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Karjalainen osakunta vuonna 2014
Vuonna 2014 Karjalainen osakunta elää sukupolven vaihdoksen aikaa, kun moniin osakunnan
merkittävimpiin virkoihin on saatu uudet virkailijat ja samalla haetaan toiminnan suhteen uusia
suuntaviivoja, säilyttäen kuitenkin hyväksi koettuja tapahtumia ennallaan ja kehittäen uusia. Kevät
menee pitkälti virkailijoiden sopeutuessa uusiin virkoihinsa ja ottaen samalla uudenlaista vastuuta
osakunnan tulevaisuudesta.

Mitään varsinaista teemaa ei tälle vuodelle ole luvassa, mutta isona projektina on luvassa
laulukirjauudistus. Se pyritään saamaan valmiiksi alkuvuodesta 2015, suurimman työn jäädessä
tämän vuoden puolelle. Syksyllä juhlimme praasniekkoja yhdessä osakuntamme seniorijärjestö
Seniores Carelienses kanssa, koska he viettävät tuolloin 80 - vuotisjuhlia.

Syksyllä alamme myös valmistautua vuoden 2015 110. vuosijuhliin, joita olemme päättäneet juhlia
yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa. Karjalaisella ja Savolaisella Osakunnilla on yhteinen
historia ja yhteistyömme on nykyäänkin tiivistä, joten koimme luonnolliseksi ratkaisuksi juhlia
tasavuosiamme yhdessä.

Vuoden 2014 vuosijuhlat ovat tällä kertaa pienemmät juhlat kahden suuremman välissä, kun viime
vuonna juhlimme yhdessä Pohjois-Karjalan valtuuskunnan kanssa ja ensi vuonna Savolaisen
Osakunnan. Vuosijuhlia vietämme 22.2. Tekniskan saleissa.

Ylipäätään vuosi 2014 tulee olemaan muutosten aikaa ja valmistautumista juhlavuoteen,
unohtamatta kuitenkaan perinteisiä tapahtumia kuten saunailtoja Kymenlaakson ja Wiipurilaisen
Osakunnan kanssa tai pienempiä jäsenistömme tapahtumia.
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Toimintasuunnitelmassa Karjalaisen Osakunnan toiminnan tavoitteita vuodelle 2014 on listattu
sektoreittain, joita on yhteensä kaksitoista jakaantuen seuraavasti:

1.
Hallinto ja taloudenhoito
Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan kokous.
osakunnankokousten valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja taloudenhoidon
valvonnasta vastaa osakuntaneuvosto.

2.
Juhlatoiminta
Helmi-maaliskuun vaihteessa pidettävät vuosijuhlat ovat osakunnan suurin juhla, johon
vuosijuhlatoimikunta valmistautuu jo syksyllä. Loka -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.
Rekrytointitoiminta
Rekrytointitoiminnan painopiste on syksyssä, jolloin uudet opiskelijat saapuvat Helsinkiin. Lisäksi
koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-infokiertueen Pohjois-Karjalan
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.
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Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2014 jatketaan aikaisemmilta vuosilta tuttua ystävyysosakuntien välistä vierailuperinnettä
sekä ruotsalaisten että virolaisten kanssa.

6.
Maakuntatoiminta
Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä Pohjois-Karjalaan ja tuoda
esille maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita muun muassa järjestämällä
tapaamisia pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa. Maakuntasihteeri järjestää myös kesäisin
kesäretken, jonka kohteena on yleensä jokin paikkakunta Pohjois-Karjalassa.

7.
Asuntotoiminta
Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan vuokraasuntoihin 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 joitain ekskursioita oman toimialansa kohteisiin.

9.
Liikuntatoiminta
Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille säännöllistä liikuntaa ja
organisoi osakunnan osanottoja joihinkin kilpailuihin ja tempauksiin.

10.
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Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Puukellon toimituskunta huolehtii osakunnan oman lehden, Pienen Puukellon, kirjoittamisesta,
taittamisesta ja jakelusta. Muusta osakunnan toiminnasta tiedottamisesta vastaavat lähinnä
tiedotussihteeri ja nettivastaava.

11.
Kerhotoiminta
Osakunnan yhteydessä toimii kuusi kerhoa: juristikerho, saunakerho, pelikerho Spielka,
maanpuolustuskerho, purjehduskerho ja gourmet-kerho.

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 Hallinto ja taloudenhoito
1.1 Hallintoelimet

Osakunnan ylin päättävä elin on pääsääntöisesti lukuvuoden jokaisen kuukauden toisena tiistaina
järjestettävä osakunnan kokous. Kokouksen päätös tarvitaan lähes kaikkiin osakunnan toimintaan
merkittävästi vaikuttaviin asioihin. Näitä ovat mm. henkilövalinnat, sääntömuutokset, talousarvion
ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauksien myöntäminen. Kokoukseen voivat
osallistua äänivaltaisena edustajana kaikki osakunnan jäsenet ja ulkojäsenet. Puhe- ja läsnäolooikeus voidaan myöntää myös muille henkilöille tapauskohtaisesti. Osakunnan kokousta johtaa
pääsääntöisesti kuraattori ja hänen poissa ollessaan varakuraattori.

Kuraattorina vuonna 2014 toimii Pekka Torvinen ja varakuraattorina Heikki Karvinen.

Osakunnan toimeenpanevana ja kokouksia valmistelevana elimenä toimii kymmenjäseninen osakuntaneuvosto (so. osakunnan hallitus). Osakuntaneuvosto vastaa ennen kaikkea
osakunnan toiminnasta sekä huolehtii taloudenhoidosta ja hallinnosta. Neuvoston tehtävänä on
myös valvoa, että virkailijoiden ja toimikuntien toiminta on osakunnan sääntöjen mukaista.
Osakuntaneuvosto 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
ja tapauskohtaisesti osakuntaneuvosto voi myöntää nämä oikeudet muille osakuntalaisille.

Osakunnan säännöllisestä toiminnan järjestämisestä huolehtivat osakunnankokouksen valitsemat
virkailijat, joita on vuotuisesti vaihdellen n. 30–40. Osakunnan kerhot ja toimikunnat vastaavat
oman hallintonsa järjestämisestä itsenäisesti osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen puitteissa.
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Osakunnan toimintaa valvoo ja tukee inspehtori, joka on Helsingin yliopiston professori.
Inspehtori osallistuu lisäksi mm. kunnianosoitusten, osakuntanauhojen ja apurahojen jakoon. Tätä
tarkoitusta varten inspehtorin tukena toimii toverineuvosto, jossa on jäsenenä inspehtorin ja
kuraattorin lisäksi kolme ansioitunutta kokouksen valitsemaa osakuntalaista.

Vuonna 2014 Karjalaisen Osakunnan inspehtorina on professori Kari Rummukainen ja tämä vuosi
tulee olemaan hänen ensimmäinen varsinainen vuotensa tehtävässään.

1.2 Taloudenhoito

Osakunnan taloudenhoidosta vastaa osakuntaneuvosto. Varakuraattorin ja taloudenhoitajan
johdolla osakuntaneuvosto huolehtii osakunnan rahoituksen järjestämisestä, avustusten
hakemisesta ja muista juoksevista talousasioista. Osakunnan taloudenhoidon tavoitteena on taata
toiminnan taloudelliset edellytykset ja mahdollistaa uusien ideoiden ja toimintamallien tukeminen.

Vuonna 2014 taloudenhoitajana toimii Niklas Junell.

Osakunnan sijoitusomaisuudesta vastaa Karjalaisen Osakunnan Tukirahasto. 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 tarkoitus turvata toiminnan tasainen jatkuminen
vuotuisista tulojen vaihteluista huolimatta.

Osakunnan toiminnan rahoitus toiminnan perustuu vahvasti Helsingin yliopiston
Ylioppilaskunnan järjestö- ja tila-avustukseen sekä lehtitukeen, jäsenmaksutuloihin ja
Tukirahaston vaihtelevaan avustusmäärän. Pieniä lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien,
osakuntapaitojen, laulukirjojen ja muiden kirjallisten julkaisujen myynnistä.
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2 Juhlatoiminta

2.1. Vuosijuhlat

Karjalaisen Osakunnan 109. vuosijuhlat järjestetään lauantaina 22.2.2014 Tekniskan
kokoussaleissa. Juhla alkaa cocktailtilaisuudella kello 18 alkaen ja pääjuhla kello 19.
Vuosijuhlaohjelmaan kuuluu juhlapuheita, musiikkiesityksiä, sekä ansioituneiden osakuntalaisten
muistamista erilaisin huomionosoituksin. Vuosijuhlien pöytäosuuden jälkeen tanssitaan
akateemiset juhlatanssit.

Tilaisuuden päätyttyä juhlaväki siirtyy viettämään vuosijuhlien jatkoja Domus Gaudiumin
osakuntatiloihin. Jatkot ja silliaamiainen järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson Osakunnan
kanssa, sillä he viettävät vuosijuhliaan samana päivänä. Kymenlaakson Osakunta vastaa jatkojen
järjestelyistä ja vastaavasti karjalaiset vuosijuhlia seuraavan päivän silliaamiaisesta.

Vuosijuhlamestarina 2014 toimii Maria Sormunen.

2.2. Muu juhlatoiminta

Karjalaisen Osakunnan emäntinä vuonna 2014 toimivat Outi Tiainen ja Maria Sormunen, isäntinä
Manuel Ackermann ja Samuli Rantala. Molemmilla on apunaan lisäksi noin kymmenen apuisäntää
ja -emäntää. Emännistön ja isännistön toimintaa rytmittävät osakunnan kuukausittaiset
kokoukset, päivystysvuorot sekä lukuisat juhlat ja tapahtumat.

Osakunnan juhlatoimintaan kuuluu niin perinteisiä kuin hieman uudempiakin tapahtumia.
Juhlatoimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja kehittämään, tästä hyvänä esimerkkinä erittäin
suositut yhteisosakuntalaiset saunaillat Domus Gaudiumin kattosaunassa ja KyOn ja WiOn kanssa
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kevään lopussa vietettävät yhteissitsit. Vanhoista tapahtumaideoista uudelleen on viime vuoden
puolella jo alettu viritellä daamareita ja herriksiä, tätä perinnettä jatketaan tänäkin vuonna.

Kevätkausi 2014 pääsee kunnolla käyntiin kun perjantaina 24.1. juhlimme
kuraattorinvaihtokaronkkaa Antti Saarelaisen siirtyessä virasta pois ja Pekka Torvisen astuessa
ruoriin. Paikalle on tulossa paljon muiden osakuntien kuraattoreita ja civiksiä, sekä oman
osakunnan väkeä, kun karonkka samalla toimii virkailijanvaihtokaronkkana.

Helmimaaliskuussa vuorossa on virallinen tilintarkastus ja sen karonkka, johon osakuntaneuvosto
pääsee ilmaiseksi kiitoksena tunnollisesta taloudenhoidostaan.

Koko vuoden kohokohtaa, vuosijuhlia, juhlitaan helmikuussa ja myöhemmin keväällä tapahtumina
on muun muassa perinteinen väittelykilpailu, Liisankadun debatti, sekä vuosittaiset
senioripäivälliset. Senioripäivällisille kutsutaan Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores
Careliensesin jäseniä ja tarkoituksena on tutustuttaa osakunnan vanhoja ja uusia jäseniä toisiinsa
yhteisen juhlan merkeissä.

Kevätkauden juhlatoiminta päättyy jo perinteeksi muodostuneisiin yhteissitseihin Kymenlaakson
ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa, missä on tarkoituksena esitellä eri osakuntien omia
juhlatapoja ja -lauluja sekä vahvistaa osakuntien yhteistoimintaa. Mahdollisesti keväällä on luvassa
myös kaikkien osakuntien yhteistä ohjelmaa, mutta se on vasta suunnitteluasteella.

Syyslukukausikausi 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 ja tänä vuonna savolaiset tulevat vuorostaan
meidän luoksemme juhlimaan.

Myöhemmin syksyllä päästään viettämään osakunnan yhtä merkittävimmistä juhlista,
Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa
tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja kuuntelemalla kappalaisen saarna. Praasniekkoja
varten emännät järjestävät etukäteen piirakkatalkoot osakunnalla.
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Vuonna 2014 praasniekat poikkeavat hieman perinteistä, kun samalla juhlimme
seniorijärjestömme Seniores Carelienses 80 – vuotista taivalta. Käytännössä tämä tarkoittaa
tapahtuman osalta tiivistä yhteistyötä senioreiden kanssa juhlan järjestelyiden osalta, ja juhlaa
tullaan viettämään muualla kuin osakuntatiloissa suuren osallistujamäärän vuoksi.

Lisätyötä teettävät myös pitkin vuotta sijoittuvat pienemmät tapahtumat, kuten esimerkiksi Domus
Gaudiumin kattosaunatiloissa vietettävät saunaillat, itsenäisyyspäivän päivätilaisuus ja Domus
Gaudiumin syyskauden avajaiset. Vuosi päättyy pikkujouluihin, jonka ovat yleensä osakunnan
uudet jäsenet eli fuksit järjestäneet vanhemmille osakuntalaisille ja he saavat itse päättää millä
tavoin tätä juhlitaan, edellisinä vuosina on koettu puurojuhlaa sekä minisitsejä.

3 Rekrytointitoiminta

Fuksitoiminnan eli rekrytointitoiminnan tavoitteena on tutustuttaa Pohjois-Karjalasta tulevat
uudet opiskelijat opiskelija-ja osakuntaelämään pääkaupunkiseudulla, sekä tehdä osakuntaa
tunnetuksi täällä jo opiskeleville mahdollisille uusille jäsenille, ja siirtää osakuntalainen ilo ja
aktiivisuus myös ”seuraavalle sukupolvelle”. Toimintaa johtavat fuksimajurit apunaan
rekrytointitoimikunta.

Rekrytointitoimikunta suunnittelee toimintaa kevään aikana, jolloin kirjoitetaan myös osakuntaa,
syksyn ohjelmaa ja fuksiasuntoja esittelevä Fuksipuukello lähetettäväksi maakunnasta tuleville
opiskelijoille; ensisijaisesti kaikille osakunnalta asuntoa hakeneille. Syyskuun aikana järjestetään
osakuntatiloissa erityisiä fuksipäivystyksiä, joissa uudet tulokkaat pääsevät kirjoittautumaan
matrikkeliin ja tutustumaan osakuntatiloihin Domus Gaudiumilla. Osakunta on esillä myös
yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuun alussa. Lisäksi osakunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan
olemaan esillä ja rekrytoimaan jäseniä myös muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa, etenkin
Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä.

Vuonna 2014 aiotaan toiminnassa jatkaa aiemmilta vuosilta tutulla, hyväksi havaitulla kaavalla
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pienin muutoksin. Näin ollen fukseille suunnattu toiminta tulee olemaan vilkasta ja painottumaan
syyslukukauteen. Syyslukukauden alussa järjestetään fuksipiknik, jolla fukseille kerrotaan
osakunnasta, sen toiminnasta ja traditioista sekä syksyn ohjelmasta. Syyskuun aikana olisi
tarkoitus järjestää fuksien kanssa muutakin ulkoilma-ajanvietettä, kuten kyykänpeluuta. Syksyllä
järjestetään kerran kuussa uusien ilta osakuntatiloissa. Syys-lokakuussa on suunnitelmissa
järjestää ensin Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset fuksiaiset, jotka tutustuttavat toisiinsa
ihmisiä yli osakuntarajojen, ja näiden jälkeen osakunnan fuksisitsit, joiden tarkoitus on
perehdyttää fuksit akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta
lokakuussa 2013 järjestetyn osakuntasuunnistuksen kaltaisen tapahtuman järjestämiseen.
Joulukuussa fuksit saavat osakuntanauhansa itsenäisyyspäivänä ja saavat järjestääkseen
osakunnan pikkujoulut fuksimajureiden avustuksella.

Fuksimajureiden ja toimikunnan työ päättyy tammikuussa 2015 järjestettävään abiinfokiertueeseen Pohjois-Karjalan lukioissa, jonka tarkoitus on kertoa lukiolaisille osakunnasta,
opiskelusta ja elämästä pääkaupunkiseudulla. Kaiken tämän tarkoituksena on saada uudet
osakuntalaiset tuntemaan olonsa kotoisaksi ja viihtymään joukossamme. Tätä suunnitelmaa
kehitetään tarpeen ja harkinnan mukaan mikäli fuksimajurit, rekrytointitoimikunta tai yksittäinen
osakuntalainen tuo toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen esiin ajatuksia tai
toimintamalleja, jotka saattaisivat fuksitoimintaa yhä rikastuttaa.

Vuonna 2014 fuksimajureina toimivat Santeri Matikka ja Noora Matilainen.

4 Senioritoiminta

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 pystyvät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta
osaltaan osakuntaperinteiden siirtymistä uusille osakuntasukupolville. Seniorit tarjoavat
osakuntalaisille myös linkkejä ja verkostoja opiskelijamaailman ulkopuolelle.
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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 senioreita ainakin osakunnan vuosijuhliin ja
praasniekkoihin. Useimmat seniorijärjestön tapahtumat ovat avoimia osakuntalaisille. Vuonna
2014 osakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua senioreiden järjestämiin tapahtumiin pyritään
entisellään, tai jopa lisäämään.

Seniores Carelienses ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendinfuksille, joka
on ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan
valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna
2007.

Osakunnan puolesta yhteyksistä seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu
useimpiin järjestön johtokunnan kokouksiin.

5 Kansainvälinen toiminta

Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri huolehtii yhteyksistä 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).

Yhteyksiä ulkomaalaisiin ystävyysosakuntiin pidetään yllä kutsumalla vieraita osakunnan
vuosijuhliin ja praasniekkoihin. Kiinnostuksen mukaan lähetetään kutsuja myös muihin
tapahtumiin kuten esimerkiksi kesäretkelle. Myös vuonna 2014 on tarkoitus vierailla Virossa ja
Ruotsissa suurimmissa tapahtumissa. Viime vuosien aikana yhä tiheämmäksi kehittyneet suhteet
virolaisiin ystävyysosakuntiin on tarkoitus pitää samalla tasolla, kuitenkin samalla kasvattaen
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yhteyksiä läntiseen naapurimme suuntaan vierailemalla yhä useammin myöskin Ruotsissa.

Vuonna 2014 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Manuel Ackermann.

6 Maakuntatoiminta

Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää osakuntalaisten kiinnostusta ajankohtaisiin
kotimaakuntaan vaikuttaviin asioihin ja järjestää maakuntaan liittyvää toimintaa.
Maakuntatoiminnan kautta pidetään myös yhteyttä maakunnallisiin yhteystyötahoihin.
Perinteestä poiketen eduskuntavierailu järjestetään tänä vuonna jo kevätlukukauden aikana.
Mikäli mahdollista, kutsutaan syksyllä pohjoiskarjalaiset kansanedustajat vastavuoroiselle visiitille
osakuntatiloihin keskustelemaan ajankohtaisista Pohjois-Karjalaa ja opiskelijoiden oloja
koskevista asioista. Perinteinen kesäretki kohdistuu tänä vuonna kotimaakuntaan. Vuodelle 2014
maakuntatutkimusta ei ole suunnitelmissa.

Vuonna 2014 maakuntasihteerinä toimii Olli Salminen.

7 Asuntotoimikunta

Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta valitsee asukkaat osakunnan omistamiin tai
hallinnoimiin asuntoihin Kiinteistö Oy Osakunnan asuntoloissa, 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.
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Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2014 asuntohaun osakunnan
jäsenille sekä kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muissa
pääkaupunkiseudun korkeakouluissa aloittaville pohjoiskarjalaisille fukseille. Asunnot jaetaan
kevään asuntohaussa osakunnan asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän mukaan
ja fuksiasuntohaussa arvalla. Asunto-ohjesäännön pisteytys perustuu hakijoiden sosiaaliseen
asemaan (tulot ja varallisuus), opintomenestykseen (opintopisteet) ja osakunta-aktiivisuuteen
(viroista jaettavat pisteet).

Osakunnan kokous valitsee 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.

Kevään 2014 asuntohaussa on tarjolla uudentyyppisiä asuntoja, sillä Patolan uudet asunnot ovat
ensimmäistä kertaa mukana kevään haussa. Lisäksi fuksiasuntohakua pyritään aikaistamaan viime
vuosista, jotta tulevien fuksien on helpompi ottaa osakunnan asunto vastaan. Aikaisemmin osa
fukseista, jotka olisivat saaneet osakunnan asunnon, olivat jo ottaneet asunnon vastaan muualta.

Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2014: Heikki Karvinen (puheenjohtaja), Hanna Pirhonen
(Patolan asuntovastaava), Heidi Pikkarainen (Vallilan asuntovastaava), Hanna Ahtonen, Martta
Huttu, Janne Kangaskesti ja Outi Tiainen.
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8 Kulttuuri – ja ekskursiotoiminta

8.1. Kulttuuritoiminta

Osakunnan kulttuuritoimintaa hoitaa kulttuurisihteeri. Kulttuuritoiminnan tarkoituksena on
saattaa osakuntalaisten tietoon erilaisia ja erityisesti mediassa marginaaliin jääviä
kulttuuritapahtumia pääkaupunkiseudulla. Osaan osakuntalaiset voivat osallistua omatoimisesti ja
osaan järjestetään yhteisiä ekskursioita kulttuurisihteerin toimesta. Yhteisiä ekskursioita osakunta
sponsoroi joko osittain tai kokonaan.

Osakunnan kulttuurisihteerin vaihtovuoden takia kulttuurisihteerin toiminta painottuu vuoden
2014 kevätpuolella joka kuukauden alkupuolella lähetettävään Kulttuurisihteerin Mukavat
Menovinkit -infokirjeeseen, joka sisältää vinkkejä erilaisista kulttuuritapahtumista, esimerkiksi
meneillään olevista festivaaleista tai näyttelyistä. Infokirjeessä lueteltuihin tapahtumiin
osakuntalaiset voivat osallistua itsenäisesti ja omarahoitteisesti. Kevään aikana on tarkoitus tehdä
myös vähintään yksi isompi yhteinen kulttuuriekskursio. Syyspuolella palataan aikaisempien
vuosien tapaan järjestää kuukausittaisin vähintään yksi yhteinen kulttuurikäynti taiteenlajiltaan
vaihtelevaan kohteeseen, joihon osallistumista osakunta sponsoroi jonkinasteisella summalla.

Vuonna 2014 kulttuurisihteerinä toimii Kaisa Kortelainen.

8.2. Ekskursiomestarin toiminta

Osakuntatilojen ulkopuolelle suunnataan myös ekskursioiden merkeissä. Vuoden 2014
erikoispiirteenä vieraillaan erityisesti pääkaupungin ikonisimmilla nähtävyyksillä. Näiden lisäksi
järjestetään jäsenten kiinnostuksen mukaan myös esimerkiksi yritysvierailuja tai vaikka
museokäyntejä.
Ekskursioita voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa ja
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tapahtumia avata heidän jäsenilleen. Ekskursioita järjestetään lukuisten vierailukohteiden vuoksi
kuukausittain lukuvuoden aikana.

Vuonna 2014 ekskursiomestarina toimii Juho Eskelinen.

8.3. Kappalaisen järjestämä toiminta

Vuonna 2014 kappalainen järjestää monenlaista toimintaa osakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi. Ainakin seuraavat, alla luetellut, tapahtumat toteutuvat kevään ja syksyn aikana.
Lisäksi voi tulla vielä jotain muuta pientä tapahtumaa.
Kevät on aikomuksena järjestää naiselliseen makuun sopiva, mutta myös miehille tarkoitettu,
kuohuviinien maisteluilta sekä Liisankadun pyhiinvaellus jossain vaiheessa kesää yhdessä WiOn ja
KyOn kanssa.
Syksyllä taas on luvassa perinteinen saarna Praasniekoissa ja luostariolutilta tuttuun ja turvalliseen
tapaan.

Vuonna 2014 kappalaisena toimii Emmi Torikka.

9 Liikuntatoiminta

Karjalaisen Osakunnan liikunnanohjaaja pyrkii järjestämään osakuntalaisille rentoja, kevytmielisiä
ja monipuolisia liikuntatapahtumia ja saamaan mahdollisimman monia osakuntalaisia
osallistumaan niihin, pitämällä osallistumiskynnyksen mahdollisimman alhaisena. Ohjelman
suunnitelma vuoteen 2014 sisältää mm. hiihtoa, juoksuharjoituksia, joiden tarkoitus on
mahdollisesti harjoitella esim. puolimaratoniin, kartingia, sulkapalloa, pyöräilyä ja muuta kevyttä
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liikuntaa kuten esimerkiksi jonkinlainen kolmiottelu. Tapahtumia järjestetään mielellään myös
jäsenten pyynnöstä ja aloitteesta, mikäli ideoita löytyy.

Liikunnanohjaaja on myös vastuussa DGO:n yhteisestä sählyvuorosta Kumpulan
liikuntakeskuksessa, joka pidetään aina keskiviikkoisin läpi lukukauden. Sählyvuoroon osallistuu
jäseniä kaikista kolmesta DGO:n osakunnista säännöllisesti. Hän tiedottaa osakunnan
liikuntatapahtumien lisäksi myös muista urheilutapahtumista pääkaupunkiseudulla ja hoitaa
tarvittaessa järjestelyt näihin osallistumiseen liittyen.

Yhteistyössä muiden osakuntien ja niiden virkailijoiden kanssa pyritään järjestämään muuta
liikuntatoimintaa. Hyvänä esimerkkinä tähän mainittakoon Wiipurilaisen Osakunnan
kyykkäkerhon, jonka harjoituksiin osallistuu useimmiten myöskin Karjalaisen Osakunnan jäseniä.
Myöskin syksyisin järjestettävä Karting-kisa on DGO:n osakuntien yhteinen.

Liikunnanohjaajana vuonna 2014 toimii Manuel Ackermann.

10 Julkaisu – ja tiedotustoiminta

10.1. Pieni Puukello

Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, josta vastaavat
päätoimittajat ja toimitussihteerit apunaan toimituskunta. Painosmäärä on 300. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi syksyllä ilmestyy uusille opiskelijoille suunnattu FuksiPuukello. Lehti jaetaan ilman erillistä maksua kaikille osakunnan jäsenille ja senioreille.
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Lehden tavoitteena on julkaista teemoiltaan vaihtelevaa sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja
ilmaisuvapaus. Tänä vuonna haluamme tuoda entistä enemmän esiin nykyisten ja jo
valmistuneiden osakuntalaisten opinto- ja urapolkuja. Uudistamme myös lehden visuaalista
ulkoasua. Haluamme säilyttää useimmat vanhat palstat, jotka on havaittu kiinnostaviksi,
esimerkiksi Emännän Erikoinen ja Isännän Ihmeellinen ja Opintopolut-juttusarja. Julkaisemme
lehdessä koosteita vuoden osakuntatapahtumista, kuten vuosijuhlista ja praasniekoista. Kevään ja
kesän aikana kirjoitetaan Pienen Puukellon toimituskunnan ja koulutustoimikunnan yhteistyönä
fuksinumero, jota jaetaan sekä fukseille että pohjoiskarjalaisille abiturienteille tammikuussa
järjestettävällä abi-infokiertueella.

Tavoitteena on, että osakuntalaisilla olisi mahdollisimman matala kynnys kirjoittaa Puukelloon.
Haluamme luoda Puukellosta osakuntalehden, josta jokainen löytää itseään kiinnostavaa sisältöä.
Juttujen aiheet vaihtelevat osakuntatoiminnasta yleisiin opiskelijan arkeen liittyviin ilmiöihin ja
syvällisiin pohdintoihin maailman menosta. Osa vuoden aikana julkaisemistamme lehdistä on niin
sanottuja teemanumeroita keskittyen esimerkiksi vaihto-opiskeluun.

Puukellon päätoimittajina ja toimitussihteereinä toimivat vuonna 2014 Iris Pitkänen ja Satu
Tahvanainen. Lisäksi osakuntalehden toimituskunnassa mukana ovat Janne Kangaskesti, Kaisa
Kortelainen, Nelli Tiainen, Rosa Aamunkoi ja Santeri Matikka. Toimituskunnan lisäksi Puukelloon
voivat vapaasti kirjoittaa muutkin osakuntalaiset.

10.2. Tiedotustoiminta

Osakunnan tiedotuksesta vastaavat tiedotussihteeri ja nettivastaava. Tiedostuskanavina käytetään
sähköpostilistoja, nettisivuja ja osakunnan Facebook-ryhmää sekä – sivua. 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. Edellistä käytetään
myös HYY:n virallisten tiedotteiden välittämiseen koko jäsenistölle. Näiden lisäksi omat
sähköpostilistansa ovat:

osakuntaneuvostolla (ko-okn@helsinki.fi)
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virkailijoilla yleisesti (ko-virkailijat@helsinki.fi)
emännistöllä (ko-emannisto@helsinki.fi)
isännistöllä (ko-isannisto@helsinki.fi)

Lisäksi useimmilla keskeisimmillä virkailijoilla on viestejä välittävä sähköpostialias, kuten
esimerkiksi ko-toiminnanohjaaja@helsinki.fi.

Osakunnan www-sivuilla www.karjalainenosakunta.fi on toimintakalenterin lisäksi osakunnan
yleisesittely, tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja sähköisesti arkistoina osakunnan säännöt ja
muita virallisia dokumentteja sekä vanhoja Puukello-lehtiä ja linkkejä osakuntaan liittyviin muihin
tahoihin.

Karjalaisella Osakunnalla on myös oma Facebook-ryhmänsä, jossa myös tiedotetaan tulevista
tapahtumista ja käydään vapaampimuotoista keskustelua toiminnasta. Ryhmään voivat lisätä
merkintöjä kaikki osakuntalaiset. Kuitenkin kaikki sääntömääräiset asiat tulee tiedottaa
osakuntalaisille sähköpostitse.

Sääntömääräisesti tiedotussihteeri vastaa tapahtumien mainosten, kokouskutsujen ja muiden
viestien laatimisesta. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi kerhojen pienet tapahtumat,
asianosaiset tapahtumanjärjestäjät tiedottavat itse toiminnastaan.

Nettivastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää osakunnan sähkölistoja ja nettisivuja. Tehtäviin
kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin sähköposti-listojen
päivittäminen, syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille ja muiden virkailijoiden ilmoitusten
lisääminen osakunnan nettisivuille.

Vuoden 2014 tarkoituksena on nostaa sosiaalisen median palveluiden käyttöä ja näkyvyyttä
unohtamatta kuitenkaan perinteisten sähköpostilistojen merkitystä.

Osakunnan tiedotussihteerinä toimi vuonna 2014 Jarkko Kontiainen ja nettivastaavana Karri
Rasinmäki.
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11 Kerhotoiminta
11.1. Juristikerho

Kokoukset
Juristikerhon kokouksia pyritään järjestämään kerran kuussa. Kevätlukukaudella pidetään 4-5 ja
syyslukukaudella 3-4 kokousta. Lisäksi voidaan sopia ylimääräisistä kokouksista tai
vapaamuotoisemmista tapaamisista tarpeen vaatiessa. Kokouksissa tehdään kerhoa koskevia
päätöksiä, suunnitellaan sen toimintaa ja tavataan muita kerholaisia. Kokoukset pidetään
pääsääntöisesti osakunnan tiloissa ja toissijaisesti jonkun osakuntalaisen luona tai keskustan
ravintoloissa. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa. Helmikuun kokous on vuosikokous ja
marraskuussa järjestetään vaalikokous. Syksyisin juristikerho pyrkii pitämään avoimen kokouksen,
johon sisältyy kerhon seniorin esitys ajankohtaisesta oikeudellisesta aiheesta ja tätä seuraava
paneelikeskustelu.

Excursiot
Excursioita järjestetään kerholaisten kiinnostuksen, aktiivisuuden ja tarjolle tulevien
mahdollisuuksien mukaan. Ne voivat koskea esimerkiksi oikeustieteen opiskelua, työelämää,
kulttuuria tai urheilua. Vierailuja voidaan järjestää yhdessä muiden osakuntien juristikerhojen
kanssa.

Yhteydet muihin juristikerhoihin
Muiden osakuntien juristikerhoihin pidetään yhteyttä juristikerhojen yhteisellä sähköpostilistalla.
Yhteistyötä tehdään käymällä mahdollisesti yhteisillä excursioilla, sekä esittäytymällä yhdessä
uusille oikeustieteen opiskelijoille ainejärjestö Pykälä ry:n tapahtumissa, kuten phuksiaisissa, sekä
tiedekunnan orientaatiossa. Muiden juristikerhojen edustajat ovat tervetulleita vierailemaan
kokouksissamme.

Yhteydet osakuntaan
Kerholaiset tapaavat muita osakuntalaisia erityisesti kokousten yhteydessä osakunnalla.
Kerholaiset osallistuvat myös oman halukkuutensa mukaan osakunnan kokouksiin. Juristikerho
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pyrkii vuosittain osallistumaan osakunnan fuksiaisiin pitämällä omaa tehtäväpistettä, ja jäseniä
kannustetaan osallistumaan myös muihin tapahtumiin. Muutamia kerholaisia toimii myös
osakunnan viroissa.

Juhlat
22.3.2014 järjestetään kerhon vuosijuhla eli Kevätkäräjät, jotka pidetään joka toinen vuosi. Tänä
vuonna Kevätkäräjät alkavat excursiolla Attendo Oy:llä, josta siirrytään Harri Hietalan isännöimän
cocktail-tilaisuuden kautta varsinaiseen iltajuhlaan, joka koostuu illallisen nauttimisesta,
osallistujien pitämistä puheista, yhteislaulusta ja muusta ohjelmasta. Halukkaat siirtyvät
iltajuhlien jälkeen vähemmän muodollisille jatkoille. Kerholaiset järjestävät vuosijuhlien lisäksi
myös muita vapaamuotoisempia juhlia toiveidensa mukaan.

Tiedotus
Juristikerhon tiedottaa toiminnastaan pääasiassa omalla 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. Lisäksi osakunnan sivuilla voidaan ilmoittaa
Juristikerhon tapahtumista. Kerholla on myös oma Facebook-ryhmä, ”Karjalaisen Osakunnan
Juristikerho”, jolla kerhon varsinaiset jäsenet ja seniorit voivat keskustella vapaamuotoisemmin
sekä jakaa tietoa Juristikerhon toiminnasta.

Jäsenmäärä ja aktiivisuus
Kerhon kokouksissa on käynyt aktiivisesti noin 8-12 kerholaista. Uusia jäseniä pyritään
hankkimaan erityisesti ensimmäisen vuoden oikeustieteen ylioppilaista kerhon toiminnan
jatkumisen ja perinteiden vaalimisen varmistamiseksi. Kerhoa on tarkoitus esitellä
oikeustieteellisen tiedekunnan phukseille Pykälä ry:n tapahtumissa ja tiedekunnan
orientaatiojaksolla. Mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan jäsenet esittelevät kerhoa ja
oikeustieteellistä tiedekuntaa myös osakunnan järjestämissä abi-infoissa Pohjois-Karjalan
lukioissa. Juristikerho pitää aktiivisesti yhteyttä myös kerhon senioreihin heille tarkoitetulla
sähköpostilistalla.
Vuonna 2014 Juristikerhon puheenjohtajana toimii Sofia Shah.
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11.2. Saunakerho

Karjalaisen Osakunnan saunakerhon tarkoituksena on tehdä tutuksi saunakulttuuria ja
mahdollistaa pienimuotoisia matalan kynnyksen tapahtumia osakunnan jäsenille. Kerho järjestää
saunailtoja pääosin osakunnan asuntoyhtiöiden saunatiloissa, opiskelijoiden kotipiirissä. Lisäksi
kerho tekee resurssiensa puitteissa ekskursioista pääkaupunkiseudun yleisiin saunoihin, sekä
muihin saunomiseen tai saunakulttuuriin liittyviin kohteisiin. Kerho käyttää osakunnan tarjoamaa
taloudellista tukea kattaakseen ekskursioiden osallistumismaksuja ja hankkiakseen pientä
tarjoiltavaa järjestämiinsä saunailtoihin.

Vuonna 2014 kerho järjestää totuttuun tapaan saunailtoja Vallilan ja Patolan opiskelijaasuntoyhtiöiden saunatiloissa. Sen lisäksi suunnitelmissa on ainakin keväällä ekskursio Sauna
Arlaan ja syyslukukaudella Kotiharjun saunaan.

Kerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2014 Janne Kangaskesti.

11.3. Purjehduskerho

Purjehduskerhon tavoite on tarjota purjehtimiseen (väljästi) liittyviä aktiviteetteja kaikille
osakuntalaisille. Tarkoitus on pitää hauskaa ja oppia samalla hyödyllisiä taitoja, joita voi tarvita
merellä - ja myös maalla.

Kevät
Purjehduskerhon solmuilta: Suomen ilmasto-olosuhteiden ollessa vielä epäsuotuisia
meriaktiviteeteille, kuivaharjoittelemme purjehdustaitoja. Solmuillassa käymme läpi perussolmuja,
joita purjeveneillessä tarvitaan. Haastavuutta nostetaan merelliselle tasolle simuloimalla
meriolosuhteita: jokainen "miehistön" jäsen saa päiväannoksensa rommia.

Purjehduskerhon kiipeilyretki: Jokaisen merimiehen on hallittava hermonsa ja kehonsa mastoon
nousua varten. Siksi harjoittelemme tätä taitoa boulderoinnin merkeissä. Boulderointi on kiipeilyä
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ilman valjaita, joka sopii hyvin merimiehille, sillä mastossa ei aina olla kiinni valjaissa.
Boulderointi harjoittaa purjehduskerholaisen voimien lisäksi myös rohkeutta.

Kesä/syksy
Purjehduskerhon veneretki: Purjehduskerholaiset tutustuvat vielä ennalta määrittelemättömään
merellä liikkuvaan alukseen. Ideaalitapauksessa pääsemme jopa purjehtimaan!
Purjehduskerhon melontaretki: Koska purjehtiminen on haastavaa ja haaksirikkoja sattuu,
purjehduskerhon melontaretkellä suuntaamme Itä-Helsingin saaristoon harjoittelemaan
selviytymistaitoja pahimman varalle.
Vuonna 2014 Purjehduskerhon puheenjohtajana toimii Hanna Ahtonen.

11.4. Spielka - pelikerho

Karjalaisen Osakunnan pelikerhon, eli Spielkan, ydintoimintaan kuuluvat kuten aiempina vuosina
säännöllisin välein järjestettävät peli-illat. Vuonna 2014 pyritään tiheästä tapahtumakalenterista
huolimatta järjestämään aiempaa useampaa peli-iltaa, eli noin 3-4 lukukaudessa, jotta
mahdollisimman monelle jäsenelle löytyy tilaisuus osallistua. Osallistuminen on aina maksutonta,
eikä aiempaa kokoemusta peleistä vaadita.

Kerhon puheenjohtaja huolehtii useimmiten pienistä tarjoiluista ja tarvittaessa pelien opetuksesta.
Peli-illoilla on yleensä jonkinlainen teema johon pelattavat pelit liittyvät, tai sitten voi olla myös
jonkin yksittäisen pelin iltoja. Lisäksi on tarkoitus käynnistää vapaamuotoinen PlayStation3-NHLsarja, jonka jälkeen parhaat pelaajat kilpailisivat turnausiltamassa sarjan voitosta.

Kerhon aktiivisuutta on tavoitteena pitää vähintään samalla tasolla kuin edellisellä syksyllä tai jopa
kasvattaa sitä. Tapahtumien monipuolisuus ja matala osallistumiskynnys ovat peli-iltojen
järjestämisessä tärkeimmät kriteerit.
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Vuonna 2014 on tarkoitus jatkaa jo edellisenä vuonna hyödylliseksi todettu kyselymenetelmä
uusiin pelihankkeisiin liittyen. Näin saadaan uusia pelaajia mukaan ja samalla pelivalikoima
laajennetaan harkiten jäsenten mielestä kiinnostavilla peleillä. Sekä puheenjohtajan että muiden
osakuntalaisten henkilökohtaista valikoimaa on tarkoitus ottaa huomioon, jotta pelejä voisi testata,
ennen kuin niistä ostetaan Spielkalle oma kappale.

Spielkan tapahtumiin ovat myös muiden osakuntien jäsenet lämpimästi tervetulleita ja näin ollen
on myös tarkoitus tiedottaa peli-illoista muiden DGO:n osakuntien sähköpostilistoilla.

Vuonna 2014 Spielkan puheenjohtajana toimii Manuel Ackermann.

11.5. Maanpuolustuskerho

Karjalaisen Osakunnan maanpuolustuskerho on turvallisuus- ja maanpuolustusaiheinen kerho,
joka on avoin kaikille osakuntalaisille. Kerho järjestää aktiviteetteja aina yhteisestä ulkoilusta ja
museovierailuista erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kursseihin.

Tulevan vuoden suunnitelmissa on pyrkiä elvyttämään viime vuonna hiljaiseloa viettänyt kerho ja
toteuttaa erilaisia tapahtumia. Tarkoituksena on suorittaa keväällä vierailu Sotamuseoon täällä
Helsingissä ja säiden suosiessa suorittaa viikonlopun mittainen maastoretki. Mikäli kerhon jäsenet
osoittavat aktiivisuutta, pyrimme järjestämään kerholle mahdollisuuden esimerkiksi ammuntojen
suorittamiseen.

Tämän lisäksi kerho järjestää syyslukukaudella perinteiset pikkujoulut.

Maanpuolustuskerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2014 Henri Nousiainen.
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11.6. Gourmet-kerho

Gourmet-kerho jatkaa vuonna 2014 suunnilleen aiempina vuosina hyväksi havaitulla linjalla.
Tarkoituksena on kokoontua kaksi tai kolme kertaa sekä keväällä että syksyllä ja tehdä porukalla
laadukasta ruokaa osakuntatilojen hienossa keittiössä. Kaikki osallistuvat ruoanlaittoon ja kaikki
syövät sen jälkeen hyvillä mielin ja hyvässä seurassa. Kokoontumiskerroilla on aina jokin teema,
joka voi vaihdella jonkin geografisen alueen ruokakulttuurista johonkin tapaan tehdä ruokaa.

Teemoiksi on luonnosteltu muun muassa seuraavia: 1) (pohjois)karjalaiset herkut taikinakuoressa,
esimerkiksi lanttukukko, sultsinat ja vatruskat, 2) blinit lisukkeineen, 3) madetta monella eri
tavalla, 4) sinisimpukoita belgialaiseen tapaan ja 5) japanilaista arkiruokaa, kuten rento
sushikakku ja sobanuudelit. Teemoja pyritään toteuttamaan ajankohdan mukaan, esimerkiksi
blinit tehtäisiin alkuvuodesta, made keväällä, simpukat syksyllä ja lanttukukko syksyllä / talvella.

Kerhon kokoontumiset kustannetaan kerholle myönnettävällä määrärahalla ja kokoontumisiin
osallistuvilta kerättävillä muutamilla euroilla.

Kerhon puheenjohtajina vuonna 2014 toimivat Pekka Torvinen ja Rosa Aamunkoi.

12 Yhteistyötahot

12.1 Muut Domus Gaudiumin osakunnat ja huoneistotoimikunta

Domus Gaudiumin Alexander-järjestötiloissa toimii yhteinen huoneistotoimikunta (HTK), joka
vastaa osakuntatilojen kunnossapidosta, valmistelee huoneistoa koskevat suuret päätökset
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osakunnille ja pyrkii luomaan yhteiset tilojen käytön toimintamallit kaikille tiloissa toimiville
järjestöille.

Huoneistotoimikunnassa edustettuina ovat Karjalaisen Osakunnan lisäksi Wiipurilainen ja
Kymenlaakson Osakunnat sekä osakuntien yhteinen kuoro, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat ja
tiloissa toimiva HYY:n alainen harrastusjärjestö Hyvät Martat ry.

HTK:n virat kierrätetään vuosittain järjestöjen välillä. Vuonna 2014 Karjalaisen Osakunnan HTK:n
edustajina ovat Olli Salminen (puheenjohtaja), Santeri Matikka (sihteeri) ja Samuli Rantala
(klubiemäntä).

Juhlaosuudessa mainittujen tilaisuuksien lisäksi muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa
järjestetään paljon yhteistoimintaa, joista perinteisiä esimerkkejä ovat vaikka Liisankadun debatti väittelykilpailu, osin yhteinen kerhotoiminta (KO:n Gourmet-kerho, pelikerho Spielka, KO:n
saunakerho ja WiOn kyykkäkerho) ja kuorotoiminta (Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat).
Toiminnalla ei ole mitään tarkasti määriteltyä linjaa ja sitä pyritään järjestämään osakuntalaisten
toiveiden ja ideoiden pohjalta, vuonna 2014 ohjelmassa on esimerkiksi excursio stand up-keikalle.

Lisäksi Karjalaisella Osakunnalla on joitain perinteisiä tapahtumia muiden itäsuomalaisten
osakuntien kanssa, kuten Savolaisen Osakunnan kanssa syksyisin vietettävät Sarvijuhlat ja parin
viime vuoden hyvän kokemuksen siivittämänä loppukesästä vietettävät itäsuomalaiset kesäjuhlat
(KO, WiO, SavO, ÖFN).

12.2 Karjalainen Nuorisoliitto

Osakunta kuuluu jäsenjärjestönä Karjalaiseen Nuorisoliitto ry:hyn, jonka hallituksessa osakunnalla
on oikeus yhteen varsinaiseen ja yhteen varajäseneen. Vuonna 2014 osakunnan edustajana
Nuorisoliiton hallituksessa toimii Outi Tiainen ja varaedustajana Antti Räty. Tavanomaisena
yhteistoiminta jatkuu liiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen osakuntalaisille ja osakuntalaiset
ovat myös vapaita osallistumaan liiton järjestämille kursseille ja muihin tapahtumiin.
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12.3 Pohjois-Karjalan valtuuskunta

Pohjois-Karjalan valtuuskunta on osakunnan piirissä yli 50 vuotta sitten syntynyt järjestö, jonka
tavoitteena on koota valtakunnallisia vaikuttajia kaikilta elämänaloilta edistämään PohjoisKarjalan maakunnan asioita. Osakunnalla on yhtenä perustajatahona tärkeä rooli valtuuskunnan
toiminnassa. Osakunta muun muassa hyväksyy valtuuskunnan uudet jäsenet ja kuraattori edustaa
osakuntaa valtuuskunnan työvaliokunnassa.
Myös valtuuskunnan sihteeri valitaan osakunnasta, ja vuonna 2014 sihteerinä toimii Niklas Junell.

12.4 HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV

Karjalainen Osakunta kannustaa jäseniään ottamaan osaa HYY:n valiokuntien ja muiden
toimielinten toimintaan. Vuonna 2014 Karjalaisella Osakunnalla ei ole omaa edustajaa HYY:n
edustajistossa, mutta yhteistyötä edustajistoon kuitenkin pidetään yllä muun muassa muiden
osakuntien edustajien ja Osakuntalaisen Unionin kautta. Erityisen tärkeäksi suhteet koetaan
tilakysymysten vuoksi, mutta Karjalainen Osakunta myös osallistuu aktiivisesti esimerkiksi
yliopiston esittelijäverkoston toimintaan jokavuotisilla abi-infokiertueillaan. Osakuntalaisen
Unionin edustaja Karjalaiselta Osakunnalta on vuonna 2014 Jarkko Kontiainen.

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (= OYV) taas järjestää tahollaan yhteisosakuntalaisia
tapahtumia yleensä itsenäisesti, joskus yhteistyössä Osakuntalaisen Unionin kanssa. OYV
tavoitteena on tutustuttaa eri osakuntien jäseniä toisiinsa ja lisätä sitä kautta eri
yhteistoimintamahdollisuuksia. OYV:n edustaja Karjalaiselta Osakunnalta on vuonna 2014 Olli
Salminen.

