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1 YLEISTÄ VUODESTA 2012 

Osakuntavuosi 2012 sujui kokonaisuutena mallikkaasti. Karjalaisen Osakunnan 108. vuosi oli kokonai-

suutena perustoimintaan keskittyvä. Vuoden aikana pyrittiin vahvistamaan Domus Gaudiumilla hyväksi 

havaittuja toimintamalleja ja kehittelemään myös uutta. Etenkin yhteistyö lähijärjestöjen kanssa kehit-

tyi merkittävästi. 

Vuosi lähti liikkeelle kuraattorinvaihdolla, jossa Rauli Albert väistyi ja Antti Saarelainen otti viran vas-

taan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kevätkauden muita kohokohtia olivat perinteiset vuosijuhlat sekä 

pääasiassa osakuntien järjestämät Senaatintorin suursitsit. Kesällä osakuntalaiset saivat jälleen palata 

Pohjois-Karjalaan kesäretken merkeissä, kun maakunnan kansanedustajien avulla saatiin varmistettua 

vierailu Liperin kuntaan. Syyskaudella osakuntalaiset saivat ottaa osaa omien perinteisten tapahtumien 

lisäksi muun muassa itäsuomalaisille sitseille sekä Karjalaisen nuorisoliiton syyspäiville. 

Yhteistyö muiden osakuntien ja järjestöjen kanssa oli vuonna 2012 lähes ennätyksellisen laajaa. En-

simmäistä kertaa järjestetyt itäsuomalaiset sitsit avasivat uuden yhteistyömuodon – kielirajat ylittävän 

itäsuomalaisten osakuntien välisen yhteistoiminnan. Toimintaa tullaan hyvien kokemuksien saattele-

mana varmasti jatkamaan myös tulevaisuudessa. Osallistuminen järjestävänä tahona Karjalaisen nuori-

soliiton syyspäiville toi sekin uusia mahdollisuuksia etenkin suhteiden luonnissa Karjalataloon ja siinä 

oleviin järjestöihin. Senaatintorilla keväällä järjestetyt suursitsit antoivat puolestaan osakuntalaisille 

aikaisempaa enemmän kosketusta koko osakuntalaitokseen. 

Vaikka uutta tapahtui paljon yhteistyökuvioiden muodossa, unohtaa ei sovi perinteistä ja jatkuvaa yh-

teistyötä samassa tilassa majaansa pitävien Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan 

kanssa. Samaten yhteistyö jatkui suotuisissa merkeissä suhteessa osakunnan ulkomaisiin ystävyysjär-

jestöihin. Osakunta lähetti myös omia edustajiaan niin Ruotsiin kuin Viroonkin. 

Osakunnan hallinnon suhteen vuosi oli suhteellisen vakaa. Aikaisempina vuosina omaksutut mallit mm. 

taloudenpidon virtaviivaistamiseksi ja osakuntaneuvoston työtaakan jakamiseksi ovat toimineet hyvin. 

Pieniä muutoksia jouduttiin tekemään talousohjesääntöön muun muassa tilintarkastuslain muutoksen 

vuoksi, mutta suurempia sääntöremontteja ei muuten tehty. 

Osakunnan tärkeimpiä tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa on uusien jäsenten hankinta. Tässä tehtävässä 

onnistuttiin vuoden aikana hyvin. Uusien fuksien houkuttelemiseksi osakuntaan ja Helsinkiin järjestet-

tiin abi-infokierros Pohjois-Karjalan lukioihin. Lisäksi keväällä järjestettiin lukiolaisten vierailu osakun-
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nalle. Osakunnan ehdoton vahvuus jäsenhankinnassa ovat etenkin asunnot, joita pystytään tarjoamaan 

lähes kaikille aktiiveille. 
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2 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 

2.1 Tapahtumat lyhyesti 

21.1. Kuraattorinvaihtokaronkka 

Osallistujamäärä: 36 henkilöä 

Kuraattorinvaihtokaronkka on sitsitapahtuma, johon saapuu paikalle paljon edustajia muista osakun-

nista. Rauli Albertin kuraattorikausi päättyi ja Antti Saarelaisesta tuli Karjalaisen Osakunnan uusi ku-

raattori. 

25.2. Vuosijuhlat 

Osallistujamäärä: 57 henkilöä (jatkoilla enemmän) 

Karjalaisen osakunnan 107. vuosijuhlat vietettiin Ravintola Kaisaniemessä. Jatkot järjestettiin osakun-

tatiloissa. Tarkempi kuvaus juhlista ja seuraavan päivän silliaamiaisesta löytyy vuosijuhlamestarin toi-

mintakertomuksen osuudesta kohdassa 2.2. 

26.2. Silliaamiainen  

Osallistujamäärä: n. 35 henkilöä 

Perinteinen silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa yhdessä Kymenlaaksolaisen Osakunnan kanssa. 

Noutopöytä notkui herkuista, eikä silliäkään unohdettu.  

10.3. Tilintarkastuskaronkka  

Osallistujamäärä: 15 henkilöä 

Tilintarkastuskaronkka on toiminnantarkastuskertomuksen hyväksymisen kunniaksi järjestettävä sitsi-

tapahtuma.  

17.3. Senioripäivälliset  

Osallistujamäärä: n. 40 henkilöä 

Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita juhlimisen merkeis-

sä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia.   

3.5. Kansanedustajien vierailu 

Osallistujamäärä: 10 henkilöä 

Pohjois-Karjalan kansanedustajat käyvät vuosittain vierailemassa uusissa osakuntatiloissa. Yhteiskun-
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nallista keskustelua opiskelijoille ja kotimaakunnalle ajankohtaisista aiheista käydään kahvittelun lo-

massa.  

29.5. Senaatintorin suursitsit 

Osallistujamäärä: 24 henkilöä 

Karjalainen osakunta osallistui osana Helsingin designpääkaupunkivuotta järjestettyyn suursitsitapah-

tumaan Senaatintorilla. Tapahtuma oli lisäksi osa Helsingin World Student Capital -vuotta. Pohjoiskar-

jalaisten ruoanlaitto- ja organisointitaidot erottautuivat edukseen tapahtumassa, mistä löytyy lisätie-

toa emännistön osuudesta kohdassa 2.4. 

16.6. Kesäsauna Jollaksessa 

Osallistujamäärä: 12 henkilöä 

Kesän kunniaksi järjestettiin jälleen ekskursio Pääsky ry:n kesäsaunalle Jollakseen.  Karjalaisten kesä-

kodissa grillattiin ja saunottiin yhdessä. 

25.8. Itäsuomalaisten osakuntien kesäjuhlat 

Osallistujamäärä: n. 50 henkilöä 

Kesäjuhlissa nautittiin loppukesästä yhdessä muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa. Alkumaljat 

kohotettiin Savolaisen Osakunnan Vinnillä. Itse juhlatapahtuma järjestettiin Östra Finlands Nationin 

salissa. 

26.8. Itäsuomalaisten osakuntien kesäjuhlien silliaamiainen 

Osallistujamäärä: ei tiedossa 

Kesäjuhlien silliksestä nautittiin Domus Gaudiumilla. 

8.9. Seniorisaunailta 

Osallistujamäärä: n. 20 henkilöä 

Seniorien saunailta järjestettiin Domus Gaudiumin kattosaunalla. Kyseessä on rento tapahtuma, jossa 

osakuntalaiset pääsevät tutustumaan osakunnan senioreihin. 

22.9. Fuksisitsit 

Osallistujamäärä: 30 henkilöä 

Fuksisitsit on uusille osakuntalaisille suunnattu sitsitapahtuma. Fuksit pääsevät nauttimaan akateemi-

sesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa. 
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6.10. Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset 

Osallistujamäärä: n. 40 henkilöä 

KyO:n ja WiO:n kanssa järjestettiin uusille osakuntalaisille suunnattu kaupunkisuunnistustapahtuma. 

Vanhempien osakuntalaisten järjestämillä rasteilla tuli vastaan toinen toistaan kiperämpiä tehtäviä ja 

hauskaa oli. Jatkot järjestettiin luonnollisesti osakuntatiloissa. 

 20.10. Sarvijuhlat 

Osallistujamäärä: 55 henkilöä 

Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa järjestettävä juhla, jossa muistellaan pohjoiskarja-

laisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä Savo-Karjalaista Osakun-

taa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta toiselle.  

31.10. Karjalaisuus nykypäivänä -seminaari 

Osallistujamäärä: n. 20 henkilöä 

Seminaari pidettiin luentomuotoisena tilaisuutena Domus Gaudiumin osakuntatiloissa. 

17.11. Praasniekat 

Osallistujamäärä: n. 40 henkilöä 

Osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. 

6.12. Itsenäisyyspäivä 

Osallistujamäärä: n. 35 henkilöä 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuului perinteisesti osakuntanauhojen ja kunniamerkkien myöntämis-

tilaisuus osakuntatiloissa sekä opiskelijakulkueeseen osallistuminen. itsenäisyyspäivän juhlalounasta 

nautittiin ravintola Perhossa. Juhlapäivän vietto jatkui Pohjalaisten Osakuntien tiloissa Bottalla. 

8.12. Domus Gaudiumin osakuntien pikkujoulut 

Osallistujamäärä: n. 30 henkilöä 

Pikkujoulut järjestettiin yhteistyössä Wiipurilaisen Osakunnan sekä Kymenlaakson Osakunnan kanssa. 

2.2 Vuosijuhlat 

Karjalaisen Osakunnan 107. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 25.2. perinteikkäässä Ravintola Kaisanie-

messä. Paikalla oli 57 juhlavierasta, mukaan lukien osakunnan seniorijäseniä sekä edustajia muista 

osakunnista ja ystävyysjärjestöstämme Korp! Vironiasta. 
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Illan juhlapuheesta vastasi arkkiatri Risto Pelkonen. Lisäksi kuultiin puhe isänmaalle (civis Teemu Meri-

läinen) ja puhe miehelle (civis Anna Eronen). Juhlakansaa viihdyttivät myös Kasper Salonen Helsinki 

Poetry Connectionista runoudella ja duo Suvi Sistonen & friends muun muassa harmonin ja sahan soi-

tolla. Tavan mukaan muistettiin myös ansioituneita osakuntalaisia juhlassa jaetuin ansiomerkein ja 

stipendein.  

Illan päätteeksi tanssittiin vanhat tanssit ravintolan tanssilattialla, ja juhlakansa siirtyi osakuntatiloihin 

jatkoille. Jatkot ja sunnuntaiaamun silliaamiainen oli järjestetty yhteisesti Kymenlaakson osakunnan 

kanssa. 

 

2.3 Praasniekat 

Karjalaisen Osakunnan perinnejuhlia, praasniekkoja, juhlittiin edellisvuoden tapaan marraskuussa. 

Pöydän antimia oli nauttimassa 35 osallistujaa. Juhlissa saatiin nauttia myös osakunnan virolaisen ystä-

vyysjärjestön Korp! Vironian läsnäolosta. 

 

2.4 Emännistö 

Vuonna 2012 emäntänä toimi Pekka Torvinen. Apuemäntinä häärivät Tiina Kontkanen (kevät), Heidi 

Pikkarainen, Katri Parviainen, Elina Inkilä, Laura Kallinen (kevät), Antti Räty, Tiina Vaittinen, Hanna Ah-

tonen, Martta Huttu, Hinni Vo, Maija Sippo, Eeva Tapanen, Tytti Kokko (syksy), Aino Kurki (syksy), Ja-

niina Knuutinen (syksy) ja Taru Nousiainen (syksy). 

Emännän tavoitteena vuonna 2012 oli tehdä jokaisen juhlaan laadukasta ja erittäin maukasta ruokaa. 

Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että osakuntasitseillä tarjotaan perustavanlaatuisesti parem-

paa ruokaa kuin ainejärjestösitseillä. Tällä tavoin sekä osakunta- että ainejärjestötilaisuuksissa käyville 

ei varmasti jää epäselväksi, kumpaan tilaisuuteen kannattaa nälkäisen sielun saapua. 

Karjalaisen osakunnan juhlissa ja kokouksissa kaikki ruoat tehdään hyvässä hengessä itse. Osakuntati-

lojen erinomainen keittiö tarjoaa mahdollisuudet vaikka mihin, mikäli ruoanlaittajilla riittää kunnian-

himoa. Vuonna 2012 pyrkimyksenä oli tehdä kaikki hiukan paremmin kuin aiemmin. Emännän näke-

myksen mukaan näin myös tehtiin. Ainoastaan keskiviikkokahvit hoidettiin samalla vanhalla rutiinilla eli 
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tuoreella ja maittavalla kahvilla, jonka kylkiäisenä oli yleensä kaupan pullapitko – ainoa poikkeus sään-

töön, jonka mukaan kaikki ruoat tehdään itse. 

Sitseihin ja kokouksiin sen sijaan panostettiin kunnolla. Kokoustarjoiluissa kulloinkin vuorossa olleille 

apuemännille annettiin vapaat kädet. Emäntä oli kieltänyt ainoastaan cocktail-piirakoiden tarjoilun ja 

muistuttanut, että tarjoiluissa ei tarvitse olla nuuka. Kokouksissa saatiinkin poikkeuksetta erinomaista 

välipalaa: oli pizzaa, lämpimiä voileipiä, brownieseja ynnä muuta ynnä muuta. 

Sitseistä vastasi joka kerta emäntä laatimalla kolmen ruokalajin menun. Ohjenuorana oli, että broileria 

ei tarjoilla yhdessäkään tilaisuudessa sillä se on ruokana mautonta, mutta mautonta se on myös eetti-

sesti. Muita rajoituksia lihan tarjoamiselle ei asetettu. Luomua ostettiin jonkin verran: esimerkiksi tilin-

tarkastuskaronkassa tarjottu lammas ostettiin luomuna Hakaniemen kauppahallista. Hakaniemen 

kauppahallia ja toria hyödynnettiin myös kalojen ja joidenkin marjojen ja sienien hankinnassa. Muissa 

hankinnoissa käytettiin supermarketteja. 

Esimerkkimenuita: 1) Karjalaisen ja Savolaisen osakunnan yhteiset Sarvijuhlat: alkuruokana gazpacho, 

pääruokana slaavilainen kaalilaatikko tuoreen puolukkasurvoksen kera (kasvisruokana suppilovahvero-

risotto) ja jälkiruokana crème brûlée. 2) Senioripäivälliset: rucolaa ja serranonkinkkua sekä tomaatti-

leipä chorizolla, kuhaa Grenoblen tapaan (parsarisottoa) ja brownies jäätelöllä. 3) Fuksisitsit: pain de 

chèvre sur un lit de salade verte, bouillabaisse (pinaatti-retiisikeitto) et mousse au chocolat. 

Lisäksi on vielä mainittava aivan erityinen suoritus toukokuisilla Senaatintorin suursitseillä, joihin Karja-

lainen Osakunta teki kaikkien Domus Gaudiumin osakuntien pääruoan. Ruoka oli lasagnea ja se vietiin 

paikalle lämpölaukuissa. Loppujen lopuksi karjalaiset, wiipurilaiset ja kymäläiset olivat lähes ainoita, 

joilla oli ko. juhlassa lämmin pääruoka! Lisäksi Kymenlaakson osakunnan tekemä alkuruoka ja Wiipuri-

laisen osakunnan tekemä jälkiruoka olivat nekin erinomaisia. DGO:n ruoanlaittotaito esiintyi tilaisuu-

dessa totisesti edukseen. 

2.5 Isännistö 

Vuonna 2012 isäntinä toimivat Joonas Vaittinen ja Leena Pohjamo. Apuisäntinä toimivat Katja Orpana, 

Juho Eskelinen, Ilja Ratilainen, Jenni Sistonen, Miikka Alastalo, Tuomas Puumalainen, Mark Müller, 

Pekka Pennanen, Niklas Junell, Olli Salminen ja Niko Tuhkanen. 

Vuoden aikana järjestettiin monipuolista toimintaa niin samoissa tiloissa majailevien Kymenlaakson 
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Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa kuin myös itsenäisesti. Yhteistapahtumat onnistuivat 

erinomaisesti. Omat tapahtumat olivat riehakkaita ”Dionysoksen palvontamenoineen”. Isännistön toi-

menkuvaan kuuluivat arkipäivien päivystykset, juhlien tarjoiluista vastaaminen sekä jatkojen järjestä-

minen. Kaikki isännistön jäsenet ottivat aktiivisesti osaa kaikkiin toimiin, ja työmäärä oli jotakuinkin 

vakio jokaisella apuisännällä. Isännillä hommia oli enemmän. 

Päivystykset: 

Kevät – Viikot 4, 7, 11, 15 ja 18. 

Syksy – Viikot 37, 40, 44 ja 50. 

Päivystykset järjestettiin ti-pe kello 18 - 21. Maanantaisesta päivystysvuorosta vastasi Wiipurilaisen 

Osakunnan Laulajat. Päivystysaikana Domus Gaudiumin osakuntatilat olivat avoinna kaikille DGO:n 

osakuntien jäsenille, mikä tarkoitti mahdollisuutta - muun toiminnan tilavarausten niin salliessa - käyt-

tää osakunnan keittiötiloja, lukea maakuntalehtiä ja käyttää osakuntien kannettavaa tietokonetta ja 

WLAN-yhteyttä lehtisalissa, sekä pelata Karjalaisen Osakunnan pelikerhon Spielkan lautapelejä. Päivys-

täjien velvollisuuksiin kuuluivat yleisen siisteyden ja järjestyksen vaalimisen lisäksi päivän postin nou-

taminen, osakuntalaisten tiloihin päästäminen sekä roskien vienti. Päivystyksestä vastasivat apuisän-

nät. Pe 29.6. järjestettiin isännistön virkistyspäivä, jossa mukana oli 7 henkilöä. Isännistön omassa ta-

pahtumassa oli ohjelmassa grillausta, saunomista sekä syyskauden toiminnan suunnittelua Mäkelän-

rinteen kerhotiloissa. 
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3 MAAKUNTATOIMINTA 

Lisätäksemme yhteydenpitoa pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa, kutsuimme heidät käymään 

luonamme 3.5.2012 uusissa osakuntatiloissamme, joita he eivät vielä olleet päässeet näkemään. Vie-

railun aluksi pidimme lyhyen esittelyn osakunnan tiloista, toiminnasta ja historiasta. Sen jälkeen siir-

ryimme kahvitarjoiluihin ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista, pääpainona Pohjois-Karjalaa ja 

opiskelijoiden oloja koskevat asiat. Vierailulle osallistui 10 osakuntalaista ja melkein kaikki kansanedus-

tajat. 

Tämän vuoden kesäretkemme (18.–19.8.2013) suuntautui Liperiin. Ohjelmaan kuului kunnanhallituk-

sen puheenjohtajan esittely kunnasta, minkä jälkeen pääsimme kiertelemään ja tutustumaan laajem-

minkin Liperiin ja jo Tuntemattomasta sotilaasta tuttuun Paloaukean ympäristöön sekä paikalliseen 

koulukompleksiin. Tarjotun lounaan jälkeen suuntasimme vierailulle seniorimme maitotilalle Viinijär-

velle, josta jatkoimme illanviettoon kuraattorimme mökille. Kesäretkelle osallistui tänä vuonna 8 hen-

kilöä. 

Yleisemmin itäsuomalaista kulttuuria ja yhteismaakunnallista toimintaa ylläpiti tänä vuonna ensim-

mäistä kertaa järjestetyt Itäsuomalaiset kesäjuhlat 25.8.2012. Akateemisessa hengessä juhlistimme ja 

vaalimme itäsuomalaisia perinteitä pääkaupungissa yhdessä Östra Finlands Nationin ja Wiipurilaisen, 

Savolaisen sekä Kymenlaaksolaisen Osakunnan kanssa. 

Olimme mukana yhdessä Wiipurilaisen Osakunnan kanssa järjestämässä tämän vuotisia Karjalaisen 

Nuorisoliiton syyspäiviä Helsingissä 13.–14.10.2012. Ohjelmistoon kuului tutustumista Karjalaiseen 

kulttuuriin ja ajanviettotapoihin muun muassa kyykkäturnauksen ja kansanlaulujen sekä –tanssien 

merkeissä. Akateemista kulttuuria toimme puolestaan esille illalla järjestämillämme sitseillä sekä seu-

raavan päivän silliaamiaisella. 

Kunnallisvaalien ja Pohjois-Karjalan kansanedustajien kiireisyyden takia jouduimme siirtämään syksylle 

aiotun eduskuntavierailun vuoden 2013 helmikuulle. 
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4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Vuoden 2012 kansainvälinen toiminta alkoi perinteiseen tapaan vuosijuhlavieraiden saapumisella 

Korp! Vironiasta. Edellisenä vuonna elvytettyä perinnettä useamman osakuntalaisen lähettämisestä 

vapuksi Tarttoon päätettiin jatkaa, ja tämä vuonna sinne matkustikin jo viisi henkilöä. Matka oli oikein 

onnistunut. 

Myöhemmin toukokuussa elvytettiin toista hieman unohdukseen painunutta perinnettä, kun kaksi 

osakuntalaista vieraili Västmanlands-Dala Nationin Vårbal-tapahtumassa Uppsalassa. Tämäkin vierailu 

oli sujunut hyvin, ja toiveita matkan uusimisesta seuraavana keväänä esitettiin. 

Osakunnan kansainvälistä toimintaa on kahden kuluneen vuoden ajan pyritty laajentamaan pelkän 

vastavuoroisen juhlissa vierailemisen lisäksi epämuodollisempiin tapaamisiin ja yhdessäoloon. Niinpä 

olikin alkusyksystä miellyttävä yllätys saada pyyntö esitellä Helsinkiä kahdelle puolalaiselle korporaa-

tioylioppilaalle (Korp! Arkonia).  Muutoinkin toimintaa vietiin hieman uusille urille, ja kansainvälisen 

toiminnan puitteissa järjestettiin ekskursioita elokuvateatteri Orioniin katsomaan virolaisen elokuvan 

klassikkoteoksia. 

Vuoden juhlavierailukausi päättyi Korp! Vironian vierailuun osakunnan perinnejuhlassa Praasniekoissa. 
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5 FUKSITOIMINTA 

Vuonna 2012 fuksimajureina toimivat Katri Parviainen ja Heidi Pikkarainen. Fukseille järjestettiin moni-

puolista toimintaa, jossa tutuiksi tulivat niin oma osakunta, muut osakunnat kuin Helsingin yliopistokin. 

Lisäksi fuksimajurit järjestivät vuoden 2013 alussa Pohjois-Karjalassa abi-infokiertueen, jossa Helsingin 

yliopiston opiskelumahdollisuuksia esiteltiin maakunnan lukiolaisille.  Alta löytyvät fuksimajureiden 

järjestämät tapahtumat. 

3.9. Yliopiston avajaiset  

Avajaisissa Karjalaisella Osakunnalla oli oma pisteensä, jolla päivystimme Katrin kanssa klo 12-17. 

Myimme sekä osakunnan, että DGO:n haalarimerkkejä ja laulukirjoja. Jaoimme lisäksi fuksipuukelloja 

syksyn tapahtumaliitteen kera sekä tietenkin karkkia. Innokkaita tiedonjanoisia ihmisiä riitti yllin kyllin 

ja uusia fukseja kävi kirjoittautumassa matrikkeliin ruhtinaalliset yhdeksän kappaletta. Mukaan mahtui 

niin nuoria juuri lukiosta päässeitä opiskelijoita, kuin vanhempiakin osakunnasta kiinnostuneita henki-

löitä.  

Syyskuu Fuksipäivystykset 

Syyskuun ajan järjestimme DGO:lla fuksipäivystyksiä jokaisella viikolla tiistaista torstaihin klo 18-19. 

Paikalla kävi harvakseltaan muutamia uusia fukseja lähinnä matrikkeliin kirjoittautumassa, niin että 

lopulliseksi uusien fuksien määräksi tuli 15. 

9.9. Fuksipiknik 

Ullanlinnan mäellä järjestettiin fuksipiknik uusille ja myös vanhoille osakuntalaisille puolen päivän jäl-

keen. Lähdimme piknik- paikalle yhdessä osakunnalta, mikä helpotti myös tarjottavien eväiden kulje-

tusta. Tapahtumaan osallistui fuksimajureiden lisäksi kaksi fuksia sekä neljä vanhempaa osakuntalaista. 

Vietimme rentoa päivää hyvästä ruuasta ja seurasta nauttien sekä keskustelimme osakuntatoiminnasta 

ja fukseja askarruttavista asioista. Kävimme läpi tulevia tapahtumia ja esittelimme sivussa myös muu-

tamia osakunnan keskeisimpiä virkatehtäviä. 

22.9. Fuksisitsit 

Fuksien ensimmäiset sitsit pidettiin DGO:lla hilpeissä tunnelmissa. Akateemisen pöytäjuhlan saloihin 

halusi tutustua kymmenkunta fuksia sekä saman verran civiksiä. Alkuillan hämmennyksen jälkeen gla-

seeraukset alkoivat jo sujua, eikä laulaminenkaan enää ujostuttanut. Loppua kohden meno parani enti-
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sestään. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli hyvin järjestetty ja onnistunut. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittä-

västi. 

1.10. Uusien ilta 

Uusien illan järjestimme DGO:n tiloissa kello 18 alkaen. Fukseja tuli paikalle seitsemän, osa viihtyi pi-

dempään, osa kävi vain nopeasti pyörähtämässä. Civiksiä tapahtumaan osallistui kuta kuinkin kahdek-

san. Alkuun pidimme pienen esittelykierroksen, jonka jälkeen sana oli vapaa. Herkkujen lomassa poh-

dimme yhdessä fukseja askarruttavia kysymyksiä, minkä jälkeen katsoimme lyhyen piirroselokuvan.  

6.10. DGO:n fuksisuunnistus 

Suunnistukseen osallistui Karjalaisen osakunnan puolesta tällä kertaa kaksi osakuntalaista, mutta on-

neksi muiden osakuntien aktiiviset fuksit pelastivat tapahtuman. Rasteja oli kuusi kappaletta, jokaiselta 

osakunnalta kaksi. Tunnelma oli hilpeä ja meno hauskaa. Saimme fukseilta runsaasti positiivista palau-

tetta. 

19.10 Osakuntien yhteinen fuksisuunnistus  

Tapahtumaan osallistui muutama fuksi Karjalaiselta osakunnalta, muilta hieman enemmän. Rasteja 

kierrettiin monella osakunnalla, eikä meno käynyt missään vaiheessa tylsäksi. DGO:lla oli fuksiaisissa 

yhteinen monitoimitehtäviä sisältävä rasti.  Suunnistus huipentui Hämäläisen osakunnan tiloissa järjes-

tettyihin rengastusbileisiin. 

7.11. Uusien ilta 

Toinen uusien ilta järjestettiin Vallilassa A-talon kerhohuoneella. Mukaan osallistui kolme fuksia sekä 

kolme vanhempaa osakuntalaista fuksimajureiden lisäksi. Pelasimme yhdessä lautapelejä ja keskuste-

limme osakuntatoiminnasta. Tarjolla oli lisäksi kaikenlaista pientä syötävää. 

8.12. Pikkujoulut 

Fuksit järjestivät onnistuneesti tänäkin vuonna osakunnan pikkujoulut, jonne osallistui parisenkym-

mentä osakuntalaista. Tarjolla oli muun muassa puuroa, torttuja, pipareita ym. jouluisia herkkuja. 

Myös joulupukki vieraili paikan päällä. 

2.-4.1.2013 Abi-infokiertue Pohjois-Karjalassa 

Keskiviikkona kävimme esittelemässä Katrin kanssa Helsingin yliopistoa ja Karjalaista Osakuntaa Niini-

vaaran lukiolla Joensuussa. Torstaina olivat vuorossa Joensuun normaalikoulun lukio sekä Lyseon lukio. 

Anna Eronen kävi Kiteen, Tohmajärven ja Pyhäselän lukioissa. Perjantaina Anna vieraili Enossa ja Kon-
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tiolahdella. Heidi vieraili Polvijärvellä. Joensuun Yhteiskoulun lukion hoidimme Annan kanssa yhdessä. 

Jaoimme opiskelijoille Helsingin yliopiston sekä Karjalaisen osakunnan esitteitä. Kuuntelijoita oli muka-

vasti kaikilla lukioilla, riippuen tilaisuuden pakollisuudesta. 
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6 ASUNTOTOIMIKUNTA 

Osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallilassa, Patolassa ja Domus Academicalla) jaosta ja asun-

tohakemusten käsittelystä huolehti tuttuun tapaan asuntotoimikunta. Asuntotoimikunnan puheenjoh-

tajana toimi vuonna 2012 varakuraattori Emmi Torikka. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuului 

Vallilan ja Patolan asuntovastaavat sekä 4 osakunnan vaalikokouksessa valittua jäsentä. Asuntotoimi-

kunta kokoontui vuoden aikana ainoastaan kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla jaettiin asuntoja. Asun-

toihin liittyvät tärkeät käytännön asiat, kuten vuokrasopimukset, hoitivat asuntovastaavat eli Vallilassa 

Taru Nousiainen ja Patolassa Paavo Pirhonen. 

Vuonna 2012 kevään asuntohaussa jaettiin 29 asuntoa, joista 16 sijaitsi Vallilassa ja 13 Patolassa. Asun-

tojenjakokokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2012. Kovin kilpailu käytiin Vallilan pienimmistä yksiöistä. 

Kaikki Vallilasta asunnon saaneet olivat osakunnan aktiivijäseniä. Myös Patolan asuntoihin hakemuksia 

tuli runsaasti. Asuntojaon tuloksista ei tullut yhtään valitusta. 

Fuksiasuntohaun hakuaika oli vuonna 2012 hieman aiempia vuosia aikaisemmin, eli kesäkuun lopusta 

heinäkuun alkuun (25.6 − 11.7.2012). Hausta tiedotettiin osakunnan nettisivuilla sekä Pohjois-Karjalan 

paikallisessa sanomalehdessä Karjalaisessa kolmena eri päivänä ilmestyneellä ilmoituksella. Asunto-

toimikunta kokoontui jakamaan asunnot heti haun päätyttyä keskiviikkoiltana 11.7.2012. Jaettavana oli 

yhteensä 10 asuntoa, joista kuusi oli Vallilassa sijaitsevia yksiöitä ja neljä soluasuntopaikkaa Domus 

Academicalla. Hakemuksia Vallilan yksiöihin tuli runsaasti, mutta soluasunnot herättivät vähemmän 

kiinnostusta. Jakaminen suoritettiin sääntöjen mukaisesti arvonnalla ja onnekkaille asunnonsaaneille 

ilmoitettiin henkilökohtaisesti.  

Osallistujamäärät kokouksissa 

14.4.2012 Asuntojenjakokokous, 6 henkilöä 

11.7.2012 Fuksiasuntojakokokous, 5 henkilöä 
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7 KULTTUURI JA LIIKUNTA 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta 

Vuonna 2012 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Kaisa Kortelainen. Kulttuuriekskursioita 

järjestettiin monipuolisesti näyttelyihin, konsertteihin ja elokuviin. Kävijöitä riitti tasaisesti eri tapah-

tumiin. Alla kulttuurisihteerin järjestämät tapahtumat. 

8.2. Ilmaiskonsertti Noin tunti musiikkia - Fanny Söderström & Emma Teränen 

Osallistujamäärä: 1 henkilö 

17.2. Näyttely Thank you for the music Kiasmassa 

Osallistujamäärä: 5 henkilöä 

23.3. Avanti!n konsertti Vanhalla ylioppilastalolla, osa IHME -nykytaidefestivaalia 

Osallistujamäärä: 2 henkilöä 

18.4. Taidetta meille - opiskelijakortilla ilmaiseksi Ateneumiin 

Osallistujamäärä: 4 henkilöä 

24.5. Kellariteatteri: Hakukone - verkkopalveluista inspiroitunut improvisoitu esitys  

Osallistujamäärä: 2 henkilöä 

27.9. Aladdin -musikaali Aleksanterin teatterilla 

Osallistujamäärä: 4 henkilöä 

16.10. Konserttiekskursio 

Osallistujamäärä: ei tiedossa 

24.10. Elokuva Orionissa: Tohtori Outolempi, eli: Kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakasta-

maan pommia 

Osallistujamäärä: ei tiedossa 

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 

Vuonna 2012 kevään ekskursiomestari järjesti osakuntalaisille tutustumiskäynnin Fazerin tehtaalle 

Vantaalle 10.2.2012. Mukana makealla retkellä oli 16 henkilöä. Toinen kevään ekskursio suuntautui 

keilaradalle Kallion Fun Bowlingiin kuuden osakuntalaisen voimin 26.4.2012 

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 



16 

 

Ensimmäinen tapahtuma oli 15.11 pidetty trappistiolutilta. Osallistujia oli 8. Illan mittaan maisteltiin 

trappistioluita ja puhuttiin rennossa ilmapiirissä. Puheenaiheet vaihtelivat osakunnan menneestä vuo-

desta aina historiaan, politiikkaan ja sen hetkisiin päivän puheenaiheisiin. Rahaa iltaa varten anottiin 

50€ ja osallistujien omavastuu oli 2€. 

Toinen tapahtuma oli akateeminen joulukonsertti 14.12 Kallion kirkossa. Osallistujia oli 4. Joulukonser-

tissa kuunneltiin osakuntalaisten kuorojen lauluja ja laulettiin jokunen yhteislaulu. Rahaa haettiin osa-

kunnalta 5€ per osallistuja ja omavastuu oli 2€. 

Tapahtumien lisäksi kappalaisen roolissa pidin praasniekoissa saarnan, joka käsitteli sarkastisesti Suo-

men nykytilaa ja lisäksi hieman osakunnan mennyttä vuotta sekä tulevia haasteita.  

7.4 Liikunta 

Osakunnan liikuntatoiminta vilkastui hieman edellisistä vuosista. Sählyn lisäksi lajivalikoima laajentui 

muun muassa sulkapalloon ja polkupyöräilyyn.  

Vuoden 2012 aikana liikuntatoimintaan kuului viikoittainen sählyvuoro keskiviikkoisin Kumpulan liikun-

takeskuksessa. Sählyvuoro oli yhteinen Wiipurilaisen Osakunnan, Kymenlaakson Osakunnan ja Karjalai-

sen Osakunnan välillä. Pelaajia oli normaalisti kymmenkunta. Pelaamaan pystyi tulemaan ilman ennak-

koilmoittautumista.  

Lisäksi järjestettiin seuraavia tapahtumia: 

30.1 Jousiammuntaekskursio Wilhelm Tell –jousiammuntaseuran alkeisammuntoihin. Ammunta järjes-

tettiin Katri Valan väestönsuojassa. Wilhelm Tell –seuran jäsenet opastivat ammuntaan, minkä jälkeen 

harjoitteluaikaa oli noin kaksi tuntia. Ajankohdasta johtuen paikalla oli vain yksi osakuntalainen.  

4.2. käytiin kokeilemassa sulkapalloa Kumpulan liikuntakeskuksessa.  Vuoro oli osakunnan kustantama, 

ja paikalla oli neljä osakuntalaista. Neljällä hengellä saatiin aikaan rento nelinpeli. 

10.4. Karjalainen Osakunta osallistui kolmen hengen joukkueella osakuntien curling-turnaukseen Ou-

lunkylän curling-hallissa. Kovasta yrityksestä huolimatta voitto jäi edelleen saavuttamatta. 

Kesä/heinäkuu. Liikunnanohjaaja järjesti lenkkeilyä muutamana torstaina kesäkuun ja heinäkuun aika-

na. Juoksulenkillä käytiin viisi kertaa kahden hengen voimin. Lenkkien pituudet vaihtelivat 6-12 km:iin. 
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29.9. Osakunnan pyöräretki Porkkalanniemeen. Mukana oli neljä henkilöä ja matkaa taitettiin noin 115 

kilometriä. Reitti kulki ensin Kirkkonummelle, josta siirryttiin Porkkalanniemeä kohti. Perillä pidimme 

taukoa nuotiopaikalla ennen kuin lähdimme takaisin Helsinkiä kohti. Pyöräilyssä kului kaikkiaan koko 

päivä, ajoaika oli 5h 55 min. Retkeä varten ei tarvinnut olla hiilikuituista maatiepyörää, vaan halvem-

millakin pyörillä pysyi hyvin mukana. Esimerkiksi yksi osallistuja polki koko matkan käytännössä vaih-

teettomalla pyörällä. Sää suosi melkein koko matkan; viimeisen tunnin aikana kastuttiin huolellisesti. 

31.10. Toistamiseen järjestetty Domus Gaudiumin osakuntien kartingekskursio Formula Center Helsin-

kiin. Mukana oli 14 osakuntalaista, joista kuusi karjalaista, viisi kymäläistä ja kolme wiipurilaista. Laji on 

aloittelijaystävällinen ja ensikertalaisetkin pääsivät hyvään vauhtiin viimeistään finaaleissa. Ajot koos-

tuivat 10 minuutin aika-ajoista ja 10 minuutin kilpailusta. Yhtä aikaa radalla oli seitsemän kuljettajaa. 

A-finaalin voiton vei lopulta KO:n Pekka Torvinen. 

22.11. VMP Studentgame Jokerit-Lukko Hartwall Areenalla. VMP Group tarjosi opiskelijoilla jääkiekko-

ottelun, ja paikalle saapui yli 1000 opiskelijaa. Osakunta osallistui tapahtumaan 16 hengen ryhmällä, 

jossa oli muutama Otaniemen vahvistus. Valitettavasti Jokerit voittivat 4-0. 
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8 PIENI PUUKELLO 

Pieni Puukello ilmestyi neljä kertaa, joista kaksi numeroa keväällä ja toiset kaksi syksyllä. Lisäksi teimme 

yhdessä fuksimajureiden kanssa uusille opiskelijoille suunnatun Fuksi-Puukellon syksyn alussa. Vuonna 

2012 Puukellon päätoimittajana toimi Riina Parviainen ja toimitussihteerinä Heikki Karvinen. Puukellon 

toimituskuntaan kuuluivat Katri Parviainen, Pekka Torvinen, Katja Orpana, Hanna Ahtonen, Tuomas 

Puumalainen sekä Juho Eskelinen. Toimituskunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana, noin kuukausi 

ennen jokaisen numeron deadlinea. 

Puukelloon saatiin juttuja hyvin sekä toimituskuntalaisilta että pari kertaa myös muilta osakuntalaisilta. 

Lisäksi jokaisessa numerossa oli yhden osakunnan seniorijäsenen kirjoittama juttu.   
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9. KERHOT 

9.1 Gourmet-kerho 

Karjalaisen Osakunnan Gourmet-kerhon tarkoituksena on tarjota ruoanlaitosta kiinnostuneille mahdol-

lisuus kokeilla isolla joukolla ja hyvin varustetulla keittiöllä sellaisia ruokalajeja, joita ei välttämättä olisi 

mielekästä kokeilla yksin pienessä opiskelija-asunnon keittiössä. Gourmet-ruoka ei ole pääideana, mut-

ta ruoat pyritään tekemään hyvistä raaka-aineista mahdollisimman pitkälle itse. Kokoukset rakenne-

taan useimmiten jonkun teeman ympärille, joka voi olla esimerkiksi aikakausi, maa, raaka-aine tai val-

mistusmenetelmä. Osakunta subventoi ruoka-aineiden hankintakuluja, jolloin kerhon kokoontumisissa 

saa myös ison aterian muutamalla eurolla. 

Kerhon kokoontumisiin kutsutaan yleensä myös samoissa tiloissa toimivien muiden järjestöjen jäseniä. 

Tarkoituksena on paitsi kehittää järjestöjen välisiä suhteita, myös saada kokoontumisiin riittävästi ih-

misiä, jolloin osallistujakohtainen maksuosuus pienenee. Lisäksi näin saadaan varmemmin riittävästi 

osallistujia erikoisempiinkin teemoihin. 

Pieni haaste on aina ollut suunnitella ruoat siten että kaikille riittää jotain tekemistä, koska pelkkä sei-

soskelu on tylsää. Tästä syystä kokousten osallistujamäärä oli pääsääntöisesti rajoitettu kymmeneen. 

Poikkeukseksi jätettiin marttojen kanssa pidetty yhteinen kokoontuminen, koska sinne haluttiin riittä-

västi kiintiöitä molemmille järjestöille. Kerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Antti Räty ja kerho 

kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Eritellen kokoontumiset olivat: 

2.2. Gourmet-pikaruokaa 

Teeman ideana oli kokeilla, että ruoanlaiton harrastuksen mielessä huonossa maineessa olevasta pika-

ruoastakin saa hyvää, jos ruokalajeihin ja niiden valmistukseen viitsii kiinnittää huomiota.  Teemaa oli 

pyydetty edellisenä vuonna, mutta sitä ei ehditty tuolloin vielä toteuttaa.  Ruokalajeina oli äyriäispiz-

zaa, itse uppopaistettuja ranskalaisia perunoita, gourmet-hampurilaisia, ciabatta-leivällä, erilaisia pirte-

löitä ja suklaamuffineita. Osallistujia 8 henkeä. Mukana oli edustajia kaikista kolmesta osakunnasta. 

27.3. Gourmet-kerho ja Hyvät Martat ry: Kalaisia alkuruokia 

Hyvät Martat ry muutti osakuntien kanssa samoihin tiloihin HYY:n uuden tilanjaon johdosta vuoden 

2012 alussa. Koska ainakin stereotyyppisesti Marttojen toimintaan kuuluu ruoanlaitto, kerhossa halut-
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tiin hyödyntää toimintaideaa tutustuttamaan järjestöjen aktiiveja toisiinsa.  Inka Ora, Marttojen yh-

teyshenkilö ja edustaja osakuntien yhteisessä huoneistotoimikunnassa, suunnitteli kokoontumisen 

teemaksi "kalaisia alkuruokia".  Ruokalajeina tehtiin: Toast skagen, blinejä Strömsön tapaan, sitruuna-

graavattua lohta, kylmäsavulohirullia, kalakeitto, cevicheä, punasipulisiikaa ja saaristolaisleipää. Osal-

listujia yhteensä 12 henkeä. Mukana oli edustajia KO:sta, martoista ja KyOsta. 

16.5. Gourmet-kerhon piknik 

Tapahtuman ideana oli kokeilla perinteisiä piknik-ruokia alusta lähtien itse tehden (muun muassa pe-

runasalaatin majoneesi). Tarkoituksena oli myös syödä ruoat ulkona jossain läheisessä puistossa, mutta 

valitettavasti sää oli sateinen, joten ruoat syötiin osakuntatiloissa.  Tämän lisäksi myös lukuvuodessa 

melko myöhäinen ajankohta on saattanut johtaa normaalia pienempään osallistujamäärään, koska osa 

opiskelijoista oli jo lähtenyt kaupungista. Ruokalajeina oli: Savukalkkunasalaatti, ranskalaiset patongit, 

itsetehty perunasalaatti ja sitruunapiirakka mansikoiden ja kermavaahdon kanssa. Osallistujina oli yh-

teensä 6 henkeä KO:sta ja KyOsta. 

27.9. Gourmet-kerhon sadonkorjuu  

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen pidettiin 27.9. Teemana oli vähän vanhahtavasti yksinkertainen 

sadonkorjuu, mutta kokous houkutteli ennätysnopeasti täydet 10 osallistujaa. Mukana oli edustajia 

kaikista kolmesta osakunnasta. Listalla oli alkuruokana kanttarelli-parmankinkkubruschettaa, pääruo-

kana hanhenrintaa ja uunipaahdettuja maa-artisokkia ja jälkiruokana omenapaistosta. Osallistujia yh-

teensä 10 henkeä KO:sta, KyOsta ja WiOsta. 

1.11. Venäjä, Venäjä, Venäjä... 

Syksyn toisena teemana oli Venäjä ja alateemana myös useasti ehdotetut sisäelinruoat. Listalla tehtiin 

Rossolnik-keittoa (munuaiskeittoa), maksavarenikkeja, stroganoffia, perunagaluskoja ja syrnikkejä hil-

lon kera. Osallistujia yhteensä 8 henkeä KO:sta ja KyOsta. 

7.12. Pipari-ilta 

Marraskuun kokoontumisen jälkeen kerhon budjetti ei olisi enää riittänyt täyteen ateriaan, joten vii-

meinen kokoontuminen pidettiin pikkujouluhenkisesti jouluteemaisena. Sosiaalisena leipomisena kek-

simme kokeilla tehdä piparitalon Domus Gaudiumin mallilla. Talo säästettiin syötäväksi seuraavana 

päivänä vietettäviin osakunnan pikkujouluihin. Osallistujia yhteensä 7 henkeä. Tällä kertaa kaikki 

KO:sta. 
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9.2 Juristikerho 

Virkailijat ja jäsenet 

Puheenjohtaja: Emma Kostamo 

Sihteeri: Karoliina Kontturi 

Taloudenhoitaja: Suvi Okkonen 

Emäntä: Sofia Shah 

Isäntä: Matti Kuokkanen 

Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Tatu Hirvonen, 

Laura Kallinen, Emma-Lotta Kinnunen, Kaisa Laine, Henri Nousiainen, Taru Nousiainen ja Marja 

Reijonen. 

Toiminnasta yleisesti 

Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota Pohjois-

Karjalasta kotoisen oleville Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kokoontu-

mispaikka ja mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Kerhon pyrkimyksenä on lisäksi ajaa jäsentensä etu-

ja sekä pitää yhteyttä kerhon senioreihin, muiden osakuntien juristikerhoihin, ainejärjestö Pykälä 

ry:hyn ja Karjalaiseen Osakuntaan. Toimintaan kuuluivat vuonna 2012 kokoukset, vapaamuotoisemmat 

tapaamiset, ekskursiot, vuosijuhlat sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin. 

Tapahtumat 

Kevätkaudella pidettiin 5 kokousta (19.1, 29.2, 21.3, 25.4, 25.5.) ja syyskaudella 3 kokousta (28.9,25.10, 

28.11.). Helmikuun kokous oli vuosikokous, lokakuun kokous avoin kokous, jonne olivat tervetulleita 

myös kerhon seniorit, Karjalaisen Osakunnan sekä Pykälä ry:n jäsenet. Marraskuun kokous oli vaaliko-

kous. Juristikerhon pikkujoulut järjestettiin 14.12. Lokakuun avoimessa kokouksessa ohjelmassa oli 

lisäksi alustus ajankohtaisesta oikeudellisesta aiheesta. Alustajana toimi kerhon seniori Kaarlo Haka-

mies, joka esitteli osanottajille väitöskirjaansa. Kokoukset järjestettiin pääasiallisesti osakunnan tiloissa 

Domus Gaudiumilla ja niissä kävi keskimäärin 7 - 8 henkilöä. Erityistapauksissa, kuten avoimessa koko-

uksessa, osallistujamäärä oli suurempi. Lisäksi juristikerhon senioreita vieraili silloin tällöin kokouksissa. 

Tilintarkastus pidettiin 27.2.2012. Paikalla olivat Juristikerhon kaksi tilintarkastajaa sekä kerhon pu-

heenjohtajat ja taloudenhoitaja vuosilta 2011 ja 2012. 
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24.3.2012 järjestettiin Juristikerhon vuosijuhla Kevätkäräjät. Juhla sisälsi vierailun Magnusson Helsinki 

Asianajotoimisto Oy:ssä, cocktail-tilaisuuden kerhomme seniorin Pirkko K. Koskisen luona sekä iltajuh-

lan ravintola Sipulissa. Vuosijuhliin osallistui Juristikerhon jäsenten lisäksi kerhon senioreita sekä edus-

tajia muiden osakuntien juristikerhoista ja Pykälä ry:stä. Osallistujia oli yhteensä 47. 

Toukokuussa järjestettiin ekskursio Helsinki African Film Festivalille. Syyskuussa Juristikerho esitteli 

toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille Pykälä ry:n punssikahveilla sekä 

(yhdessä muiden halukkaiden juristikerhojen kanssa) phuksiaisissa. Lisäksi syyskuun toimintaan kuului 

ekskursio Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalille. Lokakuussa juristikerholaiset osallistuivat kerhon 

seniori Kaarlo Hakamiehen väitöstilaisuuteen. 

Lisäksi kerholaiset ovat olleet mukana erinäisissä Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa sekä toimineet 

oman halukkuutensa mukaan Osakunnan viroissa. Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti Juristiker-

hon sähköpostilistalla ja sen lisäksi Juristikerhon senioreiden, Karjalaisen Osakunnan sekä Pykälä ry:n 

sähköpostilistoilla silloin, kun siihen oli syytä. Vuosijuhlakutsut toimitettiin kerhon senioreille ja muille 

tahoille postitse.  

9.3 Maanpuolustuskerho 

Maanpuolustuskerho on osakunnan turvallisuus- maanpuolustusaiheinen kerho, joka on avoin kaikille 

osakuntalaisille. Kerhon tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa ja ekskursioita alaan liittyen. 

Maanpuolustuskerhon puheenjohtajina toimivat vuonna 2012 Jussi Litja ja Antti Saarelainen. 

Maanpuolustuskerho vietti vuosijuhlaansa 13.4 Patolan asuntojen kerhohuoneella. Ennen juhlaa kerho 

järjesti ekskursion armeijatavaraliike Varustelekaan. Kerho oli järjestänyt tapahtumaan ruokaa ja juo-

maa sekä saunomismahdollisuuden. Osallistujia tapahtumassa oli kahdeksan. 

Kerho järjesti 14.12 vierailun Urho Kekkosen museoon Tamminiemessä. Vierailuun ja opastetulle kier-

rokselle osallistui viisi henkilöä. 

Tapahtumat ja osallistujamäärät: 

13.4 Maanpuolustuskerhon vuosijuhlat (8 henkilöä) 

14.12 Vierailu Tamminiemessä (5 henkilöä) 
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9.4 Spielka 

Puheenjohtaja 2012: Joonas Vaittinen 

Vuoden 2012 tapahtumat: 

Pe 25.3. Spielka Lautapeli-ilta, 10 hlö 

Pe 25.5. Spielka Lautapeli-ilta, 8 hlö 

La 26.5. Spielka: Frisbeegolf-ekskursio, 5 hlö 

Ti 16.10. Spielka: Lautapeli-ilta, 12 hlö 

Edellä mainitut Karjalaisen Osakunnan pelikerho Spielkan tapahtumat olivat kaikille pääkaupunkiseu-

dun korkeakouluopiskelijoille avoimia. Kaikissa tapahtumissa oli matala osallistumiskynnys, sillä aikai-

sempaa osaamista tai tietämystä pelattavista peleistä tai harrastettavista lajeista ei edellytetty tapah-

tumiin osallistumiseksi. Kaikki Spielkan tapahtumat olivat osallistujille maksuttomia. Osallistujat olivat 

enimmäkseen Karjalaisen Osakunnan jäseniä, mutta osallistujia saapui paikalle myös Wiipurilaisesta 

Osakunnasta (WiO), Kymenlaakson Osakunnasta (KyO) sekä Keskisuomalaisesta Osakunnasta (KSO). 

Vuonna 2012 Spielkan tapahtumiin osallistui kiitettävä määrä Helsingin yliopiston ensimmäisen vuo-

den opiskelijoita. 

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa tarkoitti käytännössä sitä, että Spielkan tapahtumista tiedotettiin 

KO:n sähköpostilistan lisäksi myös WiO:n, KyO:n sekä Eteläsuomalaisen osakunnan (ESO) sähköpostilis-

toilla. Vastavuoroisesti ESO:n oma pelikerho tiedotti omista vuoden 2012 tapahtumistaan Spielkan 

puheenjohtajan kautta KO:n listalla. 

Tapahtumien ulkopuolella Spielkan omistamat lautapelit ovat Domus Gaudiumin osakuntatilojen lehti-

salissa vapaasti käytettävissä normaaleina osakunnan päivystysaikoina, eli opetusperiodien aikaan ma-

pe klo 18-21. 
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10 TALOUS 

Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui säännöllisesti kerran 

kuukaudessa yleensä ennen osakunnan varsinaista kokousta. Osakuntaneuvoston asiat pystyttiin näin 

ollen käsittelemään tarvittavalla nopeudella, kun niitä ilmeni. Osakunnan arvokkaimpien omaisuus-

tyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan Karjalaisen Osakunnan tukirahasto.  

Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n toiminta-avustuksesta sekä lehtituesta. Li-

säksi Helsingin yliopisto tuki apurahalla tammikuussa järjestettyä abi-infokiertuetta. Suurin ja osakun-

nan toiminnalle elintärkeä rahallinen tuki saatiin Karjalaisen Osakunnan tukirahastolta. Vuonna 2012 

osakunnan menot kasvoivat oletettua nopeammin, sillä osakunnan lehden Pienen Puukellon painatus-

kustannukset kasvoivat ja myös osa osakunnan tapahtumista ylitti budjettinsa. Tulevana vuonna me-

noihin on kiinnitettävä tarkempaa huomiota.  
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11 YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA 

Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses järjestää toimintaa kuukausittain. Osakun-

talaiset ovat tervetulleita suurimpaan osaan senioreiden tapahtumista. Erityisesti yhteistoimintaa sil-

mällä pitäen järjestetään senioripäivälliset keväällä sekä seniorisaunailta syksyllä. Vuonna 2012 se-

nioripäivälliset järjestettiin 17.3 sekä seniorisaunailta 8.9. Saunaillan yhteydessä tietokirjailija Petri 

Neuvonen piti esitelmän Viipurin arkkitehtuurista. 

Yhteistyö seniorijärjestön kanssa oli vuonna 2012 myös jatkuvaa. Seniorit tukivat osakuntaa osallistu-

malla aktiivisesti muun muassa Karjalaisuus nykypäivänä -seminaariin 31.10 sekä itsenäisyyspäivän 

järjestelyihin. Senioreiden läsnäolo oli erityisen tärkeää Karjalaisen Osakunnan tukirahaston toiminnas-

sa, johon he toivat tärkeää jatkuvuutta ja kokemusta. Nuoremmat seniorit osallistuivat aktiivisesti 

myös osakunnan normaaleihin tapahtumiin. Seniorijärjestö tuki osakuntalaisia myös rahallisesti palkit-

semalla aktiivisimman fuksin Simo Brofeldt -stipendillä. 
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12 POHJOIS-KARJALAN VALTUUSKUNTA 

Pohjois-Karjalan valtuuskunta on osakunnan piirissä 50 vuotta sitten syntynyt järjestö, jonka tavoittee-

na on koota vaikuttajia kaikilta elämänaloilta edistämään Pohjois-Karjalan maakunnan asioita. Osakun-

nalla on yhä tärkeä rooli valtuuskunnan toiminnassa. Osakunta muun muassa hyväksyy valtuuskunnan 

uudet jäsenet ja kuraattori edustaa osakuntaa valtuuskunnan työvaliokunnassa. Myös valtuuskunnan 

sihteeri valitaan osakunnasta. 

Vuonna 2012 valtuuskunta järjesti kaksi yleiskokousta, toisen Joensuussa 18.4 ja toisen Helsingissä 

osakuntatiloissa 10.9. Työvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa vuoden aikana. Osakunnan rooli 

toiminnassa korostui entisestään valtuuskunnan tulevan 50-vuotisjuhlan takia. Tulevan vuosijuhlan 

järjestelyt olivat käynnissä koko syksyn ajan yhteistyössä valtuuskunnan kanssa. 
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13 OSAKUNNAN KOKOUKSET 

Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja Sihteeri Muuta 

18.1.2012 11+7 

kuraattori 

Antti Saarelainen Martta Huttu 

osa viroista jaos-

sa 

9.2.2012 10+4 

kuraattori 

Antti Saarelainen Martta Huttu 
  

13.3.2012 15+2 

kuraattori  

Antti Saarelainen Martta Huttu 
  

12.4.2012 10+2 

kuraattori  

Antti Saarelainen Piia Pekonen 
  

9.5.2012 12+3 

kuraattori 

 Antti Saarelainen Anna Eronen 

osa viroista jaos-

sa 

13.9.2012 10+3 

kuraattori  

Antti Saarelainen Martta Huttu 
  

11.10.2012 12+3 

kuraattori 

 Antti Saarelainen Martta Huttu 
  

6.11.2012 10+2 

kuraattori 

 Antti Saarelainen Martta Huttu 
  

29.11.2012 17+4 

kuraattori  

Antti Saarelainen Martta Huttu 

vaalikokous 

12.12.2012 13+7 

kuraattori  

Antti Saarelainen Martta Huttu 

osa viroista jaos-

sa 

 

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään. 
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14 TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA 

Kunniamerkit   Ei jaettu vuonna 2012 

Ansiomerkit   Antti Räty 

   Outi Tiainen 

Harrastusmerkit  Anna Eronen 

   Martta Huttu 

   Janne Kangaskesti 

   Aino Kurki 

   Marjo Rastas 

   Heikki Karvinen 

   Samuli Kettunen 

Lipunkantaja   Jussi Litja 

Varalipunkantaja  Marjo rastas 

Seniorikannu   Emmi Torikka 

KyO-KO kuppi  Pekka Torvinen 

Emännän pienoisavain  Maria Sormunen 

Värienkanto-oikeus  Mikk Romulus (Korp! Vironia) 
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15 OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

Inspehtori   Dennis Bamford 

Kuraattori   Antti Saarelainen  

Varakuraattori  Emmi Torikka 

Sihteeri   Martta Huttu 

Taloudenhoitaja  Piia Pekonen 

Isännät   Leena Pohjamo 

   Joonas Vaittinen 

Emäntä   Pekka Torvinen  

Toiminnanohjaaja  Outi Tiainen 

Tiedotussihteeri  Anna Eronen 

Fuksimajurit   Katri Parviainen 

   Heidi Pikkarainen 

Vuosijuhlamestarit  Anna Eronen 

   Kaisa Kortelainen 

Arkiston- ja kirjastonhoitaja Janne Kangaskesti 

Historioitsija   Matti Kuivalainen 

Kulttuurisihteeri  Kaisa Kortelainen 

Ekskursiomestarit  Taru Nousiainen  

   Riina Parviainen 

Kv-sihteeri   Outi Tiainen   

Maakuntasihteeri  Samuli Rantala 

Vaalipäällikkö  Juho Eskelinen 

Valokuvaaja   Juho Eskelinen 

Kappalainen   Tuomas Puumalainen 

Liikunnanohjaaja  Heikki Karvinen 

Puukellon päätoimittaja  Riina Parviainen 

Puukellon toimitussihteeri  Heikki Karvinen 
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Nettivastaava  Olli Salminen 

Asuntovastaavat  Taru Nousiainen (Vallila) 

   Paavo Pirhonen (Patola) 

Apuisännät   Miikka Alastalo 

   Juho Eskelinen 

   Niklas Junell 

   Mark Müller 

   Katja Orpana 

   Pekka Pennanen 

   Tuomas Puumalainen 

   Ilja Ratilainen 

   Olli Salminen 

   Jenni Sistonen 

   Niko Tuhkanen 

Apuemännät   Hanna Ahtonen  

   Martta Huttu 

   Elina Inkilä  

   Laura Kallinen  

   Janiina Knuuttinen (syksy) 

   Tytti Kokko (syksy) 

   Tiina Kontkanen (kevät) 

   Aino Kurki (syksy) 

   Taru Nousiainen (syksy) 

   Heidi Pikkarainen 

   Katri Parviainen  

   Antti Räty 

   Maija Sippo (kevät) 

   Maria Sormunen 

   Eeva Tapanen 
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   Tiina Vaittinen 

   Hinni Vo 

Osakuntaneuvosto  Juho Eskelinen 

   Niklas Junell 

   Jussi Litja 

   Piia Pekonen 

   Antti Räty 

   Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta  

   kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja 

   tiedotussihteeri. 

Toverineuvosto  Dennis Bamford (virkansa puolesta) 

   Antti Saarelainen (virkansa puolesta) 

   Teemy Meriläinen 

   Antti Räty (syksy)   

   Outi Tiainen 

   Johanna Ursin-Escobar (kevät) 

Laulunjohtaja  Veera Hatakka 

Toiminnantarkastajat  Harri Hietala 

   Harri Pohjamo 
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16 TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT 

Asuntotoimikunta  Hanna Ahtonen 

   Heikki Karvinen 

   Riina Parviainen 

   Eeva Tapanen 

Vuosijuhlatoimikunta  Jussi Litja 

   Samuli Rantala 

   Antti Räty 

   Toimikuntaa johtavat vuosijuhlamestarit. Lisäksi  

   toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isännät, emäntä ja 

   toiminnanohjaaja. 

Puukellon toimituskunta  Hanna Ahtonen 

   Juho Eskelinen 

   Katja Orpana 

   Katri Parviainen 

   Tuomas Puumalainen 

Kv-toimikunta  Janne Kangaskesti 

   Leena Pohjamo 

   Ilja Ratilainen 

   Joonas Vaittinen 

Koulutustoimikunta  Anna Eronen 

   Katja Orpana 

   Leena Pohjamo 

Sääntomuutostoimikunta  Juho Eskelinen 

   Teemu Meriläinen 

   Antti Räty 

   Outi Tiainen  

   Emmi Torikka 

Laululäystäketoimikunta  Pekka Torvinen (puheenjohtaja) 
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   Juho Eskelinen 

   Janne Kangaskesti 

   Heikki Karvinen 

   Samuli Rantala 

   Antti Räty 

   Outi Tiainen 

 

Kerhojen puheenjohtajat 

Gourmet-kerho  Antti Räty 

Huuliharppukostaja-elokuvakerho Katja Orpana 

Juristikerho   Emma Kostamo 

Maanpuolustuskerho  Jussi Litja 

   Antti Saarelainen 

Spielka   Joonas Vaittinen 



34 

 

 

17 EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ 

Artin Säätiö   Kaarlo Hakamies (hallituksen jäsen) 

   Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen) 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY)Ei edustusta vuonna 2012 

Huoneistotoimikunta (HTK) Pekka Torvinen (taloudenhoitaja) 

   Antti Räty (klubimestari) 

   Juho Eskelinen (apuklubimestari) 

Osakuntalainen Unioni   Anna Eronen (hallituksen jäsen) 

Kansallisteatterin yhtiökokous Janne Kangaskesti (kokousedustaja) 

Karjalainen Nuorisoliitto   Outi Tiainen (hallituksen jäsen) 

   Antti Räty (varajäsen) 

   Janne Kangaskesti (varajäsen)  

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Janne Pajuniemi 

   Piia Pekonen 

   Niklas Junell (varajäsen) 

   Antti Saarelainen (kokousedustaja) 

Kiinteistö Oy Artti  Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen) 

   Hanna Ahtonen (hallituksen varajäsen) 

   Teemu Meriläinen (hallituksen varajäsen) 

Kiinteistö Oy Osakunta valittiinko Juho Eskelinen 

   Arto Pohjamo 

   Antti Saarelainen 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV) Antti Räty (sihteeri ja hallituksen jäsen) 

   Antti Saarelainen (kokousedustaja) 

   Outi Tiainen (kokousedustaja) 

   Olli Salminen (varakokousedustaja) 

   Emmi Torikka (kokousedustaja) 

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta  Antti Saarelainen (kokousedustaja) 
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   Sofia Shah (Työvaliokunnan sihteeri) 

Pääsky ry   Ei edustajia vuonna 2012 

Suursitsien järjestelytoimikunta Juho Eskelinen (palaveriosallistuja) 

Ylioppilasasuntolasäätiö  Niklas Junell 

   Pekka Torvinen 
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18 LIITTEET 

LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2012 

Katso erillinen liite. 

 

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2012 

Katso erillinen liite. 

 
 

 

 

 

 

 


