A 7
00550 HELSINKI
puh. 040-847 4123
petri.r.savolainen@helsinki.fi

Valokuvaajat:
Ilja Makkonen
Mäkelänrinne 5 A 87
00550 HELSINKI
puh. 050-592 4876
ilja.makkonen@hut.fi

Tuure Kiviranta
Rautalammintie 3 C 702
00550 HELSINKI
puh. 050-348 3229
tuure.kiviranta@helsinki.fi

Ohjelmapäällikkö:
Mari Heinonmäki
Maapadontie 5 +??
00640 HELSINKI
puh. 040-733 1426
mari.heinonmaki@helsinki.fi

Emäntä:
Laura Sutinen
Mäkelänrinne 5 A 82
00550 HELSINKI
laura.sutinen@helsinki.fi

Isäntä:
Heikki Ropponen
Maapadontie 5 F 323
00640 HELSINKI
puh. 050-321 9809
heikki.ropponen@helsinki.fi

Apuisännät:
Kalle Sissonen
ks. Puukellon toimitussihteeri
Eelis Niemeläinen
ks. taloudenhoitaja
Eero Ahtola
puh. 050-363 0810
eahtola@cc.hut.fi
Henri Autti
puh. 050-739 8393
hautti@cc.hut.fi
Atte Waenerberg
ks. tiedotussihteeri
Jussi Litja
ks. nettivastaava
Tuure Kiviranta
ks. valokuvaaja
Kalle Huttunen
ks. liikuntavastaava
Jukka Toivonen
puh. 050-412 1757
toivonen@mbnet.fi
Janne Palosuo
puh. 050-340 4035
janne.palosuo@helsinki.fi

Apuemännät:
Anne Romppanen
Anu Koponen
ks. kulttuurisihteeri
Veera Vestman
Annika Jaatinen
ks. Puukellon päätoimittaja
Riitta Meriala
Laura Onikki
puh. 050-3096 178
laura.onikki@helsinki.fi
Taneli Saastamoinen
puh. 050-530 3543
taneli.saastamoinen@helsinki.fi
Niina Kärkkäinen

Asuntolavastaava (Vallila):
Anu Koponen
ks. kulttuurisihteeri

Asuntolavastaava (Patola):
Reetta Hyvärinen
Maapadontie 5 B 106
00640 HELSINKI
reetta.hyvarinen@helsinki.fi
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Karjalainen 
Osakunta

100 vuotta

Jutut toimitukseen 
viimeistään
 31.1.2005

Seuraavan Pienen Puukellon teema on


