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Karjalainen Osakunta vuonna 2017

Vuosi 2017 tuo mukanaan myös paljon uusia henkilöitä Karjalaisen Osakunnan toimintaan. Syksyllä
osakuntaamme liittyi erittäin suuri joukko innokkaita fukseja, joista todella moni on uskaltautunut tarttua johonkin
virkaan täksi vuodeksi, ja jopa perustaa uusia kerhoja osakunnalle. Myös kokeneiden osakuntalaisten kesken
on tapahtunut siirtoja virkojen välillä. Lähdemme siis kohti vuotta 2017 mukavasti päivitetyllä joukolla virkailijoita
ja toimijoita.
Karjalaisen Osakunnan vuosi 2017 alkaakin tammikuun virkailijanvaihtokaronkalla eikä juhlista ole puutetta
muutenkaan keväällä. Helmikuun lopussa pidetään Karjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhlat Teatterimuseossa.
Maaliskuun ohjelmaan kuuluu senioripäivälliset, jossa edustettuna ovat monet osakuntasukupolvet, 50-luvun
fukseista ensikertalaisiin. Kevät huipentuu huhtikuun yhteissitseihin. Tänä vuonna tarkoitus on laajentaa hieman
osallistujien lukumäärää, sillä joukkoomme liittyy Keskisuomalaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan
lisäksi myös Satakuntalainen Osakunta.
Kansainvälisten ystävyysosakuntien kanssa jatketaan yhteistyön tiivistämistä vierailemalla entistä enemmän
Virossa ja Ruotsissa. Yhä isommalle ryhmälle meidän jäsenistä on vappuna vain yksi paikka missä olla:
Tartossa, Korp! Vironian vieraana. Lisäksi jokavuotinen Uppsalan osakuntien Vårbal-tapahtuma saa taas jälleen
pienen delegaation luultavasti myös Karjalaisesta Osakunnasta. Vastavuoroisesti toivotamme meidän
tapahtumiimme aina mielellämme mahdollisimman monta ulkomaalaista edustajaa tervetulleeksi.
Yks kevätkauden uudistuksista on päivystysten määrän pienentäminen vain yhteen päivään viikossa, joka päätyi
olemaan keskiviikko. Tarkoitus on katsoa yhdessä huoneistotoimikunnan kanssa miten tämä uusi päivystysmalli
sujuu käytännön tasolla, ja tarvittaessa parantaa sen toimivuutta. DGO:n toiminnanohjaajat ovat tämän
uudistuksen nojalla päättäneet myös uudistaa keskiviikkokahvit Pullaa ja osakuntahumua –tapahtumaksi, jossa
noin joka toinen keskiviikko järjestetään erilaisia teemailtoja, esimerkiksi CV-työpajaa, retropeli-iltaa ja erilaisia
ruokatapahtumia.
Syyskausi alkaa jo perinteeksi muodostuneilla itäsuomalaisilla kesäjuhlilla yhdessä Kymenlaakson, Savolaisen
ja Wiipurilaisen Osakunnan sekä Östra Finlands Nationin kanssa. Syksyn aikana keskeisessä roolissa ovat
uusien jäsenten rekrytointi ja heidän tutustuttaminen osakuntakulttuuriin ja toimintaan. Uusien jäsenten
vastaanotto on tärkeässä roolissa, kun mietitään osakunnan tulevien vuosien virkailijoita ja uutta
osakuntasukupolvea.
Praasniekat, vuosijuhlan jälkeen suurin juhlamme, pidetään jälleen marraskuussa, minkä jälkeen vuosi
läheneekin jo loppuaan. Marraskuun lopun vaalikokouksessa valitaan uudet virkailijat ennen kuin uudet fuksit
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tulevat Suomen 100. itsenäisyyspäivänä hakemaan osakuntanauhansa merkiksi siitä, että he kuuluvat
Karjalaiseen Osakuntaan ja ovat sen toiminnassa mukana. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi osakunta
on aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa juhlistamassa Suomea.
Toimintasuunnitelmassa Karjalaisen Osakunnan toiminnan tavoitteita vuodelle 2017 on listattu sektoreittain,
joita on yhteensä kaksitoista jakaantuen seuraavasti:
1.
Hallinto ja taloudenhoito
Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan kokous. Osakunnan kokousten
valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja taloudenhoidon valvonnasta vastaa
osakuntaneuvosto, taloudenhoidon käytännön järjestelyistä vastaa taloudenhoitaja.
2.
Juhlatoiminta
Kalevalan päivänä tai sitä lähinnä olevana lauantaina 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. Maakunnasta
saapuviin uusiin opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja heille on tarjolla muun muassa osakuntamme fuksiasuntoja.
Lisäksi koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-infokiertueen Pohjois-Karjalan lukioihin ja pitkin
vuotta otetaan vastaan erilaisia Helsinkiin ja Helsingin yliopistoon tutustumaan saapuvia lukiolaisryhmiä.
4.
Senioritoiminta
Yhteyksiä osakunnan seniorijärjestön Seniores Carelienses ry:n kanssa pidetään kutsumalla senioreita
osakunnan tapahtumiin ja myös seniorit kutsuvat osakuntalaisia omiin tapahtumiinsa aktiivisesti. Arkisesta
yhteydenpidosta senioreihin vastaa pääasiallisesti kuraattori.
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5.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan painopisteenä ovat vierailut ystävyysosakuntien juhliin ja erilaisiin tapahtumiin
Ruotsissa ja Virossa, sekä heidän jäseniensä vierailut juhliimme ja samalla heidän tutustuttamisensa
osakuntamme perinteisiin.
6.
Maakuntatoiminta
Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä Pohjois-Karjalaan ja tuomaan esille
maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita muun muassa järjestämällä tapaamisia
pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa ja järjestämällä kesäretken maakuntaan.
7.
Asuntotoiminta
Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan vuokra-asuntoihin liittyvää
viranhoitoa. Asuntotoimikuntaa ja asuntohakua johtaa virkansa puolesta varakuraattori.
8.
Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta
Kulttuurisihteeri ja ekskursiomestari tutustuttavat osakuntalaisia monipuolisesti pääkaupunkiseudun ja
maakunnan tärkeisiin kohteisiin. Vierailuja järjestetään noin kerran kuussa. Myös muut virkailijat voivat järjestää
ekskursioita oman toimialansa kohteisiin.
9.
Liikuntatoiminta
Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille säännöllisesti liikuntatapahtumia ja
organisoi osallistumisia kilpailuihin sekä yhteisiin liikuntatapahtumiin muiden osakuntien kanssa.
10.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
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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 seitsemän kerhoa: juristikerho, pelikerho Spielka, maanpuolustuskerho,
kiekkokäki, teatterikerho, brunssikerho ja kasvisruokakerho Kasvusto.
12.
Yhteistyötahot
Osakunnan tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat muut Domus Gaudiumin osakunnat (KyO ja WiO), Savolainen
osakunta, Seniores Carelienses ry, HYY, Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV), Osakuntalainen Unioni ja
Karjalainen Nuorisoliitto. Osakuntalaiset ovat mukana useiden edellä mainittujen järjestöjen toimielimissä.

1 Hallinto ja taloudenhoito
1.1 Hallintoelimet
Osakunnan ylin päättävä elin on pääsääntöisesti lukuvuoden jokaisen kuukauden toisena tai kolmantena
tiistaina järjestettävä osakunnan kokous. Kokouksen päätös tarvitaan lähes kaikkiin osakunnan toimintaan
merkittävästi vaikuttaviin asioihin. Näitä ovat mm. henkilövalinnat, sääntömuutokset, talousarvion hyväksyminen
ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauksien myöntäminen. Kokoukseen voivat osallistua
äänivaltaisena edustajana kaikki osakunnan jäsenet ja ulkojäsenet. Puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää
myös muille henkilöille tapauskohtaisesti. Osakunnan kokousta johtaa pääsääntöisesti kuraattori ja hänen
poissa ollessaan varakuraattori.
Kuraattorina vuonna 2017 toimii Outi Tiainen ja varakuraattorina Manuel Ackermann.
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, varakuraattorin, kutsusta ennen osakunnan varsinaisia
kokouksia pääasiallisesti kerran kuussa ja tarvittaessa useammin. Neuvostoon kuuluvat virkansa puolesta
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varakuraattori puheenjohtajana, kuraattori, toiminnanohjaaja, sihteeri ja tiedotussihteeri sekä viisi osakunnan
kokouksen valitsemaa, osakunnan toimintaan perehtynyttä jäsentä. Näistä viidestä jäsenistä yksi on
perinteisesti ollut taloudenhoitaja ja näin ollen myös 2017 taloudenhoitaja on osakuntaneuvoston jäsen. 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 noin 25–35. Osakunnan kerhot ja toimikunnat vastaavat oman hallintonsa
järjestämisestä itsenäisesti osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen puitteissa. He voivat pyytää
osakuntaneuvostolta tukea toimintaansa tarvittaessa.
Osakunnan toimintaa valvoo ja tukee inspehtori, joka on Helsingin yliopiston professori. Inspehtori osallistuu
lisäksi muun muassa 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 2017 Karjalaisen Osakunnan inspehtorina on professori Kari Rummukainen.

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 2017 taloudenhoitajana toimii Tatu Räsänen.
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 turvata
toiminnan tasainen jatkuminen vuotuisista tulojen vaihteluista huolimatta.
Osakunnan toiminnan rahoitus perustuu vahvasti Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan järjestö- ja tilaavustukseen, sekä lehtitukeen, jäsenmaksutuloihin ja tukirahaston vaihtelevaan avustusmäärään. Pieniä
lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien, osakuntakassien, laulukirjojen ja muiden kirjallisten julkaisujen
myynnistä.
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2 Juhlatoiminta
2.1. Vuosijuhlat
Vuonna 2017 juhlitaan osakunnan 112. vuosijuhlia perinteisin juhlavin menoin lauantaina 25.2.2017
Teatterimuseossa Kaapelitehtaan kupeessa. Vuosijuhlaohjelmaan kuuluu juhlapuheita, stand-up -esitys, sekä
ansioituneiden osakuntalaisten muistamista stipendein sekä kunniamerkein. Pöytäosuuden jälkeen tanssitaan
akateemiset juhlatanssit.
Juhlan päätyttyä vieraat siirtyvät vuosijuhlien jatkoille osakunnan tiloihin Domus Gaudiumille. Vuosijuhlajatkot
järjestää Kymenlaakson Osakunta ja seuraavan aamun silliaamiaisen järjestää Wiipurilainen Osakunta.
Vaihtokauppana Karjalainen Osakunta järjestää Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlien silliaamiaisen.
Vuosijuhlamestarina keväällä 2017 toimii Eliisa Leppävuori.

2.2. Muu juhlatoiminta
Karjalaisen Osakunnan emäntinä vuonna 2017 toimivat Antti Räty sekä Satu Karhu ja isäntinä toimivat AnttiPekka Kössi sekä Lauri Mauranen. Heidän apunaan on kymmenkunta apuemäntää ja -isäntää. Emännistö ja
isännistö ovat merkittävässä roolissa lähes kaikissa osakunnan juhlissa, tapahtumissa ja kokouksissa. Lisäksi
isännistö hoitaa yhteistyössä muiden Domus Gaudiumin osakuntien (DGO) isännistöjen kanssa osakuntatilojen
päivystysvuorot.
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 sekä Kymenlaakson, Wiipurilaisen, Keskisuomalaisen ja
Satakuntalaisen Osakunnan kanssa kevään lopussa vietettävät yhteissitsit. Vanhoista tapahtumista henkiin ovat
heränneet osakunnan miesten naisille järjestämät daamarit ja vastavuoroisesti naisten herroille järjestämät
herrikset.
Vuosi 2017 alkaa virkailijanvaihtokaronkalla, jossa kiitetään vanhoja ja juhlitaan uusia virkailijoita. Muita kevään
tapahtumia ovat muun muassa perinteinen väittelykilpailu, Liisankadun debatti, sekä vuosittaiset
senioripäivälliset. Senioripäivällisille kutsutaan Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses ry:n
jäseniä ja tarkoituksena on tutustuttaa osakunnan vanhoja ja uusia jäseniä toisiinsa yhteisen juhlan merkeissä.
Huhtikuussa järjestetään myös toiminnantarkastuksen jälkeinen toiminnantarkastuskaronkka, joka on kiitos
osakuntaneuvostolle edellisen vuoden ahkerasta työskentelystä osakunnan hyväksi.
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viimeisimpiä

tapahtumia

ovat

perinteeksi

muodostuneet

yhteissitsit

Keskisuomalaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Tänä vuonna joukkoomme liittyy myös
Satakuntalainen Osakunta. Yhteissitseillä osakuntien jäsenillä on mahdollisuus tutustua paremmin toisiinsa
teemasitsien kautta. Tänä vuonna yhteissitsit järjestetään mitä luultavimmin Keskisuomalaisen Osakunnan
tiloissa Casa Academicalla.
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 Karjalainen Osakunta saa kunnian järjestää
perinteisen Sarvijuhlan yhdessä Savolaisen osakunnan kanssa. Juhlat järjestetään vuonna 2017 Savolaisten
osakuntatiloissa.
Myöhemmin syksyllä vietetään yhtä osakunnan merkittävimmistä juhlista, Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava
tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja
kuuntelemalla kappalaisen saarnaa. Praasniekkoja varten emännät järjestävät etukäteen piirakkatalkoot
osakunnalla. Tänä vuonna juhlat järjestetään osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla.
Lisäksi pitkin vuotta järjestetään pienempiä tapahtumia, kuten Domus Gaudiumin kattosaunatiloissa vietettäviä
yhteisiä saunailtoja, itsenäisyyspäivän päivätilaisuus sekä Domus Gaudiumin syyskauden avajaiset. Vuosi
päättyy pikkujouluihin, jotka osakunnan uudet jäsenet eli fuksit yleensä järjestävät vanhemmille osakuntalaisille.
Fuksit saavat myös itse päättää millä tavoin pikkujouluja juhlitaan.

3 Rekrytointitoiminta
Fuksitoiminta painottuu syksyyn, ja on tällöin vilkkaimmillaan. Toimintaa johtavat fuksimajurit ja heidän tukenaan
toimintaa suunnittelee ja toteuttaa koulutustoimikunta. Fuksimajurit sekä koulutustoimikunta opastavat
osakunnan uusia fukseja ja informoivat Pohjois-Karjalan abiturientteja keväällä 2017 osakunnasta ja sen
toiminnasta. Fuksimajurit ja koulutustoimikunta ovat vastuussa myös jo perinteeksi muodostuneen Lyseon
lukion (Joensuun seudun lukio) vierailun järjestämisestä Helsingin yliopistoon keväällä 2017. Vaikka toiminta
painottuu syksyyn, fuksimajurit ovat aktiivisesti käytettävissä ympäri toimintavuoden vastaten saapuviin
kysymyksiin ja tiedusteluihin liittyen rekrytointitoimintaan.
Vuonna 2017 tavoitteena on tutustuttaa fukseja toisiinsa sekä vanhempiin osakuntalaisiin ja yleisesti osakunnan
toimintaan sekä saada heidät tuntemaan itsensä tervetulleiksi niin osakuntaan kuin pääkaupunkiseudulle.
Uusista fukseista pyritään saamaan aktiivisia osakunnan jäseniä järjestämällä monipuolista toimintaa.
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Fuksitoiminnan ohella houkutellaan myös jo aikaisemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita mukaan
osakuntatoimintaan.
Koulutustoimikunta aloittaa fuksitoiminnan suunnittelun keväällä. Kevään aikana kirjoitetaan osakuntalehti
Pienen Puukellon erikoisnumero, Fuksipuukello. Fuksipuukello ja syksyn tapahtumakalenteri lähetetään
Pohjois-Karjalasta saapuville opiskelijoille jo ennen yliopiston alkua, ensisijaisesti kaikille osakunnalta asuntoa
hakeneille sekä jaetaan syksyllä osakunnalla ja erilaisten fukseille suunnattujen tapahtumien yhteydessä.
Toiminnan painopiste sijoittuu juuri alkusyksyyn, jolloin pyritään saamaan uudet jäsenet mahdollisimman
nopeasti osaksi osakuntayhteisöä. Syksyllä osakunnalle hankitaan näkyvyyttä osallistumalla Helsingin yliopiston
avajaiskarnevaaleille, HYY:n uusien iltoihin sekä sijoittamalla julisteita yliopiston eri kampuksien ilmoitustauluille.
Lisäksi osakuntaa pyritään mahdollisuuksien mukaan tuomaan esille ja rekrytoimaan jäseniä myös muissa
pääkaupunkiseudun korkeakouluissa, kuten Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä.
Lukukauden alettua syyskuussa osakunnalla järjestetään kolmena päivänä viikossa fuksipäivystys, jolloin
paikalla on aina koulutustoimikunnan jäsen ottamassa fukseja vastaan, ja jossa uudet tulokkaat pääsevät
kirjautumaan matrikkeliin, tutustumaan osakuntatiloihin Domus Gaudiumilla sekä kuulemaan tarkemmin
osakunnan tapahtumista ja toiminnasta.
Syyskuussa järjestetään myös perinteinen fuksipiknik. Myöhemmin syksyllä pidetään Domus Gaudiumin
osakuntien yhteiset fuksiaiset, viihdyttäviä fuksi-iltoja ja erilliset fuksisitsit, joilla fuksit opastetaan
pöytäjuhlaperinteisiin. Fuksitoimintaan kuuluu myös Domus Gaudiumin Osakuntien yhteisten fuksiaisten, eli
fuksisuunnistuksen, järjestämistä yhdessä Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan fuksimajurien
ja toimikuntalaisten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään myös Osakuntien yhteisvaltuuston (OYV) ja
Osakuntalaisen Unionin kanssa olemalla mukana niiden fuksitapahtumissa. Viime vuoden tapaan toivomme
myös DG-osakuntien tekevän yhteistyötä ja toiveissa on järjestää uudelleen yhteisosakuntalaiset fuksibileet,
joissa fuksiaisten tapaan uudet osakuntalaiset pääsevät tutustumaan myös muiden osakuntien jäseniin.
Fuksimajurien yhteystiedot laitetaan osakunnan nettisivuille jo kevään aikana. Fuksit voivat olla yhteydessä
fuksimajureihin kaikissa opiskeluun, osakuntaan ja pääkaupunkiseutuun liittyvissä asioissa, kuten tapahtumien
tiimoilta tai ongelmallisissa tilanteissa. Fuksimajurit voivat tarvittaessa pitää yhteyttä sähköpostitse tai
puhelimitse myös fukseihin.
Loppuvuodesta fuksit saavat osakuntanauhansa itsenäisyyspäivän päiväjuhlassa ja heidät julistetaan
osakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Fuksit pääsevät harjoittelemaan fuksimajurien avustuksella myös
tapahtuman järjestämistä, sillä he tulevat järjestämään DGO:n yhteiset pikkujoulut. Lisäksi fukseja autetaan
tarvittaessa tutustumaan pääkaupunkiseutuun ja yliopiston kampusalueisiin. Fukseja informoidaan tulevista
tapahtumista aiempaa enemmän ja tehokkaammin, ja siten heitä kannustetaan osallistumaan mukaan
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toimintaan. Kaiken tämän tarkoituksena on saada uudet osakuntalaiset tuntemaan olonsa kotoisaksi ja
viihtymään osakunnassa.
Fuksimajurin virkakausi päättyy joulu-tammikuussa 2017–2018 järjestettävään abi-infokiertueeseen, jossa
vapaaehtoiset osakuntalaiset kiertävät Pohjois-Karjalan lukioissa kertomassa osakunnasta ja opiskelusta
pääkaupunkiseudulla. Nämä infotilaisuudet on koettu erittäin hyödyllisiksi, ja niitä tullaan kehittämään edelleen,
jotta osakuntaan liittyisi lisää innokkaita jäseniä. Etenkin osakunnan tarjoamien asuntojen merkitystä ja tarjontaa
pyritään korostamaan lukiolaisten keskuudessa. Kiertueen tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvä kuva
osakunnasta ja sen toiminnasta. Näin luodaan pohjaa menestyksekkäälle rekrytoinnille myös tulevaisuudessa.
Koulutustoimikunta suunnittelee toimintaa kevään aikana, ja tätä suunnitelmaa tullaan kehittämään tarpeen
tullen, perinteitä kunnioittaen, mahdollisimman monipuolisen fuksitoiminnan toteuttamiseksi.
Vuoden 2017 fuksimajureina toimivat Mari Reijonen sekä Eliisa Leppävuori.

4 Senioritoiminta
Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö, jonka tavoitteena on yhdistää osakunnan
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 edistämään omalta osaltaan osakuntaperinteiden siirtymistä uusille
osakuntasukupolville. Seniorit tarjoavat osakuntalaisille myös linkkejä ja verkostoja opiskelijamaailman
ulkopuolelle.
Toiminnassaan 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 erityisesti osakunnan vuosijuhliin ja Praasniekkoihin. Useimmat seniorijärjestön
tapahtumat ovat avoimia osakuntalaisille.
Seniores Carelienses ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendin fuksille, joka on ollut
aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan valitsee Karjalaisen
Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.
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Seniorijärjestön puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Olli-Pekka Lehikoinen. Osakunnan puolesta yhteyksistä
seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu järjestön johtokunnan kokouksiin, ja vastaa
tiedonkulusta johtokunnan ja osakuntaneuvoston välillä.

5 Kansainvälinen toiminta
Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri huolehtii yhteyksistä osakunnan ulkomaalaisiin
ystävyysosakuntiin, joita ovat Helsingkrona Nation (Lund) ja Västmanlands-Dala Nation (Uppsala) Ruotsissa
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 kesäretkelle.
Vuonna 2017 pyritään edellisten vuosien tapaan vierailemaan säännöllisesti Virossa ja Ruotsissa
ystävyysosakuntien suurimmissa tapahtumissa. Näihin kuuluu esimerkiksi jo perinteeksi muodostunut
vapunvietto Tartossa ja Uppsalan Vårbal. Ystävyysosakuntien vierailuille pyritään saamaan yhä suurempi
delegaatio edustamaan, ja lisäksi yritetään houkutella myös niitä jäseniä mukaan, jotka eivät aiemmin ole
ulkomailla ystävyysosakuntien luona vierailleet.
Vuonna 2017 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Miina Piipponen.

6 Maakuntatoiminta
Maakuntatoimintaa suunnittelee ja järjestää osakuntalaisille maakuntasihteeri. Maakuntasihteeri ylläpitää
osakuntalaisten kiinnostusta ja tietoisuutta maakuntaan vaikuttavista asioista ja järjestää maakuntaan liittyvää
toimintaa. Maakuntatoiminnan kautta pidetään yhteyttä myös muihin pohjoiskarjalaisiin yhteistyötahoihin.
Maakuntasihteeri aloittaa tammikuussa kesäretken valmistelun. Kesäretki järjestetään perinteisesti PohjoisKarjalassa, mutta tänä vuonna kesäretkikohde sijaitsee lähellä Helsinkiä. Kesäretkikohde ja retken ajankohta
julkaistaan tammi-helmikuussa, jolloin alkaa myös kesäretkelle ilmoittautuminen. Retki kestää yhden
viikonlopun, ja viikonlopun aikana tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin ja vietetään yhteistä iltaa saunoen ja
grillaten.
Mikäli eduskuntatalon remontti valmistuu syksyllä, menemme silloin tapaamaan pohjoiskarjalaisia
kansanedustajia eduskuntatalolle. Muussa tapauksessa kansanedustajat kutsutaan vierailulle osakuntatiloihin
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tai neuvotellaan toisesta tapaamispaikasta. Tapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista maakuntaa ja
opiskelijoita koskevista aiheista.
Vuoden aikana pyritään järjestämään myös muuta maakuntaan liittyvää toimintaa. Maakuntasihteerin avuksi
perustetaan vuoden alussa maakuntatoimikunta.
Vuonna 2017 maakuntasihteerinä toimii Satu Tahvanainen.

7 Asuntotoiminta
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 Säätiöön omistamiin huoneistoihin Kiinteistö Oy Artissa.
Asuntotoimikunnan puheenjohtajana toimii aina varakuraattori.
Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2017 asuntohaun osakunnan jäsenille sekä
kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muussa pääkaupunkiseudun
korkeakoulussa aloittaville pohjoiskarjalaisille fukseille. Asunnot jaetaan kevään asuntohaussa osakunnan
asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän mukaan ja fuksiasuntohaussa arvalla. Asuntoohjesäännön 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.
Tämän vuoden varsinaisen asuntohaun yhteydessä päivitetään hakulomake, joka on koettu turhan
monimutkaiseksi

asuntotoimikunnan

pisteenlaskukokousta

ajatellen.

Lomaketta

halutaan

hieman

yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta laajat selvitykset osakunta-aktiivisuudesta tai opintomenestyksestä olisivat
helpommin täytettävissä ja luettavissa. Fuksiasuntohaku pyritään järjestämään aiempina vuosina hyväksi
todetun tavan mukaan pääosin jo kesäkuun aikana, jotta mahdollisimman moni tulevista fukseista ei olisi ehtinyt
ottaa asuntoa vastaan muualta. Asuntoja jaetaan välittömästi korkeakoulujen pääsykoetuloksien julkistamisen
jälkeen.
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Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2017: Manuel Ackermann (puheenjohtaja), Veera Karvonen (Patolan
asuntovastaava), Jani Parviainen (Vallilan asuntovastaava), Eliisa Leppävuori, Santeri Matikka, Miina Piipponen
ja Juska Räsänen.

8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta
8.1. Kulttuuri
Osakunnan taide- ja kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurisihteeri. Kulttuuritoiminnan tarkoituksena on saattaa
osakuntalaisten tietoon erilaisia kulttuuritapahtumia pääkaupunkiseudulla. Kulttuurisihteeri järjestää osakunnan
osittain tai kokonaan sponsoroimia kulttuuriekskursioita. Ekskursiot kohdistuvat eri taidekentille ja niitä pyritään
toteuttamaan osakuntalaisten toiveet huomioonottaen.
Tulevana vuonna suurennuslasin alla ovat Suomi100-juhlavuoteen liittyvät kulttuuritapahtumat.
Vuonna 2017 kulttuurisihteerinä toimii Kaisa Kortelainen.

8.2. Ekskursiot
Ekskursiotoiminnan tavoitteena on monipuolistaa osakunnan tarjoamaa toimintaa. Ekskursiot voivat olla
osakuntatilojen ulkopuolelle sijoittuvia retkiä, esimerkiksi yritysvierailuja, opintomatkoja tai museokäyntejä.
Ekskursioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon osakuntalaisten toiveet, kuten
ekskursioiden ajankohdat ja kiinnostuksen kohteet. Osakuntalaisia kiinnostavista ekskursiokohteista laitetaan
kysely sähköpostilistalle vuoden 2017 alussa. Ekskursioita pyritään järjestämään joka toinen kuukausi.
Ekskursioita voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden osakuntien kanssa.
Vuonna 2017 ekskursiomestarina toimii Laura Korhonen.

8.3. Kappalaisen järjestämä toiminta
Kappalainen vastaa osakunnan hengellisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sekä osakunnan perinteiden
ylläpidosta. Vuonna 2017 järjestetään ainakin alkusyksyyn sijoittuva yhteisosakuntalainen Liisankadun
pyhiinvaellus vanhojen osakuntatilojen muistopaikalle sekä luostariviini-ilta. Loppusyksystä praasniekoilla
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kuullaan kappalaisen puhe, joka tuo ripauksen henkisyyttä juhlinnan keskelle. Kappalainen on myös sitoutunut
käymään sielunhoidollisia keskusteluita halukkaiden osakuntalaisten kanssa.
Vuonna 2017 kappalaisena toimii Kaisa Kortelainen.

9 Liikuntatoiminta
Vuonna 2017 liikuntatoiminnassa tullaan osakuntalaisia tutustuttamaan erilaisiin, perinteisistä urheilumuodoista
poikkeaviin liikuntalajeihin. Suunnitelmissa on järjestää ohjattuja parkourharjoituksia, sekä kokeilla luonnollista
liikkumista monipuolisessa metsämaastossa. Luvassa on myös kiipeilyä/boulderointia, patikointia sekä
juoksulenkkejä, joilla perehdytään luonnolliseen juoksutekniikkaan. Näiden lajien lisäksi tullaan järjestämään
ohjattuja ja vapaita harjoituksia perinteisten ja tuttujen liikuntalajien parissa osakuntalaisten toiveiden mukaan.
Teemana liikuntatoimintaan vuodelle 2017 on luonnollinen ja toiminnallinen liikkuminen. Harjoituksista pyritään
tekemään helposti lähestyttäviä sekä aina tilanteen mukaan ilmaisia tai ainakin edullisia.
Liikunnanohjaajana vuonna 2017 toimii Jarno Huusko.

10 Julkaisu- ja tiedotustoiminta
10.1. Pieni Puukello
Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, josta vastaavat päätoimittaja ja
toimitussihteeri apunaan toimituskunta. Painosmäärä on 200 kappaletta ja lehti on lisäksi luettavissa
digitaalisessa muodossa osakunnan Internet-sivuilta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, noin kolmen
kuukauden välein, minkä lisäksi syksyllä ilmestyy uusille opiskelijoille suunnattu Fuksipuukello. Lehti jaetaan
ilman erillistä maksua kaikille osakunnan ja sen seniorijärjestön jäsenille.
Pienen Puukellon linjana on julkaista monenlaista opiskelijaelämästä ja elämästä yleisesti ottaen kumpuavaa
sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja ilmaisuvapaus. Tavoitteena on innostaa kaikkia osakuntalaisia kirjoittamaan
siitä, mitä itse haluaisi lehdessä lukevan. Näin Puukello säilyy kaikkien osakuntalaisten yhteisenä foorumina.
Kunkin kirjoittajan omien kiinnostuksen kohteiden lisäksi lehdessä julkaistaan koosteita osakuntaelämän
yksityiskohdista, eli esimerkiksi vuosijuhlista ja kerhotapahtumista. Osakunnan seniorijärjestö Seniores
Carelienseksen jäsenet kirjoittavat aika ajoin Pieneen Puukelloon oman senioripalstansa muodossa.
Mahdollisuuksien rajoissa lehti julkaisee toisinaan myös eri tieteenalojen tutkijoiden tai yhteiskunnallisten
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vaikuttajien kirjoituksia. Kevään aikana kirjoitetaan Pienen Puukellon toimituskunnan ja koulutustoimikunnan
yhteistyönä fuksinumero, jota jaetaan sekä fukseille lukuvuoden alussa että pohjoiskarjalaisille abiturienteille
ensi vuoden tammikuussa järjestettävällä abi-infokiertueella.
Pienen Puukellon päätoimittajina toimivat vuonna 2017 Janne Kangaskesti ja Jani Parviainen. Toimitussihteerin
virassa on Emmi Puumalainen. Lisäksi lehden toimituskuntaan kuuluvat Kaisa Kortelainen, Santeri Matikka ja
Alina Riionheimo. Toimituskunnan ohella Pieneen Puukelloon voivat vapaasti kirjoittaa myös muut
osakuntalaiset.

10.2. Tiedotus
Osakunnan tiedotuksesta vastaavat tiedotussihteeri ja nettivastaava. Tiedostuskanavina käytetään
sähköpostilistoja, nettisivuja ja osakunnan Facebook-ryhmää sekä -sivua. Osakunnalla on yksi tiedotuksellinen
lista: ko-tieto@helsinki.fi, jossa julkaistaan tiedot kaikista osakunnan tilaisuuksista, HYY:n viralliset tiedotteet
jäsenistölle ja tiedot muista ajankohtaisista asioista. Näiden lisäksi omat sähköpostilistansa ovat:


osakuntaneuvostolla (ko-okn@helsinki.fi)



emännistöllä (ko-emannisto@helsinki.fi)



isännistöllä (ko-isannisto@helsinki.fi)

Osakunnan nettisivuilla www.karjalainenosakunta.fi on 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. Nettisivuilta löytyy myös virkailijoiden
yhteystiedot.
Karjalaisella Osakunnalla on oma Facebook-sivu, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja jaetaan virallisia
julkaisuja. Sen lisäksi on olemassa osakunnan Facebook-ryhmä, jossa käydään vapaampimuotoista
keskustelua toiminnasta. Ryhmään voivat lisätä merkintöjä kaikki osakuntalaiset ja se toimii osakuntalaisten
puuhapaikkana. Kaikki sääntömääräiset asiat tiedotetaan osakuntalaisille sähköpostitse.
Sääntömääräisesti tiedotussihteeri vastaa tapahtumien mainosten, kokouskutsujen ja muiden viestien
laatimisesta. Nettivastaavan tehtävänä on ylläpitää nettisivuja. Tänä vuonna sähköpostilistojen ylläpidosta
vastaa toiminnanohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin
sähköposti-listojen päivittäminen sekä syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille.
Osakunnan tiedotussihteerinä ja nettivastaavana toimii vuonna 2017 Miina Piipponen.
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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. Kerran vuodessa juristikerho pyrkii pitämään
avoimen kokouksen, johon sisältyy kerhon seniorin esitys ajankohtaisesta oikeudellisesta aiheesta ja tätä
seuraava paneelikeskustelu.
Ekskursiot
Ekskursioita 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 pyrkii vuosittain osallistumaan
osakunnan fuksiaisiin pitämällä omaa tehtäväpistettä, ja jäseniä kannustetaan osallistumaan myös muihin
tapahtumiin. Kerholaiset voivat toimia myös osakunnan viroissa.
Juhlat
Juristikerholla ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa omien juhlien järjestämistä. Kerholaiset järjestävät
vapaamuotoisempia juhlia toiveidensa mukaan. Tämän lisäksi kannustetaan käymään osakunnan ja muiden
juristikerhojen juhlissa.
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Senioritoiminta
Vuonna 2017 Juristikerho järjestää seniori-illan, jossa muutama kerhon seniori pitää vapaamuotoisen
alustuksen työelämästä tai muusta kerholaisia kiinnostavasta aiheesta, jonka jälkeen kerholaiset ja seniorit
voivat tutustua ja keskustella vapaasti. Tapahtumasta tiedotetaan kerhon- että senioreiden sähköpostilistoilla.
Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuorovuosittain kevätkäräjien kanssa.
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 6-8 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.
Juristikerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Antti Silvolahti.

11.2. Pelikerho Spielka
Spielka on Karjalaisen Osakunnan kaikille avoin pelikerho, jonka tapahtumiin osallistuminen ei vaadi aiempaa
kokemusta pelien pelaamisesta. Pelien sääntöjä ohjeistetaan tarvittaessa sekä ennen pelaamista, että sen
aikana.
Spielkan peli-illat painottuvat lauta- ja korttipeleihin, mutta muunlaisiakin pelejä harkitaan niiden soveltuvuuden
ja pelaajamäärän mukaan. Osa peli-illoista voidaan järjestää haluttaessa teemamaisesti, kuitenkin välttäen
turhan tiukkaa lokeroitumista. Jonkinlaisena tavoitteena voisi olla käydä osakunnan pelit läpi ja pelata niistä
ennen (pitkään aikaan) pelaamattomat. Näin ollen teemat-saattavat sisältää retropelejä ja myös
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lautapeliviikonloppu voi olla mahdollinen osallistujien halutessa, jotta Sivilisaatio-pelille tulisi käyttöä. Voidaan
selvittää laajempiakin yhteistyömahdollisuuksia DGO:n ulkopuolisten osakuntien ja järjestöjen kanssa tavoitteen
saavuttamiseksi.
Spielkan tapahtumia järjestettäessä pyritään ottamaan huomioon osakuntalaisten toiveet. Peli-iltojen ajankohdat
yritetään sovittaa mahdollisimman monen mukaan haluavan aikatauluihin. Tämä toteutetaan kyselyllä, jonka
linkki laitetaan osakunnan someen sekä sähköpostilistalle. Myös pelattavista peleistä ja uusista pelihankinnoista
kysellään sähköpostilistan tai Facebook-ryhmän kautta. Peli-iltamien lisäksi voidaan järjestää myös laajempia
tapahtumia, kuten ekskursioita.
Spielkan puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Samuli Rantala.

11.3. Maanpuolustuskerho
Maanpuolustuskerho (MPK) on turvallisuus- ja maanpuolustusaiheinen kerho, joka on avoin kaikille
osakuntalaisille. Kerho järjestää aktiviteetteja aina yhteisestä ulkoilusta ja museovierailuista erilaisiin
turvallisuuteen liittyviin kursseihin.
Vuonna 2017 kerho keskittyy erityisesti matalan osallistumisportaan tapahtumiin, kuten yhdessä ulkoiluun ja
ekskursioihin maanpuolustukseen liittyviin kohteisiin. Osakunnan 112 vuoden kunniaksi MPK pyrkii myös
järjestämään väestönsuojelupainotteista turvakoulutusta yhteisosakuntalaisessa mittakaavassa, mikäli suinkin
mahdollista. Tarkoituksena on myös pitää kevätlukukaudella kerhon perinteiset pikkujoulut sekä syksyllä
vuosijuhla.
Maanpuolustuskerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Janne Kangaskesti.

11.4. Kiekkokäki
Kiekkokäki on Karjalaisen Osakunnan ylläpitämä frisbeegolf-kerho frisbeegolfista kiinnostuneille henkilöille.
Kerhon tapahtumiin ovat tervetulleita kaikkien osakuntien jäsenet ja heidän frisbeegolfista kiinnostuneet
ystävänsä. Kiekkokäen tarkoitus on koota yhteen frisbeegolfista kiinnostuneita henkilöitä, ja tuoda lajia esille
hyvänä ja halpana liikuntamuotona siihen perehtymättömille, mutta kiinnostuneille osakuntalaisille. Kerho
tiedottaa toiminnastaan Facebook-ryhmässä ”Kiekkokäki”, sekä Karjalaisen Osakunnan sähköpostilistalla.
Kiekkokäen tapahtumien organisointi tapahtuu pääasiassa kerhon Facebook ryhmässä jäsenten aktiivisuuden
pohjalta, mutta kerho tulee järjestämään vuonna 2017 puheenjohtajansa johdolla erityisesti lajista kiinnostuneille
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ja sitä aloitteleville tarkoitettuja tutustumiskäyntejä Helsingin frisbeegolf-ratoihin. Näitä aloittelijaystävällisiä
käyntejä on tarkoitus järjestää pari kappaletta sekä kevät- että syyslukukaudella. Kiekkokäki tulee järjestämään
pelikertoja myös Helsingin ulkopuolella sijaitseville radoille, joiden matkakustannukset voidaan ainakin osittain
sponsoroida kerhon budjetista.
Syksyllä tavoitteena on järjestää kerhon ja mahdollisesti osakuntien väliset frisbeegolfin mestaruuskisat, joiden
palkinnot Kiekkokäki sponsoroi budjetistaan. Budjettia käytetään myös muutaman kiekon ostamiseen lajia
aloittelevia pelaajia varten, jotta Kiekkokäen tapahtumiin olisi mahdollisimman helppo osallistua ilman
vaatimuksia omista pelivälineistä.
Kiekkokäen puheenjohtajana vuonna 2017 toimii Antti Vaaranta.

11.5. Teatterikerho
Teatterikerhon tarkoituksena on antaa mahdollisuus itse-ilmaisun kehittämiseen erityisesti improvisaation
keinoin sekä ylläpitää ja lisätä teatteri-innostusta osakuntalaisten keskuudessa. Toiminnassa mukana oleminen
ei vaadi aiempaa koulutusta tai esiintymiskokemusta. Vuonna 2017 teatterikerho kokoontuu noin kuukausittain
ja mahdollisesti tuottaa jonkinlaista improvisaatioon ja kerhon jäsenten omiin mielenkiinnon kohteisiin
pohjautuvaa ohjelmaa Karjalaisen Osakunnan tilaisuuksiin. Yhteistyömahdollisuuksia muiden osakuntien ja
niiden teatterikerhojen kanssa selvitetään ja niitä viedään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin.
Teatterikerhon puheenjohtajana vuonna 2017 toimii Anni Pellikka.

11.6. Brunssikerho
Brunssi on loistava tapa nauttia samalla pitkästä aamiaisesta, kevyestä lounaasta ja kiireettömästä
yhdessäolosta. Brunssin luonteeseen kuuluu vapaamuotoisuus ja mutkattomuus, joten ruokapöydän ympärillä
liikkuminen, vapaa seurustelu ja paikkojen vaihtaminen kuuluvat asiaan. Karjalaisen Osakunnan brunssikerhon
ideana on toteuttaa toimintavuotenaan 2017 näitä periaatteita. Brunssikerho aikoo vuoden aikana kokoontua 34 kertaa riippuen osallistujien kiinnostuksesta ja aikatauluista. Ensisijaisena suunnitelmana on valmistaa itse
perinteinen brunssi perinteisin tarjoiluin (munakokkelit, pekonit, nakit ja croissantit) sekä brunssi osallistujien
valitsemalla teemalla.
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Lisäksi olisi tarkoitus käydä tutustumassa myös johonkin brunssipaikkaan Helsingissä sekä keväällä ja syksyllä.
Valinnat brunssipaikoista tehdään yhdessä, mutta tarkoituksena olisi käydä paikoissa, jotka eivät ole osallistujille
välttämättä ennalta tuttuja tai joissa brunssikerho ei ole aiempina vuosina vielä vieraillut. Osakunta tukee
taloudellisesti kerhon brunssitapahtumia, mutta osa kustannuksista jaetaan kuhunkin tapahtumaan
osallistuneiden kesken. Kerho haluaa luoda osakuntalaisille rennon ja mukavan tavan viettää aikaa yhdessä
sekä oppia mahdollisesti valmistamaan brunssiruokia myös itse.
Brunssikerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Mari Reijonen.

11.7. Kasvisruokakerho Kasvusto
Kasvuston tarkoituksena on lisätä tietoisuutta täysin kasviperäisen (vegaanisen) ruokavalion eduista,
mahdollisuuksista sekä käytännön toteutuksesta. Kerhon tapahtumissa pidetään esitelmiä ruuantuotannosta ja
siihen liittyvistä kysymyksistä sekä kasviperäisen ravitsemuksen perusteista. Esityksien ohessa tarjotaan
maistiaisia kauppojen valmistuotteista sekä itse tehdyistä ruuista. Lisäksi kerho järjestää ruuanlaittotuokioita,
joissa kokeillaan erilaisten vegaanisten ruokien valmistusta sekä leivontaa. Raaka-ainekustannukset maksetaan
osakunnan tarjoamasta avustuksesta.
Tapaamisia pyritään järjestämään vuoden aikana vähintään neljä. Osanottajamäärästä ja osakuntalaisten
toiveista riippuen voidaan järjestää enemmänkin. Kerho on avoin kaikille.
Kasvuston puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Jarno Huusko.

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 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. Vuonna 2017 uutena toimijoina tiloihin tulevat myös Käyttiksen speksi sekä
Akateeminen Olutseura, ja heillä on HTK:n kokouksissa myös puhe- ja läsnäolo-oikeus.
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HTK:n virat kierrätetään vuosittain järjestöjen välillä. Vuonna 2017 HTK:n virat Karjalaisella Osakunnalla ovat
puheenjohtaja, sihteeri ja ympäristövastaava.
Juhlaosuudessa mainittujen tilaisuuksien lisäksi muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa järjestetään
paljon yhteistoimintaa, esimerkiksi osin yhteinen kerhotoiminta ja kuorotoiminta.
Toiminnalla ei ole mitään tarkasti määriteltyä linjaa ja sitä pyritään järjestämään osakuntalaisten toiveiden ja
ideoiden pohjalta. 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 kaksinkieliset itäsuomalaiset kesäjuhlat (KO, KyO,
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 2017 osakunnan edustajana Nuorisoliiton hallituksessa
toimii Santeri Matikka. Tavanomaisena yhteistoiminta jatkuu liiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen
osakuntalaisille ja osakuntalaiset ovat myös vapaita osallistumaan liiton järjestämille kursseille ja muihin
tapahtumiin.

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 Pohjois-Karjalan 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 2017 sihteerinä toimii Emma Rydenfelt.

12.4. Pohjois-Karjalan museon 100-vuotisjuhlavuosi
Karjalainen Osakunta oli 100 vuotta sitten mukana perustamassa Pohjois-Karjalan museota sekä kartuttamassa
museon esinekokoelmaa. Tänä vuonna osakunta on museon virallinen Suomi100-kumppani sen 100vuotisjuhlavuodessa, ja osallistuu sekä museon 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaisiin että juhlavuoden
tiedotukseen.
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12.5. HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV
Karjalainen Osakunta kannustaa jäseniään ottamaan osaa HYY:n valiokuntien ja muiden toimielinten
toimintaan. Erityisen tärkeäksi suhteet koetaan tilakysymysten vuoksi, mutta Karjalainen Osakunta osallistuu
aktiivisesti myös yliopiston esittelijäverkoston toimintaan jokavuotisilla abi-infokiertueillaan.
Vuonna 2017 Osakuntalaisessa Unionissa ei ole edustajaa Karjalaiselta Osakunnalta.
Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV) järjestää tahollaan yhteisosakuntalaisia tapahtumia yleensä
itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä Osakuntalaisen Unionin kanssa. OYV:n tavoitteena on tutustuttaa eri
osakuntien jäseniä toisiinsa ja lisätä sitä kautta yhteistoimintamahdollisuuksia.
Karjalaisella Osakunnalla on myös edustus HYY:n edustajistossa, sillä Manuel Ackermann on DGO:n listalta
edustajistoon päässeen Kymenlaakson Osakunnan jäsenen Sofia Rahikaisen 2. varajäsen.

23

