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Vuonna 2012 Karjalainen Osakunta on jo kotiutunut Domus Gaudiumin tiloihin, ja toiminta on 
asettunut uusiin uomiinsa.  Uusia perinteitä on jo muodostumassa, ja osaa aiemmista muokataan 
nykyiseen osakuntatoimintaan paremmin istuviksi, ja jäsenistön toiveita vastaaviksi. 
Alkanut toimintavuosi sisältää myös muutaman isomman tehtävän ja uudistuksen. HYY:n 
viimeisimmän tilajaon jälkeen kanssamme samoihin tiloihin Domus Gaudiumille muuttaa jo 
vuoden alusta yliopiston oma Marttajärjestön osasto, Hyvät Martat. Tämä tuo muutoksia tilojen 
käyttöön, sekä uuden yhteistyökumppanin osakunnalle. Kevään aikana toteutetaan myös osakunnan 
virkailijaohjesäännön tarkistus ja ajanmukaistaminen, jota on jo jonkin aikaa odotettu. 
Yksi vuoden suurimmista haasteista on kuitenkin syksyllä yhdessä Karjalainen Nuorisoliitto ry:n ja 
Wiipurilaisen Osakunnan kanssa toteutettava Syyspäivät, joilla tuodaan yhteen useita karjalaisen 
järjestökentän aktiiveja. 

 
Toimintasuunnitelmassa Karjalaisen Osakunnan toiminnan tavoitteita vuodelle 2012 on listattu 

sektoreittain, joita on yhteensä kaksitoista jakaantuen seuraavasti: 
 
1. Hallinto ja taloudenhoito. Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan 
kokous. Osakunnan kokousten valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja 
taloudenhoidon valvonnasta vastaa osakuntaneuvosto. 
 
2. Juhlatoiminta. Helmikuussa pidettävät vuosijuhlat ovat osakunnan suurin juhla, johon 
vuosijuhlatoimikunta valmistautuu jo syksyllä. Marraskuussa vuosijuhlamestari järjestää osakunnan 
kakkosjuhlat, Praasniekat, joka on karjalaisen perinnejuhlan osakuntaan sovitettu versio. Näiden 
lisäksi osakunnassa järjestetään vuodessa noin viisi muuta pöytäjuhlaa, ja lisäksi useita muita 
juhlia. 
 
3. Fuksitoiminta. Fuksitoiminnan painopiste on syksyssä, jolloin uudet opiskelijat saapuvat 
Helsinkiin. Lisäksi koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-infokiertueen 
PohjoisKarjalan lukioihin. 
 
4. Senioritoiminta. Yhteyksiä Osakunnan seniorijärjestön Seniores Carelienses ry:n kanssa pidetään 
kutsumalla edustajia eri tapahtumiin kumminkin päin. Arkisesta yhteydenpidosta senioreihin vastaa 
pääasiallisesti kuraattori. 
 
5. Kansainvälinen toiminta. Vuonna 2011 jatketaan aikaisemmilta vuosilta tuttua 
ystävyysosakuntien välistä vierailuperinnettä sekä ruotsalaisten että virolaisten kanssa. 
 
6. Maakuntatoiminta Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä 
PohjoisKarjalaan ja tuoda esille maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita 
muun 
muassa järjestämällä tapaamisia pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa. Maakuntasihteeri 
järjestää myös kesäisin kesäretken. 
 

Karjalainen Osakunta vuonna 2012 
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7. Asuntotoiminta. Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan 
vuokra-asuntoihin liittyvää viranhoitoa. 
 
8. Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta Kulttuurisihteeri ja ekskursiomestari tutustuttavat osakuntalaisia 
monipuolisesti pääkaupunkiseudun ja maakunnan tärkeisiin kohteisiin. Vierailuja järjestetään noin 
joka toinen kuukausi. Myös muut virkailijat voivat järjestää ekskursioita oman 
toimialansa kohteisiin. 
 
9. Liikuntatoiminta. Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille 
säännöllistä liikuntaa ja organisoi osakunnan osanottoja kilpailuihin ja tempauksiin. 
 
10. Julkaisu- ja tiedotustoiminta. Puukellon toimituskunta huolehtii osakunnan lehden, 
Pienen Puukellon, kirjoittamisesta, taittamisesta ja jakelusta. Muusta osakunnan toiminnasta 
tiedottamisesta vastaavat lähinnä tiedotussihteeri ja nettivastaava. 
 
11. Kerhotoiminta. Osakunnan yhteydessä toimii viisi kerhoa: gourmet-kerho, pelikerho Spielka, 
maanpuolustuskerho, juristikerho ja elokuvakerho Huuliharppukostaja. 
 
12. Yhteistyötahot. Osakunnan tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat muut Domus Gaudiumin osakunnat 
(KyO ja WiO), Seniores Carelienses ry, HYY, Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV), 
Osakuntalainen Unioni ja Karjalainen Nuorisoliitto. Osakuntalaiset ovat mukana useiden edellä 
mainittujen järjestöjen toimielimissä. Lisäksi yhteistä toimintaa järjestetään jossain määrin 
erityisesti Savolaisen Osakunnan ja muiden osakuntien kanssa.  
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1.1 Hallintoelimet 

 
Osakunnan kokous pidetään lukukausien aikana kunkin kuukauden toisena tiistaina, ellei toisin 
päätetä. 
Osakunnan kokouksia ja osakuntaneuvostoa johtaa vuonna 2012 kuraattori Antti saarelainen ja 
hänen poissa ollessaan varakuraattori Emmi Torikka. Osakuntaa valvovana inspehtorina toimii 
professori Dennis Bamford. 
Kymmenjäseninen osakuntaneuvosto (so. osakunnan hallitus) kokoontuu puheenjohtajansa eli 
varakuraattorin kutsusta ennen osakunnan varsinaisia kokouksia pääasiallisesti kerran kuussa ja 
tarvittaessa useammin. Neuvostoon kuuluvat virkansa puolesta varakuraattori puheenjohtajana, 
kuraattori, toiminnanohjaaja, sihteeri ja tiedotussihteeri sekä viisi osakunnan kokouksen valitsemaa, 
osakunnan toimintaan perehtynyttä jäsentä. Lisäksi emännällä ja isännällä on läsnäolo- ja 
puheoikeus osakuntaneuvoston kokouksessa. Osakuntaneuvosto voi tarvittaessa myöntää nämä 
oikeudet myös muille osakuntalaisille. 
Osakunnan säännöllisestä toiminnan järjestämisestä huolehtivat osakunnankokouksen valitsemat 
virkailijat, joita on vuotuisesti vaihdellen n. 30–40.  
 
 
1.2 Taloudenhoito 

 
Osakunnan taloudenhoidosta vastaa myös talousvaliokuntana toimivan osakuntaneuvoston 
puheenjohtaja eli varakuraattori, taloudenhoitaja ja osakuntaneuvosto. Varakuraattorin ja 
taloudenhoitajan johdolla osakuntaneuvosto huolehtii osakunnan rahoituksen järjestämisestä, 
avustusten hakemisesta ja muista juoksevista talousasioista. Tavoitteena on vakaus, jatkuvuus ja 
osakuntalaisten hyvinvointi. Vuonna 2012 taloudenhoitajana toimii Piia Pekonen. 
Vuonna 2002 perustettu Karjalaisen Osakunnan Tukirahasto hallinnoi osakunnan 
sijoitusomaisuutta. Tukirahastoon kuuluu osakunnan edustajien lisäksi osakunnan seniorijärjestö 
Seniores Carelienses ry:n sekä osakunnan inspehtorin valitsemia edustajia. Tarkoitus on tuoda 
osakunnan taloudenpitoon pitkäjänteisyyttä ja asiantuntemusta sekä turvata toiminnan tasainen 
jatkuminen vuotuisista tulojen vaihteluista huolimatta. 
Taloudellisesti osakunta ei ole omavarainen, vaan toiminnan rahoitus nojaa vahvasti Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) toiminta-avustukseen, jäsenmaksutuloihin sekä Tukirahaston 
vaihtelevaan avustusmäärään. Pieniä lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien, laulukirjojen ja 
muiden kirjallisten julkaisujen myynnistä. Tukirahaston avustusten määrää on tarkoitus hiukan 
lisätä vuonna 2012, ja avustukset käytetään muun muassa osakunnan kerhotoiminnan tukemiseen 
sekä vuosijuhlien ja perinteisten Praasniekkojen järjestämiseen. Lisäksi rahaa on budjetoitu muun 
muassa fuksitoimintaan ja Karjalaisen Osakunnan jäsenlehden Pienen Puukellon painamiseen ja 
postitukseen. Myös viime vuonna korotettu aktivistimääräraha pysyy ennallaan mahdollistaen näin 
muun osakuntalaisille suunnatun toiminnan tukemisen. Kokonaisuudessaan osakunnan tulos 
pysynee aiempien vuosien kaltaisena, ja taloudellinen tilanne on hyvä. 
 
 

1 Hallinto ja taloudenhoito
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2.1 Vuosijuhla 

 
Karjalaisen Osakunnan 107. vuosijuhla pidetään 25.2.2012 ravintola Kaisaniemessä. Illan 
ohjelmassa on muun muassa puheita ja musiikkia sekä stipendien ja kunnianosoitusten jako. 
Ravintolaillallisen päätteeksi tanssitaan akateemiset juhlatanssit. 
Ilta jatkuu samana päivänä vuosijuhlaansa viettävän Kymenlaakson Osakunnan kanssa yhteisillä 
jatkoilla osakuntatiloissamme Domus Gaudiumilla. Tänä vuonna jatkot ovat Karjalaisen Osakunnan 
järjestämät, ja Kymenlaakson Osakunta järjestää sunnuntaiaamun silliaamiaisen. 
Vuosijuhlan järjestelyistä vastaavat vuosijuhlamestari ja vuosijuhlatoimikunta, johon kuuluvat 
virkansa puolesta isäntä, emäntä ja toiminnanohjaaja. Tänä vuonna vuosijuhlamestarina toimii Outi 
Tiainen. 
 
 
2.2 Muut juhlat 

 
Karjalaisen Osakunnan emäntäinä vuonna 2012 toimii Pekka Torvinen. Isäntinä toimivat Joonas 
Vaittinen ja Leena Pohjamo. Emännistön ja isännistön toimintaa rytmittävät osakunnan 
kuukausittaiset kokoukset, päivystysvuorot sekä juhlat ja tapahtumat. Osakunnan juhlatoimintaan 
kuuluu niin perinteisiä kuin hieman uudempiakin tapahtumia. Juhlatoimintaa pyritään jatkuvasti 
uudistamaan ja kehittämään. 
Kevät 2012 käynnistyy tammikuussa järjestettävällä kuraattorinvaihtokaronkalla, jossa uusi 
kuraattori muodollisesti vastaanottaa virkansa ja sen tunnukset. Tämä juhla on samalla myös 
virkailijanvaihtokaronkka, jossa uudet osakunnan virkailijat ottavat ohjakset käsiinsä.  
Kevätkauden muita juhlia ovat daamipäivälliset, joissa osakunnan miehet järjestävät illallisen ja 
ohjelmaa osakunnan naisjäsenille, tilintarkastuskaronkka, senioripäivälliset, joille kutsutaan 
seniorijärjestömme Seniores Carelienseksen jäseniä, sekä muiden Domus Gaudiumin osakuntien 
kanssa toteutettavat yhteissitsit.  
Koko lukuvuoden kohokohta osakunnalla on helmikuun lopussa järjestettävä 107. vuosijuhla. 
Juhla järjestetään 25.2.2012 ravintola Kaisaniemessä. Koska Kymenlaakson Osakunta viettää 
vuosijuhliaan samana päivänä, jatkojen ja sillisten järjestelyissä on perinteisesti tehty yhteistyötä. 
Vuonna 2012 Karjalainen Osakunta vastaa jatkoista, ja sunnuntaiaamuna vuorossa on 
kymenlaaksolaisten emäntien tekemä silliaamiainen. 
Syyslukukausi käynnistyy fuksisitsien merkeissä, jolloin tutustutetaan uudet fuksijäsenet osakunnan 
toimintaan ja akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. Tiedossa on kolmen ruokalajin illallinen ja 
runsaasti yhteislaulua sekä mahdollisesti muuta ohjelmaa. Lokakuussa vietetään perinteistä 
sarvijuhlaa Savolaisen Osakunnan kanssa. Vuonna 2012 sarven vaihtoa juhlitaan Karjalaisen 
Osakunnan tiloissa. 
Myöhemmin syksyllä päästään viettämään yhtä osakunnan merkittävimmistä juhlista, 
Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa 
tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja kuuntelemalla kappalaisen saarna. Praasniekkoja 
varten emännistö järjestää etukäteen piirakkatalkoot osakunnalla. 
Lisätyötä teettävät myös pitkin vuotta sijoittuvat pienemmät tapahtumat, kuten esimerkiksi 
seniorijärjestön kokoukset, jokavuotinen debatti, itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus ja Ilotalon 
avajaiset (so. Domus Gaudiumin syyskauden avajaiset). 

2 Juhlatoiminta
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Fuksimajurit ja heidän johtamansa koulutustoimikunta opastavat osakunnan uusia fukseja ja 
informoivat Pohjois-Karjalan abiturientteja osakunnasta ja sen toiminnasta. Vuonna 2012 
tavoitteena on tutustuttaa fukseja toisiinsa sekä vanhempiin osakuntalaisiin ja yleisesti osakunnan 
toimintaan. Pyrimme saamaan fukseista aktiivisia osakunnan jäseniä järjestämällä monipuolista 
toimintaa. 
Koulutustoimikunta aloittaa fuksitoiminnan suunnittelun keväällä. Kevään aikana kirjoitetaan 
osakuntalehti Pienen Puukellon erikoisnumero, Fuksipuukello. Fuksipuukello ja syksyn 
tapahtumakalenteri lähetetään Pohjois-Karjalasta saapuville opiskelijoille alkusyksystä.  
Toiminnan painopiste sijoittuukin juuri alkusyksyyn, jolloin pyrimme saamaan uudet jäsenet 
mahdollisimman nopeasti osaksi osakuntayhteisöä. Syksyllä osakunnalle hankitaan näkyvyyttä 
sijoittamalla julisteita yliopiston eri kampuksille. 
Lukukauden alettua syyskuussa osakunnalla järjestetään kolmena päivänä viikossa fuksipäivystys, 
jolloin paikalla on aina koulutustoimikunnan jäsen ottamassa fukseja vastaan. Tällöin 
osakuntalainen perehdytetään osakunnan tapahtumiin ja toimintaan. Osakuntaa esitellään myös 
muun muassa yliopiston avajaiskarnevaaleilla ja HYY:n uusien illoissa. Syyskuussa järjestetään 
myös perinteinen fuksipiknik, joka sisältää Helsingin kiertoajelun ratikalla. Myöhemmin syksyllä 
pidetään Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset fuksiaiset, viihdyttäviä fuksi-iltoja ja erilliset 
fuksisitsit, joilla fuksit tutustutetaan pöytäjuhlaperinteeseen. Lisäksi fukseja autetaan tutustumaan 
Helsinkiin myös muilla tavoin ja heihin pidetään tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 
Loppuvuodesta fuksit saavat osakuntanauhansa itsenäisyyspäiväjuhlassa sekä järjestävät 
fuksimajureidensa avustuksella myös osakunnan pikkujoulut. 
Fuksien perehdytyksen ohella koulutustoimikunta myös valmistaa syksyn aikana yhdessä 
osakuntalehden toimituskunnan kanssa pohjois-karjalaisille abiturienteille abi-infokiertueella 
jaettavan Abipuukellon. 
Virkakausi päättyy tammikuussa 2013 järjestettävään abi-infokiertueeseen, jossa vapaaehtoiset 
osakuntalaiset kiertävät Pohjois-Karjalan lukioissa kertomassa osakunnasta ja opiskelusta 
Helsingissä. Nämä infotilaisuudet on koettu erittäin hyödyllisiksi, ja niitä tullaan kehittämään 
edelleen, jotta osakuntaamme liittyisi lisää innokkaita jäseniä. 
Vuonna 2012 fuksimajureina toimivat Heidi Pikkarainen ja Katri Parviainen. 

3 Fuksitoiminta
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Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö. Järjestön tavoitteena on yhdistää 
osakunnassa toiminnassa mukana olleita ihmisiä myös opiskeluajan jälkeen. Lisäksi Seniores 
Carelienses ylläpitää yhteyksiä nykyosakuntalaisten ja aikaisempien osakuntasukupolvien välillä. 
Tavoitteena on, että seniorit pystyisivät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta 
osaltaan osakuntaperinteiden siirtämistä uusille osakuntasukupolville. 
Seniorit muun muassa kokoontuvat vuosittain niin sanottuun jälkijouluun muistelemaan edellisen 
vuoden tapahtumia ja pohtimaan tulevia. Muita perinteisiä tapahtumia ovat ulkomaanmatkat sekä 
vierailut konserteissa, näyttelyissä ja yrityksissä. Kevätkaudella osakunnan tiloissa järjestetään 
osakuntalaisten ja seniorien yhteiset senioripäivälliset. Lisäksi osakunta kutsuu senioreja ainakin 
osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin. Myös monet seniorijärjestön tapahtumat ovat avoimia 
osakuntalaisille. 
Seniores Carelienses ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendin fuksille, joka 
on ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan 
valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. 
Osakunnan puolelta yhteyksistä seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu 
useimpiin järjestön johtokunnan kokouksiin. 
 

4 Senioritoiminta
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Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri pitää kansainvälisten asioiden toimikunnan 
yhteyksiä osakunnan neljään ystävyysosakuntaan, joita ovat ruotsalaiset Västmanlands och 
Södermanlands Nation (Linköping), Helsingkrona Nation (Lund) ja Västmanlands-Dala Nation 
(Uppsala) sekä virolainen Korp! Vironia (Tallinna ja Tartto). 
Kansainvälisiä suhteita pyritään ylläpitämään ja kehittämään kutsumalla ulkomaisista 
ystävyysjärjestöistä vieraita osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin, kuten aiempinakin vuosina. 
Kutsuja lähetetään mahdollisesti myös osakunnan kesäretkelle. Lisäksi pyritään lisäämään 
osakuntalaisten määrää vastavuoroisilla vierailuilla ystävyysjärjestöjen tilaisuuksissa. Vuonna 2012 
pyritään lisäämään yhteydenpitoa myös edellä mainittuihin, jo vakiintuneisiin tapahtumiin 
osallistumisen ulkopuolella. 
Vuonna 2012 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Outi Tiainen. 

5 Kansainvälinen toiminta
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Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää osakuntalaisten kiinnostusta kotimaakunnan asioihin ja 
muihin maakunnallisiin tahoihin sekä järjestää näitä koskevia tilaisuuksia.  Maakuntasihteeri 
järjestää osakunnan kesäretken, joka suuntautuu tavallisesti johonkin kotimaakunnan kohteeseen, 
joka valitaan osakuntalaisten kiinnostuksen mukaan. 
Perinteiseen tapaan syksyllä järjestetään myös vierailu eduskuntaan tapaamaan pohjois-karjalaisia 
kansanedustajia ja keskustelemaan ajankohtaisista Pohjois-Karjalaa ja opiskelijoiden oloja 
koskevista asioista. Mahdollisuuksien mukaan kansanedustajat myös kutsutaan keväällä käymään 
osakuntatiloissa. Mikäli osakunnassa tehdään maakunta-aiheista tutkimusta, maakuntasihteeri myös 
koordinoi tätä. Vuonna 2012 maakuntatutkimusta ei ole suunnitelmissa. 

6 Maakuntatoiminta  
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Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta valitsee asukkaat Osakunnan omistamiin tai hallinnoimiin 
asuntoihin Kiinteistö Oy Osakunnan asuntoloissa ja Domus Academican D-talossa ja ehdottaa 
asukkaita valittavaksi Ylioppilasasuntolasäätiön asuntolaan ja Artin Säätiön omistamiin 
huoneistoihin Kiinteistö Oy Artissa. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana toimii varakuraattori. 
Puolueettomuuden takaamiseksi asuntotoimikuntaan pyritään valitsemaan eri alojen opiskelijoita 
mahdollisimman laajalla kirjolla. 
Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2012 asunnonhaun osakunnan 
jäsenille sekä kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muissa 
pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opintonsa aloittaville pohjois-karjalaisille fukseille. Asunnot 
jaetaan kevään asuntohaussa osakunnan asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän 
mukaan ja fuksiasuntohaussa arvalla. Osakunnan kokous valitsee, asuntotoimikuntaa kuullen, 
asuntovastaavat osakunnan asunnoille Patolaan ja Vallilaan. Asuntovastaavat muun muassa pitävät 
yllä jonotuslistoja, joilta valitaan asukkaita kesken vuokrakautta vapautuviin asuntoihin sekä 
hoitavat muita juoksevia asuntoasioita. 
Lisäksi osakunnan kokous valitsee edustajat osittain omistamiensa kiinteistöyhtiöiden sekä 
asuntolasäätiöiden hallituksiin. 
Vuoden 2011 asuntotoimikunta uudisti asunto-ohjesääntöä ja selkeytti asuntohaun menettelyä ja 
hakuohjeita. Vuonna 2011 asuntohaku sujuikin uusilla ohjeilla varsin hyvin, joten tänä vuonna 
suurille muutoksille ei ole tarvetta.  
Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2012: Emmi Torikka (puheenjohtaja), Paavo Pirhonen 
(Patolan asuntovastaava), Taru Nousiainen (Vallilan asuntovastaava), Riina Parviainen, Eeva 
Tapanen, Hanna Ahtonen ja Heikki Karvinen. 

7 Asuntotoimikunta  
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8.1 Kulttuuritoiminta 

 
Osakunnan kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurisihteeri. Tarkoituksena on järjestää osakuntalaisille 
edellisvuosien tapaan osittain tai kokonaan kustannettuja ekskursioita erilaisiin kulttuuritapahtumiin 
noin kerran kuukaudessa. 
Kummankin lukukauden aikana on tarkoitus järjestää 2-3 isompaa ekskursiota, esimerkiksi 
oopperaan tai teatteriin, ja ilmaisia tai osakunnan sponsoroimia kulttuuririentoja niiden lisäksi. 
Tavoitteena on päästä käymään myös jossakin hiukan pienemmän yleisön suosimassa 
kulttuuritapahtumassa, esim. pienemmät teatteri- tai konserttiesitykset. Isompien ja maksullisten 
ekskursioiden lisäksi on siis pienempiä ilmaistapahtumia, joista osakuntalaisille lähinnä tiedotetaan, 
ja joihin ei välttämättä lähdetä sovitusti ryhmänä. Aiemmin hyväksi todettua tapaa käyttää Doodlea 
jatketaan, jotta osakuntalaisilla olisi mahdollisimman iso päätösvalta kulttuuriekskursioiden 
kohteiden valinnassa. Vuonna 2012 kulttuurisihteerinä toimii Kaisa Kortelainen. 
 
 
8.2 Ekskursiotoiminta 

 
Ekskursiotoiminnan tavoitteena on monipuolistaa osakunnan tarjoamaa toimintaa. Ekskursiot  
ovat osakuntatilojen ulkopuolelle sijoittuvia retkiä, kuten yritysvierailuja, opintomatkoja  
tai museokäyntejä. Keväälle suunniteltuja kohteita ovat Fazerin suklaatehdas 10.2. sekä  
keilailu maalis-huhtikuussa. Esimerkkejä muista mahdollisista kohteista ovat muun muassa  
seinäkiipeily, erilaiset ulkoilmakohteet sekä huvittelupaikat, kuten Linnanmäki.  
Ekskursiot pyritään suunnittelemaan ottaen huomioon osakuntalaisten toiveet sekä  
kiinnostuksen kohteet. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös yhteistyöhön muiden Domus  
Gaudiumin osakuntien kanssa. Ekskursioita järjestetään noin joka toinen kuukausi. 
Ekskursiomestareina vuonna 2012 toimivat Riina Parviainen ja Taru Nousiainen. 
 
 
8.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

 
Kappalainen järjestää Luostariolutillan syksyllä 2012. Tapahtumassa pyritään  
nauttimaan ruumiillista ravintoa ja puhumaan henkeviä asioita. Lisäksi kappalainen pyrkii  
kuuntelemaan muiden osakunnan jäsenten toiveita hengellisten tai pseudo-hengellisten  
asioiden suhteen ja toteuttamaan tapahtumia mikäli kiinnostusta löytyy. Kappalaisen ainoa 
virallinen tehtävä on saarnata Praasniekoissa loppuvuodesta. Kappalaisen virkaa hoitaa 2012 
Tuomas Puumalainen. 
 
 
8.4 Muut vapaamuotoiset tapahtumat 

 
Joissain tapauksissa myös osakunnan kerhot ja Domus Gaudiumin osakuntien toiminnanohjaajat 
voivat järjestää omaan toimialaansa painottuvia ekskursioita. Vuodelle 2012 suunnitelmia on tehty 
edellisen vuoden kokemusten perusteella esimerkiksi baarikierroksista, saunailloista, 

8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta
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Tallinanristeilystä ym. Myös näissä pyritään painottamaan yhteistyötä muiden Domus Gaudiumin 
osakuntien kesken. 
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Osakunnan liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille monipuolisesti liikuntatapahtumia, 
esimerkiksi luistelua, laskettelua, patikointia, keilausta tai minigolfia. Hän myös vastaa 
säännöllisten salivuorojen varaamisesta muun muassa Domus Gaudiumin osakuntien yhteistä 
salibandya varten sekä huolehtii liikuntatapahtumien tiedotuksesta. Liikunnanohjaaja hoitaa myös 
käytännön järjestelyt esimerkiksi urheilutapahtumiin pääsyä varten.  
Muuta liikuntatoimintaa osakunnan puitteissa tulee esimerkiksi Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan 
osakuntaviikon tapahtumien kautta ja satunnaisesti muiden osakunnan virkailijoiden sitä 
järjestäessä. Jälkimmäisestä mainittakoon esimerkiksi myös karjalaisille avoin Wiipurilaisen 
Osakunnan kyykkäkerho ja muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa järjestettävät ekskursiot 
Nuuksioon. 
Liikunnanohjaajana toimii vuonna 2012 Heikki Karvinen. 

9 Liikuntatoiminta  
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10.1 Pieni Puukello 

 
Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, jonka  
teosta vastaavat päätoimittaja ja toimitussihteeri apunaan toimituskunta. Painosmäärä on  
400. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan ilman erillistä maksua kaikille  
osakunnan jäsenille ja senioreille. Lehden tavoitteena on julkaista teemoiltaan  
vaihtelevaa sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja ilmaisuvapaus. Uuden toimituskunnan  
myötä teemme lehteen uusia palstoja ja ideoita säilyttäen kuitenkin vanhat hyväksi  
havaitut palstat. Pienen tauon jälkeen saamme nauttia taas emäntien ja isäntien  
resepteistä sekä kuraattorin valistuneista sanoista. Lisäksi luvassa on koukuttava  
jatkokertomus, selontekoa osakunnan juhlista sekä ekskursioista. Pieni Puukello pyrkii  
myös vahvistamaan yhteyttä osakunnan jäsenten ja seniorien välillä julkaisemalla muun  
muassa seniorin kirjoittamaa palstaa, jossa vaihtuvat kirjoittajat muistelevat omia  
aktiivisia osakunta-aikojaan. Vuonna 2012 Pieni Puukello pyrkii pysymään entistä paremmin  
ajan tasalla sekä panostamaan kuviin ja kuvitukseen. Kevään aikana kirjoitetaan Pienen  
Puukellon toimituskunnan sekä koulutustoimikunnan yhteistyönä Karjalaisen Osakunnan  
fukseille suunnattu Fuksi Puukello, jota jaetaan fuksien lisäksi abi-infokiertueella  
pohjoiskarjalaisille abiturienteille. 
Tavoitteena on, että Puukello olisi helposti lähestyttävä, jäseniään kiinnostava ja  
visuaalisesti miellyttävä osakuntalehti, jonka ulkoasu tukee mielenkiintoista sisältöä. 
Puukellon päätoimittajana toimii vuonna 2012 Riina Parviainen ja toimitussihteerinä Heikki  
Karvinen. Lisäksi osakuntalehden toimituskunnassa mukana ovat Pekka Torvinen, Katri  
Parviainen, Katja Orpana, Juho Eskelinen, Hanna Ahtonen ja Tuomas Puumalainen.  
Toimituskunnan lisäksi Puukelloon voivat vapaasti kirjoittaa muutkin osakuntalaiset. 
 
 
10.2 Sähköpostilistat ja www-sivut 
 
Nettivastaava vastaa osakunnan sähköpostilistojen ja nettisivujen ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Tähän kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin sähköpostilistojen 
päivittäminen, syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille ja muiden virkailijoiden ilmoitusten 
lisääminen osakunnan nettisivuille. 
Osakunnalla on kaksi pääasiallista tiedotuksellista sähköpostilistaa: ko-tieto@helsinki.fi, jossa 
julkaistaan tiedot kaikista Osakunnan tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista, sekä ko-
juttu@helsinki.fi, joka on tarkoitettu vapaamuotoista keskustelua ja henkilökohtaisia ilmoituksia 
varten. Näiden lisäksi omat sähköpostilistansa on: 

• osakuntaneuvostolla: ko-okn@helsinki.fi 
• virkailijoilla yleisesti: ko-virkailijat@helsinki.fi 
• emännistöllä: ko-emannisto@helsinki.fi ja 
• isännistöllä: ko-isannisto@helsinki.fi. 

Lisäksi useimmilla keskeisimmillä virkailijoilla on viestejä välittävä sähköpostialias, kuten 
esimerkiksi ko-toiminnanohjaaja@helsinki.fi.  
Osakunnan www-sivuilla www.helsinki.fi/jarj/ko/ tai ko.osakunta.fi on toimintakalenterin lisäksi 
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osakunnan yleisesittely, tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja sähköisesti arkistoina osakunnan 
säännöt ja muita virallisia dokumentteja sekä vanhoja Puukello-lehtiä ja linkkejä osakuntaan 
liittyviin muihin tahoihin. 
Nettivastaavana vuonna 2012 toimii Olli Salminen. 
 
 

10.3 Tiedotussihteeri 

 
Tiedotussihteeri vastaa osakunnan tapahtumien mainosten laatimisesta sähköpostilistoilla, 
nettisivuilla ja osakunnan Facebook-sivuilla. Tiedotussihteeri vastaa myös osakunnan kokousten 
kokouskutsujen lähettämisestä. Tiedotuskanavina käytetään pääasiassa kolmea sähköpostilistaa: 

• ko-tieto@helsinki.fi lähettää viestin koko jäsenistölleen. Tämän listan kautta saamme 
välitettyä myös HYY:n viralliset tiedotteet koko jäsenistöllemme. 

• ko-virkailijat@helsinki.fi välittää viestin vain sen hetkisille virkailijoille. 
• ko-okn@helsinki.fi on osakuntaneuvoston (so. osakunnan hallitus) oma tiedotuskanava. 

Tätä kautta keskustelemme muun muassa erinäisistä osakunnan talouteen ja hallintoon 
liittyvistä asioista. 

Vuonna 2012 tiedotussihteeri keskittyy erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuuteen ja 
sujuvuuteen, esimerkiksi pyrkimällä lisäämään osakunnan Facebook-ryhmän näkyvyyttä. Vuonna 
2012 tiedotussihteerinä toimii Anna Eronen. 
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11.1 Juristikerho 

 
11.1.1 Kokoukset 

 
Juristikerhon kokous pidetään kerran kuussa. Kevätlukukaudella pidetään 4-5 kokousta ja  
syyslukukaudella 3-4 kokousta. Lisäksi voidaan sopia ylimääräisistä kokouksista tai  
vapaamuotoisemmista tapaamisista tarpeen vaatiessa. Kokouksissa tehdään Juristikerhoa koskevia  
päätöksiä ja suunnitellaan Juristikerhon ohjelmaa - esimerkiksi ekskursioita. Kokoukset pidetään  
pääsääntöisesti osakuntamme tiloissa, mutta kerholaiset voivat vaihtoehtoisesti kokoontua myös  
Juristikerhon jäsenten luona tai ravintolassa. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.  
Marraskuussa järjestetään vaalikokous, jossa valitaan virkailijat seuraavalle vuodelle. Vuosikokous  
järjestetään helmikuun aikana. 
 
11.1.2 Ekskursiot 

 
Kerholaiset järjestävät kevät- ja syyslukukauden aikana erilaisia ekskursioita kiinnostuksensa  
mukaan. Ekskursiot voivat liittyä esim. oikeustieteen opintoihin, työelämään tai kulttuuriin, ja niitä  
järjestetään myös yhteistyössä muiden osakuntien Juristikerhojen kanssa. Kerhon jäsen voidaan  
myös valita ekskursiovastaavaksi. 
 
11.1.3 Yhteydet muihin juristikerhoihin 

 
Muiden osakuntien Juristikerhoihin pidetään yhteyttä Juristikerhojen yhteisellä sähköpostilistalla.  
Yhteistyötä tehdään käymällä mahdollisesti yhteisillä ekskursioilla, sekä esittäytymällä yhdessä  
uusille oikeustieteen opiskelijoille ainejärjestö Pykälä ry:n tapahtumissa, kuten fuksiaisissa, sekä  
tiedekunnan orientaatiossa. Muiden Juristikerhojen edustajat ovat myös tervetulleita vierailemaan  
kokouksissamme. 
 
11.1.4 Yhteydet osakuntaan 

 
Juristikerhon jäsenet tapaavat muita Karjalaisen osakunnan jäseniä erityisesti osakunnan tiloissa  
järjestettävien kokousten yhteydessä. Kerholaiset osallistuvat myös oman halukkuutensa mukaan  
osakunnan kokouksiin. Juristikerho pyrkii vuosittain osallistumaan osakunnan fuksiaisiin pitämällä  
omaa tehtäväpistettä, ja jäseniä kannustetaan osallistumaan myös muihin tapahtumiin. Muutamia  
kerholaisia toimii myös osakunnan viroissa. 
 
11.1.5 Juhlat 

 
24.3.2012 järjestetään kerhon vuosijuhla eli Kevätkäräjät, jotka pidetään joka toinen vuosi. Tänä  
vuonna Kevätkäräjät alkavat ekskursiolla asianajotoimisto Magnusson Oy:öön, josta siirrytään  
eläkkeellä olevan työoikeuden professorin ja apulaisoikeusasiamiehen sekä Juristikerhon  
pitkäaikaisen tukijan, Pirkko K. Koskisen, emännöimän cocktail-tilaisuuden kautta varsinaiseen  
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iltajuhlaan, joka koostuu illallisesta, osallistujien pitämistä puheista, yhteislaulusta ja  
muusta ohjelmasta.  Halukkaat siirtyvät iltajuhlien jälkeen vähemmän muodollisille jatkoille.  
Kerholaiset järjestävät vuosijuhlien lisäksi myös muita vapaamuotoisempia juhlia toiveidensa  
mukaan. 
 
11.1.6 Tiedotus 

 
Juristikerho tiedottaa toiminnastaan suurimmaksi osaksi sähköpostilistallaan. Kerholaisten väliseen  
yhteydenpitoon tarkoitetun sähköpostilistan lisäksi Juristikerholla on erillinen sähköpostilista  
kerhon senioreille. Syksyllä Juristikerhon aloituskokouksesta tiedotetaan oikeustieteen ainejärjestö  
Pykälä ry:n sähköpostilistalla. Myös tammikuun kokouksesta voidaan tiedottaa ainejärjestön  
sähköpostilistalla. Osakuntamme internetsivuilta löytyy tietoa kerhon toiminnasta, puheenjohtajan  
ja sihteerin yhteystiedot sekä ohjeet kerhon sähköpostilistalle liittymiseksi. Myös osakunnan  
sivuilla voidaan ilmoittaa Juristikerhon tapahtumista. Kerholla on lisäksi oma Facebook-ryhmä  
”Karjalaisen Osakunnan Juristikerho”, jossa kerhon varsinaiset jäsenet ja seniorit voivat keskustella  
vapaamuotoisemmin ja jakaa tietoa Juristikerhon toiminnasta. 
 
11.1.7 Jäsenmäärä ja aktiivisuus 

 
Juristikerhon kokouksiin osallistuvien jäsenten määrä vaihtelee noin 8-15 jäsenen välillä. Uusia  
jäseniä pyritään hankkimaan erityisesti ensimmäisen vuoden oikeustieteen ylioppilaista toiminnan  
jatkumisen ja perinteiden vaalimisen varmistamiseksi. Juristikerhoa esitellään syyslukukauden  
alkaessa uusille oikeustieteen opiskelijoille mm. ainejärjestö Pykälä ry:n tapahtumissa sekä  
tiedekunnan orientaatiossa. Mahdollisuuksien mukaan kerholaisiamme osallistuu myös osakunnan  
järjestämiin abi-infotilaisuuksiin Pohjois-Karjalassa, esitellen kerhon toimintaa sekä oikeustieteen  
opintoja. Kerhon useat kymmenet seniorit kutsutaan juhlistamaan Kevätkäräjiä ja heillä on myös  
mahdollisuus liittyä senioreita varten ylläpidettyyn sähköpostilistaan.   
Vuonna 2012 juristikerhon puheenjohtajana toimii Emma Kostamo. 
 
 

11.2 Gourmet-kerho 

 
Karjalaisen Osakunnan gourmet-kerhon ideana on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus  
tutustua ruoanlaittoon sosiaalisena harrastuksena. Osallistujilta ei vaadita aiempia  
taitoja tai tietoja, vaan tärkeintä on innostus päästä kokeilemaan ideoita  
osakuntaseurassa. Osakunta myös maksaa osan ruoka-aineiden ostokuluista. 
Kerho pyrkii kokoontumaan noin viisi kertaa vuodessa. Useimmiten kokoontumiset  
järjestetään jonkin teeman ympärille. Kerho saattaa esimerkiksi tutustua eri maiden,  
aikakausien, vuodenaikojen, juhlien tai ruoanvalmistustekniikoiden ruokakulttuuriin.  
Teemoina on aiemmin ollut muun muassa keskiaika, tapakset, Venäjä, liekitys ja  
pääsiäinen. Teemat valitaan osallistujien kiinnostuksen mukaan ja tällä pyritään  
aktivoimaan uusiakin jäseniä. 
Aiempien vuosien positiivisten kokemusten siivittämänä kerho toivottaa tervetulleeksi  
tapahtumiinsa myös muiden Domus Gaudiumin Osakuntien jäseniä. 
Kerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2012 Antti Räty. 
 
 
11.3 Spielka 
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Spielka on Karjalaisen Osakunnan pelikerho, jonka tapahtumiin ovat tervetulleita myös kaikkien 
muiden Domus Gaudiumin osakuntien sekä HYY:n jäsenet. Kerhon ydintoimintaa ovat Domus 
Gaudiumilla järjestettävät peli-iltamat, joita mainostetaan etukäteen Domus Gaudiumin osakuntien 
sähköpostilistoilla, ja joiden puitteissa harrastetaan lähinnä lauta-, video-, kortti- ja/tai seurapelejä. 
Iltamiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi erityisosaamista. Iltamien lisäksi Spielka saattaa 
järjestää myös yksittäisiä mittavampia tapahtumia tai ekskursioita. Vuoden 2012 tavoitteena on 
osallistujamäärän kasvattaminen monipuolistamalla Spielkan tapahtumatarjontaa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa jonkinlaista gallupia tulevasta toiminnasta, sekä aiempaa enemmän ja 
monipuolisempia ekskursioita.  
Vuonna 2012 Spielkan puheenjohtajana toimii Joonas Vaittinen. 
 
 
11.4 Maanpuolustuskerho 

 
Maanpuolustuskerho on turvallisuus- ja maanpuolustusaiheinen kerho, joka on avoin kaikille 
osakuntalaisille. Kerho järjestää aktiviteetteja aina yhteisestä ulkoilusta ja museovierailuista 
erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kursseihin. 
Perinteisesti kerho on kerännyt kokoon ihmisiä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK ry) 
sotilaallisille kursseille, joita järjestetään pitkin vuotta. Tänä lukuvuonna kyseinen retki pyritään 
järjestämään kevätlukukauden aikana. Sotilaallisille kursseille voivat osallistua vain asepalveluksen 
suorittaneet, joten kerholle myönnettäviä määrärahoja ei käytetä niihin. 
Tämän lisäksi kerho järjestää vierailuja esimerkiksi erilaisiin museoihin. Vuonna 2012 
suunnitelmissa on ekskursio ainakin Sotamuseoon. Huhtikuussa vietetään kerhon vuosijuhlia. 
Syyskauden lopuksi kerho järjestää pikkujoulut, joissa on maanpuolustushenkistä ohjelmaa. 
Lisäksi kerho pyrkii järjestämään Akateeminen maanpuolustusyhdistys ry:n (Aru) ja muiden 
osakuntien maanpuolustuskerhojen kanssa yhteistoimintaa mm. ampumaratapäivien muodossa. 
Maanpuolustuskerhon puheenjohtajina vuonna 2012 toimivat Antti Saarelainen ja Jussi Litja. 
 
 
11.5 Huuliharppukostaja 

 
Huuliharppukostaja on Karjalaisen Osakunnan elokuvakerho. Kerho järjestää osakunnan  
tiloissa elokuvailtoja, erilaisilla teemoilla. Kerho käy elokuvateatteri Orionissa  
katsomassa elokuva-arkiston tarjoamia eläviä kuvia ja mahdollisesti vierailee muissakin  
elokuvateattereissa. Sekä elokuvailtamien että elokuvateatterivierailujen osalta voidaan  
järjestää Doodle-äänestyksiä. Suunnitelmissa on myös ekskursio yhdelle tai useammalle Helsingissä 
tai sen lähiseudulla järjestettävälle elokuvafestivaalille, esimerkiksi Rakkautta ja Anarkiaa, Espoo 
Ciné, Helsingin lyhytelokuvafestivaalit ja Artisokka-festivaali ovat mahdollisia vierailukohteita. 
Huuliharppukostajan puheenjohtajana vuonna 2012 toimii Katja Orpana. 
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12.1 Muut domus Gaudiumin osakunnat ja huoneistotoimikunta 

 
Osakunnalla on vuonna 2012 kolme jäsentä Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunnassa 
(HTK), joka vastaa osakuntatilojen kunnossapidosta ja valmistelee huoneistoa koskevat suuret pää- 
tökset osakunnille. Vuonna 2012 HTK:n edustajina ovat: Pekka Torvinen (taloudenhoitaja), Antti 
Räty (klubimestari) ja Juho Eskelinen (apuklubimestari). 
Juhlaosuudessa mainittujen tilaisuuksien lisäksi muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa 
järjestetään paljon yhteistoimintaa, joista perinteisiä esimerkkejä ovat vaikka Liisankadun debatti -
väittelykilpailu, isännistöjen risteilyt Tallinnaan, yhteinen kerhotoiminta (KO:n Gourmet-kerho, 
pelikerho Spielka, Huuliharppukostaja ja WiOn kyykkäkerho), kuorotoiminta (Wiipurilaisen 
Osakunnan Laulajat) ja niin edelleen. Toiminnalla ei ole mitään tarkasti määriteltyä linjaa ja sitä 
pyritään järjestämään osakuntalaisten toiveiden ja ideoiden pohjalta.  
 
12.2 Karjalainen Nuorisoliitto ry 

 
Osakunta kuuluu jäsenjärjestönä Karjalainen Nuorisoliitto ry:hyn, jonka hallituksessa osakunnalla 
on oikeus yhteen varsinaiseen ja yhteen varajäseneen. Vuonna 2012 osakunnan edustajana 
Karjalaisen Nuorisoliiton hallituksessa toimii Outi Tiainen. 
Tavanomaisena yhteistoimintana jatkuu liiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen osakuntalaisille 
ja osakuntalaiset ovat myös vapaita osallistumaan liiton järjestämille kursseille ja muihin 
tapahtumiin. Lisäksi vuonna 2012 jatketaan edellisenä vuonna hyvin alkanutta yhteistyön lisäämistä 
uusilla tapahtumilla. Syksyllä pidettävän paneelikeskustelutilaisuuden lisäksi Karjalainen Osakunta 
järjestää Karjalaisen Nuorisoliiton vuoden 2012 syyspäivät. 
 
12.3 HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV 

 
Karjalainen Osakunta kannustaa jäseniään ottamaan osaa HYY:n valiokuntien ja muiden 
toimielinten toimintaan. Kaudella 2011-2012 Karjalaisella Osakunnalla on HYY:n edustajistossa 
yksi varaedustaja, Martta Huttu. Yhteistyötä edustajistoon pidetään yllä myös muiden osakuntien 
edustajien, Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan ja Osakuntalaisen Unionin kautta. 
HYY:n vuokratiloihin muuttaminen on lähentänyt Karjalaisen Osakunnan suhteita 
ylioppilaskuntaan, joten tämä varmasti tullaan ottamaan huomioon vuoden 2012 
edustajistovaaleihin valmistauduttaessa. 
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