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Morjesta fuksi! Onneksi olkoon opis-
kelupaikasta pääkaupunkiseudun 
korkeakoulussa! Olet tehnyt hienon 
valinnan tullessasi tänne opiskele-
maan. Edessäsi tulee olemaan iki-
muistoinen ensimmäinen opiske-
luvuosi täynnä uusia tuttavuuksia, 
tapahtumia ja kokemuksia. Näitä 
asioita ja paljon muuta pääset koke-
maan poikkitieteellisessä yhteisös-
sä, Karjalaisessa Osakunnassa, joka 
kokoaa yhteen Pohjois-Karjalasta  
lähtöisin olevat pääkaupunkiseudun 
korkeakouluopiskelijat (tai muualta 
kotoisin olevat karjalaismieliset!).

Karjalainen Osakunta on lämmin-
henkinen, poikkitieteellinen opiskeli-
jayhteisö. Osakunta kerää siis yhteen 
nuoria yli koulutusohjelmien. Pääset 
siis tutustumaan muihin fukseihin 
ja vanhempiin opiskelijoihin yli tie-
dekuntarajojen, mitä et välttämättä 
omassa ainejärjestössäsi pääse teke-
mään. Fuksivuotesi osakunnalla tu-
lee koostumaan sitseistä, eli akatee-
misista pöytäjuhlista, teemabileistä, 
kerhotoiminnasta, ehkäpä myös ul-
komaanmatkoista ja tietenkin suu-
resta joukosta osakuntaystäviä! Ak-
tiivisella osakuntatoiminnalla sinulla 
on hyvä mahdollisuus napata myös 
asuntomme ja stipendi heti ensim-
mäisenä opiskeluvuotenasi! Tilamme 
sijaitsevat osoitteessa Leppäsuonka-
tu 11, keskellä Kamppia. Meille sinun 
on siis helppo saapua joka suunnas-
ta! Osakunta on maakunnasta saa-
puneen opiskelijan akateeminen koti 
Helsingissä, joka tarjoaa sinulle uusia 
haasteita, kokemuksia ja ystäviä hyö-
dynnettäväksi koko loppuelämäksesi.

Osakunnalle saapuessasi sinut ot-
tavat vastaan eräs joensuulainen ja 
joku ilomantsilainen. Olemme fuksi-
majurit Antti ja Eliisa ja meidän teh-
tävämme on opastaa sinut opiskelija- 
ja osakuntaelämän saloihin. Älä siis 
epäröi kääntyä puoleemme asiassa 
kuin asiassa! Voit ottaa suoraan yh-
teyttä, sekä tulla moikkaamaan meitä 
osakunnalle. Olemme paikalla usein 
ja varmasti fuksipäivystysaikoihin 
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 19-20, 
sekä tietenkin erikseen sovittaessa.

Fuksivuotesi aikana sinulla on tilai-
suus nähdä ja kokea monenmoista, 
joten ota matkaan hyvä asenne ja 
avoin mieli ja liity rohkeasti osaksi 
Karjalaista Osakuntaa, pientä palaa 
Pohjois-Karjalaa keskellä Helsinkiä! 
Ota ilo irti opiskeluvuosistasi ja hyp-
pää mukaan osakuntalaisten maail-
maan saadaksesi kokemuksia, joista 
et osannut uneksiakaan ennen Hel-
sinkiin tuloa!

Pikaisiin näkemisiin!

Karjalaisin terveisin,

Eliisa ja Antti                               
eliisa.leppavuori@helsinki.fi
antti.vaaranta@helsinki.fi

Tervehdys Karjalaisesta Osakunnasta!
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1. Maksa Karjalaisen Osakunnan jäsenmaksu, ohjeet: www.karjalaine-
nosakunta.fi > fuksit > liittymisohjeet. Jäsenmaksun maksamisen jäl-
keen voit kirjautua osakunnan jäsenrekisteriin.

2. Ensimmäinen mahdollisuus kirjautua osakunnan jäseneksi on Kar-
jalaisen Osakunnan uusien ilta 29.8. kello 18-20 osakunnan tiloissa, 
osoitteessa Leppäsuonkatu 11.

3. HYYn järjestämillä avajaiskarnevaaleilla 3.8. sinulla on oiva mahdolli-
suus tulla tutustumaan kaikkiin Helsingin yliopiston osakuntiin ja liittyä 
myös meidän jäseneksi. 

4. Osakunnan tiloissa järjestetään myös fuksipäivystyksiä koko syys-
kuun ajan joka tiistai ja keskiviikko kello 18-20. 

5. Syksy ja varsinkin opiskelun alkuajat ovat teille hyvät fuksit hyvin 
kiireisiä, joten ei hätää edelleenkään, jos et kerkeä kirjautumaan osakun-
taan heti. Osakunnalla pyörii porukkaa syksyllä paljon porukkaa ja voit 
sopia kirjautumisajan erikseen sinulle sopivaan aikaan laittamalla viestiä 
jommallekummalle fuksimajurille. 

 MITEN LIITTYÄ OSAKUNTAAN 
JA MILLOIN SE ON MAHDOLLISTA?
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1. Mikä on motivaatiotasosi opiskelun suhteen?

A) Jee, pääsin muuttamaan Helsinkiin!
B) Erittäin kova. Kirjat, kynät ja reppu valmiina.
C) Ihan ok, mutta enemmän odotan fuksivuotta.

2. Missä vietät viikonloppusi? 

A) Osakunta
B) Kirjasto
C) Opiskelijasolu

3. Kuinka hyvin tunnet fuksimajurit? 

A) Tutustuttiin osakunnalla, ja ollaan jo kavereita
B) Hyvän päivän tuttuja
C) Nevöhööd

4. Osaatko kertoa kaverillesi Karjalaisen Osakunnan tapahtumista? 

A)  En ihan vielä, luen ensimmäistä kertaa Fuksipuukelloa
B)  Olen ollut avajaiskarnevaaleilta alkaen tietoinen kaikista tapahtumista
C)  Tärkeimmät tapahtumat tulevat kuin apteekin hyllyltä

5. Olen osallistunut myös muihin osakunnan tapahtumiin kuin fuksi-
tapahtumiin (kokouksiin, peli-iltoihin, sählyvuoroihin, vierailuihin 
yms.)?

A) Olen tietoinen tapahtumista, mutten ole vielä ehtinyt osallistumaan
B) Kyllähän mie
C) Kyllä, ja olen ehtinyt käymään jopa muidenkin osakuntien tapahtumissa

6. Tiedän mitä OKN tarkoittaa?

A) Öööh, en
B) Suunnilleen
C) Kyllä, selvitin sen (löytyy mm. tästäkin lehdestä)

7. Tunnistan Karjalaisen Osakunnan värit?

A) Punakeltasininen
B) Punamusta
C) Keltamusta

Fuksitesti
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8. Mitä odotat eniten fuksivuodelta?

A) Uusia ystäviä
B) Opiskelua
C) Bileitä ja juhlimista

9. Mitä jäit kaipaamaan Pohjois-Karjalasta eniten?

A) Luontoa
B) Kotia ja omaa sänkyä
C) Ystäviä

10. Illan juomakulttuurisi?

A) Holiton, kiitos
B) Sangriaa ämpärikaupalla
C) Kannatan Keski-Eurooppalaista sivistynyttä juomakulttuuria

Laske seuraavaksi monta vastausta sait A-, B- ja C-kohtiin. 

Jos sinulla oli eniten A-vastauksia: Tunnut passaavan aika hyvin osakuntapo-
rukkaan! Tulet kaikkien kanssa toimeen, höpötät iloisesti itsestäsi ja päivän 
kuumista puheenaiheista sekä tykkäät osallistua poikkitieteellisiin keskustelui-
hin. Olet hyvä keskustelija ja kuuntelija, ja et heti pelästy karjalaisille tyypillistä 
kovaa äänenkäyttöä.

Jos sinulla oli eniten B-vastauksia: Tervetuloa, olet liittymässä oikeaan paik-
kaan! Tämä osakuntatoiminta on just sinulle mukavaa vastapainoa opiskeluille 
ja pääset viettämään vähän kuin aikaasi kotona, sillä meillä on meininki sellai-
nen osakunnalla. Tunnet itsesi varmasti tervetulleeksi ja kotoisaksi kälättävien 
ja hassunhauskojen karjalaisten keskellä. Voit kysyä meiltä koska vain neuvoja 
tai apua, sillä karjalaiset ovat tottuneet yhteisöllisyyteen. Pääkaupunkiseutuun 
alkaa tottua nopeasti meidän seurassa.

Jos sinulla on eniten C-vastauksia: Sinua on saattanut ensin hieman jännittää 
muutto Helsinkiin ja uuden alku, mutta kun olet saanut Fuksipuukellon käteesi, 
olet jo askeleen lähempänä tunnelmaa, joka vie sinut kuin takaisin Pohjois-Kar-
jalaan. Me Karjalaisen Osakunnan ihmiset ollaan rentoja, auttavaisia, rehellisiä 
ja etenkin nauravaisia. Me osataan käyttää kovaa ääntä, mutta olla myös rauhas-
sa. Meidän kanssa kokee parhaat juhlat, sauna- ja peli-illat, tapahtumat ja kaikki 
muut. Helsinki ei enää tunnukaan vieraalta ja huomaat pian, että ehdit käymään 
kotona yhä harvemmin. 
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Vuosijuhlat – Vuosijuhlat ovat jo-
kaisen osakunnan suurin ja arvokkain 
juhla, vuoden ykkösjuhla. Vuosijuhlil-
la juhlitaan osakunnan syntymäpäiviä 
hienosti pukeutuneena ja upeassa 
ympäristössä mahtavien ihmisten 
seurassa. Vuosijuhlien järjestämis-
vastuussa ovat vuosijuhlamestari ja 
vuosijuhlatoimikunta.

Praasniekat – Karjalaisen Osa-
kunnan kakkosjuhlilla Praasniekoilla 
vaalitaan karjalaista perinnettä muun 
muassa tarjoilemalla karjalaisen 
pitopöydän antimia ja kuuntelemalla 
kappalaisen saarnaa. Praasniekoille 
on erittäin tyypillistä se, että herkulli-
nen ruoka ei tule loppumaan kesken!

Sarvijuhlat – Sarvijuhlat on yh-
dessä Savolaisen Osakunnan kanssa 
järjestettävä perinteinen juhla, jossa 
muistellaan Savo-Karjalaisen Osa-
kunnan hajoamista Savolaiseen ja 
Karjalaiseen Osakuntaan. Sarvijuhlien 
nimi tulee juomasarvesta, joka kiertää 
pöydästä toiseen juhlien aikana. Sarvi 
sisältää mysteeristä juomaa, joka ei 
sarvesta koskaan illan aikana lopu.

Fuksisitsit – Fuksien ensimmäinen 
kosketus akateemisen sitsiperinteen 
maailmaan. Fuksisitsit ovat erinomai-
nen tapa tutustua aktiivisiin vanhem-
piin osakuntalaisiin, sekä tietenkin 
muihin osakuntafukseihin.

Pikkujoulut – Domus Gaudiumin 
osakuntien pikkujoulut ovat joka vuo-
si joulun alla järjestettävä tapahtuma, 
jonka suunnittelevat ja toteuttavat 
osakuntiemme fuksit! Silloin uudet 
osakuntalaiset pääsevät vallankah-
vaan ja saavat järjestää juuri omannä-
köisensä juhlat.

Itsenäisyyspäivä – Itsenäisyyspäi-
vänä fuksit saavat osakuntanauhat 
inspehtorin luovuttamana. Tällöin 
fukseista tulee civiksiä. Itsenäisyys-
päivänä on myös ylioppilaiden soihtu-
kulkue ja Linnan juhlien kisakatsomo.

Juhlainfo
Useimpien opiskelijajärjestöjen tapahtumiin kuuluu pöytäjuhlia 
eli sitsejä, joissa syödään kolmen ruokalajin illallinen juomien kera. 
Osakunnissa pöytäjuhlaperinne on vahva ja sen laadusta on pidetty 
kiinni vuosisatojen ajan. Karjalaisen Osakunnan pöytäjuhliin kuuluu 
maittava ja itsetehty ruoka sekä paljon puhetta, naurua ja laulua. Alla 
listattu Karjalaisen Osakunnan tärkeimmät juhlat:

Miksi sitten juhlimaan? – Fuksina sinulla on mahdollisuus juhlia osakun-
nan tapahtumissa ilmaiseksi tai reilusti alennettuun hintaan. Saat uusia ystäviä 
sekä kokemusta akateeemisista perinteistä turvallisessa ja karjalaisen rennossa 
seurassa. Näiden lisäksi jokaisissa juhlissamme on erittäin hyvää ja maukasta 
ruokaa riittävästi, niin ettei se lopu kesken.
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Alla on lueteltuna joitakin Karjalaisen Osakunnan virkailijoita ja heidän virko-
jaan anagrammeina. Anagrammi on jonkin sanan kirjainten uudelleen järjeste-
lyä siten, että niistä muodostuu uusi sana. Tehtävänäsi on yhdistää oikeat vir-
kailijat oikeisiin virkoihin. Ensimmäinen oikean rivin selvittänyt ja paljastanut 
fuksi saa palkinnoksi Karjalaisen Osakunnan laulukirjan ilmaiseksi, johon voi 
kerätä muistoja mm. sitseiltä! Vastauksesi voit tarkistuttaa jommallakummalla 
fuksimajurilla sähköpostitse tai kasvotusten osakunnan tapahtumissa tai muul-
loin.
Joillakin henkilöillä on hallussaan useampi virka mutta alla olevassa listassa 
vain yksi virka sopii kuhunkin henkilöön.

Karjalaisen Osakunnan 
anagrammivisa

Henkilöt    
1. Kurre Kauniimman   
2. Kolhuinen Jees   
3. Tee Markka   
4. Routa Uninen   
5. Surkeinkin Appi    
6. Anan Varatatti   
7. Rainer Maunula   
8. Kirveen Hankkii   

Virat 
a) kravatti Aurora 
b) hullu ja ajaton 
c) matonhinaaja Joni 
d) Jim, ura fiksu 
e) entä mä? 
f) pisin terho 
g) karia rutto 
h) vauvakaloja

Mukavia pohdiskeluhetkiä! Ehkäpä ensi syksynä juuri sinun nimesi löytää 
tähän listaan anagrammin muodossa =)



Kiekkokäki 
Karjalaisen Osakunnan frisbeegolfkerho 
Kiekkokäki on paikka frisbeegolfista tai 
sen aloittamisesta kiinnostuneille osakun-
talaisille ja heidän ystävilleen. Kiekkokäki 
järjestää yhteisiä kierroksia pääkaupun-
kiseudun frisbeegolfradoille. Toiminnasta 
tiedotetaan Facebook-ryhmässä ”Kiekko-
käki” ja osakunnan sähköpostilistalla. Pu-
heenjohtajana toimii Olli Ahola (KyO).

Juristikerho 
Yhteisosakuntalainen oikeustiedettä 
opiskeleville suunnattu kerho, joka jär-
jestää kokouksia, ekskursioita, juhlia ja 
senioritoimintaa. Juristikerho tiedottaa 
toiminnastaan pääasiassa omalla säh-
köpostilistallaan. Kerholla on myös oma 
Facebook-ryhmä ”Karjalaisen Osakunnan 
Juristikerho”, josta saa lisätietoa kerhon 
toiminnasta. Puheenjohtajana toimii Antti 
Silvolahti (WiO).

Maanpuolustuskerho 
MPK on kerho, joka järjestää aktiviteetteja 
aina ulkoilusta ja museovierailuista erilai-
siin turvallisuuteen liittyviin kursseihin. 
MPK järjestää myös kerholle jo perinteeksi 
muodostuneita pippaloita. Puheenjohtaja-
na toimii Janne Kangaskesti.

Pelikerho Spielka 
Karjalaisen osakunnan kaikille avoin pe-
likerho, joka järjestää peli-iltoja, joissa 
pelaillaan erilaisia lauta- ja korttipelejä 
hyvässä osakuntalaisessa hengessä. Pu-
heenjohtajana toimii Samuli Rantala.

Kasvisruokakerho Kasvusto 
Kasvusto on kiinnostunut vegaanisesta 
ruokavaliosta ja sen mahdollisuuksista. 
Kasvusto järjestää myös omia vegaanisia 
kokkailuiltamiaan. Puheenjohtajana toimii 
Jarno Huusko.

Karjalaisen Osakunnan 
Purjehduskerho
Ehkä se Karjalaisen Osakunnan kerhoista 
merellisin ja lamppuöljyn tuoksuisin on 
Purjehduskerho. Purjehduskerhon tavoit-
teena on tarjota osakuntalaisille erinäisiä 
välillä enemmän ja välillä vähemmän pur-
jehdukseen ja merielämään johdattavia 
elämyksiä. Ennen kölin vesillelaskua on 
tunnelmaan tapana virittäytyä jo hyvissä 
ajoin merimiehen taitoja kuivaharjoitel-
len kertaamalla muun muassa solmujen 
solmimista, mastoon kiipeämistä, sekä tu-
tustumalla eri rommien ja viskien maku-
eroihin. Mukaan kerhon tapahtumiin ovat 
tervetulleita niin tavalliset maakravut kuin 
kokeneet merikarhutkin. Purjehduskerhon 
puheenjohtajana toimii Tatu Räsänen.

Kerhot
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Karjalainen Osakunta on kokoonsa nähden suuri opiskelija-asuntojen tarjoaja: sillä on hallinnas-
saan noin 70 asuntopaikkaa. Asunnot sijoittuvat pääasiassa Vallilaan sekä Oulunkylän lähelle 
Patolaan, molemmat hyvien kulkuyhteyksien päähän.

Asunnoista noin puolet on haettavissa vuosittain maaliskuussa järjestettävässä asuntohaussa.

Asunnon saamiseen vaikuttavat hakijan osakunta-aktiivisuus (0-10 pistettä), opintomenestys 
(0-5 pistettä) ja sosiaalinen asema (0-5 pistettä). Fuksit saavat tasoitusta opiskelumenestyksestä 
ja syksyn opinnot huomioidaan eri tavalla kuin pitempään opiskelleiden. 

PATOLA VALLILA

KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNNOT

Osakunta-aktiivisuus siis kannat-
taa! Osakunnan virkoja hoitamal-
la kerätään ns. aktiivisuuspisteitä, 
joilla on suuri merkitys asuntoja 
haettaessa sillä kaikki hakijat, joilla 
on aktiivisuuspisteitä, ovat haussa 
etusijalla muihin hakijoihin näh-
den. Fuksivuonna aktiivisuuspisteet 
kerrotaan kahdella, joten kannattaa 
ryhtyä virkailijaksi jo fuksina. Vir-
kakausi on yleensä yksi kalenteri-
vuosi (tammikuusta joulukuuhun), 
joten ensimmäisen syksyn saa olla 
ihan rennosti ja katsella ympärilleen 
osakunnan menoa, eikä virkailijaksi 
ryhtyvän suinkaan tarvitse sitoutua 
tehtävään loppuiäkseen.

Asuntoihin ja niiden hakemiseen 
liittyviin kysymyksiin vastaavat 
Vallilan ja Patolan asuntovastaavat 
sekä asuntotoimikunnan puheen-
johtaja, joiden yhteystiedot löydät 
osakunnan nettisivuilta. Jos asun-
tojen hakuaika on päässyt mene-
mään ohitse tai huomaat muuten 
vain kesken kaiken olevasi asuntoa 
vailla, voit ilmoittautua asuntojen 
jonotuslistalle olemalla yhteydessä 
asuntovastaaviin.

Vallilan asunnot
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Vallilan asunnot

Kiinteistö Oy 
Osakunta

  RAUTALAMMINTIE 3 C

  ASUNTOJEN KOOT:  17,5 m2,
  20 m2, 32,5 m2

  VUOKRA: 16,50 €/ m2

Vuokraan sisältyvät vesi ja sähkö, 
kiinteä nettiyhteys, kuntosali, gril-
likatos, kerhohuone, pesutuvat ja 
sauna (yleisiä vuoroja neljänä iltana 
viikossa). Linja-autolla matka Rauta-
tientorille vie noin 15 min. Kumpulan 
kampus on vain kivenheiton päässä 
ja Mäkelänrinteen uimahalli on aivan 
vieressä.

Ylioppilas-
asuntosäätiö

  MÄKELÄNRINNE 5 A

  ASUNTOJEN KOOT: 18 m2,
  28 m2, 47 m2

  VUOKRA: 15,60 - 16,50 €/ m2
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Patolan asunnot

Kiinteistö Oy Artti

  MAAPADONTIE 3 JA 5

  ASUNTOJEN KOOT: 42,5 m2, 60 m2

  VUOKRA: 9,25 €/ m2

Vuokraan sisältyvät vesi ja sähkö, kiinteä nettiyh-
teys, kuntosali, grillikatos, kerho-ja askarteluhuo-
neet, pesutuvat ja sauna (useita yleisiä saunavuo-
roja viikossa).

Asuntojen sijainti ei ole aivan yhtä keskeinen kuin 
Vallilassa, mutta tämän voittaa asuntojen hintata-
sossa. Matka Rautatientorille linja-autolla vie vain 
25 minuuttia.

  MAAPADONTIE 2

  ASUNTOJEN KOOT: 24 m2, 26 m2,
  38 m2, 48 m2

  VUOKRA: 13,25 € - 15,25 €/ m2

Lisäksi Maapadontie 2:ssa on uusia, marras-
kuussa 2013 valmistuneita yksiöitä ja kaksioita. 
Niidenkin vuokraan sisältyvät vesimaksu ja net-
tiyhteys. 
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Patolan asunnot

Inspehtori – Yliopiston professori, joka val-
voo ja edistää osakunnan toimintaa ja ylläpi-
tää suhteita yliopiston suuntaan. Inspehtorik-
si valitaan yleensä osakunnan kanta-alueelta 
kotoisin oleva, tai muuten maakuntaa tunteva 
henkilö. Karjalaisen Osakunnan inspehtorina 
on vuodesta 2013 toiminut teoreettisen alkeis-
hiukkasfysiikan professori Kari Rummukainen.

Kuraattori – Osakunnan puheenjohtaja. Ku-
raattori valvoo osakunnan sääntöjen ja nou-
dattamista sekä pitää yllä osakunnan suhteita 
kotimaakuntaan ja ulkopuolisiin yhteisöihin 
ja henkilöihin. Kuraattorin virka-aika on kaksi 
vuotta ja virkaan valitaan osakunnan toimin-
taan hyvin perehtynyt jo akateemisen loppu-
tutkinnon suorittanut entinen osakuntalainen. 
Erityisistä syistä virkaan voidaan valita myös 
varsinainen jäsen. Karjalaisen Osakunnan ku-
raattorina toimii Juho Eskelinen.

Varakuraattori – Avustaa kuraattoria tämän 
tehtävien hoitamisessa. Toimii myös asuntotoi-
mikunnan ja osakuntaneuvoston puheenjohta-
jana. Karjalaisen Osakunnan varakuraattorina 
toimii Heikki Karvinen.

Taloudenhoitaja – Kuten nimestä voi pää-
tellä, osakunnan taloudenhoitaja vastaa osa-
kunnan talousasioista. Karjalaisen Osakunnan 
taloudenhoitajana toimii Tuomas Puumalai-
nen.

Sihteeri – Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytä-
kirjan ylläpitäminen osakunnan kokouksissa ja 
muiden juoksevien paperiasioiden hoitaminen. 
Karjalaisen Osakunnan sihteerinä toimii Iina 
Laak.

OSAKUNNAN KESKEISIMMÄT
virkailijat

Tiesitkö, että myös sinä voit hakea Karjalaisen Osakunnan virkailijaksi. 
Virkailijana pääset mukaan osakunnan toiminnan ytimeen. Lisäksi vir-
kojen hoitamisesta saa aktiivisuuspisteitä, joista on hyötyä osakunnan 
asuntohaussa.

Inspehtori Kari Rummukainen

Kuraattori Juho Eskelinen

Varakuraattori Heikki Karvinen
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Toiminnanohjaaja – Vastaa osakunnan tapahtumien yleisestä suunnitte-
lusta, laatii toimintasuunnitelmat ja avustaa virkailijoita tapahtumien järjes-
tämisessä. Toiminnanohjaaja tekee paljon yhteistyötä myös muiden Domus 
Gaudiumin osakuntien toiminnanohjaajien kanssa. Karjalaisen Osakunnan toi-
minnanohjaajana toimii Kirsi Kauppinen.

Fuksimajuri – Tutustuttaa uudet osakuntalaiset, eli fuksit, osakuntatoimin-
taan ja järjestää heille osakuntatapahtumia kuten fuksisitsit, fuksipiknik ja fuk-
siaiset. Apuna fuksimajurilla on koulutus- ja rekrytointitoimikunta. Fuksimajuri 
on oivallinen henkilö vastaamaan osakuntaa koskeviin kysymyksiin. Karjalaisen 
Osakunnan fuksimajureina toimivat Eliisa Leppävuori ja Antti Vaaranta.

Isäntä – Vastaa osakunnan pöytäjuhlien juomatarjoiluista ja yleisistä käytän-
nön järjestelyistä. Isännän apuna toimii joukko ahkeria apuisäntiä. Virka ei ni-
mestään huolimatta ole sukupuolisidonnainen, vaan kuka tahansa voi virkaa 
hakea. Karjalaisen Osakunnan isäntinä toimivat Juska Räsänen ja Antti-Pekka 
Kössi.

Emäntä – Jos isäntä vastaa juomapuolesta, niin emännän tehtävänä on valmis-
taa pöytäjuhliin ja muihin tapahtumiin herkulliset ruoat. Emännän apuna toimii 
joukko ahkeria apuemäntiä. Tämäkään virka ei ole sukupuolisidonnainen, vaan 
kuka tahansa voi tähän virkaan hakea. Karjalaisen Osakunnan emäntinä toimi-
vat Kerem Atak ja Pinja Heikkinen.

Laulunjohtaja – Johtaa laulunjohtomiekallaan osakunnan pöytäjuhlissa 
raikuvaa laulua ja pitää huolen siitä, että osakuntien yhteislauluperinne säilyy 
edelleen voimakkaana eteenpäin. Karjalaisen Osakunnan laulunjohtajana toimii 
Lauri Mauranen

16

Stipendit: Onnenmäki- ja Artin Säätiö

Onnenmäki-ja Artin Säätiöt ovat osakuntaa lähellä olevia 
säätiöitä, jotka jakavat vuosittain 300-1500 euron väliltä 
olevia stipendejä. Artin Säätiön stipendejä jaettaessa tär-
kein perusta on osakunta-aktiivisuus, Onnenmäki-Sääti-
ön stipendien jaon ratkaisevat pohjoiskarjalaiset juuret 
ja opintomenestys.
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Nimi: Jarno Huusko
Opintojen aloitusvuosi: 2016
Kotipaikkakunta: Kontiolahti

1. Mitä opiskelet ja miksi?
Muutamia kouluja kokeilleena ja 
osasta valmistuneenakin päädyin 
opiskelemaan esinekonservointia 
Metropolia ammattikorkeakouluun 
syksyllä 2016. Kampuksemme oli 
ensimmäisen vuoden Vantaan Tik-
kurilassa, mutta muutti sen jälkeen 
Helsinkiin Arabianrantaan Metro-
polian keskittäessä toimintojaan. 
Syy kouluun hakemiselle oli se, että 
halusin muutosta yksitoikkoiseen 
tehdastyöhön, jossa aiemmin olin. 
Konservointi valikoitui siksi, että 
siinä yhdistyy historia ja käsillä te-
keminen, jotka molemmat ovat mi-
nua kiinnostavia asioita. Opiskelin 
aiemmin asesepäntyötä ja metal-
lien koneistusta, joten pohja tark-
kuutta ja kärsivällisyyttä vaativaan 
konservointityöhön oli olemassa. 
Historiaa en ole mitenkään eri-
tyisemmin ahminut, mutta jotain 
kiinnostuksesta siihen kertoo se, 
että aikoinaan ylioppilaskirjoituk-
siin lukiessa en paljon muuta pän-
tännytkään kuin historiaa, yksittäi-
siä biologian ja englannin opuksia 
unohtamatta.

2. Mikä on omissa opinnoissa-
si parasta?
Parasta konservoinnissa on sen 
monipuolisuus. Esinepuolella pää-
semme työskentelemään monien 
erilaisten esineiden ja materiaalien 
parissa. Niin kuin kaikilla muilla-
kin aloilla, opimme koulussa vain 
perusteet eri materiaalien konser-
voinnista, ja vasta työelämässä voi 
erikoistuminen johonkin tiettyyn 
materiaaliin tai esineryhmään tul-
la ajankohtaiseksi. Voin olla hyvillä 
mielin siitä, että tällä alalla ei op-
piminen varmasti koskaan lopu, ja 
hyvin erilaisia työskentelymahdol-
lisuuksia on maailma väärällään, 
varsinkin jos uskaltautuu Suomen 
rajojen ulkopuolelle.

Varsinaisten konservointitöiden li-
säksi opintoihimme kuuluu kemiaa, 
museologiaa, taide- ja kulttuurihis-
toriaa sekä hieman kieliä (englanti 
ja ruotsi). Viidentoista opintopis-
teen laajuisia työharjoittelupätkiä 
opintoihin sisältyy kaksi. Suoritin 
juuri ensimmäisen harjoitteluni 
Saksan Münchenissä Baijerin kan-
sallismuseossa.

3. Millaisesta urasta haavei-
let?
Työllisyystilanne konservaattoreil-
la on hieman kaksijakoinen. Yh-
täältä töitä olisi paljon, sillä maassa 
on paljon museoita laajoine kokoel-
mineen, mutta toisaalta rahaa hen-
kilöstön palkkaamiseksi ei vält-
tämättä ole. Moni konservaattori 
toimiikin yrittäjänä tai erilaisissa 
osuuskunnissa tarjoten palvelu-
jaan pienille tai suurille museoille, 
joilla ei ole omia konservaattorei-
ta tai niitä on liian vähän, tai yksi-
tyisille tahoille. Itse työskentelisin 
mieluummin isomman museon tai 

Osakuntalaisten 
urasuunnitelmat
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kokoelmakeskuksen palvelukses-
sa, sillä yrittäjyys ainakaan tällä 
hetkellä ei tunnu kovin houkutte-
levalta vaihtoehdolta. Myös ajatus 
jonkin pienen paikkakunnan pie-
nessä kotiseutumuseossa ainoana 
konservaattorina työskentelemi-
sestä tuntuu rauhoittavalta tulevai-
suudennäkymältä. Illuusion tosin 
katkaisee se tosiasia, ettei tälläisis-
sä paikoissa useinkaan ole konser-
vaattoreita, vaan palvelut ostetaan 
tarvittaessa muualta.

4. Miten päädyit osakunnalle 
ja mikä on osakunnassa pa-
rasta?
Kuulin osakuntien olemassaolos-
ta serkultani, kun kyselin häneltä 
mahdollisuuksista etsiä asuntoja 
pääkaupunkiseudulta. Serkkuni 
kuuluu Pohjois-Pohjalaiseen Osa-
kuntaan, joten pienen tutkailun 
jälkeen totesin alkuperäisenä kon-
tiolahtelaisena Karjalaisen Osa-
kunnan olevan itselleni luontaisin 
vaihtoehto. Vaikka asunnon etsin-
tä toikin minut karjalaisten piiriin, 
olivat osakunnan historia, perin-
teet sekä yhteisöllisyys asioita, joi-
hin mielenkiintoni tarrasi.

Kuten opiskeluissani, on myös Kar-
jalaisessa Osakunnassa parasta sen 
monipuolisuus. Henki on toveril-
linen ja rento, mutta perinteitä pi-
detään silti yllä ja virallisempiakin 
juhlallisuuksia on mistä valita. Tar-
jolla on monenmoista toimintaa, 
joista jokainen voi osallistua mie-
luisimpaan. Ja mikäli mieluisaa 
toimintaa ei ole valmiina, sitä voi 
järjestää itse! Olenkin päässyt osa-
kunnalla toteuttamaan kahta suu-
rinta mielenkiinnon kohdettani; 
liikuntaa sekä vegaaniruuan kok-
kailua. 

5. Mitkä ovat fuksivuotesi 
parhaat osakuntamuistot?
Näistä ylistävistä sanoista huoli-
matta olen osallistunut osakunta-
toimintaan melko vähän. Ikävää 
sanottavaa ei ole ollut mistään ta-
pahtumasta, mutta parasta koke-
musta sai hetken hakea. Lopulta 
esille nousi itsenäisyyspäivän vietto 
vuonna 2016. Päivä oli vallan hieno 
kahvitteluineen, puheineen, osa-
kuntanauhojen jakamisineen, yli-
oppilaiden soihtukulkueineen (kun 
lauloimme kirkkain äänin Kar-
jalaisten laulua presidenttiä ter-
vehtien) sekä jatkobileineen. Olen 
varma, että jatkossakin on luvassa 
kerrassaan huippuja tapahtumia, 
joita voi myöhemmin seniorina 
muistella. Olisi parempi osallistua 
kaikenlaisiin menoihin nyt, ettei 
tarvitsisi vanhana valehdella, niin-
kuin sanotaan.
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Nimi: Salla Toivanen
Opintojen aloitusvuosi: 2017
Kotipaikkakunta: Liperi

1. Mitä opiskelet ja miksi?
Opiskelen nyt toista vuotta logope-
diaa yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa, eli minusta tulee 
jonain päivänä puheterapeutti. Ala-
valintani ei todellakaan ole ollut 
selvä kovin kauan, ja logopediaan 
päädyin sattuman kautta. Lukiossa 
haaveilin psykologian opinnoista, 
ja vasta kolmantena vuonna kuulin 
myös logopediasta, jossa yhdistyy 
psykologia, lääketiede ja puheeseen 
liittyvät ongelmat. Pohdin pitkään 
sekä psykologiaa että logopediaa, ja 
lopullinen alavalintani selvisi mi-
nulle vasta pääsykokeisiin lukies-
sa. Psykologia oli hyvin raskasta ja 
teoriapainotteista, kun taas logope-
dian aiheet tuntuivat heti järkeen-
käyviltä ja mielenkiintoisilta. Pidin 
välivuoden ja päätin viime vuonna 
hakea suoraan logopediaan, osit-
tain siksi että siinä yhdistyy sekä 
käytännönläheisyys, monipuoliset 
opinnot, hyvä työllisyys sekä ihmis-
läheisyys. 

2. Mikä on omissa opinnois-
sasi parasta?
Omissa opinnoissa on parasta kaik-
ki! Logopediaa pääsee vuosittain 
opiskelemaan hyvin pieni ja moti-
voitunut joukko ihmisiä, joten uu-
sia ystäviä löytää helposti. Lisäk-
si luennot aina samojen ihmisten 
kanssa ovat hauskoja, ja kaikki 25 
tulevat hyvin toimeen keskenään. 
Lisäksi aiheet ovat mielenkiintoisia, 
luennoilla on esimerkiksi käsitelty 
lasten kehitystä ja erilaisia mielen-
terveyden häiriöitä. Jo opinnoissa 
korostuu alan käytännönläheisyys, 
sillä pääsemme harjoittelemaan 
terapiatuokioita oikeiden ihmisten 
parissa ensimmäisen kerran jo heti 
toisena vuonna. 

3. Millaisesta urasta haavei-
let?
Urahaaveeni vaihtelevat vielä lai-
dasta laitaan... Olen kiinnostunut 
puhumattomista lapsista ja heidän 
kanssaan työskentelystä. Myös ai-
vovammapotilaiden kuntoutus 
voisi myös olla jotain, mitä haluan 
tehdä. Puheterapeuttien mahdol-
liset asiakasryhmät ovat niin mo-
nipuolisia, että on vaikeaa nimietä 
vain yhtä mielenkiinnon kohdetta. 
Lisäksi haaveilen omasta, yksityi-
sestä yrityksestä, jolloin saisin vali-
ta omat asiakkaani ja työskennellä 
juuri sellaisten vammojen ja ongel-
mien parissa, joista olen itse kiin-
nostunut. 

4. Miten päädyit osakunnalle 
ja mikä on osakunnassa pa-
rasta?
Päädyin osakunnalle hyvin samalla 
tavalla kuin moni muukin, hake-
malla fuksiasuntoja kesän haussa. 
Tosin asunto jäi saamatta, mutta 
kiinnostus osakuntaan jäi elämään. 
Olin kuullut osakunnan toimin-
nasta vain vähän, mutta sen tiesin, 
että tätä kautta saisin paljon uusia 
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ystäviä myös oman pääaineeni ul-
kopuolelta ja pääsisin näkemään 
myös vanhoja tuttavia omalta ko-
tiseudulta. Myös moni muu ystä-
vistäni on jäsenenä oman kotiseu-
tunsa osakunnassa, ja heiltä kuulin, 
miten hauskaa osakuntatapahtu-
mat voivat olla. 
Parasta osakunnassa on juuri ihmi-
set ja hauska seura. Yhteisöllisyys, 
tapahtumat, uudet ja vanhat ystä-
vät. Vaikka tullessani osakuntaan 
en aluksi tuntenut juuri ketään, 
pääsin nopeasti mukaan toimin-
taan ja nyt odotan jo innolla kaik-
kia tulevan syksyn ja talven tapah-
tumia. Fuksivuoteni ei olisi ollut 
läheskään yhtä onnistunut ilman 
osakuntaporukkaa!

5. Älyttömimmät muistot osa-
kunta-ajalta?
Tämä on varmasti vaikein kysymys, 
ja on mahdotonta valita vain yhtä. 
Vuosijuhlat, joissa kaikki pukeu-
tuvat parhaisiinsa, syödään hyvin, 
tanssitaan myöhään iltaan ja pide-
tään hauskaa, olivat ikimuistoiset, 
ja en malta odottaa tämän vuoden 
juhlia! Kokemattomana fuksina 
jännitin juhlia etukäteen, ja oloa-
ni ei ainakaan helpottanut se, että 
minut oli sijoitettu istumaan kau-
as muista fukseista, muiden osa-
kuntien edustajien keskelle. Illasta 
tuli kuitenkin yksi koko fuksivuo-
teni parhaista, ja tutustuin moniin 
uusiin ja upeisiin ihmisiin tuon il-
lan aikana. Myös keväällä järjeste-
tyt Suursitsit eivät olisi olleet yhtä 
hauskaa ilman osakuntaseuraa! 
Hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa en-
sin Senaatintorilla, jatkot osakun-
taseurassa ja illan lopulla löysimme 
itsemme ja uudet tuttumme laula-
massa karaokea klo 3 yöllä!
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Karjalasta Keski-Suomeen… 
ja muualle?

Hei sinä karjalainen fuksi! Mahdat miettiä, miksi Keskisuomalaisen 
Osakunnan jäsen sinulle nyt veisaa, vaikka olet liittynyt Karjalaiseen 
Osakuntaan. Tämä selviää pian. Ensiksi haluaisin kuitenkin onnitella 
sinua aivan mahtavasta valinnasta: osakunta on todella antoisa paik-
ka, jossa pääset toteuttamaan monia haaveita, oppimaan paljon uutta, 
tutustumaan monenlaisiin ihmisiin ja puskemaan itseäsi ulos kuoresta-
si. Henkilökohtaisesti osakunta on antanut minulle aivan valtavasti ja 
jo fuksivuonna huomasin rakastuvani poikkitieteelliseen henkeen, joka 
osakunnalla vallitsee.
Poikkitieteellisyyden lisäksi osakuntainstituutiosta on kuoriutunut 
vuosien varrella myös uusia puolia: osakuntia on monia erilaisia! Vaikka 
olin jo käynyt edustamassa monien osakuntien vuosijuhlissa aikaisem-
min, ensimmäinen todellinen yhteisosakuntalainen rakkauden liekki 
syttyi Filosofisen tiedekunnan promootiossa keväällä 2017. Kyseessä on 
Helsingin yliopiston järjestämä akateeminen valmistumisjuhla, jossa 
oli mukana airuita (apukäsinä toimivia opiskelijoita) eri osakunnista 
ja järjestöistä. Viimeistään kun promootion päättäneessä yökulkuees-
sa marssimme Senaatintorille ja joimme skumppaa auringonnousuun, 
tajusin eläväni eräänlaisessa yhteisosakuntalaisessa hurmoksessa, josta 
en halunnut päästää irti.
Promootiossa tekemäni tuttavuudet avasivat ovia ja antoivat rohkeutta 
tutustua yhä vahvemmin muihin osakuntiin. Olen tämän jälkeen saanut 
muista osakunnista todella tärkeitä ystäviä ja olen siitä ikuisesti kiitolli-
nen. Vaikka omalla osakunnalla toimiminen on tietysti tärkeää, on tässä 
sinulle, karjalainen fuksi, neuvon palanen mukaan tuleville osakunta-
vuosille: uskalla tutustua muihin osakuntiin ja osakuntalaisiin! Lähde 
esimerkiksi edustamaan jonkun vanhemman osakuntalaisen kanssa 
toisen osakunnan vuosijuhliin tai lähde rohkeasti esimerkiksi Osakun-
talaisen Yhteisvaltuuskunnan (OYV) järjestämiin yhteisosakuntalaisiin 
tapahtumiin. Parhaimmassa tapauksessa tutustut aivan uskomattomiin 
ihmisiin ja voit löytää elämänpituisia ystäviä!

Yhteisosakuntalaisin terveisin,

Saara Hopponen
Keskisuomalaisen Osakunnan toiminnanjohtaja
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LYHYT JOHDATUS KARJALAISEN OSA-
KUNNAN

Osakuntalaitoksen juuret ulottuvat Turun 
akatemian alkuaikoihin 1600-luvulle. Alun 
perin osakunnat perustettiin, jotta juopot-
televat ylioppilaat saataisiin jollakin tavalla 
kontrolliin. Virkaa tekevät yliopiston pro-
fessorit määrättiin valvomaan osakuntalai-
sia inspehtorin virkanimikkeen alla. Karja-
laisen Osakunnan tausta on vuonna 1653 
alkunsa saaneessa Natio Wiburgensiksessa, 
eli Wiipurilaisessa Osakunnassa, joka jaet-
tiin yliopiston konsistorin vaatimuksesta 
jäsenmäärältään liian suurena 1833. Toinen 
puoli sai luvan jatkaa aiemmalla nimellä, 
toinen Savo-Karjalaisena Osakuntana. Ny-
kyinen Karjalainen Osakunta syntyi vuoros-
taan Savo-Karjalaisen jakautuessa vuonna 
1905. 

Heti jakamisen jälkeen alkoi Karjalaisen 
Osakunnan mielessä välkkyä omien tilojen 
hankinta. Vanhalla ylioppilastalolla olleet 
tilat olivat käyneet kaikille osakunnille lii-
an ahtaiksi. Vuonna 1907 Karjalainen Osa-
kunta rakennutti Liisankatu 17:ään oman 
osakuntatalon. Talohanke oli kunnianhi-
moinen, mutta ajautui nopeasti ongelmiin 
ensimmäisen maailmansodan myllerryk-
sessä. Konkurssi koitti vuonna 1915 ja Kar-
jalainen Osakunta siirtyi Osakuntatalolle, 
eli Uudelle ylioppilastalolle.

Karjalainen Osakunta oli alkuaikoinaan 
tiiviisti mukana aikansa yliopisto-opiskeli-
joita innoittaneissa ilmiöissä. Esimerkiksi 
jääkäriliikkeellä oli tuolloin vahva jalansija 

osakunnassa ja taiteiden osalta karelianis-
mi oli suosiossa. Kotiseututyö oli suuressa 
arvossa ja osakunta avusti useita maakun-
tansa lukutupia, kirjastoja ja kansakouluja. 
Vuosisadan alkupuolisko oli kotiseutututki-
muksen kulta-aikaa osakunnassa.

Sotavuosina osakunnan naiset lähettivät 
paketteja rintamalle, missä monet tutut 
osakuntatoverit taistelivat. Sota oli raskas 
koettelemus. Moni Karjalaisen Osakun-
nan aktiivi kaatui. Välittömästi sodan jäl-
keen osakunta osallistui karjalaisevakkojen 
avustamiseen, joihin moni osakuntalainen 
itsekin lukeutui. Laaja alue osakunnan pe-
rinteisestä värväys- eli kanta-alueesta jäi 
rajan taakse.

Sotien päätyttyä osakuntaan alkoi virrata 
valtavasti uusia jäseniä. Aiempi ”yleiskarja-
laisuus” jäi taka-alalle ja pohjoiskarjalainen 
maakuntaidentiteetti korostui. Vuosikym-
menten mittaan Karjalaisen Osakunnan 
jäsenmäärä kasvoi ja naisten osuus kohosi 
huomattavasti. Huipussaan osakunnan jä-
senmäärä oli 1088 vuonna 1969, joskin vain 
murto-osa jäsenistä oli aktiivisia osakun-
nassa. Opiskelijamäärän kasvuun osakunta 
reagoi rakennuttamalla opiskelija-asuntoja 
Vallilaan ja Patolaan. Lisäksi osakuntalai-
set olivat mukana Joensuun korkeakoulun 
(nykyisin Itä-Suomen yliopiston Joensuun 
kampus) perustamiseen johtaneessa hank-
keessa.

historiaan
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Euroopan opiskelijat nousivat barrikadeille 
vuonna 1968. Vanha vallattiin ja ylioppilas-
kunnan hallitus vaihtui. Samassa rytäkässä 
Uuden ylioppilastalon vuokria nostettiin 
vanhoillisiksi mustanmaalatuilta vuokralai-
silta mielivaltaiset 400 prosenttia. Tämän 
myötä Karjalaisen Osakunnan oli pakko et-
siä huoneistoa muualta. Yhdessä Wiipurilai-
sen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakun-
nan kanssa karjalaiset vuokrasivat vuonna 
1970 Liisankadulta huoneiston samasta ta-
losta, jonka Karjalainen Osakunta oli raken-
nuttanut vuosisadan alussa.

1970-luvulla vasemmistoradikalismin voi-
makas asema ylioppilaskunnassa ja sen 
edustajien kielteinen asenne osakuntia koh-
taan johti osakuntatoiminnan hiipumiseen. 
Toisaalta myös vanhoilliseksi leimatun Kar-
jalaisen Osakunnan sisällä toimi oma va-
semmistoseura. KOVA:n toiminta kuitenkin 
hiipui muutaman vuoden jälkeen, kuten va-
semmistoradikalismi laajemminkin.

1980-luvulla osakuntatoiminta elpyi. Edel-
tävän vuosikymmenen poliittisuus joutui 
epäsuosioon ja vanhat perinteet pääsivät 
uudelleen arvoonsa. Osakuntatoiminnasta 
muodostui 80-luvulta alkaen aiempaa ren-
nompaa. Samalla maakuntatoiminta ja yh-
teiskunnalliset vaikutuspyrkimykset jäivät 
taka-alalle. Osakunta keskittyi vuosisatoja 
vanhaan rooliinsa opiskelijoiden omana yh-
teisönä.

Vuonna 2009 Karjalainen Osakunta muut-
ti jo tuttujen kymäläisten ja wiipurilaisten 
osakuntanaapuriensa kanssa uusiin tiloi-
hin Domus Gaudiumille Leppäsuonkadulle. 
Siellä osakunta on jatkunut 80-luvun vii-
toittamalla tiellä, uusille toiminnan muo-
doille avoinna ja vuosisataisia perinteitä 
arvostaen. Seuraava sivu Karjalaisen Osa-
kunnan historiassa odottaa kirjoittajiaan, 
uusia ylioppilaita.
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Aktiivi
Osakuntalainen jolle toiminnasta on tulos-
sa elämäntapa. Usein sama asia kuin vir-
kailija.

Civis   
Fuksia opintovuosiltaan vanhempi osa-
kuntalainen.

DGO                           
Domus Gaudiumin Osakunnat. Leppä-
suonkatu 11:n alakerrassa sijaitsevat osa-
kuntatilat ymmärretään yleisesti DGO:ksi.

Emäntä                         
Osakunnan väkevä ja kantava nais- tai 
miesvoima, huolehtii etenkin juhlissa tar-
jottavista eväistä.

Fuksi                  
Ensimmäisen vuoden opiskelija. Elämän-
sä alussa ja oppii nopeasti. Saa osakunta-
värit itsenäisyyspäivänä.

Fuksimajuri                             
Fuksin tuki ja turva osakunnalla. Omis-
tautunut ohjaamaan ja auttamaan juuri 
fukseja näiden alkutaipaleella.

Fuksisitsit                       
Erityisesti fukseille suunnatut sitsit, joissa 
opetellaan sitsikulttuurin perusteet.

Inspehtori
Osakunnan korkein auktoriteetti ja Hel-
singin  yliopiston edustaja osakunnassa. 
Inspehtorina toimii osakuntaan tai maa-
kuntaan yhteyksiä omaava professori.

Isäntä                     
Osakunnan (wo)man in da Haus. Huoleh-
tii osakunnan siisteydestä, viihtyvyydes-
tä, juhlien tarjoiluista sekä vieraista.

Kappalainen
Kappalainen vastaa osakunnan henkises-
tä hyvinvoinnista ja osakunnan perintei-
den ylläpidosta. Loppusyksystä kuullaan 
Praasniekoilla kappalaisen puhe, joka 
tuo ripauksen hengellisyyttä juhlatunnel-
maan.

Kuraattori                    
Osakunnan toiseksi korkein virka. Osa-
kuntatoiminnan organisaattori ja johta-
ja. Kuraattorina toimii joko valmistunut 
tai valmistuvassa oleva osakunta-aktiivi.

Nakki                    
Virkanakki tai pari vuodessa pitää tyl-
syyden, asunnottomuuden ja putkiaivoi-
suuden loitolla. Rentoa tekemistä opiske-
lujen oheen.

OKN                 
Osakuntaneuvosto, eli osakunnan halli-
tus. Valitaan osakuntalaisten keskuudes-
ta vuodeksi kerrallaan. Valmistelee koko-
ukset ja hoitaa erinäisiä juoksevia asioita.

Osakunta                 
Opiskelijoista koostuva yhteisö. Järjestö, 
josta säädetään yliopistolaissa. Alkupe-
räinen opiskelijaryhmittymä. Opiskelun 
tuki, vapaa-ajan viettotapa tai jopa elä-
mäntapa.

Osakuntasanasto
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Osakuntavärit                 
Jokaisella osakunnalla on omat vä-
rinsä, joita kannetaan osakuntanau-
hana erilaisissa tilaisuuksissa. KO:n 
värit ovat punainen ja musta. Vuosi-
en mittaan kyseisten värien käyttö on 
levinnyt moniin muihinkin yhteyksiin 
– maakuntaväreiksi saakka.

Patola               
Opiskelijoiden keskuudessa tunnettu 
kaupunginosa Helsingissä. Osakun-
nan asunnoista noin puolet sijaitsee 
Patolassa. 

Sitsit                  
Akateemiset pöytäjuhlat. Enemmän 
tai vähemmän muodollista kaavaa 
noudattavat juhlat lauluineen, ruo-
kailuineen ja puheineen. Voidaan 
höystää mitä erilaisimmilla teemoilla. 

Seniori
Yliopistolta tai muusta korkeakou-
lusta valmistunut osakuntalainen. Ei 
enää virallisesti osakunnan kirjoilla, 
vaikka osakuntalaisuus onkin ikuista.

Vallila             
Legendaarinen kaupunginosa Hel-
singissä, tuttu etenkin opiskelijoiden 
keskuudessa. Osakunnan asuntojen 
toinen sijaintipaikka.

Virkailija             
Virkanakin sydämeensä ottanut osa-
kuntalainen. Vastuun määrä ja toi-
mialan laajuus vaihtelevat suuresti 
virasta riippuen.

Pieni Puukello/Fuksipuukello
ISSN 0359-1271

Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen Osakunta

Päätoimittaja
Alina Riionheimo
alina.riionheimo@helsinki.fi

Toimitussihteeri
Emmi Puumalainen
emmi.puumalainen@helsinki.fi

Painopaikka
Picaset Oy, Helsinki

Painos
100

Toimitus
Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Tatu Räsänen
Janne Kangaskesti
Eliisa Leppävuori
Antti Vaaranta

Ilmestyminen
kerran vuodessa

Pieni Puukello saa HYY:n 
järjestölehtitukea
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Leppäsuonkatu 11,
sisäpiha



Syksyn tapahtumat
ke 29.8. Uusien ilta vol 1

ma 3.9. Kauden avajaiset + Fuksidiskoetkot
ma 3.9. Fuksidisko

ke 5.9. Uusien ilta vol 2
ti 11.9. Syyskuun kokous

la 15.9. Fuksisitsit
to 20.9. Fuksiaiset

ke 26.9. DGO:n Uusien ilta

la 6.10. Fuksibileet 
ti 9.10 Lokakuun kokous

la 13.10. Sarvijuhlat
pe 26.10. Osakunnat 375

ti 6.11. Marraskuun kokous
la 10.11. Praasniekat
ti 20.11. Vaalikokous

ti 4.12. Joulukuun kokous 
to 6.12. Itsenäisyyspäivä

pe 14.12. Pikkujoulut

Lisäksi järjestämme muita tapaamisia ja ekskursioita, kuten 
peli- tai saunailtoja, ja niistä saa lisätietoa liittymällä sähkö-

postilistalle sekä seuraamalla meitä Facebookissa.

Sähköpostilistalle liittymisohjeet löytyvät osoitteesta 
http://karjalainenosakunta.fi/sahkopostilistat/

Listalta saat tuoreimman tiedon ja myös ilmoituksia esimerkiksi kerhojen toiminnasta, 
josta tieto ei välttämättä aina päädy Facebook- tai kotisivuille. 

Kannattaa siis liittyä listalle!

Karjalainen osakunta @karjalainenosakunta


