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1. YLEISTÄ VUODESTA 2010
Vuonna 2010 Karjalainen Osakunta pääsi aloittamaan ensimmäistä kertaa puhtaalta pöydältä
Domus Gaudiumin uusissa tiloissa. Edeltävänä vuonna saatiin jo kokemuksia ja hyödyllistä
tietoa monista asioista, mutta uusia ideoita riitti silti. Kuluneena vuonna osakunta vietti 106.
toimintavuottaan perinteisin menoin, uuteen ympäristöön kotiutuneena.

Vuosi vaihtui tammikuussa kuraattorinvaihtokaronkalla ja jatkui helmikuussa vuosijuhlilla
Palace Hotel Linnassa. Vuosijuhlassa oli juhlapuhujana Tarja Cronberg, jota yritettiin
kymmenen vuoden ajan saada puhujaksi ja tänä vuonna se vihdoin onnistui. Kevätlukukausi
huipentui kesäretkeen, jonka kohteena oli tällä kertaa 100-vuotinen Valtimon kunta. Syksyllä
vietettiin sarvijuhlat Vinnillä ja praasniekat jälleen osakunnalla. Muutto Liisankadulta Domus
Gaudiumiin osoittautui jälleen juhlien järjestämisen kannalta onnistuneeksi, koska osakunnan
alakerrassa ei asu enää kauneusunia nukkuvia kaupunkilaisia. Osakuntavuosi päättyi
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin ja ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

Osakunnan kokouksissa oli osallistujia hyvin pitkin koko vuotta ja vaalikokouksessa saatiin
useilla äänestyksillä ja runsaalla osaanotolla lähes kaikki virat täytettyä. Kokouksen kestokaan ei
kokenutta osakuntalaista tällä kertaa hetkauttanut. Vuoden viimeisessä kokouksessa aika
kuluikin sitten edellisen kokouksenkin edestä kun innostuttiin keskustelemaan seuraavan vuoden
talousarviosta. Talousarviossa kävikin raikas tuulahdus. Seniores Careliensis'n kanssa yhteistyö
on sujunut hyvin ja senioripäivällisten lisäksi vuoden aikana pidettiin muutamia muitakin
tilaisuuksia, johon civiksiä ja senioreita osallistui.

Myös vuonna 2009 vielä jokseenkin ongelmalliseksi koettu hallinnollinen vastuunkanto ja eri
toimielinten toimenkuvat selkiytyivät, vaikka tiedonkulussa olikin ajoittain haasteita.
Osakuntatoiminnan kuitenkin halutaan aina keskittyvän toimikuntien ja hallinnoinnin sijasta
varsinaiseen toimintaan, kuten esimerkiksi juhliin, ekskursioihin, kerhoihin tai illanviettoihin.
Tässä onkin pääasiassa onnistuttu.

Tavoitteena on elävä kokonaisuus ja esimerkiksi vuonna 2010 yhteistoimintaa Kymenlaakson ja
Wiipurilaisen Osakuntien kanssa kokeilunomaisesti laajennettiin muun muassa saunailtoihin ja
keväällä pidettyihin yhteissitseihin. Molemmat osoittautuivat menestykseksi ja niistä päätettiin
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tehdä perinteinen tapa. Lisäksi yhteinen kerhotoiminta vakiintui toimivaksi esimerkiksi gourmetkerhon osalta ja lisäksi pelikerho Spielkan on tarjonnut suosittua ajanvietettä yhteissaunailtoihin.
Myös Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerhon tapahtumissa on käynyt joitain muiden
osakuntien jäseniä. Karjalainen Osakunta jatkoi kuluneena vuonna myös yhteydenpitoa
virolaiseen korporaatio Vironiaan. Molemminpuolisten vierailujen perinne onkin säilynyt
vahvana.

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti
30.1. Virkailijaseminaari ja kuraattorinvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: n. 35 henkeä
Virkailijaseminaari on lyhyt tilaisuus, jossa vanhojen virkailijoiden on tarkoitus opastaa uusia
virkansa sisältöön ja vastailla siihen kuuluviin kysymyksiin. Seminaarin jälkeen pidettävä
karonkka taas on pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma sekä uusille että vanhoille virkailijoille.
Tapahtuma on uusille virkailijoille ilmainen.

16.2. Laskiainen
Osallistujamäärä: n. 30 henkeä
Vuorovuosittain yhden kolmesta Domus Gaudiumin osakunnista järjestämä tapahtuma, jossa on
yhteislähtö osakunnalta Ullanlinnanmäelle ja tämän jälkeen osakuntatiloissa pidettävät
perinteisistä laskiaisruoista koostuvat tarjoilut.

Tarjoilut teki vuonna 2010 Kymenlaakson

Osakunta.

27.2. Vuosijuhlat
Osallistujamäärä: 66 henkeä (itse juhlissa)
Karjalaisen Osakunnan 105. vuosijuhlat järjestettiin tänä vuonna Palace Hotel Linnassa.
Vuosijuhlien jatkot olivat osakuntatiloissa yhdessä KyO:n kanssa. Tarkempi kuvaus juhlista
löytyy vuosijuhlamestarin toimintakertomuksen osuudessa kohdassa 2.2.
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28.2. Silliaamiainen
Osallistujamäärä: n. 40 henkeä
”Sillis” on vuosijuhlia seuraavana aamuna perinteisesti järjestettävä noutopöytäaamiainen
osakuntatiloissa. Koska Kymenlaaksolainen ja Karjalainen Osakunta viettävät käytännön syistä
(erillisiä) vuosijuhliaan samana päivänä, tänä vuonna työnjako hoidettiin siten, että Karjalainen
Osakunta järjesti molemmille yhteiset jatkot osakuntatiloissa ja Kymenlaakson Osakunta hoiti
sillisjärjestelyt.

5.3. Tilintarkastuskaronkka
Osallistujamäärä: 12 henkeä
Karonkka on edellisvuoden talousvaliokunnalle ja tilintarkastajille järjestettävä juhla
tilintarkastuksen valmistumisen kunniaksi. Aikataulullisista syistä ja nopeasti täyttyneestä
osakuntatilojen varaustilanteesta johtuen tapahtuma pidettiin tilintarkastaja Harri Hietasen
työpaikan Tikli ry:n tiloissa Yrjönkadulla.

10.3. Seniori-ilta
Osallistujamäärä: n. 12 henkeä
Osakuntatiloissa pidetty vapaamuotoinen illanvietto, jossa osakuntalaisilla oli mahdollisuus
tutustua osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienseksen jäseniin.

18.3. Yhteissaunailta
Osallistujamäärä: 34 henkeä (joista 9 oli karjalaisia)
Domus Gaudiumin Osakunnat (KO, WiO ja KyO) päättivät kokeilla ensimmäistä kertaa
yhteisesti pidettyä saunailtaa rakennuksen kattosauna Sivistyksessä. Illan kulku meni
suunnitellun vapaamuotoisesti muun muassa saunomisen, ruoan ja Spielkan lautapelien pelailun
parissa. Palaute oli positiivista ja toiminnanohjaajat pyrkivät tekemään tapahtumasta
puolivuosittain toistuvan perinteen.

20.3. Senioripäivälliset
Osallistujamäärä: 18
Pöytäjuhla, jossa osakunnan seniorit voivat tavata nykyisiä osakuntalaisia. Osallistujamäärä oli
huomattavasti pienempi edellisvuoteen verrattuna, mutta vuonna 2009 määrä olikin
poikkeuksellisen suuri johtuen seniorien mielenkiinnosta päästä tutustumaan uusiin tiloihin.
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24.3. Liisankadun debatti
Osallistujamäärä: n. 20 henkeä
Debatti on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa kukin osakunta kokoaa
kolmen hengen joukkueen ja näiden kesken pidetään lyhyitä väittelykilpailuja ajankohtaisista
aiheista. Tuomareina toimivat osakuntien inspehtorit. Vuonna 2010 väiteltiin muun muassa
ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista ja lakko-oikeuden rajoittamisesta. Voittajaksi
tuli Kymenlaakson Osakunnan joukkue.

26.3. Maanpuolustuskerhon vuosijuhla
Osallistujamäärä: 17 henkeä
Maanpuolustuskerho vietti vuosijuhlaansa 26.3. yhdessä osakunnan seniorien kanssa
ulkoministeriön saunatiloissa. Aiheesta myös kohdassa 9.2.

31.3. Kappalaisen & Huuliharppukostajan elokuvailta
Osallistujamäärä: 10 henkeä
Pääsiäisen kunniaksi kappalainen piti yhdessä Huuliharppukostajan kanssa osakunnan
lehtihuoneessa elokuvaillan, jossa katsottiin Monty Pythonin Life of Brian. Tapahtuma oli avoin
kaikkien Domus Gaudimin osakuntien jäsenille. Aiheesta myös kohdissa 7.3 ja 9.6.

17.4. Herrapäivälliset eli herrikset
Osallistujamäärä: 11 henkeä
Herrapäivälliset on juhla, jossa naispuoliset osakuntalaiset järjestävät vuosittain vaihtuvan
teeman mukaisen rennon ja hauskan juhlan osakunnan miehille. Vuonna 2010 juhlat pidettiin
Tex Mex –teemalla.

21.4. Yhteislauluilta
Osallistujamäärä: 11 henkeä
Saman viikon lauantain kunniaksi pidimme osakuntatilojen lehtihuoneessa vapaamuotoisen
tilaisuuden tutustua naapuriosakuntien laulukirjoihin.

24.4. Domus Gaudiumin osakuntien yhteissitsit
Osallistujamäärä: n. 40 henkeä
Toisena uutena kokeiluna Domus Gaudiumin osakuntien kesken päätettiin järjestää yhteiset
pöytäjuhlat tavoitteena vapaamuotoiset teemajuhlat. Kevään 2010 pöytäjuhlien teema oli
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lastenkutsut. Palaute oli positiivista ja tapahtumasta pyritään tekemään vuosittain toistuva
perinne.

28.4. Vierailu kunniainspehtorin luona
Osallistujamäärä: 5 henkeä
Osakunnan jokakeväinen on perinne käydä vierailulla kunniainspehtoripariskunnan Sakari ja Lea
Timosen luona Kulosaaressa. Yli 90-vuotias kunniainspehtoripari on ottanut osakuntalaisia
vastaan jo usean vuosikymmenen ajan. Naistentautien ja synnytysopin emeritusprofessori Sakari
Timonen toimi osakunnan inspehtorina vuosina 1968–78.

1.5. Vappupiknik Ullanlinnanmäellä
Osallistujamäärä: n. 15 henkeä
Osakunnan perinteinen piknik-muotoinen vappupäivän vietto.

10.–11.7. Kesäretki Valtimolla
Osallistujamäärä: 9
Osakunnan kesäretki päätettiin ajoittaa samaan aikaan Valtimon kesäpäivien kanssa.
Osakuntalaiset tutustuivat muun muassa Valtimon kunnan toimintaan ja kesäpäivien tarjontaan
kunnanjohtajan seurassa, sekä kävivät osakunnan kuraattori Rauli Albertin tilalla. Retken lopuksi
osa ryhmästä vieraili lisäksi osakunnan kunniainspehtori Sakari Timosen luona hänen
kesäasunnollaan. Lisää aiheesta kohdassa 3.

30.7. Kesäsauna Jollaksessa
Osallistujamäärä: 3
Vapaamuotoisen tapahtuman tarkoitus oli jälleen kerran saunominen ja grillailu Karjalaisten
Kesäkoti Pääskyssä, Laajasalon Jollaksessa. Osakuntalaiset saivat jälleen lämpimän vastaanoton
Pääsky ry:ltä, joka ylläpitää kesäkotia. Osallistujamäärä jäi valitettavan vähäiseksi. Syiksi
oletettiin muun muassa monilla tapahtuman kanssa päällekkäin menneet kesälomat ja erittäin
helteinen sää, jonka johdosta moni oli lähtenyt kaupungista maakuntaan.

7.8. Liisankadun pyhiinvaellus
Osallistujamäärä: n. 10 henkeä
Baarikierros

Kruununhaan

kaupunginosassa.

Tapahtuma

aloitetaan

aina

Liisankadun

osakuntatilojen ovelta.
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4.9. Osakuntien kaudenavajaiset ja osakuntasuunnistus
Osakuntien yhteisvaltuuskunnnan järjestämä tapahtuma, jossa uudet fuksit pääsevät kiertämään
kaikissa osakuntatiloissa ympäri kaupunkia. Ilta päättyi yhteisbileisiin Hämäläisen Osakunnan
tiloissa.
12.9. Fuksipiknik
Osallistujamäärä: 14
Tapahtuma aloitettiin pienellä raitiovaunukierroksella Helsingin läpi, jonka jälkeen osallistujat
siirtyivät piknikille Kaivopuistoon.

15.9. Osakunnan kerhoilta
Osallistujamäärä: 9 henkeä
Vapaamuotoista illanviettoa osakuntatilojen lehtihuoneessa, jonka tarkoitus oli esitellä
osakunnan kerhojen toimintaa uusille fukseille. Huuliharppukostaja esitti illan aikana Avatarelokuvan.

17.9. Domus Gaudiumin kaudenavajaiset
Osallistujamäärä: n. 30 henkeä
Kaudenavajaiset on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa tavata tuttuja
pitkän kesän jälkeen. Järjestelyistä vastasi tänä vuonna pääasiassa Wiipurilainen Osakunta.

25.9. Fuksisitsit
Osallistujamäärä: 28 henkeä
Fuksien edullinen ja opettavainen ensimmäinen akateeminen pöytäjuhla osakunnassa.

2.10. Fuksiaiset
Osallistujamäärä: 50 henkeä
Osakunnan fuksiaiset järjestettiin tänä vuonna uusissa Domus Gaudiumin tiloissa yhdessä KyO:n
ja WiO:n kanssa. Illan aluksi fuksit pääsivät suunnistamaan pienissä joukkueissa muiden
osakuntalaisten lähialueille järjestämille rasteille, jonka jälkeen ilta päätettiin yhteisbileisiin
Domus Gaudiumilla.

6.10. Karjalaisuus nykypäivänä - paneelikeskustelu
Osallistujamäärä: n. 30 henkeä
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Yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa pidetty paneelikeskustelu
teemalla ”karjalaisuus nykypäivänä”. Tapahtuma oli osa Nuorisoliiton 30-vuotisjuhlaviikkoa.

8.10. Yhteissaunailta WiOn ja KyOn kanssa
Osallistujamäärä: 43 (joista 7 karjalaisia)
Illanvietto Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksessä keväällä toimivaksi todetun konseptin
mukaisesti. Ilta sujui saunoen, Spielkan lautapelejä pelaillen ja tarjoiluista nauttien.

16.10. Sarvijuhlat
Osallistujamäärä: n. 40 henkeä
Karjalaisen ja Savolaisen Osakunnan yhteiseen historiaan pohjautuva perinteinen juhla, jossa
vanha yhteisomistuksessa oleva juomasarvi vaihtoi vuorovuosin omistajaa. Tilaisuus vietettiin
tänä vuonna Karjalaisen Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla. Kadonneen alkuperäisen
juomasarven tilalle viime vuonna hankittu uusi sarvi siirtyi vuoden ajaksi Karjalaisen Osakunnan
säilytettäväksi.

27.10. Seniori-ilta
Osallistujamäärä: 22 henkeä
Yhdessä seniorijärjestön kanssa pidetty illanvietto osakuntatiloissa. Tapahtuman yhteydessä
VTT Laura Solanko piti esityksen Venäjän talouden kehittymisestä Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen. Esityksen jälkeen aiheesta saatiin paljon keskustelua ja lopuksi nautimme
kahvitarjoilut.

7.11. Praasniekkojen piirakkatalkoot
Osallistujamäärä: n. 10 henkeä
Leivoimme karjalanpiirakoita talkoohengessä seuraavan viikon praasniekkoihin.

13.11. Praasniekat
Osallistujamäärä: 35 henkeä
Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin juhla. Tilaisuus järjestettiin tänä vuonna
osakuntatiloissa. Lisää aiheesta kohdassa 2.3.

18.11. Eduskuntavierailu
Osallistujamäärä: 9
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Maakuntasihteerin järjestämä perinteinen vierailu tapaamaan maakunnan kansanedustajia.

19.11. Juristikerhon vaalikokous
Osallistujamäärä: n. 8 henkeä
Yleensä vain osakunnan juristeille toimintansa suuntaavan juristikerhon vaalikokous oli
totuttuun tapaan kaikille osakuntalaisille avoin.

26.11. Kulttuuriekskursio Ihmisvihaaja-näytelmään
Osallistujamäärä: 11 henkeä
Osakuntalaiset kävivät katsomassa kulttuurisihteerin johdolla Moliéren näytelmän Ihmisvihaaja
Kansallisteatterissa. Kulttuuriekskursioista lisää osiossa 7.1.

27.11. Maanpuolustuskerhon pikkujoulut
Osallistujamäärä: 10 henkeä
Maanpuolustuskerho järjesti Patolan osakunta-asuntoalueella perinteikkäät pikkujoulunsa.
Aiheesta myös kohdassa 9.2.

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja jatkot
Osallistujamäärä: 60 henkeä (jatkoilla)
Kuvaus: Pienimuotoinen juhlatilaisuus, johon kuuluu vierailijan juhlapuhe osakuntanauhojen
ja -kunniamerkkien jako. Tilaisuuden päätteeksi osakuntalaiset ruokailivat tänä vuonna ravintola
Perhossa. Ylioppilaiden soihtukulkueen jälkeen pohjalaiset osakunnat olivat kutsuneet Domus
Gaudiumin osakunnat vieraikseen nauttimaan glögitarjoiluista.

11.12. Osakunnan pikkujoulut
Osallistujamäärä: 16 henkeä
Fuksien perinteisesti järjestämät juhlat kaikille osakuntalaisille.

17.12. Gourmet-kerhon kokoontuminen ja isännistön virkistysilta
Osallistujamäärä: 8 henkeä Gourmet-kerhossa, 12 virkistysillassa
Gourmet-kerho kokoontui välimerellisten jouluruokien teemalla. Tämän jälkeen isäntä kutsui
ensisijaisesti isännistöä, mutta myös muita osakuntalaisia juhlimaan kauden päätöstä.
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13.–14.1.2011 Abi-infokiertue
Osallistujamäärä: 4 (osakuntalaista esittelemässä)
Kuvaus: Tiedotuskierros Helsingin yliopistosta ja Karjalaisesta Osakunnasta Pohjois-Karjalan
lukioissa.

2.2 Vuosijuhlat
105

vuotta

täyttävä

Karjalainen

Osakunta

juhlisti

syntymäpäiväänsä

28.2.2010.

Vuosijuhlamestarina toimi Sauli Kähkönen ja juhlapaikaksi oli valittu Palace Hotel Linnan
Jugend-sali. Juhlien osallistujatavoitteeksi asetettiin 60 henkeä mutta iloksemme saimme
huomata jopa 66 juhlijan joukon tanssivan Karjalaisen Osakunnan 105. syntymäpäivää.

Juhlat alkoivat cocktail-tilaisuudella Linnassa kello 18. Tilaisuuden aikana tarjoiltiin alkumalja
sekä vierasosakunnat ja kunniavieraat saivat esittää tervehdyksiä. Paikalla oli useiden
kotimaisten osakuntien edustajia sekä neljä ystävyyskorporaatiomme Vironian jäsentä Tartosta ja
Tallinnasta.

Juhlat etenivät mallikkaasti hyvän ruoan ja juoman parissa. Tänä vuonna juhlapuhujaksi saimme
entisen työministeri Tarja Cronbergin, joka esittikin osakuntalaisille mielenkiintoisen puheen.
Juhlassa esitettiin myös puhe miehelle osakuntamme sihteerin, Hanna Ahtosen toimesta. Lisäksi
osakuntamme kappalainen Samuli Kettunen piti saarnan ja Emmi Torikka puheen inspehtorille.

Jotta juhlat eivät olisi jääneet vailla huomionosoituksia, jaettiin kunnianosoituksia, sekä Artin
että Onnenmäkisäätiön apurahat ne ansainneille opiskelijoille. Epävirallisemmasta ohjelmasta
piti huolen Rio Rita, laulajatytöt Savolaisesta Osakunnasta. Runoja laululeikkien tavoin lausuivat
teatterikerhon puheenjohtaja Outi Tiainen ja Miikka Hilke. Juhlat Linnalla päättyivät noin kello
23, jonka jälkeen pöydät raivattiin sivuun ja saatoimme aloittaa Wanhat tanssit.

Tanssien jälkeen oli hyvä päästä takaisin osakuntamme tiloihin Domus Gaudiumille, jossa sauna
jo odotteli lämpimänä. Jatkot olivat Karjalaisen Osakunnan järjestämät mutta vietimme niitä
yhdessä Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlaväen kanssa. Luvassa oli saunomista, yöruokaa
sekä tanssimista aamuun saakka. Seuraavana aamuna silliaamiaisesta pitivät huolen rakkaat
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kymenlaaksolaiset, jotka olivat järjestäneet pöydät notkuviksi herkuista. Juhlimisesta väsyneet
ihmiset saivat taas mahat täyteen ja juhlat saattoivat jatkua.

2.3 Praasniekat
Perinteiset Karjalaisen Osakunnan praasniekat järjestettiin tänä vuonna Domus Gaudiumin
osakuntatiloissa. Juhlia edelsivät tuttuun tapaan 7.11. piirakkatalkoot, joilla uurastettiin
ansiokkaasti oikeiden karjalanpiirakoiden tarjoamiseksi juhlissa. 13.11. järjestetyt praasniekat
keräsivät 35 vierasta fuksien, civisten ja seniorien parista. Karjalaisten lisäksi juhlaan osallistui
Kymenlaakson Osakunnan ja Korp! Vironian edustajia. Menuna oli juhlan mukaisesti
perinteinen Karjalainen pitopöytä (josta tarkemmin emännistön kertomuksessa kohdassa 2.4).
Erillisinä ohjelmanumeroina tilaisuudessa kuultiin civis Aino Kurjen kanteleensoittoa,
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien kvartetin esitys sekä perinteinen kappalaisen saarna, jonka
aihe oli tänä vuonna seitsemän maallista hyvettä. Lisäksi varjotoverineuvosto palkitsi diplomeilla
jälleen eri tavoilla ansioituneita osakuntalaisia.

2.4 Emännistö
Karjalaisen osakunnan emäntinä jatkoivat toista vuotta Emmi Torikka ja Riina Parviainen.
Emännän viran jakaminen kahdelle toimi edelleen hyvin ja pidimme virastamme.
Vastuutehtävien vastapainoksi saimme nauttia myös viran mukanaan tuomista eduista ja
pidimme hauskaa. Emäntien apuna vuonna 2010 toimi 13 apuemäntää: Maija Sippo, Tiina
Räsänen, Anu Lindström, Tiina Kontkanen, Janiina Knuutinen, Taru Nousiainen, Elina Inkilä,
Laura Kallinen, Jenni Sistonen, Maria Sormunen, Anne Romppanen (kevät), Aino Kurki (syksy),
Piia Pekonen (syksy).

Emännistön tehtäviin kuului ennen kaikkea menun valmistaminen sitseille, mutta myös
tarjoiltavien laitto pienempiin osakunnan tapahtumiin, joita olivat osakunnan kokoukset kerran
kuussa sekä keskiviikkokahvit joka kolmas viikko. Tällöin tarjolla oli kahvin ja teen lisäksi sekä
suolaista että makeaa syötävää, kuten kääretorttua, muffineja, foccacia-leipää.
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Kevään 2010 tapahtumia

Kuraattorinvaihtokaronkka la 30.1.
Apuemäntinä Jenni, Maija sekä Anu ja Maria. Pöydässä noin 35 juhlijaa. Menu:
Paahdettuvalkosipulikeitto, feta-minttu-broilerikääröt ja couscousia ja salaattia, mango-suklaahyydyke.

Vuosijuhlien jatkot pe 26.2.
Paistoimme KO:n ja KyO:n vuosijuhlien jatkoille 15 peltiä pizzaa. Makuvaihtoehtoina olivat
kinkku-ananas-aurajuusto, jauhelija-tomaatti sekä kasvis. Emäntien lisäksi keittiössä Janni, Taru
ja Laura. Pizzat riittivät ja menivät kaikki pitkään jatkuneilla jatkoilla.

Tilintarkastuskaronkka pe 5.3.
Tilintarkastuskaronkka pidettiin tänä vuonna osakunnan ulkopuolella ja emännistölle tarjosi
hiukan haasteita suunnitella menu, jonka voisi valmistaa huonomminkin varustetussa keittiössä.
Juhlatilat osoittautuivat kuitenkin toimiviksi, ja ruoat saatiin valmistettua. Apuemäntinä Janni ja
Tiina K. Menu: vuohenjuustosalaatti, valkoviinilohi ja pariisinperunat sekä suklaafondantit.
Karonkassa 10 henkeä.

Senioripäivälliset la 20.3.
Apuemäntinä Anu, Maria ja Maija, myös emännät keittiössä tällä kertaa. Menu:
bataattisosekeitto, vuohenjuusto-tomaatti-lihapullat+perunat+salaatti sekä minttusuklaakakku.
Pöydässä 15 henkeä, joista suurin osa vanhempia senioreita.

Ilotalositsit la 24.4.
Yhteissitsit WiO:n ja KyO:n kanssa, joten keittiössä töissä kolmen osakunnan emännistö.
Karjalaisilta vuorossa Riina, Laura ja Taru. Menu teeman eli lastenjuhlien mukainen:
cocktailtikkuja, kebakoita ja valkosipuliperunoita, jäätelöannokset.

Syksyn 2010 tapahtumia

Fuksisitsit la 25.9.
Fuksitseillä emäntien lisäksi ruokaa oli laittamassa apuemännistä Anu, Piia ja Laura. Menuna oli
kurpitsakeitto, vuohenjuustobroileri & bataatti-perunamuussi ja mansikka-vaniljaleivokset.
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Jälkiruoka leivokset Riina oli jo edellisenä päivänä käynyt valmistamassa jääkaappiin
hyytymään. Kurpitsa keittomme pääraaka ainetta eli kokonaista kurpitsaa jouduttiin hieman
metsästämään, sillä se täytyi hakea erikseen Stockmannin Herkusta. Keiton lisäksi kurpitsasta
saimme hienon Halloween-lyhdyn.

Sarvijuhlat la 16.10.
Sarvijuhlat vietettiin ensimmäistä kertaa Ilotalon tiloissa. Juhlaan osallistui noin 40 henkeä,
joista Savolaisia oli hieman enemmän kuin Karjalaisia. Meno oli jo pöytäosuuden aikana
erikoisen railakasta ja laulunjohtajallamme oli kova työ pitää juhlaväki aisoissa. Menuna oli
tomaatti- mozzarellakeitto, kanatortillat+lohkoperunat majoneesilla ja Aleksanterinleivokset.
Apuemäntiä keittiössä oli Aino, Laura, Maija ja Elina. Sairastumisen vuoksi yksi apuemäntä ei
päässyt tulemaan ja juhlan aikana keittiössä oli vain Elina. Tämä apuemäntä vajaus aiheutti
pientä paniikkia, mutta ruuat saatiin kuitenkin pöytään ajallaan.

Piirakkatalkoot su 7.11.
Piirakkatalkoot järjestettiin perinteiseen tapaan Praasniekkoja edeltäneenä sunnuntaina. Paistajia
ilmestyi paikalle sopivasti noin kymmenen henkeä. Paistoimme ripeästi vähän yli kolmessa
tunnissa noin 160 piirakkaa. Piirakoiden paistajille palkkiona oli tarjolla pakastepitsaa ja
yrttivoipatonkeja

Praasniekat la 13.11.
Praasniekkoja järjestämässä keittiössä apuemäntinä oli Aino, Maria ja Elina sekä Jenni ja Janni.
Menuna oli perinteinen Karjalainen pitopöytä, johon kuului tällä kertaa mozzarellasalaatti,
rosolli, karjalanpiirakat ja munavoi, sienisalaatti, graavilohta sekä karjalanpaisti ja perunat.
Jälkiruokana tarjottiin manteli-omenapiirakkaa ja vaniljakastiketta. Juhliin osallistui noin 40
osakuntalaista ja senioria.

Itsenäisyyspäivä ma 6.12.
Itsenäisyyspäivänä keittiössä hääri apuemännistä Jenni, Taru ja Tiina K. Perinteiseen tapaan
tarjoiltiin kahvit suolaisen ja makean syötävän kera. Tarjolla oli vuohenjuustopiirasia sekä
valkosuklaaleivoksia.
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2.5 Isännistö
Vuonna 2010 isäntänä toimi Pekka Torvinen ja apuisäntinä Miikka Hilke, Juho Eskelinen,
Heikki Karvinen, Samuli Kettunen, Janne Pajuniemi, Pekka Pennanen, Samuli Rantala, Marjo
Rastas, Antti Räty sekä Maija Sippo.

Vuoden aikana järjestettiin monipuolista toimintaa niin samoissa tiloissa majailevien KyO:n ja
WiO:n kanssa kuin myös itsenäisesti. Edellisestä vuodesta oli yhteistapahtumissa otettu opiksi ja
ne menivät pääpiirteittäin mainiosti ja kivuttomasti. Omissa tapahtumissa oli totutun hauskaa ja
riehakasta. Isännistön toimenkuvaan kuuluivat arkipäivien päivystykset, juhlien tarjoiluista
vastaaminen sekä jatkojen järjestäminen. Kaikki isännistön jäsenet ottivat aktiivisesti osaa
kaikkiin toimiin, ja työmäärä oli jotakuinkin vakio jokaisella apuisännällä. Isännälle hommia
siunaantui enemmän, mutta se kuuluu toimenkuvaan.

3. MAAKUNTATOIMINTA
Karjalaisen Osakunnan perinteinen kesäretki järjestettiin tänä vuonna Valtimolle 10.–11.7.2010,
jonne Valtimon kunnanjohtaja oli meidät kutsunut. Pääsimme tutustumaan paikalliseen kulttuurija elinkeinoelämään Valtimon kesäpäivien ollessa parhaimmillaan käynnissä. Osallistuimme
muun muassa veivinheiton maailmanmestaruuskilpailuihin, torielämään ja vierailimme myös
kuraattorimme Rauli Albertin kotitilalla. Majoituimme yön yli kunnan rantasaunalla, jossa
vietimme illan järvimaisemassa saunoen ja grillaten. Viikonlopun kestävällä retkellä oli 9
osallistujaa, sekä lisäksi kuraattori joka liittyi joukkoon paikan päällä. Myös ulkomaisten
ystävyysosakuntien jäseniä oli kutsuttu tapahtumaan, mutta he eivät valitettavasti päässeet
paikalle. Sunnuntaina osa osallistujista (6 henkeä) jatkoi vielä Nurmeksen kunnan puolelle ja
kävi vierailemassa osakunnan kunniainspehtori Sakari Timosen kesäasunnolla.

Lisäksi maakuntasihteeri järjesti Karjalaisen Osakunnan vierailun eduskuntaan 18.11.2010.
Opastetun

kierroksen

jälkeen

pääsimme

seuraamaan

kyselytuntia.

Pohjois-Karjalan

kansanedustajista tapasimme muun muassa liikenneministeri Anu Vehviläisen, Lauri Kähkösen
ja Esa Lahtelan. Tapahtumaan osallistui 9 osakuntalaista.
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4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisten asioiden sihteeri apunaan erinomainen kv-toimikunta on hoitanut suhteita
Karjalaisen Osakunnan ulkomaisiin ystävyysosakuntiin. Osakunnalla on kolme ruotsalaista
ystävyysosakuntaa, Västmanlands och Södermanlands Nation (Linköping), Helsingkrona Nation
(Lund) ja Västmanlands-Dala Nation (Uppsala). Virolainen ystävyysosakuntamme on Korp!
Vironia, joka toimii sekä Tallinnassa että Tartossa. Kv-sihteeri on pitänyt aktiivisesti yhteyttä
ulkomaisiin ystävyysosakuntiin lähettämällä kutsuja KO:n juhliin sekä vastaamalla meille
tulleisiin kutsuihin sekä tiedusteluihin. Kv-sihteeri ja toimikunta ovat pyrkineet vieraiden
erinomaiseen viihtymiseen sekä hyvien osakuntasuhteiden jatkumiseen vuonna 2010.

Erityisesti Korp! Vironian kanssa yhteydenpito on ollut vilkasta. 27.2.2010 pidettyyn 105vuotisvuosijuhlaan

osallistui

neljä

virolaista

ystävyysosakuntalaista.

Kv-sihteeri

sekä

toimikunnan jäsen olivat toivottamassa vieraat lämpimästi tervetulleiksi satamassa. Kv-sihteeri
järjesti vieraille majoituksen: osa yöpyi Ava Hostellissa Vallilassa toisten saadessa majapaikan
ystävällisten osakuntalaisten luota naapurista. Vieraille tarjottiin myös ruokailu keskustan
UniCaféssa, sekä ilmaiset matkaliput Helsingin seudun liikenteeseen. Vierailimme myös
porukalla Helsingin yliopistomuseossa, mikäli oli varsin kiinnostava kokemus. Itse juhla oli
ainakin paikan päällä otettujen kuvien perusteella menestys vieraiden hymyistä päätellen!
Kiitokset kuuluvat erityisesti kv-toimikunnamme aktiivisille jäsenille, jotka itse juhlissa pitivät
huolta vieraiden viihtymisestä.

Praasniekkoja vietettiin 13.11.2010 ja saimme jälleen kaksi vierasta Korp! Vironiasta. Kvsihteeri järjesti nopealla aikataululla majoituksen mukavien osakuntalaisten luona, ja hankki
vieraillemme matkakortit julkiseen liikenteeseen. Kv-toimikunta oli tällä kertaa ensisijaisessa
roolissa vieraiden viihtymisen takaamiseksi, ja toimikunnasta päästiinkin jälleen kerran vieraita
vastaanottamaan. Onnistuneiden juhlien jälkeen kv-sihteeri sai sähköpostitse vielä kiitosta
mukavista Praasniekoista!

Myös Karjalaisesta Osakunnan edustajia on vieraillut Korp! Vironian juhlallisuuksissa. Yksi
osakuntalainen osallistui Tarton Vappujuhliin 1.4.2010. Vironian hienoa vuosijuhlaa 25.–
28.11.2010 lähti vuorostaan juhlimaan kolme henkilöä. Samalla esille nousi epäselvyys
ystävyyssopimuksen virallisesta tilasta, sillä 1970-luvulla poliittinen tilanne oli johtanut
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sittemmin unohtuneisiin erikoisjärjestelyihin mitä tulee itse sopimukseen. Käytännön ystävyyttä
karjalaisten ja Vironian välillä selkkaus ei ole silti koskaan haitannut. Sopimusasian tarkempi
käsittely on vuorossa vuonna 2011.

5. FUKSITOIMINTA
Fuksimajureina toimivat tänä vuonna Veera Hatakka ja Jenni Sistonen. Eniten tehtävää virassa
oli tietenkin syksyllä, syyskuussa, kun uudet fuksit saapuivat. Varsinaiset fuksimajurin tehtävät
alkoivat keväällä kunniainspehtorin vierailulla. 28.4. vierailtiin Timosten luona Kulosaaressa.
Vierailuun

osallistui

viisi

osakuntalaista.

Kesän

aikana

fuksimajurit

saivat

joitakin

yhteydenottoja Helsinkiin opiskelemaan tulevilta karjalaisilta. Kesän aikana työstettiin myös
fuksipuukelloa: tiedot päivitettiin ja lehti sai hienon taiton. Painoon fuksipuukello saatiin
kuitenkin hieman toivottua myöhemmin.

Syyskuun ajan järjestettiin fuksipäivystyksiä osakunnalla tiistaista torstaihin. Päivystys hoidettiin
fuksimajureiden ja neljän muun osakuntalaisen voimin. Päivystyksissä matrikkeliin kävi
kirjautumassa joitakin fukseja. Yliopiston avajaiskarnevaaleilla 6.9. Karjalaisella Osakunnalla oli
ständi, josta fuksimajurit olivat vastuussa. Fukseille oli jaossa syksyn aikatauluja.
Avajaiskarnevaaleilla matrikkeliin kirjoittautui viisi fuksia. Lisäksi karnevaaleilla myytiin
osakunnan haalarimerkkejä noin 20 kappaletta. Tavoitteena oli osallistua myös Aalto-yliopiston
vastaavanlaisiin tapahtumiin. Ajankohdat olivat kuitenkin fuksimajureille huonoja.

Aikaisempina vuosina Vanhalla ylioppilastalolla järjestettyjen uusien iltojen tyyppisiin
tapahtumiin fuksimajurit eivät osallistuneet, koska sellaisista ei tullut minkäänlaista infoa.

Osakunnan perinteinen fuksipiknik järjestettiin sunnuntaina 12.9. Ennen piknikkiä kierrettiin
”kolmosratikan” reitti ja esiteltiin vähän Helsinkiä ja juteltiin mukavia. Piknik pidettiin
Kaivopuistossa, vaikka sää olikin kurja. Piknikille osallistui kolme fuksia ja noin kymmenen
civistä. Fuksisitsit järjestettiin lauantaina 25.9. Paikalla oli kaiken kaikkiaan 28 uutta ja vanhaa
osakuntalaista. 2.10. järjestettiin DG-osakuntien yhteiset fuksiaiset. Karjalaisesta osakunnasta
fuksiaisiin saatiin peräti kaksi joukkuetta, joista toinen selviytyi fuksiaisten voittajaksi.
Fuksimajurit pitivät tietokilpailurastia Kauppakorkeakoulun portailla.
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Fuksiaisten jälkeen ei järjestetty enää mitään ainoastaan fukseille suunnattuja tapahtumia.
Suunnitelmissa oli DG-osakuntien yhteinen peli-ilta, mutta sellaisen järjestämiselle ei lopulta
löytynyt aikaa. Muutamat fuksit kävivät aktiivisesti osakunnan kokouksissa syksyn aikana ja
vaalikokouksessa 25.11. fukseja asettui ehdolle moneen virkaan. Lisäksi osakunnan pikkujoulut
11.12. olivat perinteiseen tapaan fuksien vastuulla.

Vuonna 2010 matrikkeliin kirjoittautui yhteensä 23 fuksia, mikä on toivottua pienempi määrä.
Yliopistolta saadut tiedot Pohjois-Karjalasta Helsinkiin tulleiden uusien opiskelijoiden määrästä
kuitenkin osoittavat, että vuonna 2010 kovin moni karjalainen ei aloittanut opintojaan Helsingin
yliopistossa.

6. ASUNTOTOIMINTA
Edellisten vuosien tapaan osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallilassa, Patolassa ja
Domus Academicalla) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä huolehti asuntotoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimi varakuraattori. Toimikuntaan kuului vuonna 2010 puheenjohtajan lisäksi
kuusi jäsentä, jotka edustivat kirjavasti eri opiskelualoja. Kokoontumiskertoja toimikunnalle
kertyi

vuoden

aikana

kolme,

joista

kahden

aikana

jaettiin

varsinaisesti

asuntoja.

Asuntotoimikunnan ohella tärkeää työtä käytännön asuntoasioissa tekivät Vallilan ja Patolan
asuntovastaavat.

Osakunnalla oli vuonna 2010 jaettavana kevään asuntohaussa 30 asuntoa, joiden jaosta
asuntotoimikunta päätti kokouksessaan 30.3. Asuntohaun tuloksista tuli kuitenkin joitain
valituksia, jotka osakuntaneuvosto totesi aiheellisiksi. Osakuntaneuvosto päätti kokouksessaan
5.5. oikaisuista asuntohakun tuloksiin. Virheet asuntojen jaossa johtuivat hakuohjeiden
epäselvyyksistä, joiden takia osa hakemuksista hylättiin virheellisesti. Todettiinkin, että vuoden
2011 asuntohakua varten asuntotoimikunnan pitää selkeyttää asuntohaun menettelyä, jotta
jatkossa riski tulosten muuttumiseen asuntojakokokouksen jälkeen olisi mahdollisimman pieni.

Asuntoja oli jaossa myös fuksiasuntohaussa heinäkuussa. Domus Academican fuksiasunnoissa
alkoi huhtikuussa 2010 vuoden kestävä peruskorjaus joten Osakunnalla oli jakaa vuonna 2010
fuksiasuntoja ainoastaan Vallilasta. Asuntotoimikunta jakoi 27.7. olleessa kokouksessaan kuusi
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asuntoa. Hakemuksia tuli tänä vuonna jälleen paljon ja kaikki halukkaat eivät asuntoa saaneet.
Vuonna 2011 asuntotilanteen pitäisi jälleen olla parempi Domus Academican neljän
fuksiasunnon palatessa Osakunnan käyttöön.

Osallistujamäärät
18.2. Asuntotoimikunnan kokous, 4 henkilöä.
30.3. Asuntojakokokous, 7 henkilöä.
27.7. Fuksiasuntojakokokous, 3 henkilöä.

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta
Kuluneena vuonna Karjalaisessa Osakunnassa tehtiin yhteensä seitsemän kulttuurisihteerin
järjestämää ekskursiota. Osakunnan osaksi sponsoroimat retket osoittautuivat ilmaistapahtumia
huomattavasti houkuttelevammiksi, mikä näkyy osallistujamäärissä. Maksullisia ekskursioita
olivat kaikki syyslukukaudella järjestetyt.

Vuoden 2010 kohteet

19.2. Yö-näyttely Sederholmin talossa
Osallistujamäärä: 3 henkeä

25.3. Konsertti Temppeliaukion kirkossa
Osallistujamäärä: 3 henkeä
Osakuntalaiset kävivät Riikka Kokkosen ja Jukka Laurialan julkisessa ilmaiskonsertissa
Temppeliaukon kirkossa.

7.4. Caravaggio-näyttely, Sinebrychoffin taidemuseo
Osallistujamäärä: 1 henki (kulttuurisihteeri)

Toukokuu. Konsertti (Roope Gröndahl, piano) Helsingin konservatoriossa
Osallistujamäärä: 2 henkeä
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4.9. Wicked-musikaali
Osallistujamäärä: 8 henkeä
Osakuntalaiset kävivät kulttuurisihteerin johdolla Wicked-musikaalissa Helsingin
Kaupunginteatterissa.

26.11. Ihmisvihaaja-näytelmä
Osallistujamäärä: 11 henkeä
Osakuntalaiset katsoivat Moliéren näytelmän Ihmisvihaaja Kansallisteatterissa.

1.12. Madame Butterfly -ooppera
Osallistujamäärä: 5 henkeä
Kansallisoopperan Madame Butterfly -esitys.

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Vuoden ensimmäinen ekskursio tehtiin 13.2. Päivälehden museossa esillä olleeseen
"Tulevaisuuden

sanomalehti"

-näyttelyyn.

Näyttelyssä

tutustuimme

uusiin

e-kirjojen

lukulaitteisiin sekä painotekniikan historiaan. Paikalle saapui 4 innokasta osakuntalaista.

Seuraava ekskursio suoritettiin 18.9. viiden osakuntalaisen voimin. Se kohdistui Helsingin
Vanhankaupunginlahdella sijaitsevaan Tekniikan museoon. Museossa tutustuimme mm.
tekniikkaa ja taidetta yhdistäneeseen "Säteilyn lumo"-näyttelyyn, Helsingin vesihuollosta
kertovaan "Vodaa Stadiin"-näyttelyyn sekä luonnollisesti museon perusnäyttelyihin.

Vuoden kolmas ekskursio oli luonteeltaan edeltäjiänsä rennompi. Kävimme 12.12. kahdeksan
osakuntalaisen turvin tutustumassa yhteen osakuntaelämän kiintopisteistä, Vallilassa, osakunnan
asuntojen tuntumassa sijaitsevaan pizzeria Ulpianaan. Ekskursio virkisti silminnähden
edellisillan pikkujouluista kotiutuneita sieluja ja oli oiva päätös osakuntavuodelle.
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7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta
Kappalaisena toimi tänä vuonna Samuli Kettunen. Vuoden ensimmäisenä tekonaan kappalainen
piti Karjalaisen Osakunnan 105-vuotisjuhlissa 27.2.2010 puheen Isänmaalle. Keskiviikkona
31.3.

vuorostaan

KO:n

elokuvakerho

Huuliharppukostaja

ja

kappalainen

järjestivät

yhteishengessä pääsiäisen tunnelmaan virittävän elokuvaillan osakuntalaisille. Osallistuvaksi
ilmoittautuneita ja tilaisuuteen päässeitä osakuntalaisia oli viisi, joiden lisäksi elokuvaa liittyi
katsomaan viisi paikalle tullutta osakuntalaista. Illan aikana katsottiin Brianin Elämä-elokuva.

Luostariolutiltaan 20.4. otti osaa kappalaisen lisäksi neljä muuta Domus Gaudiumin
osakuntalaista, kaksi karjalaista ja kolme KyO:n jäsentä. Illan tarkoituksena oli luostarioluiden
maistelemisen lisäksi luoda osakuntien välistä yhteistoimintaa.

Syyslukukaudella ensimmäisenä oli vuorossa Hietaniemen hautausmaakierros 22.9. Kiersimme
hautausmaalla ja tutustuimme samalla entisiin, kyseiselle hautausmaalle haudattuihin Karjalaisen
(taikka Savo-Karjalaisen) Osakunnan aktiiveihin. Paikalla oli kappalaisen lisäksi Antti Räty ja
Leena Pohjamo. Fuksisitseillä 25.9. kappalainen ”siunasi” osakunnan uusien fuksien illan ateriat.
Siunauspuhe oli akatemian, järjen ja tieteen nimissä.

Kappalainen saarnasi lisäksi seitsemästä maallisesta hyveestä (mm. kohtuullisuus ja
rentoutuminen) juhlaväelle osakunnan praasniekoissa 13.11. Vuoden viimeinen harras teko viran
puolesta oli vuorostaan osakuntalaisten johdattaminen perjantaina 10.12. Kallion kirkkoon
kuuntelemaan akateemisten kuorojen tulkintoja klassisista joululauluista. Akateemisessa
joulukonsertissa oli yhteensä neljä Karjalaisen Osakunnan jäsentä.

7.4 Liikunta
Liikuntatoiminnan

tapahtumat

painottuivat

joka

viikkoiseen

sählyvuoroon

Kumpulan

Liikuntakeskuksella. Sählyvuorolle saapui viikottain pelaajia noin 10-15. Joka kerta saimme
hyvät pelit aikaiseksi hyvässä hengessä. Opiskelijoita oli sählyvuorolla kaikilta vuosikursseilta ja
tiedotus tavoitti myös fuksit.
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Sählyvuoro perustui yhteistoimintaan, sillä se oli yhteinen Kymenlaakson ja Wiipurilaisen
osakunnan kanssa. Tämän seikan takia varmastikin saimme joka kerta tarpeeksi innokkaita
pelaajia paikalle. Vuoro oli avoin kaikille osakuntalaisille, taitotasosta tai sukupuolesta
riippumatta. Olikin hienoa, kuinka runsain mitoin niin pojat kuin tytötkin osallistuivat
innokkaasti pelivuorollemme.

Vuorojen tiedotus, pelaajamäärien tiedustelu tenttiviikkojen aikaan ja yleiset järjestelyt sujuivat
hyvin läpi vuoden. Ainutta harmia aiheutti Yliopistoliikunnan omien sääntöjen muuttuminen
kesken kauden, joka vaikutti AMK-opiskelijoiden osallistumiseen vuorolle.

8. PIENI PUUKELLO
Pientä Puukelloa julkaistiin vuonna 2010 kahden numeron verran. Lisäksi tehtiin erikoisnumero
fukseja varten. Abi-Puukelloa ei tänä vuonna tehty, sillä lehdelle ei enää nähty samanlaista
tarvetta kuin aikaisemmin. Abinumero yhdistettäneen tulevaisuudessa fuksinumeroon.
Numeroista yksi julkaistiin keväällä ja yksi syksyllä, fuksinumero valmistui syyskuussa. Vuonna
2008 päätoimittajana oli Antti Saarelainen. Toimitussihteerinä oli Miia Martikainen. Puukellon
toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi Pekka Torvinen, Riina
Parviainen, Janne Kangaskesti ja Matti La Mela.

Kaikki lehdet painettiin Picaset Oy:n painossa Helsingissä. Osakunnan asunnoissa asuville
kannettiin lehdet postilaatikoihin, ja loput postitettiin muille osakuntalaisille ja senioreille. Lehti
julkaistiin myös osakunnan internet-sivulla.

9. KERHOT
9.1 Juristikerho
Virkailijat 2010
Karoliina

Kontturi

(puheenjohtaja),

Emma

Kostamo

(sihteeri),

Matti

Kuokkanen

(taloudenhoitaja), Taru Nousiainen (emäntä), Tatu Hirvonen (isäntä), Marja Reijonen

21

(apuisäntä), Milja Heikura, Laura Kallinen, Emma-Lotta Kinnunen, Kaisa Laine, Suvi Okkonen,
Kristiina Paajanen ja Sofia Shah.

Toiminta
Karjalaisen Osakunnan juristikerhon toiminnan pääasiallinen tarkoitus on tarjota PohjoisKarjalasta kotoisen oleville HY:n oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuus yhteiseen tekemiseen
sekä toistensa tapaamiseen. Kerho on myös pitänyt yhteyttä senioreihinsa, muiden osakuntien
juristikerhoihin, ainejärjestö Pykälään sekä osakunnan muihin jäseniin. Toimintaan kuului
vuonna 2010 kokoukset, ekskursiot, vapaamuotoiset tapaamiset sekä vuosijuhlat.

Tapahtumat
Kevätkaudella pidettiin 5 kokousta (27.1., 23.2., 22.3., 4.5 ja 31.5.) ja syyskaudella 3 kokousta
(30.9., 21.10. ja 19.11.). Helmikuun kokous oli vuosikokous ja marraskuun kokous vaalikokous,
jonne olivat tervetulleita myös kerhon seniorit sekä kaikki osakuntalaiset. Kokoukset järjestettiin
pääasiallisesti osakunnan tiloissa ja niissä kävi keskimäärin noin 8 henkilöä. Juristikerhon
pikkujoulut järjestettiin 10.12. ravintola Teerenpelissä. Lisäksi 2.3. järjestettiin kaikkien
osakuntien juristikerhojen yhteiskokous Eteläsuomalaisen osakunnan tiloissa.

Lauantaina 10.4.2010 järjestettiin juristikerhon vuosijuhlat Kevätkäräjät. Vuosijuhlat sisälsivät
vierailun asianajotoimisto Castrén & Snellmaniin, cocktail-tilaisuuden kerhomme seniorin
Pirkko K. Koskisen luona sekä iltajuhlan ravintola Pääkonttorissa. Vuosijuhliin osallistui kerhon
jäsenten lisäksi kerhon senioreita ja muiden juristikerhojen jäseniä, yhteensä 38 henkilöä.

Kesällä tapasimme Ruttopuistossa picnicin merkeissä ja Syksyllä kävimme KOM-teatterissa
katsomassa näytelmän KONE. Lisäksi otimme keväällä osaa juristikerhojen yhteisvierailuun
Supoon. Joulukuussa teimme vierailun korkeimpaan oikeuteen yhdessä kerhomme senioreiden
kanssa.

Tilintarkastus pidettiin 4.2.2010. Paikalla olivat tilintarkastajat, kerhon puheenjohtaja sekä 2009
ja 2010 vuosien taloudenhoitajat.

Esittelimme juristikerhoa oikeustieteellisen tiedekunnan phukseille Pykälä ry:n punssikahveilla
sekä oikeustieteellisen tiedekunnan orientaatiojaksolla. Keväällä kävimme myös perinteisellä
vierailulla seniorimme Pirkko K. Koskisen luona puhdistamassa hänen kirjahyllyjään.
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Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi osakunnan
sekä juristikerhon senioreiden sähköpostilistoilla silloin, kun siihen oli syytä. Vuosijuhlakutsut
toimitettiin kerhon senioreille postitse.

9.2 Maanpuolustuskerho
Maanpuolustuskerho vietti vuosijuhlaansa 26.3. yhdessä seniorien kanssa. Paikkana toimivat
ulkoministeriön saunatilat. Tapahtumassa oli 17 osallistujaa, joista kuusi osakuntalaisia ja loput
senioreja. 17-vuotisjuhlaan kuuluvan esitelmän piti ulkoministeriön poliittisella osastolla
työskentelevä seniori Juha Mustonen.

Kerhon jäsenet osallistuivat Maanpuolustuskoulutus ry:n Umpihankijotos -kurssille 12.-14.3.
Kurssi järjestettiin Sotinpuron ampuma-alueella Pohjois-Karjalassa. Ohjelmassa oli mm. ryhmän
puolustusammunnat. Kurssille osallistui kolme kerholaista.

Maanpuolustuskerho järjesti ekskursion Mannerheim-museoon 21.11. Mukaan tuli viisi
osallistujaa.

Ekskursion

tutustuimme

museoon

opastetulla

kierroksella

ja

opimme

Mannerheimista kaiken oleellisen.

Kerhon perinteikkäät pikkujoulut järjestettiin 27.11. Paikalle saapui kymmenen osallistujaa.
Tapahtumaa vietettiin Patolan osakuntakompleksin kerhohuoneella. Ohjelmassa oli mm. kaksi
esitelmää, saunomista ja ruokailua.

9.3 Spielka
Yrityksestä huolimatta Spielka ei saanut tänä vuonna osallistujia tapahtumiinsa. Kerho järjesti
silti onnistunutta toimintaa Domus Gaudiumin osakuntien yhteissaunailtojen ohessa. Toiminta
jatkuu uusin eväin vuonna 2011.
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9.4 Teatterikerho
Teatterikerho järjesti ohjelmanumeron osakunnan vuosijuhliin ja lainasi helmi- ja maaliskuussa
parin viikon ajan puheenjohtajaansa Hämäläis-Osakunnan hallitukselle koreografiksi ja
kansantanssiohjaajaksi. Lisäksi teatterikerhon puheenjohtaja oli osallisena vuosijuhlien esitysten
järjestämisessä.

9.5 Gourmet-kerho
Gourmet-kerhon vuosi lähti käyntiin sunnuntaina 14.3., kun pääsiäistä vietettiin muutama viikko
etuajassa pääsiäislounaan merkeissä. Ruokalistalla oli ainakin lammasta, pashaa ja paskaa, siis
ukrainalaista pääsiäisleipää. Kokkailut onnistuivat erinomaisesti, ja tunnelma oli muutenkin
leppoisa. Osallistujia oli kymmenkunta.

Seuraavaksi tapaamiseksi kaavailtiin toukokuista piknikkiä itse valmistetuin eväin johonkin
DG:n läheiseen puistoon, mutta tapahtuma jouduttiin perumaan väen vähyyden vuoksi.
Ilmeisesti ainakin edellisillan Euroviisut olivat verottaneet osallistujia. Sama toistui syksyllä, kun
sadonkorjuujuhla 26.9. peruuntui. Sunnuntai oli ilmeisen huono päivä kokoontumisille, ja niinpä
kerhon seuraavaa kertaa lähdettiin miettimään uudelta pohjalta. Joulun lähestyessä DG:n
osakuntien toimintakalenteritkin alkoivat rauhoittua, ja sopiva aika vuoden viimeiselle gourmetkerholle löytyi viikkoa ennen joulua perjantaina 17.12. ”Kansainvälinen joulu” -teemalla
suunniteltu menyy keräsi jälleen mukavasti porukkaa (eli noin kymmenen henkeä). Ruokalistalla
oli katalonialaista kantarellikeittoa, uunibroileria sekä jouluhalkoa, ja myös viiniä saatiin
pöytään. Ruoka ja juoma maittoivat, ja tunnelma oli kodikas kuten aina. Tästä on hyvä aloittaa
Gourmet-kerhon vuosi 2011!
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9.6. Huuliharppukostaja-elokuvakerho
Useiden vuosien hiljaiselon jälkeen Karjalaisen Osakunnan elokuvakerho Huuliharppukostaja
herätettiin uudelleen eloon vuoden 2010 alussa. Toiminta-ajatuksena oli järjestää kaikille Domus
Gaudiumin osakunnille avoimia leffailtoja ja elokuva-aiheisia ekskursioita muun muassa
Tennispalatsin leffanäytöksiin sekä Rakkautta ja Anarkiaa -festareille. Leffailtoja järjestettiin
yhteistyössä osakunnan muiden virkailijoiden kanssa.

Ensimmäinen leffailta järjestettiin 19.3 teemalla Huuliharppukostaja Goes Oscars. Illan
elokuvaksi valittiin tuoreiden oscarvoittajien joukusta Disneyn animaatiouutuus Up - Kohti
korkeuksia (2009). Kevään toinen leffailta järjestettiin 31.3 osakunnan kappalaisen kanssa
yhteistyössä, ja sen elokuvaksi valittiin pääsiäisen kunniaksi Monty Pythonin Brianin elämä
(1979). Ensimmäinen leffaekskursio tehtiin 20.5 Tennispalatsiin, jossa käytiin katsomassa Iron
Man 2.

Syksy ensimmäisessä leffaillassa 15.9 katsottiin maailman tuottoisimmaksi elokuvaksi kohonnut
James Cameronin ohjaama Avatar (2009). R&A:n aikaan järjestettiin kaksi ekskursiota (29.9 ja
13.10) Orioniin, jossa käytiin katsomassa ranskalaisen ohjaajaikoni Serge Gainsbourgin Je t'aime
moi non plus (1976) ja Charlotte for Ever (1986).

Tapahtumat
päivämäärä

osallistujamäärä

elokuva

19.3.

5

Up - Kohti korkeuksia (2009)

31.3.

10

Brianin elämä (1979)

20.5.

3

Iron Man 2 (2010)

15.9.

7

Avatar (2009)

29.9.

3

Je t'aime moi non plus (1976)

13.10.

4

Charlotte for Ever (1986)
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10. TALOUS
Talousvaliokuntaa ei edellisten vuosien tapaan muodostettu ollenkaan, vaan osakuntaneuvosto
hoiti myös talousvaliokunnan tehtäviä. Osakuntaneuvoston aktiivinen, kuukausittainen
kokoontumistiheys mahdollistaa talousasioiden joustavan hoitamisen. Karjalaisen Osakunnan
tukirahasto hoitaa osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnan, joten tarve erillisen
talousvaliokunnan toimintaan on poistunut.

Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin sekä HYY:ltä että Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiöltä. Helsingin yliopisto tuki myös apurahalla abi-infokiertuetta tammikuussa.
Lisäksi Onnenmäen säätiöiltä saadun tuen avulla toteutettiin viimeinen osa osakunnan
arkistointiprojektista. Karjalaisen Osakunnan tukirahasto toimi viimeisenä selkänojana talouden
vakaudessa. Yleisesti ottaen tulopuoli säilyi vakaana ja pitkälti entisten vuosien kaltaisena.

11. ARKISTOINTIPROJEKTI
Vuonna 2008 alkanut Karjalaisen Osakunnan arkistointi- ja digitointiprojekti jatkui edelleen
toimintavuonna 2010. Projektin tarkoituksena on ollut osakunnan asiakirja- ja kuva-aineiston
järjestäminen ja luovuttaminen Helsingin yliopiston arkistoon sekä tämän historiallisesti tärkeän
aineiston saattaminen digitaaliseen muotoon.

Kesällä 2010 viisi osakuntalaista skannasi osakunnalla vanhoja pöytäkirjoja sekä suoritti muita
arkistoprojektiin liittyviä tehtäviä. Kesäprojektin tuloksena kaikki loputkin osakunnan
pöytäkirjat on nyt digitoitu. Lisäksi pöytäkirjat ja Puukello-lehdet on sidottu kansiin. Yliopiston
arkistoon on toimitettu arkistomateriaali niin paperi- kuin digitaalisessa muodossa.

Vuoden 2010 aikana saatettiin loppuun myös osakunnan taide- ja arvoesineluettelon
päivittäminen. Tämän lisäksi osakunnan kirjastokaappi on käyty läpi ja kirjoista on laadittu
kirjaluettelo. Suunnitelmissa on tehdä vielä hankintaluettelo niistä kirjoista, joita osakunnan
kirjastoon kannattaisi hankkia (esimerkiksi entisten osakuntalaisten tekemiä teoksia).
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Kolmen vuoden ajan jatkunut arkistoprojekti oli siis vuoden 2010 lopussa lähes valmis. Kaikki
osakunnan pöytäkirjat, valikoitu osa valokuvista sekä kaikki osakunnan Puukello- ja Pieni
Puukello -lehdet (kansi, sisällysluettelo ja tietolaatikko) on skannattu ja toimitettu Yliopiston
arkistoon. Vuodelle 2011 jää käytännössä enää projektin tuloksista tiedottaminen. Tätä varten
järjestetään tammikuussa 2011 yksi arkistopäivä, jonka aikana postitetaan tiedotuskirjeet
yhteistyötahoille. Lisäksi kaikkiin maakunnan kirjastoihin postitetaan osakunnan 100vuotishistoriat.

Arkistointi-

ja

taide-esineprojektia

voi

kokonaisuudessaan

pitää

hyvin

merkittävänä

kulttuurihistoriallisena tekona osakunnalle. Sen parissa on vuosien saatossa työskennellyt lähes
parikymmentä osakuntalaista. Arkistointiprojekti on ollut hyvä ja opettava kesätyö
osakuntalaisille, ja siihen osallistuminen on auttanut osakuntalaisia muun muassa työnhaussa.

12. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA
Seniores Careliensis'n kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja senioripäivällisten lisäksi vuoden
aikana pidettiin muutamia muitakin tilaisuuksia, johon civiksiä ja senioreita osallistui.
Osakunnalla järjestetyn senioritoiminnan keskeisimmät tapahtumat olivat keväällä 10.3. pidetty
seniori-ilta, jonka vapaamuotoiseen illanviettoon osallistui 12 henkeä, 20.3. järjestetyt
senioripäivälliset, joille osallistui kaikkiaan 18 henkeä, ja loppuvuodesta lokakuun 27. päivän
seniori-ilta, johon otti osaa 22 henkeä.

Syksyn seniori-illassa kuultiin VTT Laura Solanko esitys Venäjän talouden kehittymisestä
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mikä kirvoittikin osallistujien keskuudessa paljon
keskustelua. Muuten ilta oli keväällä järjestetyn seniori-illan tavoin vapaamuotoinen, eli eri
vuosikymmenten osakuntalaiset saivat rupatella kahvin kera rauhassa keskenään. Maaliskuun
senioripäivälliset olivat vuorostaan pöytäjuhla, joka, kuten muutkin seniorijärjestön osakunnalla
järjestämät tilaisuudet oli avoin kaikille osakuntalaisille. Päivällisille kertyikin kelpo
pöytäseurue, joskin pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin osakunnan uudet tilat
ymmärrettävästi kiinnostivat.
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Osakuntalaiset

vierailivat,

kuten

aiempinakin

vuosina,

keväällä

28.4.

osakunnan

kunniainspehtori Sakari Timosen luona Kulosaaressa. Lisäksi osakuntalaisten kesäretkiseurue
kävi tänä vuonna 11.7. tapaamassa kunniainspehtori Sakari Timosta ja hänen puolisoaan ja
tytärtään Timosten kesäasunnolla Nurmeksessa. Osakunnan seniorit osallistuivat vaihtelevissa
määrin myös moniin osakunnan tapahtumiin vuoden mittaan, kuten esimerkiksi 6.10. Karjalaisen
Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa yhdessä järjestettyyn paneelikeskusteluun,
jonka teemana oli ”karjalaisuus nykypäivänä”.

13. OSAKUNNAN KOKOUKSET
Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja
Sihteeri
kuraattori
Hanna
20.1.2010
22 + 3
Rauli Albert
Ahtonen
kuraattori
Ossi
4.2.2010
13 + 3
Rauli Albert
Waenerberg
varakuraattori
Hanna
4.3.2010
13 + 2
Ossi Waenerberg Ahtonen
kuraattori
Hanna
8.4.2010
12 + 1
Rauli Albert
Ahtonen
kuraattori
Hanna
11.5.2010
17 + 4
Rauli Albert
Ahtonen
kuraattori
Hanna
14.9.2010
19 + 6
Rauli Albert
Ahtonen
varakuraattori
Hanna
12.10.2010
11 + 3
Ossi Waenerberg Ahtonen
varakuraattori
Hanna
4.11.2010
12 + 5
Ossi Waenerberg Ahtonen
kuraattori
Hanna
25.11.2010
18 + 4
Rauli Albert
Ahtonen
kuraattori
Teemu
8.12.2010
10 + 1
Rauli Albert
Meriläinen

Muuta

osa viroista
jaossa

vaalikokous

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään.
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14. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA
Ansiomerkit

Pekka Torvinen
Rauli Albert

Harrastusmerkit

Janiina Knuutinen (kevät)
Samuli Rantala (kevät)
Sauli Kähkönen (kevät)
Hanna Ahtonen (syksy)

Lipunkantaja

Antti Räty

Varalipunkantaja

Outi Tiainen

Seniorikannu

Kiti Poikonen

KyO-KO kuppi

Tuure Kiviranta

Emännän pienoisavain

Emmi Torikka
Riina Parviainen

Värienkanto-oikeus

Lennart Kitt (Korp! Vironia)

15. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT
Inspehtori

Dennis Bamford

Kuraattori

Rauli Albert

Varakuraattori

Ossi Waenerberg

Sihteeri

Hanna Ahtonen

Taloudenhoitaja

Sofia Shah

Isäntä

Pekka Torvinen

Emännät

Emmi Torikka
Riina Parviainen

Toiminnanohjaaja

Antti Räty

Tiedotussihteeri

Sauli Kähkönen (kevät)
Teemu Meriläinen (syksy)

Fuksimajurit

Veera Hatakka
Jenni Sistonen

Vuosijuhlamestari

Sauli Kähkönen (kevät, eli vuoden 2010 vuosijuhla)
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Juho Eskelinen (syksy, eli vuoden 2011 vuosijuhla)
Ohjelmapäällikkö

Riina Parviainen

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Outi Tiainen
Janne Kangaskesti

Historioitsija

Outi Tiainen
Janne Kangaskesti

Kulttuurisihteeri

Eeva Tapanen

Ekskursiomestari

Jussi Litja

Kv-sihteeri

Miia Martikainen

Maakuntasihteeri

Marjo Rastas

Valokuvaaja

Veera Hatakka
Heikki Karvinen

Kappalainen

Samuli Kettunen

Liikunnanohjaaja

Niko Tuhkanen

Puukellon päätoimittaja

Antti Saarelainen

Puukellon toimitussihteeri

Miia Martikainen

Nettivastaava

Samuli Rantala

Asuntovastaavat

Hanna Ahtonen (Patola)
Taru Nousiainen (Vallila)

Apuisännät

Miikka Hilke
Juho Eskelinen
Heikki Karvinen
Samuli Kettunen
Janne Pajuniemi
Pekka Pennanen
Samuli Rantala
Marjo Rastas
Antti Räty
Maija Sippo

Apuemännät

Maija Sippo
Tiina Räsänen
Anu Lindström
Tiina Kontkanen
Janiina Knuutinen
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Taru Nousiainen
Elina Inkilä
Laura Kallinen
Jenni Sistonen
Maria Sormunen
Anne Romppanen (kevät)
Aino Kurki (syksy)
Piia Pekonen (syksy)
Osakuntaneuvosto

Emmi Torikka
Teemu Meriläinen
Juho Eskelinen
Sofia Shah
Jenni Sistonen
Outi Tiainen (syksy)
Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta
kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja
tiedotussihteeri.

Toverineuvosto

Dennis Bamford (puheenjohtaja)
Rauli Albert (sihteeri)
Johanna Ursin
Tuure Kiviranta
Antti Saarelainen

Laulunjohtaja

Tomi Pieviläinen

Asevastaava

Kimmo Solehmainen

Tilintarkastajat

Arto Pohjamo
Harri Hietala

Varatilintarkastajat

Juha Martikainen
Jaakko Hietala

16. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT
Asuntotoimikunta

Ossi Waenerberg (puheenjohtaja)
Outi Tiainen
31

Laura Kallinen
Heikki Karvinen
Antti Räty (kevät)
Emmi Torikka (syksy)

Vuosijuhlatoimikunta
Kevät (vuoden 2010 juhlat)

Antti Räty

Syksy (vuoden 2011 juhlat)

Sauli Kähkönen
Antti Räty
Sofia Shah
Hanna Ahtonen
Samuli Kettunen
Heikki Karvinen
Jenni Sistonen

Talousvaliokunta

Vuonna 2010 talousvaliokunta toimi
yhdistettynä osakuntaneuvoston kanssa.

Puukellon toimituskunta

Pekka Torvinen
Riina Parviainen
Janne Kangaskesti
Matti La Mela

Kv-toimikunta

Outi Tiainen
Nelli Tiainen

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Piia Pekonen
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta
fuksimajurit.

Kerhojen puheenjohtajat
Gourmet-kerho

Jussi Rainamaa (KyO)

Juristikerho

Karoliina Kontturi

Maanpuolustuskerho

Antti Saarelainen
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Tuure Kiviranta
Spielka

Juho Eskelinen

Teatterikerho

Outi Tiainen

Huuliharppukostaja-elokuvakerho

Teemu Meriläinen
Riina Parviainen

17. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Juho Eskelinen (varapuheenjohtaja)
Antti Räty (varaklubiemäntä, syksy)
Maria Koistinen (varaklubiemäntä, kevät)

Kiinteistö Oy Artti

Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen)
Hanna Ahtonen (hallituksen varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta

Arto Pohjamo (hallituksen jäsen)
Antti Saarelainen (hallituksen varajäsen)
Juho Eskelinen (hallituksen varajäsen)

Ylioppilasasuntosäätiö

Rauli Albert
Pekka Torvinen
Antti Saarelainen

Artin säätiö

Dennis Bamford (hallituksen puheenjohtaja)
Kaarlo Hakamies (hallituksen jäsen)
Jussi Pajuniemi (vara-asiamies)
Jarkko Pehkonen (tilintarkastaja)
Jussi Eronen (varatilintarkastaja)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Ei edustusta vuonna 2010.
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HYY:n Osakuntalainen Unioni

Miia Martikainen

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV)
Ossi Waenerberg

Karjalainen nuorisoliitto

Outi Tiainen (hallituksen jäsen)

Pohjois-Karjalan valtuuskunta

Kiti Poikonen (työvaliokunnan sihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto
Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen)
Sofia Shah (hallituksen jäsen)
Pekka Torvinen (varajäsen)
Rauli Albert (vuosikokousedustaja)
Ossi Waenerberg (varaedustaja

LIITTEET
LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2010
Kts. erillinen liite.

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2010
Kts. erillinen liite.
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