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1. YLEISTÄ VUODESTA 2013
Osakuntavuosi 2013 sujui kokonaisuutena hyvin. Karjalaisen Osakunnan 108. vuosi jatkoi
keskittymistä perustoimintaan. Sen aikana pyrittiin vahvistamaan Domus Gaudiumilla hyväksi
havaittuja toimintamalleja ja kehittelemään myös jotain uutta. Osakunnan inspehtori vaihtui
keväällä, kun professori Dennis Bamford jäi virasta eläkkeelle seitsemäntoista vuoden jälkeen.
Uudeksi inspehtoriksi osakunta valitsi professori Kari Rummukaisen.

Kevätkauden kohokohtia olivat perinteiset vuosijuhlat, jotka tällä kertaa järjestettiin yhteistyössä
alun perin osakuntalaisten perustaman Pohjois-Karjalan valtuuskunnan kanssa. Yhteistyön
ansioista juhlan koko oli noin kaksinkertainen normaalivuosiin verrattuna. Pitkästä aikaa
vuosijuhlan yhteydessä järjestettiin myös päivätilaisuus, Pohjois-Karjalan valtuuskunnan 50vuotisjuhlaseminaari. Kesällä osakuntalaiset saivat jälleen palata Pohjois-Karjalaan kesäretken
merkeissä, kun maakunnan kansanedustajien ja maakuntaliiton avulla saatiin varmistettua
vierailu Joensuun kaupunkiin. Syyskaudella osakuntalaiset saivat ottaa osaa perinteisten omien
tapahtumien lisäksi muun muassa itäsuomalaisten osakuntien yhteisille sitseille. Syksyllä
osakunta

otti

lisäksi

käyttöön

uusitut

Internet-sivut

ja

laulukirjan

lisäliitteen,

eli

”laululäystäkkeen”.

Yhteistyö muiden osakuntien ja järjestöjen kanssa jatkui vuonna 2013 hyvällä tasolla. Kielirajat
ylittävä itäsuomalaisten osakuntien (Karjalainen, Savolainen, Wiipurilainen ja Kymenlaakson
Osakunta sekä Östra Finlands Nation) välinen yhteistoiminta jatkui toisena vuonna peräkkäin,
kun itäsuomalaiset kesäjuhlat järjestettiin jälleen elo-syyskuun vaihteessa. Toimintaa tullaan
hyvien kokemuksien saattelemana varmasti jatkamaan myös vuonna 2014.

Unohtaa ei myöskään sovi perinteistä ja jatkuvaa yhteistyötä samassa tilassa majaansa pitävien
Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Samaten yhteistyö jatkui
suotuisissa merkeissä suhteessa osakunnan ulkomaisiin ystävyysjärjestöihin. Osakunta lähetti
omia edustajiaan niin Ruotsiin kuin Viroonkin ja vastaanotti vastavuoroisesti vieraita
molemmista maista.

Osakunnan hallinnon suhteen vuosi oli suhteellisen vakaa. Aikaisempina vuosina omaksutut
mallit muun muassa taloudenpidon virtaviivaistamiseksi ja osakuntaneuvoston työtaakan
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jakamiseksi ovat toimineet hyvin. Pieniä viilauksia jouduttiin tekemään talous-, virkailija- ja
asunto-ohjesääntöihin, jotta ne saatiin vastaamaan nykyisiä, jo omaksuttuja, käytäntöjä.

Osakunnan tärkeimpiä tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa on uusien jäsenten hankinta. Tässä
tehtävässä onnistuttiin vuoden aikana hyvin. Uusien fuksien houkuttelemiseksi osakuntaan ja
Helsinkiin järjestettiin perinteinen abi-infokierros Pohjois-Karjalan lukioihin. Osakunnan
ehdoton vahvuus jäsenhankinnassa ovat asunnot, joita pystytään tarjoamaan lähes kaikille
aktiiveille. Vuoden lopussa asuntokanta kasvoi kaiken lisäksi yhdeksällä kappaleella, kun
Patolan uusi kerrostalo valmistui marraskuussa.

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti
2.2. Virkailijanvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: 18 henkilöä
Virkailijanvaihtokaronkka on perinteinen pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma sekä uusille että vanhoille
virkailijoille. Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden virkailijoille ilmainen.
15.2. Mäenlaskua ja yhteissaunailta Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa
Osallistujamäärä: 39 henkilöä
Domus Gaudiumin osakunnat järjestivät matalan kynnyksen yhteistapahtumia, joissa tutustua
naapuriosakuntien ihmisiin ja viettää hauskaa heidän kanssaan. 15. helmikuuta kolme osakuntaa lähti
yhdessä laskemaan mäkeä ja sen päätteeksi saunaan. Yhteisiä saunailtoja vietettiin myös 19.4. (33
henkilöä) ja 15.11. (noin 40 henkilöä).
2.3. Vuosijuhlat
Osallistujamäärä: 110 henkilöä
Karjalaisen Osakunnan 108. vuosijuhlat vietettiin ravintola Sipulissa Katajanokalla. Samassa
yhteydessä juhlistettiin Pohjois-Karjalan valtuuskunnan 50-vuotista taivalta. Jatkot järjestettiin
totutusti osakuntatiloissa. Tarkempi kuvaus juhlista löytyy osiosta 2.2.
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3.3. Sillis, eli silliaamiainen
Osallistujamäärä: noin 35 henkilöä
Perinteinen vuosijuhlien jälkeinen elvyttävä silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa Domus
Gaudiumilla hyvässä seurassa. Käytännön järjestelyistä vastasi tänä vuonna Kymenlaakson
Osakunnan emännistö.
16.3. Senioripäivälliset
Osallistujamäärä: 38 henkilöä
Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita juhlimisen
merkeissä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia.
23.8. Liisankadun pyhiinvaellus
Osallistujamäärä: 11 henkilöä
Baarikierros Kruununhaan kaupunginosassa. Tapahtuma aloitetaan aina Liisankadun entisten
osakuntatilojen ovelta.
30.8. Itäsuomalaisten osakuntien kesäjuhlat
Osallistujamäärä: 62 henkilöä
Juhlissa nautittiin loppukesästä yhdessä muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa. Paluun tehnyt
perinnejuhla tuo yhteen osakuntien jäseniä Karjalaisen, Savolaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen
Osakunnan sekä Östra Finlands Nationin piiristä rennon pöytäjuhlamuotoisen illanvieton merkeissä.
9.9. Domus Gaudiumin kaudenavajaiset
Osallistujamäärä: n. 40 henkilöä
Kaudenavajaiset on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa tavata sekä tuttuja
pitkän kesän jälkeen että uusia fuksejakin. Tämän vuoden teema avajaisille oli teinibileet.
7.9. Seniorisaunailta
Osallistujamäärä: 14 henkilöä
Seniorien saunailta järjestettiin Domus Gaudiumin kattosaunassa. Kyseessä on vapaamuotoinen
tapahtuma, jossa osakuntalaiset voivat tutustua osakunnan senioreihin.
28.9. Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset
Osallistujamäärä: noin 40 henkilöä
Fuksiaiset on Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa järjestetty uusille
osakuntalaisille

suunnattu

kaupunkisuunnistustapahtuma.

Tuttuun

tapaan

vanhempien

osakuntalaisten järjestämillä rasteilla tuli vastaan toinen toistaan kiperämpiä tehtäviä ja hauskaa oli.
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5.10. Fuksisitsit
Osallistujamäärä: 13 henkilöä
Fuksisitsit on uusille osakuntalaisille suunnattu sitsitapahtuma. Fuksit pääsevät nauttimaan
akateemisesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa.
11.10. Praasniekat ja inspehtorinvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: 49 henkilöä
Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. Sen keskiössä ovat
karjalaisen

pitopöydän

antimet.

Tänä

vuonna

samassa

yhteydessä

pidettiin

myös

inspehtorinvaihtokaronkka, kun osakunnan pitkäaikainen inspehtori Dennis Bamford vaihtui
professori Kari Rummukaiseen.
9.11. Sarvijuhlat
Osallistujamäärä: 54 henkilöä
Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa järjestettävä juhla, jossa muistellaan
pohjoiskarjalaisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä SavoKarjalaista Osakuntaa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta
toiselle. Tänä vuonna juhlat olivat savolaisten tiloissa Uudella ylioppilastalolla.
13.11. Karjalaisuus nykypäivänä -seminaari
Osallistujamäärä: 29 henkilöä
Seminaari on Karjalaisen Osakunnan, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan yhteinen
keskustelutilaisuus. Akavan entinen puheenjohtaja ja Kotiseutuliiton pitkäaikainen aktiivi Risto
Piekka piti tänä vuonna tilaisuuden esitelmän, jota seurasi paneelikeskustelu. Panelisteina olivat
Anssi Tuovinen (Wiipurilainen Osakunta), Antti Räty (Karjalainen Osakunta) ja Outi Mulari
(Karjalainen Nuorisoliitto).
6.12. Itsenäisyyspäivä
Osallistujamäärä: noin 30 henkilöä
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuului perinteisesti osakuntanauhojen ja kunniamerkkien
myöntämistilaisuus osakuntatiloissa, juhlalounas sekä opiskelijakulkueeseen osallistuminen.
Itsenäisyyspäivän juhlapuheen piti reserviupseeriliiton puheenjohtaja Janne Kosonen.
6.12. Domus Gaudiumin osakuntien pikkujoulut
Osallistujamäärä: noin 30 henkilöä
Pikkujoulut järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien päätteeksi
myös muiden osakuntien jäsenille ja naapuritilan teologeille avoimena pöytäjuhlana.
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2.2 Vuosijuhlat
Karjalaisen Osakunnan 108. vuosijuhlat järjestettiin poikkeuksellisesti yhdessä Pohjois-Karjalan
valtuuskunnan kanssa, jolla oli vuorossa 50-vuotisjuhlat. Valtuuskunta on aikoinaan perustettu
osakuntalaisten toimesta. Molemmissa yhteisöissä vaikuttaa samoja ihmisiä vielä tänäkin
päivänä, joten yhteiset vuosijuhlat olivat hyvin luonnollinen ratkaisu. Vuosijuhlaa vietettiin
lauantaina 2.3.

Vuosijuhlat alkoivat päivällä seminaarilla, jonka järjestämisestä vastasi valtuuskunta
yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Seminaarin aiheena oli ”luonnonvarojen
uusi aika” ja puhujina eri ihmisiä elinkeinoelämästä. Pääpuhujana oli Raimo Sailas.
Osakuntalaiset olivat seminaariin tervetulleita ja seminaarin järjestelyissä mukana oli
osakuntamme kuraattori.

Itse pääjuhlaa vietettiin illalla ravintola Sipulin Talvipuutarhassa 110 hengen voimin. Cocktailtilaisuuden aikana vastaanotimme tervehdykset muilta osakunnilta, ystävyysosakunniltamme
Virosta ja Ruotsista sekä Rääkkylän ja Valtimon kunnilta. Jaoimme ansiomerkkejä sekä Artin
säätiön että Onnenmäki säätiön apurahat osakunnan ansioituneille jäsenille. Osakuntamme
seniorijärjestö Seniores Carelienses ry jakoi lisäksi apurahan aktiiviselle fuksille.

Vuosijuhlien ohjelmistossa oli juhlapuhe, josta vastasi valtuuskunnan puheenjohtaja, sekä puhe
yliopistolle ja puhe inspehtorille. Lisäksi Viipurin Lauluveikot kävi kahdeksan hengen
kokoonpanolla laulamassa. Juhlan aikana jaettiin kunnianosoitukset osakuntalaisille, sekä
pitkästä aikaa väriemme kanto-oikeudet kahdelle suomalaisen osakunnan jäsenelle, eli
Savolaisen Osakunnan civiksille Ville Meriläiselle sekä Teppo Hakkaraiselle. He molemmat
ovat käyneet hyvin tutuksi osakuntalaisille muun muassa osallistumalla osakuntamme
vuosijuhliin ja praasniekkoihin yhteensä viisi kertaa, minkä vuoksi heille nauhankanto-oikeus
myönnettiin. Juhlan päätteeksi tanssittiin vanhojen tanssit. Osalla juhlaväestä riitti puhtia jatkaa
juhlimista vielä seuraavan päivän sillis-aterialle asti.
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2.3 Praasniekat
Osakuntavuoden toiseksi suurimmat juhlat, praasniekat, järjestettiin tällä kertaa lokakuun
puolessa

välissä.

Juhlasta

erityisen

teki

se,

että

samanaikaisesti

vietettiin

myös

inspehtorinvaihtokaronkkaa. Inspehtorin virkaan astui professori Kari Rummukainen. Juhlan
erityisluonteen vuoksi se järjestettiin ravintola Laulumiehissä. Osallistujia oli yhteensä 51, johon
lukeutui karjalaisten lisäksi edustajia Kymenlaakson Osakunnasta, Savolaisesta Osakunnasta,
Satakuntalaisesta Osakunnasta, Keskisuomalaisesta Osakunnasta ja Hämäläis-Osakunnasta, sekä
Korp! Vironiasta.

Nämä yhdistelmäjuhlat etenivät pitkälti praasniekkaperinteen mukaisesti.

Ravintola tarjosi

vieraille karjalaisen pitopöydän antimia, mihin Karjalaisen Osakunnan jäsenet pääsivät itsekin
vaikuttamaan valmistamalla tarjolle aitoja karjalanpiirakoita. Illan ohjelmistoon kuului muun
muassa inspehtoreiden ja seniorijäsenten puheita, sekä perinteinen kappalaisen saarna. Lisäksi
vieraat pääsivät nauttimaan kanteleensoitosta ja tietenkin yhteislaulusta. Juhlan viimeisenä
ohjelmanumerona olivat varjotoverineuvoston kunnianosoitukset ansioituneille osakuntalaisille.

2.4 Emännistö
Emäntinä toimivat viime vuonna Anna Eronen ja Leena Pohjamo. Heidän lisäkseen apuna oli 14
apuemäntää, joista kaksi oli vaihto-opiskelujen vuoksi mukana vain puoli vuotta. Ruokiemme
teemana haluttiin edelleen ylläpitää laatua ja makua, koska olemme siitä tunnettuja myös oman
osakuntamme ulkopuolella. Valmistimme kaikki tarjottavat ruuat alusta saakka itse, lukuun
ottamatta keskiviikkokahveja, jolloin käytäntö on osoittanut valmiin pullapitkon tai vastaavan
olevan usein paras ratkaisu.

Emännät vastasivat ruokien suunnittelusta sitseille, mutta kokouskahvien sekä Domus
Gaudiumin osakuntien yhteisten saunailtojen ruuista saivat vastata apuemännät itse. Koska
emäntiä oli tänä vuonna kaksi, jaoimme vastuuta olemalla sitseillä vuorotellen vetovastuussa.
Aloitimme vuoden kuitenkin yhteisesti virkailijanvaihtokaronkassa, jossa pöydässä oli 30
henkeä.
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Menujen suhteen pyrimme tekemään tasapainoisia kokonaisuuksia, joissa ruokalajien
yhteensopivuutta on mietitty sekä halusimme edellisvuodesta parantaa aikataulutusta, jotta
sitsipöydissä eivät ihmiset joutuisi odottelemaan ruokiaan turhan kauaa.

Esimerkkimenuja:
1) Virkailijanvaihtokaronkka: maa-artisokkakeitto, lammaspyörykät kermaperunoiden sekä
panna cotta.
2) Senioripäivälliset: sienimousse saaristolaisleivällä, kalapihvit kukkakaali-perunamuusin kera
sekä täytekakkupala.

Olimme mukana myös NUHA-vuoden kunniaksi järjestetyillä yhteisillä teemasitseillä
toukokuussa

Keskisuomalaisessa

Osakunnassa,

missä

toinen

emännistä

oli

mukana

suunnittelemassa menua ja apuemäntiä oli apuna itse sitseillä. Elokuussa olivat 2000-luvulla
toista kertaa järjestetyt itäsuomalaiset kesäjuhlat, joiden sillistä vietettiin osakunnallamme.
Silliksen menusta vastasivat pääasiassa osakuntamme emännät, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen
Osakuntien emäntien avustuksella. Itse sillistä johti toinen emännistämme.

Praasniekkojen osalta emännistö pääsi helpommalla, koska itse juhlaa vietettiin ravintola
Laulumiehissä. Sinne teimme kuitenkin itse karjalanpiirakat piirakkatalkoissa edellisellä viikolla.
Lisäksi cocktail-tilaisuus järjestettiin osakunnan tiloissa, joten emännistömme teki suolaisia
cocktail-paloja kuohuviinin seuraksi. Kokonaisuudessa koko vuosi meni odotetusti ja edelleen
saimme todeta, kuinka osaavat ja motivoituneet apuemännät osakunnallamme on. Ilman heitä ei
näin hienosti voisi tapahtumia ruoan puolesta järjestää.

2.5 Isännistö
Vuonna 2013 isäntänä toimi Olli Salminen ja apuisäntinä Manuel Ackermann, Miikka Alastalo
(kevät), Juho Eskelinen, Veera Hatakka, Janne Kangaskesti, Mark Müller, Katja Orpana, Elisa
Pölönen, Pekka Pennanen, Samuli Rantala sekä Jenni Sistonen.

Vuoden aikana järjestettiin monipuolista toimintaa sekä itsenäisesti että samoissa tiloissa
majailevien Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Niin omat kuin
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yhteistapahtumatkin onnistuivat erinomaisesti. 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. Isännällä hommia oli enemmän, mikä kuuluu työnkuvaan.

Karjalaisen Osakunnan vastuu yhteisten tilojen päivystyksistä oli keväällä viikoilla 5, 8, 12, 16 ja
19 sekä syksyllä viikoilla 37, 40, 44, 47, ja 50.

3. MAAKUNTATOIMINTA
Osakunnan toimintaan liittyy aina väistämättä maakunnallinen aspekti. Kaikilla osakuntalaisilla
on jokin side Pohjois-Karjalaan ja lisäksi suuressa osassa tapahtumista on jotakin
kotimaakuntaan tai maakuntiin liittyvää. Perustellusti voidaan sanoa, että maakuntatoiminta ei
rajoittunut

vuonna

2013

maakuntasihteerin

järjestämiin

tapahtumiin.

Maakunnallisiin

sidosryhmiin pidettiin yhteyttä muun muassa Pohjois-Karjalan valtuuskunnassa, josta lisää osion
lopussa, osakunnan vuosijuhlilla ja maakuntaretkellä. Vuonna 2013 maakuntasihteerinä toimi
Matti Kuivalainen.

Vuoden 2012 maakuntasihteeri Samuli Rantala järjesti 21.2.2013 vierailun eduskuntaan.
Vierailulle lähti tällä kertaa kuusi osakuntalaista. Ensin tutustuttiin eduskuntatalon sisätiloihin,
minkä jälkeen seurattiin eduskunnan täysistuntoa. Täysistunnon jälkeen nautittiin yhdessä viiden
pohjoiskarjalaisen kansanedustajan kanssa kahvit. Keskustelu soljui luonnostaan kotimaakunnan
asioista opiskelijoiden arkea lähellä oleviin ongelmiin.

Maakuntatoiminnan vuoden 2013 kohokohtiin kuului tällä kertaa kaksitoistahenkisen
osakuntalaisjoukon perinteikäs kesäretki Pohjois-Karjalaan 9. elokuuta. Tällä kertaa kohteeksi
valikoitui maakuntakeskus Joensuu. Matka alkoi Pielisjoen linnasta, jossa Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton kehittämispäällikkö Sami Laakkonen esitteli maakuntaliiton toimintaa ja
maakunnan kuulumisia. Yhteisen lounaan jälkeen matka jatkui kaupungintalolle, jossa
osakuntalaisia oli vastassa kaupunginsihteeri Jari Horttanainen. Kun mielenkiintoiset keskustelut
päättyivät, jatkettiin Joensuun taidemuseolle, jossa seniori Tapio Mustonen esitteli museota.
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Loppuilta kuluikin rennosti keilaten, jokea ihastellen ja anniskeluravintolassa tanssahdellen.
Olipa menossa mukana muutama tulevan syksyn 2013 fuksikin.

Pohjois-Karjalan valtuuskunta

Pohjois-Karjalan valtuuskunta on osakunnan piirissä 50 vuotta sitten syntynyt järjestö, jonka
tavoitteena on koota vaikuttajia kaikilta elämänaloilta edistämään Pohjois-Karjalan maakunnan
asioita. Osakunnalla on yhä tärkeä rooli valtuuskunnan toiminnassa. Osakunta muun muassa
hyväksyy valtuuskunnan uudet jäsenet ja kuraattori edustaa osakuntaa valtuuskunnan
työvaliokunnassa. Myös valtuuskunnan sihteeri valitaan osakunnasta.

Vuonna 2013 valtuuskunta järjesti 50-vuotisen historiansa kunniaksi vuosijuhlat yhdessä
osakunnan kanssa.

Ennen varsinaista iltajuhlaa järjestettiin päivällä valtuuskunnan

vuosijuhlaseminaari Helsingin yliopiston tiloissa. Sen aiheena oli ”luonnonvarojen uusi aika” ja
puhujina Raimo Sailas ja erinäisiä Pohjois-Karjalan alueen vaikuttajia. Tilaisuus päättyi
paneelikeskusteluun. Muuten työvaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa vuoden aikana.
Osakunnan rooli korostui toiminnassa entisestään johtuen vuosijuhlan vaatimasta suuresta
työmäärästä.

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kv-sihteerinä toimi Outi Tiainen. Toimintavuoden aluksi osakunta sai vastaanottaa neljä
vuosijuhlavierasta

Korp!

Vironiasta,

sekä

muutaman

vuoden

tauon

jälkeen

kaksi

vuosijuhlavierasta Uppsalan Västmanlands-Dala Nationista. Myöhemmin keväällä yhteistyö
uppsalalaisten kanssa sai jatkoa, kun Västmanlands-Dalan orkesteri Kruthornen tuli vierailulle
Helsinkiin, ja tätä juhlistettiin Karjalaisen Osakunnan, Wiipurilaisen Osakunnan ja ÖstraFinlands Nationin sekä uppsalalaisten yhteisillä pöytäjuhlilla, joissa orkesteri tanssiryhmineen
esiintyi.

Vapuksi matkustettiin jälleen Tarttoon, tällä kertaa viiden osakuntalaisen voimin, ja matka oli
tänäkin vuonna hyvin onnistunut. Samoin uusittiin edellisenä vuonna tehty vierailu Uppsalan
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Vårbal-tapahtumaan, minne matkusti kolme osakuntalaista, mukaan lukien kuraattori.
Syyspuolella saatiin tavalliseen tapaan praasniekkavieraita Korp! Vironiasta, tällä kertaa neljä.

5. FUKSITOIMINTA
Vuonna 2013 fuksimajureina toimivat Manuel Ackermann ja Satu Tahvanainen. Koulutus- ja
rekrytointitoimikuntaan kuuluivat Elisa Pölönen, Katri Parviainen ja Iris Pitkänen. Uusille
osakunnan fukseille järjestettiin syksyn aikana monenlaista toimintaa, jonka kautta fuksit
tutustuivat omiin osakuntalaisiinsa ja tietysti osakuntatoimintaan. Myös muiden osakuntien
jäsenet tulivat tutuiksi yhteisosakuntalaisten tapahtumien kautta. Fuksimajureiden olennaisena
tehtävänä oli myös järjestää abi-infokiertue Pohjois-Karjalan lukioissa. Keväällä 2013
fuksimajurit esittelivät yhdessä muiden osakuntalaisten kanssa Helsingin yliopistoa Joensuun
lyseon lukiolaisille, jotka vierailivat Helsingissä ja alkutalvesta 2014 osakuntalaiset kiertelivät
yhteensä kymmenessä eri lukiossa ympäri Pohjois-Karjalaa. Alta löytyy tarkempi kuvaus
fuksimajureiden järjestämistä tapahtumista.

Yliopiston avajaiskarnevaalit 2.9.
Yliopiston avajaiskarnevaaleissa Karjalainen Osakunta piti omaa esittelypistettä, josta vastasivat
fuksimajurit. Pisteellä kävi runsaasti fukseja kyselemässä osakuntamme toiminnasta ja
matrikkeliin kirjautui yhdeksän fuksia. Jaoimme pisteellämme myös fukseille suunnattua
osakunnan lehteä, Pienen Puukellon fuksinumeroa. Annoimme fukseille myös erilliset laput,
joissa oli lueteltu tulevan syksyn tapahtumat. Pisteellä oli jaossa karkkia ja myytävänä
osakunnan sekä Domus Gaudiumin osakuntien haalarimerkkejä. Myös osakunnan vanhemmat
jäsenet

kävivät

vierailemassa

rastillamme

ja

kertomassa

omia

kokemuksiaan

osakuntatoiminnasta.

Syyskuun fuksipäivystykset
Syyskuun jokaisella viikolla fuksimajurit pitivät yhdessä muiden koulutustoimikuntalaisten
kanssa erityisiä fuksipäivystyksiä, jotka olivat tiistaista torstaihin klo 18-19. Näiden päivystysten
aikana fukseilla oli mahdollisuus kirjautua matrikkeliin, katsoa osakunnan tiloja ja kysellä
osakuntatoiminnasta osakuntalaisilta. Paikalla kävi useita fukseja, yhteensä viisi kappaletta.
Koko syksyn aikana matrikkeliin kirjautui yhteensä 19 uutta jäsentä.
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Fuksipiknik 8.9.
Fuksimajurit sekä koulutustoimikuntalainen, Katri Parviainen, olivat järjestämässä fukseille
suunnattua fuksipiknikkiä. Paikalla oli myös vanhempia osakuntalaisia paikalla kertomassa
osakunnan toiminnasta ja puhumassa tulevan lukuvuoden tapahtumista. Fuksipiknikillä tarjoiltiin
pientä purtavaa, muun muassa leivoksia, salaattia ja patonkia. Piknikin aluksi teimme
ratikkakierroksen, jonka aikana esittelimme fukseille Helsingin tunnetuimpia nähtävyyksiä.
Piknik toteutettiin Kaivopuistossa ja paikalla oli yhteensä 11 henkilöä, joista neljä oli fukseja.
Aurinko paistoi ja meininki oli rento.

Uusien ilta 24.9.
Ensimmäinen uusien ilta järjestettiin tiistaina 24.9. Domus Gaudiumilla, jotta uudet fuksit
pääsisivät tutustumaan osakunnan tiloihin. Paikalla oli fukseja peräti kuusi kappaletta ja civiksiä
yhdeksän. Illan aikana kerroimme osakunnasta ja tutustuimme toisiimme. Ilta kului rattoisasti
lautapelejä pelaillen ja herkullisia eväitä syöden.

Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset 28.9.
Perinteiset Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset pidettiin lauantaina 28.9. yhdessä
Wiipurilaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan kanssa. Rasteja oli yhteensä kuusi
kappaletta ja kaikki tuntuivat viihtyvän. Rastien pitäjinä toimivat pääasiassa fuksimajurit,
koulutustoimikuntalaiset sekä Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerho. Karjalaisia fukseja
osallistui tapahtumaan neljä. Meno oli hauskaa; Singstar soi ja nauru raikui.

Fuksisitsit 5.10.
Fukseille ensimmäiset sitsit pidettiin lauantaina 5.10. Domus Gaudiumilla. Paikalla oli yhteensä
13 osakuntalaista, joista neljä oli fukseja. Illan aikana fuksit tutustutettiin akateemisten
pöytäjuhlien sääntöihin ja herkkuruokiin unohtamatta kuitenkaan kertoa osakunnan historiasta ja
toiminnasta. Sitsit onnistuivat hyvin ja ruoka oli hyvää

Osakuntien yhteinen fuksisuunnistus 19.10.
Osakuntasuunnistuksessa oli myös suunnistamassa karjalaisia fukseja kolme kappaletta. Domus
Gaudiumin osakuntien fuksimajureita ja koulutustoimikuntalaisia oli järjestämässä Domus
Gaudiumin rastia, jossa oli tehtävänä keksiä laulu DGO:n osakuntiin liittyvistä sanoista. Kaikki
suunnistukseen osallistuneet joukkueet tulivat suorittamaan rastitehtävän, mikä oli todella hieno
juttu.
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Uusien ilta 14.11.
Toinen uusien ilta järjestettiin torstaina 14.11. Vallilassa, jotta fuksit näkisivät, millaisessa
ympäristössä monet osakuntalaiset asustavat. Paikalla oli kolme fuksia, joista yksi kävi vain
nopeasti pyörähtämässä paikalla. Vanhempia osakuntalaisia oli kolme kappaletta kahden
fuksimajurin lisäksi. Ilta kului lautapelejä pelaillen ja herkkuja syöden. Tapahtumaan
osallistuneet fuksit eivät olleet päässeet aiempiin osakunnan tapahtumiin, joten he kyselivät
osakunnan toiminnasta ja vaikuttivat kiinnostuneilta.

Pikkujoulut 6.12.
Fuksien tehtävänä oli tänäkin vuonna järjestää perinteen mukaan pikkujoulut. Vaikka vain kaksi
fuksia oli järjestämässä pikkujouluja, he onnistuivat tehtävässään hienosti. Tänä vuonna
pikkujoulut järjestettiin buffet-muodossa ja tervetulleita olivat karjalaisten lisäksi myös
kymeenlaaksolaiset,

wiipurilaiset

ja

pohjalaiset

osakuntalaiset

sekä

naapuritilan

teologianopiskelijat. Nämä kaksi fuksia hoitivat pikkujoulujen järjestämisen niin innostuneesti ja
hyvin, että heitä ei voinut muuta kuin ihailla.

Abi-infokiertue Pohjois-Karjalassa 3.1. ja 7.1.–9.1.2014
Abi-infokiertue onnistui hyvin ja kiertueelle saatiin kiitettävästi karjalaisia esittelijöitä mukaan
humanistisesta, valtiotieteellisestä, maatalous-metsätieteellisestä, käyttäytymistieteellisestä ja
matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta sekä farmasian tiedekunnasta. Perjantaina 3.1.
Anna Eronen, Maria Sormunen ja Satu Tahvanainen kävivät Kontiolahden lukiolla esittelemässä
Helsingin yliopistoa. Tiistaina 7.9. oli Pielisen lukioiden vuoro: Martta Huttu ja Pauliina
Oinonen kävivät Valtimon lukiolla ja Manuel Ackermann, Maria Sormunen, Kirsi Kauppinen,
Tatu Räsänen ja Satu Tahvanainen vierailivat Lieksan lukiolla. Esittelijöistä Manuel, Maria, Tatu
ja Satu jatkoivat matkaa Juuan lukioon.

Keskiviikkona 8.1. Outokummun lukiolla pitivät esittelyä Tuire Timonen ja Satu. Samaan aikaan
Manuel, Tatu ja Iiris Saarelainen kävivät Ilomantsin lukiolla. Kaikki esittelijät suuntasivat näiden
esittelyjen jälkeen Joensuuhun. Tatu ja Satu lähtivät pitämään esittelyä Joensuun Niinivaaran
lukioon, kun taas Manuel, Tuire ja Iiris pitivät esittelyn Joensuun normaalikoulun lukiossa.
Päivän viimeinen esittely pidettiin Joensuun yhteiskoulun lukiossa, jossa esittelijöinä olivat
Manuel, Tuire, Tatu ja Satu. Kiertue huipentui esittelyyn Joensuun lyseon lukiossa torstaina 9.1.,
jossa pidettiin esittely kahteen kertaan. Lyseon lukiolle saatiin esittelijöiksi Tuire, Manuel, Tatu,
Satu ja Jarkko Kontiainen. Kaikissa esittelyissä oli kuuntelijoita; joissakin lukioissa yleisöä oli
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enemmän kuin toisissa, koska tilaisuus oli pakollinen. Jaoimme esittelyissä sekä osakunnan
Fuksipuukelloja että Helsingin yliopiston esitteitä.

6. ASUNTOTOIMINTA
Osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallilassa, Patolassa ja Domus Academicalla) jaosta ja
asuntohakemusten käsittelystä huolehti tuttuun tapaan asuntotoimikunta. Asuntotoimikunnan
puheenjohtajana vuonna 2013 toimi varakuraattori Outi Tiainen. Puheenjohtajan lisäksi
toimikuntaan kuuluivat Vallilan ja Patolan asuntovastaavat sekä neljä osakunnan kokouksen
valitsemaa jäsentä.

Asuntotoimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa jakamaan asuntoja.
Asuntoihin liittyvät keskeiset käytännön asiat kuten vuokrasopimukset, hoitivat asuntovastaavat:
Vallilassa Heidi Pikkarainen ja Patolassa Paavo Pirhonen. Kevään asuntojenjakokokous pidettiin
26.3. ja asuntoja jaettiin 30. Suosituimpia olivat jälleen Vallilan pienet yksiöt, jotka menivät
kaikki

osakunnan

aktiivijäsenille.

Asuntojaon

tuloksista

saapui

yksi

valitus,

josta

asuntotoimikunta antoi lausuntonsa ja välitti eteenpäin osakuntaneuvoston ratkaistavaksi.

Fuksiasuntohaku pyrittiin ajoittamaan siten, että suurin osa korkeakouluista olisi ehtinyt tiedottaa
opiskelijavalintojensa tulokset ennen hakuajan päättymistä. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan
Internet-sivuilla, pohjoiskarjalaisessa sanomalehti Karjalaisessa, sekä osakunnan Facebooksivuilla.

Asuntotoimikunta kokoontui jakamaan asunnot 17.7. Jaettavana oli yhteensä yhdeksän asuntoa,
joista viisi Vallilassa sijaitsevia yksiöitä ja neljä soluhuonetta Domus Academicalla. Yksiöihin
tuli hakemuksia runsaasti, soluhuoneisiin hieman vähemmän. Jako toimitettiin sääntöjen
mukaisesti arvalla, ja kaikki asunnot saatiin jaettua. Asunnon saaneille ilmoitettiin asiasta
henkilökohtaisesti.

Syksyllä 2013 valmistui Patolaan uusi kerrostalo, josta Artin säätiön omistukseen valmistui 18
asuntoa. Karjalaisen Osakunnan hallinnassa näistä on 9 asuntoa, joista seitsemän yksiötä ja kaksi
kaksiota. Näistä järjestettiin erillinen asuntohaku elo-syyskuussa. Hakemuksia ei tullut kovin
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paljon, mihin asuntotoimikunta epäili syyksi uuden talon valmistumisajasta johtuvaa
epätyypillistä vuokrasopimusten alkamisaikaa. Asuntotoimikunta kokoontui jakamaan asunnot
17.9. Kaikki asunnot saatiin jaettua, ja tulokset julkaistiin osakunnan internet-sivuilla.

Lisäksi osakunnan asuntotoimikunta avusti Kymenlaakson Osakuntaa heidän asuntoohjesääntönsä laatimisessa. Kymenlaakson Osakunnan ensimmäiset omat asunnot valmistuivat
samaan Patolan kerrostaloon, johon karjalaisetkin saivat uudet asuntonsa.

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta
Vuonna

2013

Karjalaisen

Kulttuuriekskursioita

Osakunnan

järjestettiin

kulttuurisihteerinä

erilaisia

taiteenaloja

toimi
edustaviin

Kaisa

Kortelainen.

rientoihin.

Alla

kulttuurisihteerin järjestämät tapahtumat ja muu toiminta.

27.1. Elokuva Maximissa: DocPoint - Tomorrow
Osallistujamäärä: neljä henkilöä

10.2. Zodiak: Sivuaskel/Side step festival - Crotch
Osallistujamäärä: kolme henkilöä

9.3. Korjaamo: Kirjamarkkinat
Osallistujamäärä: kaksi henkilöä

31.8. Kellariteatteri: Action-festarit
Osallistujamäärä: kolme henkilöä

3.9. Vierailu Taidehalliin
Osallistujamäärä: kaksi henkilöä

Marraskuussa ja joulukuussa kulttuurisihteeri hoiti virkaansa Kulttuurisihteerin Mukavat
Menovinkit -infokirjeen avulla alkaneen vaihto-opiskeluvuotensa vuoksi. Infokirje sisälsi listan
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vinkkejä erilaisista kulttuuritapahtumista, joihin osakuntalaiset saivat osallistua oma-aloitteisesti
ja -kustanteisesti.

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Vuonna 2013 ekskursiomestari järjesti osakuntalaisille retken Heurekaan Vantaalle Body Worlds
-näyttelyyn 15.3.2013. Mukana käynnillä oli neljä henkilöä. Toinen kevään ekskursio suuntautui
keilaradalle Kallion Fun Bowlingiin niin ikää neljän osakuntalaisen voimin 25.4.2013.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta
Kappalainen järjesti vuonna 2013 kaksi käyntiä elokuvateatteri Orioniin, jossa kävimme
katsomassa 5.2. Linnut ja 17.9. Blade Runnerin. Lisäksi kappalainen vei halukkaat
osakuntalaiset Camus-keskustelutilaisuuteen Paavalin kirkkoon 21.4. ja järjesti sekä Liisankadun
pyhiinvaelluksen 23.8. että luostariolutillan 14.12. Kappalainen piti myös perinteisen saarnansa
osakunnan kakkosjuhlassa, praasniekoissa.

Kappalaisen saarna praasniekoissa 11.10.2013

Arvon inspehtorit, kuraattori, osakuntalaiset.

Juhlapuheet tulee pitää lyhyinä ja keveinä. Näin sanoi viiniasiantuntija Jukka Sinivirta hiljattain
Ylen Ykkösen Aristoteleen kantapäässä. Kappalaisen saarna on perinteisesti ollut molempia.
Minusta ei tänään kuitenkaan juuri huumoria irtoa. Tällä kertaa aion pitää saarnan saarnana –
kepeys ja lyhyys siis sikseen ja sukseen. Kielitoimiston sanakirjan mukaan saarna tarkoittaa
kristilliseen jumalanpalvelukseen kuuluvaa, tiettyyn Raamatun kohtaan perustuvaa puhetta. No,
täällä ei tänään taideta palvoa kristittyjen jumalaa – korkeintaan esitetään palvonnan elkeitä
antiikin Dionysokselle, tuolle päihtyneen hurmion ja viinin jumalalle. Raamattuun aion kuitenkin
vielä viitata, kunhan kestätte kanssani hetken.
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Rakas Eurooppamme on 70 vuoden tauon jälkeen moraalisen ja taloudellisen vararikon partaalla.
Etelä-Eurooppa kärsii juuri nyt monin paikoin pahemmasta lamasta kuin 30-luvulla. Miljoonat ja
taas miljoonat ihmiset ovat täysin turhaan työttöminä. Valtiot säästävät itsensä hengiltä ja
sosiaalitukiverkkoja ajetaan alas, kun se on Olli Rehnin ja muiden niin sanottujen viisaiden
miesten mukaan ainoa vaihtoehto. Samaan aikaan Pohjois-Euroopalla, erityisesti Saksalla,
menee

erinomaisesti.

eteläeurooppalaisia.

Siellä

ja

”Kreikkalaiset

täällä

Suomessa

ovat

laiskoja

kuitenkin
ja

nauretaan

korruptoituneita.”

ja

pilkataan

”Espanjalaiset

velkaantuivat omaa syytään ja saavat nyt mitä ansaitsevat.” Velkaantumisesta on tehty
moralistinen tarina, jossa tuhlaajille ei haluta antaa enää yhtään ”meidän” rahoja, sillä ne
menevät kuitenkin Kankkulan kaivoon ja kreikkalaisten virkamiesten ylisuuriin eläkkeisiin. On
pelottavaa,

kuinka

kanssaeurooppalaisia

täynnä

Internetin

kohtaan,

vaikka

keskustelufoorumit
tosiasiassa

meidän

ovat

vihaa

tulisi

olla

ja

katkeruutta

surullisia

siitä

käsittämättömästä määrästä inhimillistä kärsimystä, jonka päättäjät ovat suoranaisella
typeryydellään Eurooppaan aiheuttaneet.

On tietyssä mielessä karmean ironista, että kaikkien aikojen hienoin rauhan projekti eli Euroopan
unioni on pannut pystyyn järjestelmän, joka tuhoaa tuon nimenomaisen rauhan ja
solidaarisuuden edellytyksiä sisältä päin. Luotiin euro, joka on osoittautunut juuri niin
painajaismaiseksi pakkopaidaksi kuin monet amerikkalaiset taloustieteilijät 90-luvulla arvelivat.
Varoituksia ei kuitenkaan kuunneltu ja tulos on nyt kaikkien nähtävillä. Saksalaiset luulevat että
he elättävät kaikkia vaikka tosiasiassa he ovat euron ylivoimaisesti suurimpia hyötyjiä, vanhat
stereotypiat nostavat päätään sekä pohjoisessa että etelässä, Unkari on lipsumassa kohti
puolifasistista

diktatuuria,

Kreikassa

äärioikeisto

valtaa

alaa

ja

ympäri

Eurooppaa

maahanmuuttokriittisyydeksi verhottu arkipäivän rasismi yleistyy. Suomessa kiistellään
muutamasta sadasta syyrialaisesta sotapakolaisesta. Bryssel pelkää Pohjois-Afrikasta tulevia
pakolaisia niin paljon, että ei uskalla lisätä Välimeren partiointia senkin uhalla, että Lampedusan
edustalla hukkuu jälleen lisää ihmisiä. Syyrialaiset pakenevat sotaa ja afrikkalaiset nälkää ja
loputonta kurjuutta, ja me emme osaa kuin tuijottaa omaa napaamme ja laittaa rajat kiinni.

Hannah Arendtin magnum opus Totalitarismin synty suomennettiin äskettäin. Sen viesti on
selvä. Auschwitz ja totalitarismin perintö ovat edelleen seuranamme – ne ovat aikamme taakka,
niin kuin kirjan alkuperäinen nimi meni. Mikään totalitarismin elementeistä ei ole hävinnyt
2000-luvulle tultaessa, vaan päinvastoin monet totalitaristiset hallintokäytännöt ovat nykyaikana
vahvistuneet. NSA, anyone? Laumahenki ja välinpitämättömyys elävät meissä kaikissa, emmekä
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me ole perusluonteeltamme yhtään sen erilaisempia tai parempia kuin fasismia ja natsismia
kannattamaan ajautuneet silloiset italialaiset ja saksalaiset. Kaikki voi tapahtua uudestaan.
Välinpitämätön

ja

silmät

tosiasioilta

sulkeva

asenne

näkyy

erityisesti

suhteessa

ilmastonmuutokseen. Modernit länsimaiset yhteiskunnat eivät toistaiseksi ole kyenneet luomaan
yhtään ekologisesti tai sosiaalisesti kestävää elämänmuotoa. Päinvastoin, me vain kiihdytämme
vauhtiamme, kun kieleke näkyy jo.

Yksi asia on varmaa: tämä aika ei jätä ketään asioista kiinnostunutta kylmäksi. Mitä pitäisi
tehdä? Kirjailija ja ympäristöaktivisti Derrick Jensen on vastannut kysymykseen lyhyesti:
”Kaikkea”. Haluaisin kuitenkin siteerata tässä lempikirjailijani Albert Camus’n Nobel-puhetta
vuodelta 1957. (Onnea muuten Alice Munrolle!) Camus puhuu taiteilijoista, mutta mielestäni
puheen voi yleistää koskemaan kaikkia. Emmekö me kaikki ole taiteilijoita, kun oikein silmiin
katsotaan?
”Sadanviidenkymmenen vuoden aikana ovat kauppiasyhteiskunnan kirjailijat muutamia harvoja
poikkeuksia lukuunottamatta kuvitelleet voivansa elää onnellisen vastuuttomina. Niin he todella
elivätkin ja sitten he kuolivat yksin, aivan kuin olivat eläneetkin. Me 20. vuosisadan kirjailijat
emme ole enää koskaan yksin. Meidän pitää päinvastoin tietää, ettemme voi paeta yhteistä
kurjuutta ja että, mikäli meillä yleensä on mahdollisuutta hankkia olemassaolollemme
oikeutusta, me saamme sen puhumalla omia kykyjämme käyttäen niiden puolesta, jotka eivät voi
itse esittää asiaansa. Mutta meidän on vain puhuttava kaikkien tällä hetkellä kärsivien puolesta,
mikä heitä sitten painoikin, mennyt tai tuleva, valtiot tai puolueet: taiteilijalle ei ole olemassa
lempipyöveleitä. Näin kauneus ei tänäänkään, ja erikoisesti ei tänään, voi palvella minkään
puolueen etua; se palvelee pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä vain ihmisten kärsimystä tai vapautta.
Taiteilija ei voi muuten osallistua taisteluun kuin kummastakin päärintamasta riippumattomana,
tarkoitan vapaaehtoisena tarkk’ampujana. Kauneus ei opeta hänelle silloin, mikäli hän
rehellisesti ottaa sen läksyn vastaan, egoismia, vaan karua veljeyden tuntoa. Näin tajuttuna
kauneus ei ole koskaan orjuuttanut ketään ihmistä. Päinvastoin se on tuhansien vuosien aikana,
joka päivä, jokaisena sekuntina keventänyt miljoonien ihmisten orjuutta ja joskus vapauttanut
jotkut kokonaan. Ehkä me lopulta tapaamme taiteen suuruuden juuri tässä: kauneuden ja tuskan,
lähimmäisenrakkauden ja luomakunnan mielettömyyden tunnon, sietämättömän yksinäisyyden
ja rasittavan ihmismassan, kieltäytymisen ja suostumisen ristiriidassa. Se kulkee kahden rotkon
välistä, kevytmielisyyden ja propagandan. Kapealla kallionharjalla kävelevän taiteilijan jokainen
askel on epävarma, äärimmäisen uhkarohkea. Tässä uhkarohkeudessa kuitenkin, ja vain siinä, on
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taiteen vapaus. Eikö se ole vaikeaa vapautta, eikö se pikemminkin muistuta askeettista oppia?
Kuka taiteilija kieltäisi sen? Kuka taiteilija uskaltaisi sanoa itselleen jotakin loputtoman
tehtävänsä huimaavassa korkeudessa? Tämä vapaus vaatii tervettä sydäntä ja ruumista, tyylin,
joka on kuin sielun voima, ja kärsivällistä tutkimista. Se on niin kuin kaikki vapaus jatkuvaa
uhkarohkeutta ja vaaraa, rasittavaa seikkailua ja juuri sen takia nykyään paetaan tätä
vaaranalaisuutta, niin kuin paetaan muutakin vaativaa vapautta ja heittäydytään kaikenlaiseen
orjuuteen ainakin sielun mukavuuden säilyttämiseksi. Mutta jos taide ei ole seikkailua, niin mitä
se sitten on ja miten se saa oikeutuksensa? Ei, vapaa taiteilija, enempää kuin vapaa ihminenkään,
ei ole mukavuuden orja. Vapaa taiteilija on se, joka vaivaa nähden luo itse oman järjestyksensä.
Mitä vähemmän sidottua on se, mikä hänen on järjestettävä, sitä ankarammat ovat hänen
sääntönsä ja sitä enemmän hän vahvistaa vapauttaan. On eräs Giden lause, jonka olen aina
hyväksynyt, vaikka se voisikin johtaa väärinymmärrykseen. ‘Taide elää pakosta ja kuolee
vapaudessa.’ Se on totta. Mutta siitä ei saa päätellä, että taidetta voisi säädellä. Taide elää vain
itse luomastaan pakosta: kaikki muu pakko tappaa sen. Mutta jollei se pakota itse itseään, niin se
menettää järkensä ja tulee varjojen palvelijaksi. Vapain, kapinallisin taide on näin klassillisin: se
kruunaa suurimman yrityksen. Niin kauan kuin yhteiskunta ja sen taiteilijat eivät suostu
ryhtymään tähän pitkään ja vapaaseen yritykseen, niin kauan kuin taiteilijat valitsevat mukavan
tien ja rupeavat huvittajaksi ja konformisteiksi, leikkivät taiteella taiteen vuoksi tai realistisella
taiteella, niin kauan he ovat hedelmättömiä nihilistejä. Kun sanon tämän, sanon samalla, että
renessanssi riippuu nykyään meidän rohkeudestamme ja meidän tahdostamme olla
tarkkanäköisiä.”

Lopuksi vielä se luvattu viittaus Raamattuun. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa sanotaan, että
Jumalan valtakunta on jo täällä, että se on meissä itsessämme. Näin varmasti on, mikäli Hän on
olemassa. Minä sen sijaan haluan viitata tähän kohtaan niin kuin juutalainen ateisti Charlie
Chaplin viittaa siihen Diktaattorin loppukohtauksessa. Meillä jokaisella on voima ja vapaus
muuttaa maailmaa, mikäli rohkeutta, solidaarisuutta ja tarkkanäköisyyttä riittää. Mitä tulee
tehdä? Kaikkea, ja koska meitä on niin paljon, kaikkea voi myös tehdä!

Otetaan siis malja meille, rohkeudelle ja ihmisyydelle! Juodaan oikein kunnolla!
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7.4 Liikunta
Vuonna 2013 liikunnanohjaajana toimi Manuel Ackermann ja osakunnalla järjestettiin jälleen
erilaisia liikuntatapahtumia. Tärkeimpinä on mainittava osakunnan perinteinen sählyvuoro
Kumpulan liikuntakeskuksessa yhdessä Kymenlaakson ja Wiipurilaisten Osakuntien kanssa.
Sählyä pelataan lukukausien aikana aina keskiviikkoisin kello 21–22. Peleihin on helppoa lähteä
mukaan, sillä ilmoittautumista tai säännöllistä osallistumista ei edellytetä. Näin ollen
kerääntyikin viikoittain noin 8–12 pelaajaa Kumpulassa. Sählypelien tärkein asia on liikunta,
joten huonoa itsetuntoa ei tule, vaikkei osaakaan heiluttaa mailaa maajoukkuepelaajien tavoin.

Sen lisäksi vuoden 2013 aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat:

26.1. sekä 23.2. käytiin yhdessä hiihtämässä Paloheinän ulkoilualueen laduilla. Mukana oli niin
perinteisen kuin vapaan tyylin hiihtäjiä ja Paloheinän vaihtuvilla laduilla hiihdettiin kumpanakin
päivänä noin 15 kilometriä. Ensimmäiseen hiihtoreissuun osallistui viisi osakuntalaista ja toiseen
kolme.

17.3. järjestettiin osakunnan ensimmäinen kolmiottelu. Turnausmuotoinen ottelu koostui
kolmesta eri lajeista: keilailu, frisbeegolf ja kyykkä. Ennen ottelua arvottiin osallistujien kesken
pareja, joissa kilpailua käytiin. Keilailuosuus pidettiin Fun Bowlingissa Urheilutalossa. Sieltä
lähdettiin aurinkoisessa talvisäässä kohti Meilahden frisbeegolf-rataa, jossa pelattiin neljä väylää.
Loppukamppailuna toimi pieni kyykkäturnaus, johon saimme lainata kyykkävälineet
ystävällisesti Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerholta. Otteluun osallistui kahdeksan ihmistä,
joista kuusi Karjalaisesta Osakunnasta ja kaksi Wiipurilaisesta Osakunnasta.

18.5. oli penkkiurheilijan ja musiikkien ystävän päivä, sillä osakunnan tiloissa järjestettiin
ensiksi jääkiekon MM-kisastudio, jonka jälkeen yleisö jatkoi suoraan seuraamaan euroviisujen
finaalia osakunnan tiloissa. Jääkiekkostudioon kuuluivat molemmat MM-välierät, eli Suomi–
Ruotsi ja Sveitsi–USA.

31.10. painettiin kaasu pohjaan. Jo kolmatta kertaa peräkkäin Karjalainen Osakunta järjesti GP
DGO Myllypuron, eli karting-ekskursion Myllypuron karting-radalle, johon osallistui
osakuntalaisia kaikista kolmesta Domus Gaudiumin osakunnasta, eli Karjalaisesta Osakunnasta,
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Wiipurilaisesta Osakunnasta ja Kymenlaakson Osakunnasta. Pakettiin kuului 10 minuutin
lämmittelyaika-ajo ja sen tuloksien perusteella A- ja B-finaalit, joten myös kokemattomat kuskit
pääsivät tottumaan rataan ja vauhtiin lämmittelyn aikana. Kierrosajat paranivatkin jatkuvasti ja
voitosta käytiin tiukkaa kamppailua. Karting-ekskursioon osallistui yhteensä 11 ihmistä, joista
kuusi Karjalaisesta Osakunnasta, kaksi Kymenlaakson Osakunnasta, kaksi Wiipurilaisesta
Osakunnasta ja yksi osakuntien ulkopuolinen.

8. PIENI PUUKELLO
Pieni Puukello ilmestyi neljä kertaa, joista kaksi numeroa keväällä ja toiset kaksi syksyllä.
Lisäksi teimme yhdessä fuksimajureiden kanssa uusille opiskelijoille suunnatun Fuksi-Puukellon
syksyn alussa. Vuonna 2012 Puukellon päätoimittajana toimi Riina Parviainen ja
toimitussihteerinä Heikki Karvinen. Puukellon toimituskuntaan kuuluivat Katri Parviainen, Katja
Orpana, Emmi Torikka ja Iris Pitkänen. Lisäksi syksyllä mukaan liittyi Nelli Tiainen.
Toimituskunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana, noin kuukausi ennen jokaisen numeron
deadlinea.

Puukelloon

saatiin

kirjoituksia

toimituskuntalaisten

lisäksi

myös

muilta

osakuntalaisilta.

9. KERHOT
9.1 Juristikerho
Virkailijat ja jäsenet
Puheenjohtaja: Laura Kallinen
Sihteeri: Sofia Shah
Taloudenhoitaja: Henri Nousiainen
Emännät: Karoliina Kontturi ja Suvi Okkonen
Isäntä: Matti Kuokkanen
Kulttuurivastaava: Karoliina Kontturi
Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Emma Kostamo,
Taru Nousiainen ja Iris Pitkänen.
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Toiminnasta yleisesti
Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota PohjoisKarjalasta kotoisen oleville Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille
kokoontumispaikka ja mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Kerhon pyrkimyksenä on lisäksi
ajaa jäsentensä etuja sekä pitää yhteyttä kerhon senioreihin, muiden osakuntien juristikerhoihin,
ainejärjestö Pykälään ry:hyn ja Karjalaiseen Osakuntaan. Toimintaan kuuluivat vuonna 2013
kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, ekskursiot eri kohteisiin sekä yhteydenpito muihin
toimijoihin.

Tapahtumat
Kevätkaudella pidettiin 5 kokousta (30.1., 27.2., 20.3., 25.4., 31.5.) ja syyskaudella 3 kokousta
(20.9., 30.10., 21.11.). Helmikuun kokous oli vuosikokous ja marraskuun kokous vaalikokous,
jossa valittiin virkailijat vuodelle 2014. Juristikerhon pikkujoulut järjestettiin 13.12.
ravintolaillan merkeissä. Kokoukset järjestettiin pääasiallisesti osakunnan tiloissa Domus
Gaudiumilla ja niissä kävi keskimäärin 7–8 henkilöä. Lisäksi Juristikerhon senioreita vieraili
silloin tällöin kokouksissa.

Kerhon tilintarkastus pidettiin 7.2.2013. Paikalla olivat Juristikerhon kaksi tilintarkastajaa, sekä
kerhon puheenjohtajat ja taloudenhoitaja vuosilta 2012 ja 2013. Toukokuussa järjestettiin
ekskursio investointipankki PCA Corporate Finance Oy:öön. Syyskuussa Juristikerho esitteli
toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille Pykälä ry:n punssikahveilla
sekä yhdessä muiden halukkaiden juristikerhojen kanssa Pykälän phuksiaisissa. Lisäksi
syyskuun toimintaan kuului ekskursio Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalille. Lisäksi
kerholaiset ovat olleet mukana erinäisissä Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa sekä toimineet
oman halukkuutensa mukaan osakunnan viroissa.

Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti Juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi
Juristikerhon senioreiden, Karjalaisen Osakunnan sekä Pykälä ry:n sähköpostilistoilla silloin,
kun siihen oli syytä.
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9.2 Maanpuolustuskerho
Kerho vietti välivuotta ilman tapahtumia.

9.3 Spielka
Osakunnan pelikerho Spielka järjesti vuoden 2013 aikana tuttuun tapaan muutaman peli-illan.
Spielkan tapahtumiin pyritään pitämään

osallistumiskynnys

mahdollisimman alhaalla,

vaihtelemalla iltojen teemat ja laajentamalla kerhon pelivalikoimaa. Kerhon puheenjohtaja
Manuel Ackermann käytti peli-iltoihin myös omaa henkilökohtaista pelivalikoimaansa, jotta
osakuntalaisten kiinnostus tiettyjä pelejä kohtaan voitiin kartoittaa ennen pelin hankkimista
kerhon kokoelmaan.

Vuonna 2013 järjestettiin seuraavat tapahtumat:
17.2. Spielkan Formula D -ilta: kolme osallistujaa
12.4. Spielkan pokeriyö: neljä osallistujaa
29.10. Spielkan Dominion-ilta: yhdeksän osallistujaa
8.11. Spielkan peli-ilta (Power Grid, Bohnanza, Dominion): yhdeksän osallistujaa

Tämän lisäksi Spielka järjesti vuonna 2013 laajan Formula-veikkauspelin. Veikkauspelin
osallistuminen oli täysin ilmaista, ja veikkauksia lähetettiin aina ennen aika-ajoja kerhon
puheenjohtajalle. Kisojen yhteydessä veikattavina olivat sijat ensimmäisestä kymmenenteen,
paalupaikka ja nopein kierros, sekä lisäksi muutama erikoisveikkaus. Veikkauspelin osallistui
säännöllisesti kahdeksan osakuntalaista, joista yksi oli Kymenlaakson Osakunnasta ja muut
Karjalaisesta Osakunnasta. Voittajille järjestettiin itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä pieni
palkintojakoseremonia.

Spielka osallistui myös aktiivisesti vuoden ensimmäiseen perjantaihengailuun 1. helmikuuta.
Tämän lisäksi Spielkan pelivalikoima on vapaasti käytettävissä osakuntatilojen päivystysaikoihin
tiistaista perjantaihin kello 18–21 lukukausien aikana.
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9.4 Gourmet-kerho
Gourmet-kerho kokoontui vuonna 2013 yhden kerran. Teemana olivat luostarioluet ja niihin
sopiva yksinkertainen, tapasmainen ruoka. Tapahtuma järjestettiin yhdessä kappalaisen kanssa.

9.5 Huuliharppukostaja-elokuvakerho
Elokuvakerho järjesti osakunnan vuosijuhlien aattona 1.3. elokuvaillan, jossa katseltiin
musikaalia Rocky Horror Picture Show kymmenen osallistujan voimin. Kaksi uskalsi laulaa
mukana, ja yksi osallistujista kykeni ilmaisemaan ihastuksensa elokuvaan ainoastaan tanssimalla
hetken taide-elämyksen päätteeksi.

18.5. järjestettiin 15 henkeä houkutellut Eurovision laulukilpailun finaalin kisastudio, jossa
jännitettiin kovasti ja veikattiin voittajia. Kisastudiosta pidettiin kovasti, ja siitä toivottiin
jokavuotista tapahtumaa. Lisäksi elokuvakerho järjesti katsottavaa erilaisiin Domus Gaudiumin
osakuntien yhteisiin hengailu- ja muihin tapahtumiin pitkin kevättä.

Syksyllä elokuvakerholla ei ollut toimintaa.

9.6 Saunakerho
Saunakerhon tarkoituksena on järjestää pienimuotoisia saunakerhoja osakunnan asuntojen
saunoissa ja ekskursioita sauna-aiheisiin kohteisiin. Vuoden 2013 aikana toinen Kotiharjun
saunan ekskursioita jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi ja valitettavasti
lämpimästä loppusyksystä johtuen avantouintiekskursiota ei saatu järjestettyä. Sen sijaan
taloyhtiöiden saunoissa pidetyt saunaillat keräsivät hyvin osallistujia, joten vähemmän
juhlimispainotteisille tapahtumille lienee tarvetta, vaikka isommat yhteissaunaillat ja ekskursio
Jollaksen saunaan kuuluvat vuotuisiin tapahtumiin muutenkin.

Saunakerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Antti Räty.
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9.7 Hassukerho
Karjalaisen Osakunnan hassukerho toimi vuoden 2013 ajan. Vuoden aikana hassukerhon
puitteissa järjestettiin kolme erilaista ja hauskaa tapahtumaa. Hassukerho järjesti talvella
Vallilassa mäenlaskutestin, jossa laskettiin pulkkamäkeä erinäisistä mäistä. Kaikkia näistä mäistä
ei ollut tarkoitettu varsinaisesti mäenlaskuun, mikä teki testistä varsin hauskan. Hassukerho
tarjosi myös pientä purtavaa ja minttukaakaota. Kerho tarjosi myös mahdollisuuden lähteä
toukokuussa studioyleisöksi Totuuden torvet -nimisen viihdeohjelman kuvauksiin. Mukana oli
seitsemän henkilöä. Näiden lisäksi hassukerho järjesti ekskursion Linnanmäelle, jonne mukaan
lähti kolme ihmistä.

10. TALOUS
Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2013
säännöllisesti

kerran

kuukaudessa

yleensä

ennen

osakunnan

varsinaista

kokousta.

Osakuntaneuvoston asiat pystyttiin näin ollen käsittelemään tarvittavalla nopeudella, kun niitä
ilmeni. Vuoden aikana talousohjesääntöä päivitettiin vastaamaan nykytilannetta. Osakunnan
arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan Karjalaisen
Osakunnan tukirahasto. Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n toimintaavustuksesta ja lehtituesta. Lisäksi Helsingin yliopisto tuki apurahalla tammikuussa 2014
järjestettyä abi-infokiertuetta. Suurin ja osakunnan toiminnalle elintärkeä rahallinen tuki saatiin
Karjalaisen Osakunnan tukirahastolta.

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA
Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses järjestää toimintaa kuukausittain.
Osakuntalaiset ovat tervetulleita suurimpaan osaan senioreiden tapahtumista. Erityisesti
yhteistoimintaa silmällä pitäen järjestetään senioripäivälliset keväällä sekä seniorisaunailta
syksyllä. Vuonna 2013 senioripäivälliset järjestettiin 16.3. ja seniorisaunailta 7.9.
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Yhteistyö seniorijärjestön kanssa oli vuonna 2013 myös jatkuvaa. Seniorit tukivat osakuntaa
osallistumalla aktiivisesti

muun

muassa Karjalaisuus

nykypäivänä

-seminaariin

sekä

itsenäisyyspäivän järjestelyihin. Senioreiden läsnäolo oli erityisen tärkeää Karjalaisen
Osakunnan tukirahaston toiminnassa, johon he toivat tärkeää jatkuvuutta ja kokemusta.
Nuoremmat

seniorit

osallistuivat

aktiivisesti

osakunnan

normaaleihin

tapahtumiin.

Seniorijärjestö tuki osakuntalaisia myös rahallisesti palkitsemalla aktiivisimman fuksin Simo
Brofeldt -stipendillä.

12. OSAKUNNAN KOKOUKSET
Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja
Sihteeri
Kuraattori
Civis
17.1.2013
12+3
Antti Saarelainen Hanna Ahtonen
Kuraattori
Sihteeri
14.2.2013
14+2
Antti Saarelainen Martta Huttu
Kuraattori
Sihteeri
12.3.2013
13+2
Antti Saarelainen Martta Huttu
Kuraattori
Sihteeri
9.4.2013
10+1
Antti Saarelainen Martta Huttu
Kuraattori
Sihteeri
12.5.2013
12+2
Antti Saarelainen Martta Huttu
Kuraattori
Sihteeri
10.9.2013
12+1
Antti Saarelainen Martta Huttu
Varakuraattori
Sihteeri
8.10.2013
10+3
Outi Tiainen
Martta Huttu
Varakuraattori
Sihteeri
5.11.2013
11+2
Outi Tiainen
Martta Huttu
Varakuraattori
Sihteeri
26.11.2013
21+5
Outi Tiainen
Martta Huttu
Varakuraattori
Sihteeri
10.12.2013
11+6
Outi Tiainen
Martta Huttu

Muuta
Osa viroista
jaossa
Inspehtori
vaihtui

Osa viroista
jaossa

Vaalikokous
Osa viroista
jaossa

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään.
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13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA
Kunniamerkit

Ei jaettu vuonna 2013.

Ansiomerkit

Riina Parviainen
Emmi Torikka

Harrastusmerkit

Niklas Junell (kevät)
Heidi Pikkarainen (syksy)
Leena Pohjamo (kevät)
Olli Salminen (syksy)
Sofia Shah (syksy)
Maria Sormunen (syksy)
Joonas Vaittinen (kevät)

Lipunkantaja

Juho Eskelinen

Varalipunkantaja

Leena Pohjamo

Seniorikannu

Anna Eronen

KyO-KO kuppi

Outi Tiainen

Emännän pienoisavain

Pekka Torvinen

Värienkanto-oikeus

Teppo Hakkarainen (Savolainen Osakunta)
Ville Meriläinen (Savolainen Osakunta)

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT
Inspehtori

Dennis Bamford (helmikuuhun asti)
Kari Rummukainen (helmikuusta alkaen)

Kuraattori

Antti Saarelainen

Varakuraattori

Outi Tiainen

Sihteeri

Martta Huttu

Taloudenhoitaja

Niklas Junell

Isäntä

Olli Salminen

Emännät

Anna Eronen
Leena Pohjamo

Toiminnanohjaaja

Antti Räty
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Tiedotussihteeri

Henri Nousiainen

Fuksimajurit

Manuel Ackermann
Satu Tahvanainen

Vuosijuhlamestarit

Anna Eronen (kevät, eli vuoden 2013 vuosijuhla)
Kaisa Kortelainen (kevät, eli vuoden 2013 vuosijuhla)
Maria Sormunen (syksy, eli vuoden 2014 vuosijuhla)

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Janne Kangaskesti

Historioitsija

Janne Kangaskesti

Kulttuurisihteeri

Kaisa Kortelainen

Ekskursiomestari

Riina Parviainen

Kv-sihteeri

Outi Tiainen

Maakuntasihteeri

Matti Kuivalainen

Vaalipäällikkö

Ei valittu vuonna 2013.

Valokuvaaja

Janne Kangaskesti
Katri Parviainen

Kappalainen

Pekka Torvinen

Liikunnanohjaaja

Manuel Ackermann

Puukellon päätoimittaja

Riina Parviainen

Puukellon toimitussihteeri

Heikki Karvinen

Nettivastaava

Samuli Rantala

Asuntovastaavat

Paavo Pirhonen (Patola)
Heidi Pikkarainen (Vallila)

Apuisännät

Manuel Ackermann
Miikka Alastalo (kevät)
Juho Eskelinen
Veera Hatakka
Janne Kangaskesti
Mark Müller
Katja Orpana
Pekka Pennanen
Elisa Pölönen
Samuli Rantala
Jenni Sistonen
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Apuemännät

Hanna Ahtonen
Martta Huttu
Laura Kallinen
Tiina Kontkanen
Aino Kurki
Katri Parviainen
Iris Pitkänen
Heidi Pikkarainen
Antti Räty
Maija Sippo (syksy)
Satu Tahvanainen
Tiina Vaittinen
Hinni Vo (kevät)

Osakuntaneuvosto

Manuel Ackermann
Hanna Ahtonen
Anna Eronen
Niklas Junell
Emmi Torikka
Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta
kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja
tiedotussihteeri.

Toverineuvosto

Dennis Bamford (virkansa puolesta helmikuuhun asti)
Kari Rummukainen (virkansa puolesta helmikuusta alkaen)
Antti Saarelainen (virkansa puolesta)
Teemu Meriläinen
Antti Räty
Outi Tiainen

Laulunjohtaja

Pekka Torvinen

Asevastaava

Kimmo Solehmainen

Toiminnantarkastajat

Harri Hietala
Arto Pohjamo
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15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT
Asuntotoimikunta

Hanna Ahtonen
Katri Parviainen
Piia Pekonen
Emmi Torikka
Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja
Vallilan asuntovastaavat.

Vuosijuhlatoimikunta

Anna Eronen
Martta Huttu
Kaisa Kortelainen
Samuli Rantala
Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isäntä,
emännät, toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja
kappalainen.

Puukellon toimituskunta

Nelli Tiainen (syksy)
Katja Orpana
Katri Parviainen
Iris Pitkänen
Emmi Torikka

Kv-toimikunta

Manuel Ackermann
Janne Kangaskesti
Tatu Räsänen
Olli Salminen

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Katri Parviainen
Iris Pitkänen
Elisa Pölönen
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta
fuksimajurit.

Laululäystäketoimikunta

Pekka Torvinen (puheenjohtaja)
Juho Eskelinen
Janne Kangaskesti
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Heikki Karvinen
Samuli Rantala
Antti Räty
Outi Tiainen
Nettisivujen uudistamistoimikunta

Antti Räty (puheenjohtaja)
Janne Kangaskesti
Heikki Karvinen
Olli Salminen
Outi Tiainen
Emmi Torikka
Juha Louhiranta (Wiipurilainen Osakunta)

Kerhojen puheenjohtajat
Gourmet-kerho

Pekka Torvinen

Juristikerho

Laura Kallinen

Maanpuolustuskerho

Ei toimintaa vuonna 2013.

Spielka

Manuel Ackermann

Huuliharppukostaja-elokuvakerho

Outi Tiainen

Saunakerho

Antti Räty

Hassukerho

Katri Parviainen

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Pekka Torvinen (varapuheenjohtaja)
Maria Sormunen (apuklubiemäntä)

Kiinteistö Oy Artti

Juho Eskelinen
Janne Kangaskesti (varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta

Arto Pohjamo
Manuel Ackermann
Henri Nousiainen

Ylioppilasasuntosäätiö

Pekka Torvinen

Artin Säätiö

Kaarlo Hakamies
Janne Pajuniemi
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Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY)
Ei edustusta vuonna 2013.

HYY:n Osakuntalainen Unioni

Anna Eronen

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV)
Antti Saarelainen
Olli Salminen (varaedustaja)
Antti Räty (edustaja kevätkokouksessa)
Karjalainen Nuorisoliitto

Outi Tiainen
Antti Räty (varajäsen)

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta

Niklas Junell (sihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Niklas Junell
Outi Tiainen
Anna Eronen (varajäsen)
Antti Saarelainen (edustaja vuosikokouksessa)
Seniores Carelienses ry

Antti Saarelainen (edustaja vuosikokouksessa)

Pääsky ry

Ei edustusta vuonna 2013.

LIITTEET
LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2013
Katso erillinen liite.

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2013
Katso erillinen liite.
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