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1. YLEISTÄ VUODESTA 2017
Karjalainen Osakunta juhli, harrasti ja teki työtä tavallisen tapansa mukaan myös Suomi
100 -juhlavuonna 2017. Erityisiä tapahtumiakin vuoteen kuului. Osakunta teki yhteistyötä
Pohjois-Karjalan museon kanssa heidän 100-vuotisjuhlavuonnaan muun muassa osakunnan
lehden, Pienen Puukellon, sivuilla, sekä lähettämällä kuraattori emeritus Antti Saarelainen
viemään osakunnan tervehdys museon 100-vuotisjuhlaan. Itäsuomalaisten osakuntien yhteinen
juhla Itäsuomalaiset kesäjuhlat oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa, ja itäsuomalainen
yhteistyö tiivistyi myös Savolaisen Osakunnan ja Östra Finlands Nationin toimiessa
väliaikaisesti

”evakossa”

Domus

Gaudiumin

osakuntatiloissa

Uuden

Ylioppilastalon

putkiremontin ajan.

Edellisenä vuonna aloitettu osakunnan julkaisusarjan uusi osa, Karjala IX, julkaistiin
jouluaattona, tosin varsinaiset julkistajaiset tämän vuoksi jäivät seuraavan vuoden puolella
järjestettäviksi. Julkaisun toimituskuntaan kuului sekä nykyciviksiä että seniorijäseniä.

Loppuvuodesta koettiin iloinen jälleennäkeminen, kun aivan sattumalta selvisi, että jo
lakkautetuksi luulemamme Blekingska Nation Lundin yliopistossa onkin yhä olemassa. Useiden
vuosien yhteydenmenetys paljastui pian väärinkäsitykseksi ja molemmat osapuolet olivat yhtä
mieltä siitä, että haluamme jatkaa järjestöjemme välisiä suhteita.
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2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti
28.1. Virkailijanvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: 26 henkilöä
Virkailijanvaihtokaronkka on perinteinen pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma sekä uusille että vanhoille
virkailijoille. Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden virkailijoille ilmainen.
22.2. Tanssiharjoitukset
Osallistujamäärä: 25 henkilöä
Osakuntalaiset harjoittelivat yhdessä vanhoja tansseja vuosijuhlia varten.
25.2. Vuosijuhlat
Osallistujamäärä: 57 henkilöä
Karjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhlat vietettiin 25.2.2017 Teatterimuseossa. Jatkot järjestettiin
perinteisesti osakuntatiloissa. Tarkempi kuvaus vuoden 2017 vuosijuhlista löytyy osiosta 2.2.
26.2. Sillis, eli silliaamiainen
Osallistujamäärä: 30 henkilöä
Perinteinen vuosijuhlien jälkeinen elvyttävä silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa Domus
Gaudiumilla hyvässä seurassa, yhdessä Kymenlaakson Osakunnan kanssa.
28.2. Laskiaissaunailta Domus Gaudiumin osakuntien kesken
Osallistujamäärä: 30 henkilöä
Naapuriosakuntien yhteinen rento saunailta järjestettiin totutusti Domus Gaudiumin kattosaunalla.
24.3. Domus Gaudiumin osakuntien yhteisjuhlat
Osallistujamäärä: 55 henkilöä
Osakuntien välistä vapaamuotoisempaa yhteistoimintaa pidettiin keväällä yllä muun muassa
järjestämällä yhteiset sitsit Domus Gaudiumin osakuntien kesken.
25.3. Senioripäivälliset
Osallistujamäärä: 30 henkilöä
Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita (eli alumneja)
juhlimisen merkeissä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia. Tänä
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vuonna senioripäivällisillä muisteltiin erityisesti vuoden 2016 edesmennyttä kunniainspehtori Sakari
Timosta.
29.3. Liisankadun debatti
Osallistujamäärä: 24 henkilöä
Perinteinen kolmen naapuriosakunnan välinen väittelykilpailu, jonka osakuntien inspehtorit
tuomaroivat.
20.4. DGO:n saunailta
Osallistujamäärä: 36 henkilöä
Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen saunailta.
21.4. V-Dala Kören -sitsit
Osallistujamäärä: 52 henkilöä
Karjalaisen Osakunnan,

Wiipurilaisen Osakunnan

& Östra

Finlands

Nationin

yhteinen

ystävyysosakunta Ruotsista, Västmanlands-Dala Nation, toi Suomeen vierailulle kuoronsa.
Kuoromusiikista ja sitsikulttuurista nautittiin yhteisesti ÖFN:n Nypolen-tiloissa.
28.4. DGO:n, KSO:n ja SatO:n yhteissitsit
Osallistujamäärä: 100 henkilöä
Domus Gaudiumin osakunnat, Keskisuomalainen Osakunta ja Satakuntalainen Osakunta viettivät
yhteisosakuntalaiset sitsit vappua edeltävässä hengessä. Emojeilla saattoi olla jotain tekemistä
teeman kanssa.
10.6. Jalkapallomatka Tallinnaan
Osallistujamäärä: 13 henkilöä
Suomen ja Viron satavuotisjuhlallisuuksien osana järjestettiin ”100 games in one day” -tapahtuma,
jossa suomalaiset ja virolaiset keräsivät jalkapallojoukkueita mittelemään ystävyysotteluissa.
Karjalaisen Osakunnan civiksistä ja senioreista koostunut joukkue matkasi Tallinnaan korporaatio
Vironian vieraaksi ja hävisi lopulta niukasti 0–5.
18.8. Itäsuomalaisten osakuntien kesäjuhlat
Osallistujamäärä: 66 henkilöä
Juhlissa nautittiin loppukesästä yhdessä muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa. Perinnejuhla tuo
yhteen osakuntien jäseniä Karjalaisen, Savolaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan sekä
Östra Finlands Nationin piiristä rennon pöytäjuhlamuotoisen illanvieton merkeissä. Tänä vuonna
tapahtuma järjestettiin Domus Gaudiumin kattosaunan tilavalla terassilla.
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4.9. DGO:n fuksidiskon etkot
Osallistujamäärä: 52 henkilöä
Tänä vuonna kaikki osakunnat järjestivät yhteisen fukseille suunnatun tapahtuman Ostrobotnialla.
Domus Gaudiumin osakunnat järjestivät fukseilleen tapahtumaan yhteisen lähdön & oheisohjelmaa.
15.9. Domus Gaudiumin kaudenavajaiset
Osallistujamäärä: 45 henkilöä
Kaudenavajaiset on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa tavata sekä tuttuja
pitkän kesän jälkeen että uusia fuksejakin.
20.9. Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset
Osallistujamäärä: 57 henkilöä
Fuksiaiset

on

KyO:n

ja

WiO:n

kanssa

järjestetty

uusille

osakuntalaisille

suunnattu

kaupunkisuunnistustapahtuma. Tuttuun tapaan vanhempien osakuntalaisten järjestämillä rasteilla oli
toinen toistaan visaisempia tehtäviä ja hupia riitti.
23.9. Fuksisitsit
Osallistujamäärä: 22 henkilöä
Fuksisitsit on uusille osakuntalaisille suunnattu sitsitapahtuma. Fuksit pääsevät nauttimaan
akateemisesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa.
29.9. DGO:n extempore-sitsit
Osallistujamäärä: 90 henkilöä
Domus Gaudiumin aktiivit järjestivät vanhojen fuksien sitsit ex tempore HYY:n fuksiseikkailun
jatkoksi.
7.10. Sarvijuhlat
Osallistujamäärä: 55 henkilöä
Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa järjestettävä juhla, jossa muistellaan
pohjoiskarjalaisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä SavoKarjalaista Osakuntaa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta
toiselle. Tänä vuonna juhlat olivat savolaisten tiloissa Vinnillä, Osakunta- eli ns. Uudella
ylioppilastalolla.
18.11. Praasniekat
Osallistujamäärä: 53 henkilöä
Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. Sen keskiössä ovat
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karjalaisen pitopöydän runsaat antimet. Praasniekoista enemmän osiossa 2.3.
6.12. Itsenäisyyspäivä
Osallistujamäärä: n. 30 henkilöä (päiväjuhlassa)
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuuluu perinteisesti osakuntanauhojen ja harrastusmerkkien
myöntämistilaisuus osakuntatiloissa, sekä ylioppilaiden soihtukulkueeseen osallistuminen. Ennen
tapahtumaa osakuntalaisten delegaatio kävi muistamassa vuosi sitten menehtynyttä kunniainspehtori
Sakari Timosta Kulosaaren hautausmaalla. Itsenäisyyspäivän juhlapuheen piti osakunnan kuraattori
Outi

Tiainen.

Soihtukulkueen

jälkeen

osakuntalaiset

juhlistivat

satavuotiasta

Suomea

yhteisosakuntalaisessa seurassa Ostrobotnialla.
9.12. DGO:n pikkujoulut
Osallistujamäärä: 36 henkilöä
Pikkujoulutapahtuma, jossa Domus Gaudiumin osakuntien uudet fuksit järjestävät vapaamuotoista
ohjelmaa osakuntien väelle.
31.12. Osakuntien Golden Party
Osallistujamäärä: 88 henkilöä
Vuodenvaihteen juhlistamiseksi Domus Gaudiumin osakunta-aktiivien järjestämä vuoden toinen ex
tempore -sitsitapahtuma. Uutta vuotta vastaanottamaan saapui lopulta edustajia jokaisesta (16)
osakunnasta.

2.2 Vuosijuhlat
Karjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhla järjestettiin 25. helmikuuta Teatterimuseossa
Kaapelitehtaalla. Juhlapaikka oli valittu taas todella hyvin, tunnelmallinen Julian ja Romeon
lavastus kruunasi illan. Juhlaan osallistui 57 juhlavieraan joukko, joka muodostui Karjalaisen
Osakunnan jäsenistä, senioreista, ja muiden osakuntien edustajista.

Joukkoa täydensivät iloksemme osallistujat Korp! Vironiasta ja Västmanlands-Dala Nationista.
Juhlapuhujaksi saapui Paavo Hohti ja saimme kuulla erittäin hyvän ja karjalaa kunnioittavan
puheen.

Juhliminen aloitettiin cocktailtilaisuudella, jonka kuluessa toivotettiin vieraat tervetulleiksi,
vastaanotettiin tervehdykset muilta osakunnilta ja virittäydyttiin juhlatunnelmaan. Varsinaisen
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juhlan aikana nautittiin hyvästä ruoasta, juomasta, seurasta, lauluista, jutuista ja puheista.
Juhlapuheen lisäksi muina puheina kuultiin puhe naiselle, pitäjänä civis Antti Vaaranta, sekä
puhe isänmaalle, lausujana civis Tatu Räsänen. Vuosijuhlamestarina toimi Eliisa Leppävuori.

2.3 Praasniekat
Karjalaisen Osakunnan perinteikäs kakkosjuhla praasniekat järjestettiin 18.11.2017 omissa
tiloissamme DGO:lla. Paikalla oli 55 juhlavierasta monesta eri osakunnasta. Juhlan aikana
syötiin karjalaisen pitopöydän antimia runsain mitoin, joihin kuului olennaisena osana viikkoa
ennen itse tehdyt karjalanpiirakat.

Juhlan aikana Karjalainen Osakunta otti vastaan tervehdyksiä muiden osakuntien edustajilta,
sekä kirjallisen tervehdyksen entiseltä osakuntalaiseltamme, nykyiseltä Kuopion hiippakunnan
piispalta, Jari Jolkkoselta. Tämän lisäksi kuulimme Lydia Lehtolan pitämän musiikkiesityksen ja
kappalaisen saarnan. Pöytäosuuden jälkeen juhlat jatkuivat jatkojen merkeissä.

2.4 Emännistö
Osakunnan emäntinä toimivat vuonna 2017 Antti Räty ja Satu Karhu. Apuemäntinä toimivat
Pinja Heikkinen, Veera Karvonen, Laura Pasanen, Sara Jyrkinen, Oanh Pham, Kerem Atak,
Ville Tanskanen, Samuli Karvinen ja Lydia Lehtola.

Suurin osa apuemännistä oli virassa ensimmäistä kertaa. Virkaperehdytys hoidettiin kirjallisilla
ohjeilla, esittelemällä toimintaa paikan päällä tammikuussa yleisesti ja ensimmäisten
virkavuorojen yhteydessä yksityiskohtaisemmin.

Kevätlukukaudella emännistön työt koostuivat: osakunnan perinteisistä tapahtumista, kuten
virkailijanvaihtokaronkasta, senioripäivällisistä sekä kuukausittaisista kokouskahvituksista.
Yhteistapahtumia myös vuoroteltiin Wiipurilaisen ja Kymenlaakson Osakunnan emännistöjen
kesken ja vuosijuhlien silliksien järjestämisvuorot vaihdettiin, jotta kaikki pääsevät omissa
juhlissaan pöytään.
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Jokaiselle apuemännälle tuli kaksi vuoroa isoissa tapahtumissa (sitseillä tai silliksellä) ja kaksi
pienempää vuoroa kokouksissa tai keskiviikkokahveilla. Yleensä sitsien työt järjestettiin
erikseen alku- ja loppuillan vuoroihin, mutta apuemännille tarjottiin myös mahdollisuutta hoitaa
molemmat vuoronsa kerralla yhdessä tapahtumassa. Vuorot tasattiin vielä syksyn tapahtumissa
niin, että työmäärä jakautui tasan kaikkien apuemäntien kesken. Toinen emännistä oli keittiössä
toimintaa johtamassa kaikissa tapahtumissa.

Isompina tapahtumina kevätkaudella olivat virkailijanvaihtokaronkka 28.1., senioripäivälliset
25.3.,

DGO:n

yhteissaunailta

20.4,

toiminnantarkastuskaronkka

7.4.

ja

yhteissitsit

Keskisuomalaisen Osakunnan tiloissa 28.4. Näiden lisäksi järjestettiin luonnollisesti kokoukset
kerran kuussa ja keskiviikkokahvit kuusi kertaa.

Ruokahankinnoissa pyrittiin painottamaan kotimaisuutta ja viinien yhteensopivuutta ruokien
kanssa.

Virkailijanvaihtokaronkassa alkuruokana oli porkkalakrostinit hernestatsikilla, pääruokana siikaa
uunijuureksilla ja beurre blanc tai kasvissyöjille härkistaginea ja jälkiruokana oli mustikkalaventelikakku. Viineinä oli alkuruoalla Inycon Grillo Viognier ja pääruoalla Yalumba Y Series
Riesling.

Senioripäivällisillä tarjottiin alkuruokana sesonkivihanneksia suosiva salaattia, pääruokana
paahtopaistia

ja

piparjuurikastiketta

uunijuuresten

kera,

jälkiruokana

tarjolla

oli

marenkimustikkarahkaa.

Toiminnantarkastuskaronkassa alkuruokana oli kanttarellikeittoa ja ruisleipää tai mangovuohenjuustosalaatti, karitsan paahtopaisti, röstiperunat, rakuunaporkkanat ja jaloviinakastike tai
tomaatti-pinjansiemenrisotto ja jälkiruokana laskkajuustokakku. Viineinä oli alkuruoalle KWV
Classic Collection Chardonnay ja pääruoalle Nederburg Manor House Shiraz.

Yhteissitseillä teemana olivat emojit, joten alkuruokana oli rieskarullia, pääruokana pitsaa ja
jälkiruokana suklaamousse.
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Syksyllä kokousten ja keskiviikkokahvien lisäksi isompina tapahtumina olivat itäsuomalaiset
kesäjuhlat 18.8. (yhdessä KyOn, WiOn, SavOn ja ÖFN:n kanssa), saunailta yhdessä osakunnan
seniorijärjestön kanssa 1.9., fuksisitsit 23.9., praasniekkojen piirakkatalkoot 12.11., praasniekat
18.11. ja itsenäisyyspäivän päiväjuhla. Sarvijuhlia vietettiin vuonna 2017 Savolaisen osakunnan
tiloissa Uudella ylioppilastalolla.

Fuksisitseillä tarjottiin alkuruokana latva-artisokkakeittoa ja itsetehtyä pataleipää, pääruokana
paahtopaistia, kurpitsarisottoa ja portterikastiketta tai kasvissyöjille vegaaninen stroganoff ja
punajuuri-ohravuoka. Jälkiruokana oli mustikka-lakritsi creme brulee. Viineinä oli alkuruoalla
tuttu Yalumba Y Series Riesling ja pääruoalla Le Cardinal Cabernet Sauvignon - Merlot.

Praasniekoilla tarjoittiin noutopöydästä karjalanpiirakoita + munavoita, porkkanalaatikko,
lanttulaatikko,

keitetyt

perunat,

karjalanpaisti,

vihersalaattia,

graavilohta

sekä

seitan

karjalanpaistia.

Itsenäisyyspäivänä osakunnalla vietettiin päiväjuhla, jossa muun muassa jaettiin osakuntanauhat
uusille jäsenille. Tilaisuuden päätteeksi nautittiin kahvit yhdessä Kymenlaakson Osakunnan
kanssa. Karjalaisen osakunnan vastuulla oli suolainen tarjottava eli kylmäsavulohisalaattia sekä
patonkia + tuorejuustoa.

2.5 Isännistö
Vuoden 2017 isännät olivat Lauri Mauranen ja Antti-Pekka Kössi. Apuisäntiä oli innokas liuta,
Juska Räsänen, Antti Vaaranta, Reetta-Stiina Järvinen, Iina Pakarinen, Jani Parviainen, Riikka
Raatikainen, Arttu Simonen ja Jaakko Jurvainen.

Vuosi meni oikein kivasti. Keväällä toiminnanohjaaja Kirsi Kauppisen piti vähän holhota isäntiä,
että osasimme olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta syksyllä vastaavaa tarvetta ei ollut.
Ensimmäiset juhlat olivat virkailijanvaihtokaronkka 28.1. Perinteisen isännistön drinkkikilpailun
taso oli perinteikkäästi matala, ja juhlaväellä oli hankaluuksia saada kilpailutuopit tyhjiksi.
Loppumittelö käytiin tietenkin Lauri Maurasen ja Antti-Pekka Kössin välillä, Maurasen vieden
lopulta voitto nimiinsä.
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Vuosijuhlat 25.2. olivat oikein onnistuneet. Juhlatila oli Teatterimuseossa Kaapelitehtaalla ja
isännistö auttoi käytännön järjestelyissä. Jatkot olivat DGO:lla – aika myöhään taisi mennä.
DGO:n yhteisbileet olivat 24.3 ja siellä isännistön vastuulla oli lähinnä yöllä siivoaminen.
Senioripäivälliset olivat 25.3. Päivälliset sujuivat hyvin ja senioreiden toiveet tulivat toteutetuksi.

Tilintarkastuskaronkassa 7.4. kävi hauskasti, kun Lauri Mauranen ymmärsi olevansa
Makedoniassa, kun olisi pitänyt olla järjestämässä juhlia. Apuisäntä Riikka Raatikaiselle
annettiin vetovastuu ja juhlat menivät oikein hienosti. Kevät päätettiin vaihtonakissa KyO:n
kuraattorinvaihtokaronkassa, jossa tarjoilu oli vastuullamme.

Itäsuomalaiset kesäjuhlat olivat allekirjoittaneelle raskain nakki mitä on ollut. 70 sitsaajaa
Sauna²-juhlatilassa, jonne ruuat piti kuljettaa hissin kautta. Uskomaton kiire oli, mutta
valiomiehistöllä ja kylmäpäisyydellä siitä selvittiin.

DGO:n fuksiaiset 20.9 sujuivat mukavasti, vaikka paikalle ei valitettavasti saapunutkaan yhtään
karjalaista fuksia. Fuksisitseillä 23.9 osanotto oli sentään hieman parempi, kun paikalle saapui 20
sitsaajaa.

Praasniekat olivat vuoden viimeinen isännistön homma. Ruoka oli hyvää, juomat keskitasoa.

3. MAAKUNTATOIMINTA
Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää ja lisätä osakuntalaisten mielenkiintoa maakunnallisia
asioita kohtaan. Vuonna 2017 maakuntasihteerinä toimi Satu Tahvanainen.

Maakuntasihteerin suurimpana tehtävänä on kesäretken järjestäminen. Vuonna 2017 kesäretki
suuntautui poikkeuksellisesti 22 h -risteilylle Tallinnan-laivalle 12.–13. elokuuta. Kesäretkelle
osallistui 10 osakuntalaista. Risteily koostui buffet-pöydän antimien nauttimisesta ja
aamukahvien juomisesta Tallinnassa. Tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin viettää yhdessä
rentoa ja hauskaa aikaa, ja saada täten kesäretkikipinä muihinkin karjalaisiin. Kesäretkestä
tiedotettiin osakunnan sähköpostilistalla, Facebookissa ja siitä kerrottiin myös osakunnan
kokouksissa keväällä. Tapahtumaa mainostettiin myös muiden osakuntien jäsenille.
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4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2017 kansainvälisten asiain sihteerinä toimi Miina Piipponen ja kansainvälisten asiain
toimikunnassa olivat Antti Vaaranta ja Jani Parviainen.

Karjalainen Osakunta on pitänyt yhteyttä kolmeen ulkomaalaiseen ystävyysjärjestöön
viimeisimpinä vuosina. Ne ovat Västmanlands-Dala Nation Uppsalassa ja Helsingkrona Nation
Lundissa sekä Virossa Korp! Vironia Tartossa.

Karjalaisella Osakunnalla on kuitenkin lisäksi ollut toinenkin ystävyysseura Lundissa, jonka
nimi on Blekingska Nation, ja jonka kanssa ystävyyssuhteet solmittiin 1950-luvulla. Blekingska
Nationin kanssa yhteydenpito loppui kuitenkin kymmeniä vuosia sitten, kun emme saaneet
yhteyttä Blenkingskaan ja osakuntamme sai haltuunsa virheellistä tietoa ystävyysjärjestön
lakkauttamisesta. Syksyllä 2017 havaitsimme Blekingska Nationin vielä vaikuttavan aktiivisesti
Lundissa ja lähestyimme Blekingska Nationin tarkoituksena elävöittää vanha ystävyyssuhde
uudestaan. Karjalaisen Osakunnan riemuksi vastaanotto oli erittäin positiivista ja vuoden 2017
merkittävimpänä kansainvälisiin asioihin liittyvänä tapahtuma voidaankin pitää tätä vanhan
ystävyyssuhteen ehtymistä. Karjalainen Osakunta vastaanotti virallisen onnittelukirjeen
Praasniekoille ja vastaavasti Lundiin lähetettiin onnittelukirje Blekingska Nationin Höstblotjuhlaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus pitää suhde virkeänä.

Tämän lisäksi vuonna 2017 osakunnalta lähti laaja ja aktiivinen edustus ystävyysseurojen juhliin.
Korp! Vironian kanssa juhlittiin vappua Tartossa, kun yhteensä viisi osakunnan civistä vieraili
kaupungissa 29.4.–1.5. Lisäksi osakunnalta edusti Uppsalassa Västmanlands-Dala Nationin
Vårbalissa toukokuussa sekä Lundissa Helsingkrona Nationin 40.:ssä Snörsjöaorden-juhlissa
lokakuussa kaksi civistä. Helsingkrona Nationille vieraaksi ei ole lähtenyt edustajaa Karjalaisesta
Osakunnasta yli kymmeneen vuoteen ja retki oli erittäin onnistunut. Lisäksi neljä civistä
osallistui Korporaatio Vironian 117-vuotiskommerschille 24.11.–26.11. Kansainvälisten asiain
sihteeri osallistuin kaikkiin retkiin henkilökohtaisesti. Ulkomailla vahvistettiin myös suhteita
Turun Savo-Karjalaiseen sekä Turun ja Helsingin Östra Finlands Nationeihin, jotka molemmat
ovat Karjalaisen Osakunnan ystävyysjärjestöjä, kun pääsimme jakamaan majoitustiloja heidän
kanssaan.
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Osakunnan omiin tapahtumiin edustajat kutsuttiin vuosijuhlille sekä praasniekoille. Vuosijuhliin
saapuikin kaksi vierasta Västmanlands-Dala Nationista ja praasniekoille viisi edustajaa
korporaatio Vironiasta.

5. FUKSITOIMINTA
Vuonna 2017 fuksimajureina toimivat Mari Reijonen ja Eliisa Leppävuori.

Koulutustoimikuntaan kuuluivat Juska Räsänen, Antti Vaaranta ja Aino Turunen. Fuksimajurit
olivat heti virkaan astuttuaan sitä mieltä, että osakunnan rekrytointiin on edelleen panostettava ja
näkyvyyttä lisättävä, sekä pystyttävä tarjoamaan kiinnostavaa toimintaa maakunnasta tuleville
fukseille. Lisäksi haluttiin jatkaa ja kehittää tiiviistä yhteistyötä Domus Gaudiumin muiden
osakuntien kanssa. Näissä merkeissä kolmen DG-osakunnan fuksivastaavat kokoontuivatkin jo
keväällä 2017 pohtimaan tulevan syksyn toimintasuunnitelmaa ja monenlaisia tapahtumia.

Yksi kevään vastuualueista oli yliopiston, osakunnan ja opiskelijaelämän esittely Joensuun
lyseon lukiolle 19.4.2017. Tuolloin kuuntelijoita oli paikalla peräti yli 50 opiskelijaa. Kesällä
2017 fuksimajureiden ja koulutustoimikunnan vastuulla oli lähinnä fuksilehtemme fuksi–
Puukellon uudistaminen, kirjoittaminen ja levittäminen. Lehdestä tuli tekijöidensä näköinen ja
sitä jaettiin niin kaikille asuntoa hakeneille, kuin myös pitkin syksyä osakunnalla käyneille.

Syksyn fuksitoiminta pärähti heti vahvasti käyntiin yliopiston avajaiskarnevaaleilla 4.9.2017.
Tarjolla oli hyviä makeisia, fuksi–Puukelloja ja paljon hyvää mieltä. Osakunnan piste keräsikin
paljon kävijöitä, ja ennen kaikkea useat maakunnasta tulleet fuksit ilmaisivat kiinnostuksensa
osakuntamme toimintaan.

Avajaiskarnevaalien jälkeen samalla viikolla järjestettiin perinteinen fuksipiknik. Tapahtuma
kokosi kasaan viime vuoden tavoin useita uskaliaita ja reippaita fukseja ja osakuntafukseja.
Tapahtumassa oli iloinen ilmapiiri ja mielettömän rento yhteishenki – karjalainen nauru kuului
myös asiaan. Piknikille osallistui kymmenkunta henkilöä ja juttelimme hyvän ruuan merkeissä
osakunnasta, perinteistä ja tapahtumista sekä opiskelusta.
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Seuraava suurempi tapahtuma oli DGO:n yhteiset fuksiaiset 20.9.2017. Tuolloin likimain
kolmekymmenpäinen joukko osallistui Domus Gaudiumin fuksiaisiin. Fuksiaisissa oli tarjolla
monenlaisia rasteja, niin sisä-kuin ulkotiloissa, ja tunnelma oli läpi tapahtuman hyväntuulinen,
rento ja rempseä.

Fuksiaisista vierähti kolme päivää, niin olimme istumassa fuksisitsien merkeissä pöydän ääressä.
Viime vuosien yleisöryntäyksen johdosta päätimme jälleen, että jokainen DG-osakunta järjestää
omat fuksisitsit. Näin mukaan pöytään nauttimaan ruuasta, lauluista ja seurasta mahtui myös
muutama civis. Tänä vuonna pöydässä istui 15 iloista osallistujaa, joista 4 oli fukseja. Koska
järjestimme jokainen DG-osakunta omat fuksisitsit, päätimme järjestää myös tänä syksynä lisää
jotain yhteistä: yhteiset fuksibileet teemalla poliisit ja roistot. Vankila-aiheisia bileitä fiilisteltiin
Leppäsuonkadun kellarissa 32 osallistujan voimin.

Syksyn tapahtumien ohella fuksipäivystys pyöri kuten ennenkin syyskuun ajan joka viikko
tiistaisin

ja

keskiviikkoisin

osakuntatiloissa

Leppäsuonkadulla.

Itsenäisyyspäiväviikolla

osakunnalla taas tapahtui, kun ensin fuksit saivat juhlallisissa itsenäisyyspäivänmerkeissä
osakunnan värit sekä osallistuivat ensimmäistä kertaa soihtukulkueeseen. Ilmassa oli huikeaa
Suomi100-juhlameninkiä. Loppuviikosta vuorossa oli pikkujoulut, jotka tuttuun tapaan
järjestettiin yhteistyössä DG:n muiden osakuntien kanssa. Perinteiseen tapaan fuksit
suunnittelivat ja toteuttivat juhlan varsin mallikkaasti. Erityisen ilahduttavaa oli fuksien
lukumäärä; läpi koko syksyn jatkunut aktiivinen ja innokas osallistuminen näkyi vuoden
viimeisessäkin tapahtumassa ja panostus fuksien puolelta pikkujoulujen ohjelmaan oli huikea.
Kaiken kaikkiaan pikkujouluihin osallistui nelisenkymmentä henkeä.

Vuonna 2017 fuksitoimintaan kuului myös muuta erillistä tapahtumaa. Syksyn odotettu erillinen
tapahtuma olikin joka vuosi suurempiin mittoihin paisuva HYY:n Fuksiseikkailu, joka keräsi
sadoittain fukseja kiertelemään rasteja ympäri Helsinkiä. Myös tässä tapahtumassa yhdistimme
voimamme muiden DG:n osakuntien kanssa, ja järjestimme maakuntamurteisiin pureutuvan
rastin. Tilaisuus mahdollisti osakunnista kertomisen rennossa ilmapiirissä, ja koimme
levittäneemme paljon oleellista tietoa.

Kyseisen fuksivuoden ehdoton kulminoitumispiste oli maakunnassa järjestetty abi-infokiertue.
Viime vuoden tapaan abi-infokiertue jakaantui tänä vuonna molemmin puolin joulua ja uutta
vuotta. Kiertueemme koostui tänä vuonna kahdeksasta eri lukiosta: Kontiolahden lukio,
13

Ilomantsin lukio, Juuan lukio, Nurmeksen lukio, Lieksan lukion ja Joensuun lyseon lukio,
Joensuun normaalikoulun lukio ja Joensuun yhteiskoulun lukio. Kiertueen pääpointteja oli
Helsingin yliopiston sekä osakuntamme esittely.

Viran alussa halusimme tehdä fuksivuodesta 2017 ikimuistoisen uusille osakuntalaisille, ja
aktiivisten fuksien ja menestyksekkäiden tapahtumien mukaan onnistuimmekin. Halusimme
tavoittaa uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhempia opiskelijoita ja houkutella heidätkin
osakuntaan, missä onnistuimme myös melko hyvin olemalla äänessä ja mukana mahdollisimman
monessa. Tapahtumatäyteisen fuksivuoden 2017 aikana matrikkeliin kirjautui pitkin syksyä 15
fuksia ja näyttää yhteydenottojen perusteella siltä, että uusia kirjautumisia tulee vielä
keväälläkin. Fukseja osallistui jokaiseen tapahtumaan, ja ottipa osa fukseista jopa virkojakin
seuraavalle vuodelle. Lyhyesti sanottuna; fuksivuosi 2017 oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja
meininki huikea.

6. ASUNTOTOIMINTA
Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallila, Patola ja Domus
Academica) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana
vuonna 2017 toimi varakuraattori Manuel Ackermann. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan
kuuluivat Vallilan ja Patolan asuntovastaavat sekä neljä osakunnan kokouksen valitsemaa
jäsentä.

Asuntotoimikunta jakoi perinteiseen tapaan vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa asuntoja. Ensin
vuorossa oli keväällä varsinainen asuntohaku ja kesällä puolestaan fuksiasuntohaku. Asuntoihin
liittyvät keskeiset ja kiireisimmät käytännön asiat, kuten vuokrasopimukset ja asukaslistan
ylläpidon, hoitivat asuntovastaavat: Vallilassa Jani Parviainen ja Patolassa Veera Karvonen.
Kevään asuntohaku järjestettiin 21.2.–24.3. ja asuntojenjakokokous pidettiin 28. maaliskuuta.
Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 39 ja asuntoja jaettiin 32. Suosituimpia
asuntoja haussa olivat myöskin vuonna 2017 Patolan 42,5 kaksiot sekä Vallilan yksiöt.
Hakemuksista hylättiin yksi kappale, koska hakijan asumisehto osakunnan asunnoissa oli tullut
täyteen eikä lisäajan myöntämiseen ehtona olleesta opinto-oikeudesta pääkaupunkiseudun
korkeakoulussa ollut näytettä. Kaksi hakemusta käsiteltiin puutteellisina, koska vaadituissa
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liitteissä oli puutteita. Eri hakuryhmien välillä hakumäärät jakaantuivat seuraavasti: ryhmä 1
osakunnan jäsenet (aktiivit), 25 kappaletta, ryhmä 2 osakunnan jäsenet (ei aktiivit), 7 kappaletta
ja ryhmä 3 ei-osakunnan jäsenet 0 kappaletta. Asuntotoimikunta oli ilahtunut hakemuksien
hyvästä laadusta ja korkeasta määrästä. Kaikki asunnot saatiin jaettua. Jonotuslistalle jäi viisi
henkilöä. Varsinaisesta asuntohausta tuli valitusajan puitteissa kolme virallista valitusta. Ne
käsiteltiin osakuntaneuvoston kokouksessa ja neuvosto yksimielisesti hylkäsi kaksi valitusta ja
hyväksyi yhden, joka koski todistetusti vahingossa väärälle tilinumerolle maksettua
jäsenmaksua.

Fuksiasuntohaku järjestettiin siten, että kaikkien korkeakoulujen oli ollut pakko ilmoittaa
opiskelijavalinnoistaan ennen fuksiasuntohaun päättymistä. Fuksiasuntohaku oli avoinna 7.6.–
7.7. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan Internet-sivuilla, pohjoiskarjalaisessa sanomalehti
Karjalaisessa sekä osakunnan Facebook-sivuilla. Asuntotoimikunta kokoontui 12.7. jakamaan
fuksiasuntoja. Fuksiasuntohaussa jaettavana oli yhteensä 13 asuntoa, joista 7 Vallilassa
sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus Academicalla.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta, joista yksikään ei ollut puutteellinen.
Asuntotoimikunta arpoi asunnon saajien järjestyksen ottaen kuitenkin huomioon, että etusijalla
olivat pääkaupunkiseudulle muualta muuttavat fuksit. Asunnonsaajista ainoastaan kaikki olivat
saaneet opiskelupaikkaa pääkaupungin korkeakouluista ja asunnot saatiin jaettua nopeasti haun
päättymisestä. Yllätykseksemme osakuntamme postilaatikkoon saapui vielä lähes kaksi viikkoa
määräajan jälkeen yhteensä 7 hakemusta. Osasta hakemuksista kävi postileimasta ilmi, että ne oli
lähetetty ajoissa heinäkuun alussa. Asunnot oli kuitenkin jo jaettu ja asunnonsaajille ilmoitettu
asiasta, joten emme voineet ottaa enää näitä hakemuksia huomioon, vaikka myöhästymisen syy
lienee näissä tapauksissa Postissa eikä hakijoissa. Teimme asiasta valituksen Postille ja
Helsingin Sanomat julkaisi siitä 28.7. artikkelin, jossa yhden hakijan sekä meidän kantamme
asiaan kerrottiin.

Kokonaisuudessaan asuntotoimikunnan toimintavuosi 2017 oli onnistunut, vaikkakin jouduimme
keväällä toteamaan, että Domus Academican fuksisoluasunnoista ei ole mahdollisuutta
irtisanoutua kesken yhden vuoden kestävän asumiskauden. Osakunnalle tämä tuli yllätyksenä,
mutta HYY Kiinteistöt tuli asiassa onneksi vastaan ja kyseinen fuksi pääsi irtisanomaan
asuntoaan kesken kauden. Tulevaisuudessa soluhuoneiden määräaikaisuuteen sitoutumisesta
tulee tiedottaa fukseille asuntoa tarjotessa.
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Onnistuimme uusimaan asuntojen hakemuslomakkeen niin, että se olisi niin hakijalle kuin myös
asuntotoimikunnalle selkeämpi. Lomake ei kuitenkaan ole vielä täydellinen lisäohjeista
huolimatta. Kiinnostus asuntoja kohtaan oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä
johtuu osittain aktiivijäsenten määrän vaihtelusta eri vuosina, sillä asunnot jaetaan
aktiivijäsenille yleensä kahdeksi vuodeksi. Sen sijaan fuksiasuntohaussa hakemuksen määrä oli
yllättävänkin suuri. Vuosi oli pienistä vaikeuksista huolimatta kuitenkin onnistunut, ennen
kaikkea huomattavasti kasvaneen fuksiasuntohakemusten määrän myötä. Tämä osoittaa, että
asunnoille on kysyntäää ja tarjontamme on tärkeä vaihtoehto Pohjois-Karjalasta tulevien
opiskelijoiden asuntohaussa.

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta
Vuonna 2017 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Kaisa Kortelainen. Alla järjestetyt
tapahtumat ja muu toiminta:

Vuoden kolme ensimmäistä kulttuuriekskursiota jouduttiin perumaan osallistujamäärän jäätyä
nollaan. Nämä ekskursiot olivat
11.2.

Musica Nova: defunensemble & Islaja

22.–23.4.

Vierailu Yrjönkadun uimahalliin

17.9.

Rakkautta & Anarkiaa: Menashe

Seuraavat kulttuuriekskursiot toteutuivat:
18.10.

Kallio Riviera: Saamelaisveri
Osallistujamäärä: kaksi henkilöä

9.12.

Awake Percussion: Herätä - osa II
Osallistujamäärä: kolme henkilöä
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7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Toteutuneita ekskursioita oli vuonna 2017 vain yksi. Osallistuimme maaliskuussa Putoustv-sarjan kuvauksiin. Osallistujia tapahtumassa oli neljä. Muitakin ekskursioita tarjottiin: mm.
Seikkailupuistoon, Linnanmäen iik!weekille ja Fazerin tehtaalle. Tapahtumia jouduttiin
kuitenkin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän takia Viimeisin, Fazer-ekskursio, siirtyi
järjestettäväksi vuoden 2018 alkuun, sillä vapaita aikoja ei saatu järjestymään.

Ekskursiotoimintaa suunniteltiin myös Savolaisen Osakunnan vastaavan virkailijan kanssa,
mutta kariutui sekin virkailijan vaihduttua.

Vuonna 2017 ekskursiomestarina toimi Laura Korhonen.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta
Vuonna 2017 kappalaisen virkaa hoiti Kaisa Kortelainen. Kappalainen järjesti vuoden aikana
seuraavat tapahtumat:

27.10. Liisankadun pyhiinvaellus
osallistujamäärä: neljä henkilöä

8.12. Luostariolutilta
osallistujamäärä: kahdeksan henkilöä

Lisäksi kappalaisen kirjoittama puhe luettiin 18.11. Praasniekoilla. Puhe on luettavissa
osakunnan Pieni Puukello -lehden numerossa 4/2017.
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7.4 Liikunta
Vuonna 2017 osakunnalla järjestettiin seuraavanlaisia liikuntatapahtumia:

16.5. pidettiin harjoitus parkourin perusteista. Paikalla oli ohjaajan lisäksi kaksi osakuntalaista.
Osallistujat olivat tyytyväisiä päästyään kokeilemaan erilaista liikuntaa ja kertoivat tulevansa
mielellään uudestaankin. Vuoden aikana ei kuitenkaan tullut järjestettyä toista parkourharjoitusta.

Keväällä osakunta sai haasteen Korporatsioon Vironialta osallistua Suomi 100 -henkiseen
ystävyysjalkapallo-otteluun. Ottelu pelattiin Tallinnassa 10.6. Vironiaa vastaan. Joukkueemme
koostui kahdestatoista pelaajasta, joista suurin osa oli yllättävästi senioreita. Pelaajien lisäksi oli
kannustusjoukoissa pari osakuntamme jäsentä. Hävisimme pelin 0-5, mutta se ei mieltä painanut.
Pelin jälkeen oli luvassa Vironian järjestämää rentoa illanviettoa heidän osakuntatiloissaan.

Syksyllä alkoi pyöriä perinteinen liikuntasalivuoro Kumpulan liikuntakeskuksella. Ensimmäinen
vuoro oli 6.9. keskiviikkona klo 21–22. Domus Gaudiumin osakuntien yhteistä salivuoroa varten
perustettiin Facebook-ryhmä helpottamaan viestimistä.

29.10. kävimme yhden osakuntalaisen kanssa Keskuspuistossa harjoittelemassa monipuolista,
luonnollista liikkumista metsämaastossa. Märästä kelistä huolimatta meno oli reipasta ja
mukavaa.

Koska ryhmälenkeistä tuli puhetta parin henkilön kanssa, päätimme alkaa järjestämään lenkkejä
Vallilasta käsin 9.11. alkaen. Tarkoitus oli juosta lenkkiä joka keskiviikko (myöhemmin torstai)
vakioaikaan Vallilan, Arabianrannan sekä Kumpulan alueilla. Lenkit lähtivät yskähdellen
käyntiin, eikä loppuvuoteen mennessä saatu vielä vakioporukkaa kasaan aikatauluongelmien
vuoksi. Tarkoitus on jatkaa lenkkeilyä talven yli kevääseen saakka, mikäli osallistujia löytyy.

Vuoden viimeinen varsinainen liikuntatapahtuma järjestettiin ekskursiona Vantaan SuperParkiin,
jossa kävimme 2.12. Mukana oli yhteensä kolme henkilöä, joiden pääsymaksut maksettiin
liikuntabudjetista kokonaan. Vietimme sisäaktiviteettipuistossa reilut pari tuntia kokeillen monia
eri pelejä, kenttiä ja muita puiston suomia mahdollisuuksia. Kokemus oli sen verran miellyttävä,
että harkinnassa on uusia vierailu seuraavana vuonna.
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Vuoden 2017 liikuntateema oli tarkoitus olla luonnollinen liikkuminen. Suunnitelmissa oli
kokeilla parkourin lisäksi muitakin monipuolisia ja erikoisempia lajeja, mutta kiinnostuneita oli
hankala löytää. Osaltani liikuntatapahtumien järjestelyssä oli myös opettelemista, joten kaikkea
suunnitelmissa ollutta en saanut aikaiseksi järjestää. Seuraavana vuonna on tarkoitus petrata
uusin kuvioin.

Vuonna 2017 liikunnanohjaajana toimi Jarno Huusko.

8. PIENI PUUKELLO
Pieni Puukello ilmestyi vuonna 2017 neljä kertaa (31.3., 24.7., 25.10. ja 21.12.). Lehden
painosmäärä oli 200. Lisäksi teimme yhdessä fuksimajureiden kanssa uusille opiskelijoille
suunnatun Fuksi-Puukellon, jota jaettiin muun muassa yliopiston avajaisissa, osakunnan
fuksitapahtumissa ja vuodenvaihteen jälkeen järjestetyllä perinteisellä Joensuun lukioiden abiinfokierroksella. Fuksi-Puukellon painosmäärä oli 100. Myös Varjopuukello teki paluun
praasniekkojen jatkoille 18. marraskuuta – tällä kertaa äärimmäisen rajatulla kahden
lukukappaleen painoksella.

Lehden päätoimittajina olivat Janne Kangaskesti ja Jani Parviainen, ja toimitussihteerin virkaa
hoiti Emmi Puumalainen. Lisäksi toimituskuntaan kuuluivat Kaisa Kortelainen, Santeri Matikka
ja Alina Riionheimo. Toimituskunnan tuottaman materiaalin lisäksi juttuja kerättiin
osakuntalaisilta, senioreilta ja sidosryhmiltä, mistä esimerkkinä vuonna 2017 satavuotisjuhlaansa
viettänyt Pohjois-Karjalan museo, jonka perustamista Karjalainen Osakunta aikanaan tuki.
Numeroiden sivumäärä oli 14–30. Tänä vuonna useampi numero myöhästyi hieman kolmen
kuukauden tavoitejulkaisuaikavälistä. Lisäksi kolmas numero oli juttumäärältään sangen laiha.
Tavoitteet kuitenkin täyttyivät ja kokonaisuudessaan vuosi oli onnistunut.
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9. KERHOT
9.1 Juristikerho
Virkailijat ja jäsenet

Puheenjohtaja: Antti Silvolahti
Sihteeri: Julia Tsegelnik
Taloudenhoitaja: Emma Rydenfelt
Emäntä: Emma Rydenfelt
Excursiovastaava: Johanna Vihtonen
Phuksivastaava: Mila Mäkipaakkanen

Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Maria
Karpathakis, Iiris Kihlström, Nella Nummela, Iris Pitkänen, Santeri Tiilikainen.

Toiminnasta yleisesti

Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota PohjoisKarjalasta kotoisen oleville Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille
kokoontumispaikka ja mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Kerhon pyrkimyksenä on lisäksi
ajaa jäsentensä etuja sekä pitää yhteyttä kerhon senioreihin, muiden osakuntien juristikerhoihin,
ainejärjestö Pykälän ry:hyn ja Karjalaiseen Osakuntaan.

Toimintaan kuuluivat vuonna 2017 kokoukset (mukaan lukien avoin kokous syksyllä),
vapaamuotoisemmat tapaamiset, excursiot, sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin.
Lisäksi juristikerho järjesti myös seniori-illan keväällä. Seniori-ilta järjestetään vuorovuosittain
Kevätkäräjien kanssa.

Tapahtumat

Kevätkaudella pidettiin 4 kokousta (10.1, 17.2, 27.4, 30.5.) ja syyskaudella 4 kokousta (29.9,
24.10, 9.11 ja 15.12.). Helmikuun kokous oli vuosikokous. Kokous 9.11. järjestettiin avoimena
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kokouksena, jossa SOK:n lakimies ja urheilujuristi Olli Rauste piti alustuksen aiheesta ”Urheilun
kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n toiminta” ja kertoi myös omasta urapolustaan ja
roolistaan CAS:ssa. Joulukuun kokous oli vaalikokous. Kokoukset järjestettiin vaihtelevasti joko
Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla tai jossain ravintolassa, ja niissä kävi keskimäärin 8-10
henkilöä. Myös Juristikerhon senioreita vieraili silloin tällöin kokouksissa.

Toiminnantarkastus pidettiin ystävänpäivänä 14.2.2017 kerhon seniorin Tiia Lehikoisen luona.
Paikalla olivat Juristikerhon kaksi toiminnantarkastajaa sekä kerhon puheenjohtaja ja
taloudenhoitaja vuodelta 2017. Vuoden 2016 puheenjohtaja oli vaihto-opiskelemassa, joten hän
ei päässyt paikalle.

Kerho vieraili laivalla Tallinnassa exculla 18.3. Kerholaiset tutustuivat Tallinnassa mm.
kidutusmuseoon ja saivat sieltä oikeushistoriallista oppia.

Seniori-ilta järjestettiin 26.3. osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla.
Paikalla oli senioreita ja kerholaisia. Hannu Krogerus ja Tapani Tolvanen alustivat tapahtumassa
ja kertoivat omasta urapolustaan sekä työuran aikaisesta kouluttautumisesta.

4.7. kerholaiset kävivät pomppimassa Rush-trampoliinipuistossa.

Elokuussa Juristikerho esitteli toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen
opiskelijoille Pykälä ry:n Punssikahveilla. Joulukuussa kerho kävi katsomassa Pykälä ry:n
musikaalinäytelmän ”Kartelli”. Tämän lisäksi kerholaiset ovat olleet mukana erinäisissä
Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa sekä toimineet oman halukkuutensa mukaan Osakunnan
viroissa.

Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti Juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi
Juristikerhon senioreiden, Karjalaisen Osakunnan sekä Pykälä ry:n sähköpostilistoilla silloin,
kun siihen oli syytä.
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9.2 Frisbeegolfkerho Kiekkokäki
Vuonna 2017 Kiekkokäen aktiivinen Facebook-ryhmä organisoi tapahtumia viikoittain, ainakin
keväällä, kesällä ja alkusyksystä ennen kurakelien saapumista. Puheenjohtaja järjesti neljä
suurempaa tapahtumaa frisbeegolfista kiinnostuneille osakuntalaisille, joihin osallistui niin
kokeneita kuin kokemattomiakin heittelijöitä monesta eri osakunnasta.

Kiekkokäen päätapahtuma vuonna 2017 oli ehdottomasti mestaruuskisat, jotka järjestettiin
21.10.2017 Kivikon frisbeegolf-radalla. Mestaruuskisojen pääpalkinto oli 100€ lahjakortti
Frisbeepoint-liikkeeseen ja sen voitti Olli Ahola (KyO). CTP (Closest To Pin)- kisan voittaja oli
Pekka Perkiö (SatO) ja hän sai 25€ lahjakortin Frisbeepointiin.
Kiekkokäki hankki keväällä myös noin 75€ edestä uusia kiekkoja kerholle aloittelijoiden
käyttöön, jotta osallistumiskynnys kerhon tapahtumiin olisi matalampi.

Vuoden 2017 aikana järjestetyt tapahtumat:


Kiekkokäen aloittelija heittelyt 20.4.2017 Meilahden frisbeegolf-radalla (9 osallistujaa)



Kiekkokäen back to school -viskelyt 25.8.2017 Kivikossa (2 osallistujaa, satoi
kaatamalla)



Rasti DGO:n fuksiaisissa 20.9.2017 (noin 20 osallistujaa)



Frisbeegolfin mestaruuskisat 21.10.2017 Kivikossa (8 osallistujaa)

Kiekkokäen puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Antti Vaaranta.

9.3 Maanpuolustuskerho
Vuonna 2017 maanpuolustuskerho järjesti kolme tapahtumaa: Suunnitteluiltaman 3. maaliskuuta
(6 osallistujaa), ekskursion ampumaradalle 14. marraskuuta (5 osallistujaa) ja uusperinteisen
pikkujuhannuksen 28. marraskuuta (10 osallistujaa).

Maanpuolustuskerhon alkuvuoden suunnitelmissa oli väestönsuojelun alkeiskoulutuksen
järjestäminen Domus Gaudiumin osakuntien väelle, mutta aikatauluongelmien vuoksi nämä
suunnitelmat valitettavasti kariutuivat. Samoin kävi alun perin loppukeväälle suunnitellulle
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ekskursiolle

Parolan

panssarimuseoon.

Kerhon

puheenjohtaja

kantaa

vastuun

näistä

epäonnistumisista.
Syyspuolella vuotta kerhon puheenjohtaja kärsi niin sanotusta ”gonahtamisesta”, mutta kerho
järjesti

silti

ekskursion

ampumaradalle

Hämäläis-Osakunnan

avustuksella.

Tuolle

harjoituskerralle osallistui viisi osakuntalaista, eikä radalle totta puhuen olisi useampaa yhdellä
kertaa mahtunutkaan. Vuoden huipennukseksi marraskuun lopulla kerho järjesti myös
pikkujuhannuksen korvaamaan keväällä muiden tapahtumien alta siirtymään joutuneita
perinteisiä maanpuolustuskerhon pikkujouluja. Ajankohdan siirtymisen vuoksi kerho oli
pakotettu miettimään teeman muutosta. Muuten tapahtuma oli totuttuun tapaan kaikille
osakuntalaisille avoin saunailta, jossa maanpuolustuksellinen sisältö rajoittui toverillisiin
keskusteluihin. Tapahtumaan osallistui kymmenen henkeä.

Vuonna 2017 maanpuolustuskerhon puheenjohtajana toimi Janne Kangaskesti.

9.4 Spielka
Vuoden 2017 aikana järjestettiin kuusi lautapelikerho Spielkan tapahtumaa. Tälläkään kertaa
tapahtumilla ei ollut mitään varsinaista pelillistä teemaa, mitä pyritään kokeilemaan osittain ensi
vuodella. Osakunnalta löytyvien pelien lisäksi peli-illoissa hyödynnettiin kirjaston ja
osakuntalaisten omaa pelitarjontaa, joista suosiota keräsi ainakin tasa-arvoa edistävä Guillotine.

Kesän aikana suoritettiin osakuntatiloissa lautapeli-inventaario, jossa selvitettiin osakunnalla
olevat pelit sekä niiden kunto. Inventaarion seurauksena jouduttiin toteamaan, ettei syksyn
kiireiden seurauksena kaikkien pelien läpikäynti ole mahdollista vaan osa siirtyy seuraavaan
vuoteen.

Useista yrityksistä huolimatta yhteistyötä savolaisten kanssa ei saatu onnistumaan, mutta
parempaa onnea ensi vuodelle. Lisäksi sauna-Spielkaan saapuneet wiipurilaiset tyytyivät lähinnä
jumittumaan Karjalan kuoppaisille teille laadukkaampien pelien sijasta, joten heidän
sivistämisessä riittää hommaa vielä ensi vuodellekin.

23

Peli-iltojen lisäksi lautapelit ovat osakunnalla vapaasti saatavilla ja osakuntatiloissa hengaavien
ihmisten vapaasti käytettävissä myös muina ajankohtina. Spielkan puheenjohtajana vuonna 2017
toimi Samuli Rantala.

Spielkan järjestämät tapahtumat:
9.2.

Vuoden 1. Pelit

2.5.

Spielka 2.0

30.7.

Kesäspielka

19.10.

Saunaspielka

10.11.

Movember moves

10.12.

Jouluspielka

9.5 Kasvusto
Vegaaniseen ruuanlaittoon ja leivontaan keskittyvän Kasvusto

-kerhon ensimmäinen

kokoontuminen pidettiin 18.5. Tilaisuudessa kerhon puheenjohtaja esitelmöi veganismin
perusajatuksista ja syistä. Esitelmän ohessa keskusteltiin aiheesta ja maisteltiin joitain kaupasta
ostettuja sekä kotona tehtyjä ruokia. Paikalla oli yhteensä neljä henkeä.

Ensimmäinen ruuanlaittotilaisuus järjestettiin osakunnan keittiöllä 26.9. Kuuden henkilön
voimin valmistettiin pad thai tofusta, sekä gluteenittomia, sokerittomia banaanimuffineja.

Toinen kokkausilta oli 11.12. Teemana oli seitan, jota tehtiin mausteisten suikaleiden muodossa.
Lisukkeeksi valmistui lohkoperunoita sekä tzatzikia. Kaiken kukkuraksi maisteltiin vielä
persimoneja ”greek style” -juustokkeen kera. Paikalla oli neljä henkilöä.

Kasvuston toiminta jatkuu vuonna 2018. Ajatuksia on heitelty ainakin leivontaillan
järjestämisestä, sekä vegaanisen ”maksalaatikon” kokeilusta. Puheenjohtajana aion jatkossa
rohkaista mukaan enemmän sellaisiakin henkilöitä, joille kasvisruuat eivät ole entuudestaan
tuttuja. Kasvuston idea ei ole toimia vain pienen vegaanipiirin kokkikerhona, vaan tarkoitus on
tutustuttaa kaikkia ihmisiä vegaanisen ruuan monipuoliseen maailmaan.
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9.6 Brunssikerho
Brunssikerhon toiminta käynnistyi vuonna 2016, jolloin kerho kokoontui kaksi kertaa. Kerhon
jäseniksi ei tarvinnut erikseen liittyä vaan tervetulleita olivat kaikki mukaan pääsevät. Kerhon
toimintaperiaate sai jatkoa myös vuonna 2017, ja puheenjohtajana toimi osan vuotta Mari
Reijonen. Keväällä 2017 brunssikerhon puitteissa osakuntalaiset kävivät tutustumassa erääseen
Punavuoressa sijaitsevaan kauniiseen ja maukkaaseen brunssipaikkaan. Osakunta sponsoroi tätä
tapahtumaa yhteensä sen verran, että jokaisen osallistujan maksettavaksi jäi ainoastaan 5 euroa.
Brunssi keräsi kerhon osallistujilta kiitosta laajasta ja värikkäästä valikoimastaan sekä
erityisruokavalioiden huomioon ottamisesta. Brunssille osallistui tuolloin 5 henkeä.

Brunssikerho ei valitettavasti saanut jatkoa brunsseilleen, sillä puheenjohtajan oli harmittavasti
luovuttava virastaan ja hänelle ei saatu enää syksyksi 2017 jatkajaa.

9.7 Teatterikerho
Teatterikerholla ei ollut toimintaa vuonna 2017.

10. TALOUS
Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui säännöllisesti
kerran kuukaudessa ennen osakunnan varsinaista kokousta, sekä kerran kesällä. Tällä
menetelmällä pystyttiin talouteen liittyvät asiat useimmiten valmistelemaan (osakuntaneuvoston
kokouksessa) ja päättämään (osakunnan kokouksessa) saman illan aikana. Vuonna 2017
taloudenhoito koostui suurelta osin rutiinitehtävien parissa. Vuoden alussa tehtiin talousarvio,
toiminta-avustuksen haku ja edellisen vuoden tilinpäätös. Talousarvioissa pysymistä seurattiin
säännöllisesti vuoden aikana ja muutaman kerran myönnettiin lisää rahaa esim. kerhojen
toiminnalle.

Vuonna 2017 aikana selvitimme myös tallelokeromme sisällön. Lokeron avaimet olivat
kadonneet joitakin vuosia sitten. Vaihdoimme sen samalla pienempään lokeroon.

25

Osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan
Karjalaisen Osakunnan tukirahasto. Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n
toiminta-avustuksesta ja lehtituesta. Helsingin yliopisto tuki lisäksi tammikuussa järjestettyä abiinfokiertuetta esittelijäpalkkioilla ja matkakulujen korvauksilla. Osakunnan toiminnalle
merkittävin ja elintärkeä rahallinen tuki saatiin Karjalaisen Osakunnan tukirahastolta.

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA
Karjalaisen Osakunnan opiskelevat jäsenet pitivät tänäkin vuonna tiiviisti yhteyttä jo
valmistuneisiin edeltäjiinsä Seniores Carelienses -järjestössä. Totutusti seniorit olivat läsnä
osakunnan eri juhlissa ja tapahtumissa ja vastaavasti nykyosakuntalaiset vierailivat Seniores
Carelienseksen järjestämissä tapahtumissa. Tämä vastavuoroinen ja monipuolinen yhteistyö on
toiminut mallikkaasti myös vuonna 2017, ja osakuntalaisia onkin kutsuttu ahkerasti
osallistumaan mitä erilaisimpiin seniorijärjestön tapahtumiin ja ekskursioihin, jotka ovat voineet
olla mitä tahansa taidenäyttelyistä perinteisiin kuukausioluisiin. Osakunnan ja seniorien
yhteistyö tukee opiskelijoita sekä henkisesti että taloudellisesti, mistä osoituksena muun muassa
vuonna 2015 yhteisesti perustettu kunniainspehtori Sakari Timosen nimikkostipendi. Vuonna
2017 stipendin sai Santeri Matikka.
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET
Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja
24.1.

18+5

Outi Tiainen

21.2.

17+3

Outi Tiainen

21.3.

11+3

Outi Tiainen

11.4.

14+1

Outi Tiainen

9.5.

12+2

Outi Tiainen

12.9.

17+4

Outi Tiainen

Sihteeri
Laura
Korhonen
Kirsi
Kauppinen
Laura
Korhonen
Laura
Korhonen
Laura
Korhonen
Kirsi
Kauppinen

Muuta

10.10.

10+3

Outi Tiainen

Iina Laak

osa viroista jaossa

7.11.

16+3

Outi Tiainen

23.11.

19+5

Outi Tiainen

Iina Laak
Kirsi
Kauppinen

vaalikokous

5.12.

12+3

Outi Tiainen

Iina Laak

osa viroista jaossa

osa viroista jaossa
osa viroista jaossa
osa viroista jaossa
osa viroista jaossa

osa viroista jaossa

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

Ei jaettu vuonna 2017.

Ansiomerkit

Manuel Ackermann
Satu Tahvanainen

Harrastusmerkit

Antti-Pekka Kössi
Lauri Mauranen
Miina Piipponen
Mari Reijonen

Lipunkantaja

Tatu Räsänen

Varalipunkantaja

Kirsi Kauppinen

Sakari Timosen stipendi

Santeri Matikka

Seniorikannu

Antti Räty

KyO-KO kuppi

Antti-Pekka Kössi

Emännän pienoisavain

Samuli Rantala
Antti Räty

Värienkanto-oikeus

Lehman Benson (Blekingska Nation, Lund)

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT
Inspehtori

Kari Rummukainen

Kuraattori

Outi Tiainen

Varakuraattori

Manuel Ackermann

Sihteeri

Laura Korhonen (kevät)
Iina Laak (syksy)

Taloudenhoitaja

Tatu Räsänen

Isännät

Antti-Pekka Kössi
Lauri Mauranen

Emännät

Satu Karhu
Antti Räty

Toiminnanohjaaja

Kirsi Kauppinen

Tiedotussihteeri

Miina Piipponen
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Fuksimajurit

Eliisa Leppävuori
Mari Reijonen

Vuosijuhlamestarit

Eliisa Leppävuori (kevät, eli vuoden 2017 vuosijuhla)
Kirsi Kauppinen (syksy, eli vuoden 2018 vuosijuhla)
Antti Vaaranta (syksy, eli vuoden 2018 vuosijuhla)

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Jarno Huusko

Historioitsija

Janne Kangaskesti

Kulttuurisihteeri

Kaisa Kortelainen

Ekskursiomestari

Laura Korhonen

Kv-sihteeri

Miina Piipponen

Maakuntasihteeri

Satu Tahvanainen

Vaalipäällikkö

Ei valittu vuodelle 2017.

Valokuvaaja

Aino Turunen

Kappalainen

Kaisa Kortelainen

Liikunnanohjaaja

Jarno Huusko

Puukellon päätoimittajat

Janne Kangaskesti
Jani Parviainen

Puukellon toimitussihteeri

Emmi Puumalainen

Nettivastaava

Miina Piipponen

Asuntovastaavat

Veera Karvonen (Patola)
Jani Parviainen (Vallila)

Apuisännät

Jaakko Jurvanen
Reetta-Stiina Järvinen
Iina Pakarinen
Jani Parviainen
Riikka Raatikainen
Juska Räsänen
Arttu Simonen
Antti Vaaranta

Apuemännät

Kerem Atak
Pinja Heikkinen
Sara Jyrkinen
Samuli Karvinen
Veera Karvonen
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Lydia Lehtola
Laura Pasanen
Oanh Pham
Ville Tanskanen
Osakuntaneuvosto

Juho Eskelinen
Janne Kangaskesti
Eliisa Leppävuori (syksy)
Samuli Rantala
Mari Reijonen (kevät)
Tatu Räsänen
Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta
kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja
tiedotussihteeri.

Toverineuvosto

Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Outi Tiainen (virkansa puolesta)
Anna Eronen
Janne Kangaskesti
Antti Räty (helmikuuhun asti)
Manuel Ackermann (helmikuusta alkaen)

Laulunjohtaja

Juho Eskelinen

Asevastaava

Kimmo Solehmainen

Toiminnantarkastajat

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

Eliisa Leppävuori
Santeri Matikka
Miina Piipponen
Juska Räsänen
Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja
Vallilan asuntovastaavat.

Vuosijuhlatoimikunta

Mari Reijonen
Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isäntä,
emännät, toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja
kappalainen.

Puukellon toimituskunta

Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Alina Riionheimo

Kv-toimikunta

Antti Vaaranta
Jani Parviainen

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Juska Räsänen
Aino Turunen
Antti Vaaranta
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta
fuksimajurit.

Karjala IX -toimituskunta

Janne Kangaskesti
Kiti Haukilahti
Annika Pihlajamäki

Kerhojen puheenjohtajat
Brunssikerho

Mari Reijonen (kevät)

Juristikerho

Antti Silvolahti (WiO)

Kasvusto

Jarno Huusko

Kiekkokäki

Antti Vaaranta

Maanpuolustuskerho

Janne Kangaskesti

Spielka

Samuli Rantala
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Teatterikerho

Ei toimintaa vuonna 2017.

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Antti Räty (puheenjohtaja)
Janne Kangaskesti (sihteeri)
Aino Turunen (ympäristövastaava)

Kiinteistö Oy Artti

Jani Renvall
Miina Piipponen (varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta

Manuel Ackermann
Arto Pohjamo
Eliisa Leppävuori (varajäsen)

Ylioppilasasuntosäätiö

Outi Tiainen (virkansa puolesta)
Niklas Junell
Matti Kuivalainen (varajäsen)

Artin Säätiö

Kaarlo Hakamies
Jani Renvall (vara-asiamies)

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY)
Manuel Ackermann (varajäsen)
HYY:n Osakuntalainen Unioni

Janne Kangaskesti (kevätkokousedustaja)

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV)
Kirsi Kauppinen (syyskokousedustaja)
Itäsuomalainen valtuuskunta – Östfinska delegationen
Outi Tiainen (virkansa puolesta)
Juho Eskelinen
Janne Kangaskesti
Karjalainen Nuorisoliitto

Santeri Matikka

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta

Emma Rydenfelt (sihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Outi Tiainen (virkansa puolesta)
Anna Eronen
Tatu Räsänen
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Kerem Atak (varajäsen)
Seniores Carelienses ry

Outi Tiainen (virkansa puolesta)

Pääsky ry

Ei edustusta vuonna 2017.
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LIITTEET
LIITE 1

Osallistujamäärät osakunnan tapahtumissa 2017
Kts. erillinen liite.

LIITE 2

Tapahtumakalenteri 2017
Kts. erillinen liite.
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