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1. YLEISTÄ VUODESTA 2018
Karjalaisen Osakunnan vuosi 2018 sisälsi paljon yhteistyötä. Itäsuomalaisen valtuuskunnan
kautta pidettiin muodollisemmin yhtä itäsuomalaisten osakuntien kesken. Itäsuomalaisuutta
juhlittiin nyt jo perinteisellä tavalla kesäjuhlien muodossa erityisen lämpimässä Uudessa
ylioppilastalossa. Saman katon alla juhlittiin toukokuussa myös DGO:n 45-vuotista taivalta.
Osakuntien yhteisvaltuuskunta järjesti syksyllä Osakunnat 375 -tapahtuman, joka keräsi kasaan
kattavan joukon osakuntalaisia kaikkialta Suomesta. “Länsi-Kampin” yhteisö alkaa myös
vakiintua. Domus Gaudiumin osakuntien kevään yhteissitsit ovat kasvaneet ottamalla mukaan
Keskisuomalaisen Osakunnan ja Satakuntalaisen Osakunnan. SatO:n kanssa on lisäksi ollut
virallista ja epävirallista yhteistoimintaa. Totta kai osakunnalla juhlittiin myös normaalit juhlat.
Alkuvuodesta juhlittiin kuraattorinvaihtoa ja vuosijuhlia, sekä syksyllä fuksisitsejä, Sarvijuhlaa
savolaisten kanssa ja Praasniekkoja.
Kesän aikana toimikunta kävi läpi kaikki osakunnan säännöt ja ohjesäännöt. Tämän pohjalta
syntyi ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka hyväksyttiin syksyn kokouksissa. Sääntöuudistuksen
tarkoituksena oli saada säännöt vastaamaan nykykäytäntöä esimerkiksi poistamalla viimeisiäkin
eroja varsinaisten ja ulkojäsenien välillä. Lisäksi asuntovastaavien virat yhdistettiin yhdeksi
asuntosihteerin viraksi.
Vuoden lopussa saatiin osakunnalle viimein edellisen inspehtorimme Dennis Bamfordin
muotokuva. Inspehtorin vaihtumisesta ehti kulua viisi vuotta ennen kuin taulu saatiin seinälle,
mutta viimein kunniainspehtorin lempeä katse lämmittää meitä salin seinältä.
Edellisenä vuonna aloitettu ystävyystoiminnan palauttaminen Blekingska Nationin kanssa jatkui.
Vierailuja on nyt tehty jo puolin ja toisin. Ulkomaan vierailuja tehtiinkin tänä vuonna osakunnan
ulkomaisiin ystävyystahoihin Lundiin ja Tarttoon.
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2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti
27.1. Kuraattorinvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: 52 henkilöä
Kuraattorinvaihtokaronkka on perinteinen pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma, jossa juhlitaan
kuraattorin ja virkailijoiden vaihtumista. Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden virkailijoille
ilmainen.
13.2. Laskiaissaunailta Domus Gaudiumin osakuntien kesken
Osallistujamäärä: 36 henkilöä
Naapuriosakuntien yhteinen rento saunailta järjestettiin totutusti Domus Gaudiumin kattosaunalla.
14.2. Tanssiharjoitukset
Osallistujamäärä: 26 henkilöä
Osakuntalaiset harjoittelivat yhdessä vanhoja tansseja vuosijuhlia varten.
17.2. Vuosijuhlat
Osallistujamäärä: 64 henkilöä
Karjalaisen Osakunnan 113. vuosijuhlia vietettiin 17.2.2018 GLO Hotel Artissa. Jatkot järjestettiin
Uudella ylioppilastalolla Vinnillä. Tarkempi kuvaus vuoden 2018 vuosijuhlista löytyy osiosta 2.2.
18.2. Sillis, eli silliaamiainen
Osallistujamäärä: 38 henkilöä
Perinteinen vuosijuhlien jälkeinen elvyttävä silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa Domus
Gaudiumilla.
17.3. Senioripäivälliset
Osallistujamäärä: 32 henkilöä
Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita (eli alumneja)
juhlimisen merkeissä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia.
28.3. Liisankadun debatti
Osallistujamäärä: 26 henkilöä
Perinteinen kolmen naapuriosakunnan välinen väittelykilpailu, jonka osakuntien inspehtorit
tuomaroivat.
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12.4. DGO:n konkurssisaunailta & Spielkan peli-ilta
Osallistujamäärä: 29 henkilöä
Saunattomuuden takia presaunapelit muuttuivat illan kestäväksi hyvinvointifestivaaliksi. Muiden
osakuntien uppoutuessa tositeeveiden ei niin ihmeelliseen maailmaan, pääsivät karjalaiset
mindfulness-hengessä huolehtimaan pörröisistä kissanpennuista.
27.4. DGO:n, KSO:n ja SatO:n yhteissitsit
Osallistujamäärä: 134 henkilöä
Domus Gaudiumin osakunnat, Keskisuomalainen Osakunta ja Satakuntalainen Osakunta viettivät
yhteisosakuntalaiset sitsit vappua edeltävässä hengessä.
11.5. Domus Gaudiumin osakuntien 45-vuotisjuhlat
Osallistujamäärä: 60 henkilöä
Osakuntien välistä vapaamuotoisempaa yhteistoimintaa pidettiin keväällä yllä muun muassa
järjestämällä yhteiset sitsit Domus Gaudiumin osakuntien kesken.
24.5. Senaatintorin suursitsit
Osallistujamäärä: 26 henkilöä (Karjalaisesta Osakunnasta)
Suursitsit kokosivat jälleen Senaatintorille liki kaksituhatpäisen joukon opiskelijoita juhlistamaan
niin HYY:n kuin osakuntienkin juhlavuotta.
3.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat
Osallistujamäärä: 65 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 Uudella ylioppilastalolla Nypolenilla.
2.9. DGO:n kaudenavajaiset ja fuksidiskon etkot
Osallistujamäärä: 32 henkilöä
Kaudenavajaiset on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa tavata sekä tuttuja
pitkän kesän jälkeen että uusia fuksejakin. Samalla pidettiin etkoja Bottalla toista kertaa OYV:n
järjestämään fuksidiskoon.
5.9. Uusien ilta numero 2
Osallistujamäärä: 21 henkilöä
Menestyksekkään ensimmäisen uusien illan jälkeen päätettiin järjestää seuraava vastaavanlainen
matalan kynnyksen tapahtuma erityisesti uusille fukseille, jotka etsivät paikkaa opiskelijayhteisöstä.
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Tällä kertaa emännistöä pyydettiin laittamaan tapahtumaan ruokaa. Tämäkin tutustumisiltama oli
menestys, sillä uudet ja vanhat osakuntalaiset tutustuivat toisiinsa ja pitivät hauskaa.
15.9. Fuksisitsit
Osallistujamäärä: 31 henkilöä
Fuksisitsit on uusille osakuntalaisille suunnattu sitsitapahtuma. Fuksit pääsevät nauttimaan
akateemisesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa.
18.9. Vallila-ilta
Osallistujamäärä: 23 henkilöä
Aiemmin fukseja oli otettu vastaan osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla, mutta tällä kertaa
fuksimajurit siirtyivätkin Vallilaan osakunnan asuntojen läheisyyteen. Emäntä oli jälleen loihtinut
tapahtumaan maittavaa ruokaa sangen lyhyellä varoituajalla. Ilta koostui yhdessäolosta, fuksien ja
vanhempien osakuntalaisten tutustuttamisesta toisiinsa ja lautapeleistä.
20.9. Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset
Osallistujamäärä: 56 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.
26.9. DGO:n uusien ilta
Osallistujamäärä: 24 henkilöä
Onnistunut uusien iltojen formaatti laajennettiin DGO:n yhteiseksi uusien illaksi. Paikalla olleet
tutustuivat toisiinsa yhteisosakuntalaisessa seurassa muun muassa seuraleikkien avulla.
6.10. Fuksibileet
Osallistujamäärä: 46 henkilöä
Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset erityisesti fukseille suunnatut juhlat sporttibaari-teemalla.
13.10. Sarvijuhlat
Osallistujamäärä: 56 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.

5

10.11. Praasniekat
Osallistujamäärä: 56 henkilöä
Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. Sen keskiössä ovat
karjalaisen pitopöydän runsaat antimet. Praasniekoista enemmän osiossa 2.3.
14.11. Virkasauna
Osallistujamäärä: 22 henkilöä
Patolan kerhohuoneella järjestetyssä virkasaunassa vanhemmat osakuntalaiset esittelivät fukseille
omia virkojaan ja koettivat löytää itselleen seuraajaa paikallaolijoista, sillä vaalikokous häämötti jo
viikon päässä. Virkojen esittelyn ja markkinoinnin jälkeen osallistujat siirtyivät saunomaan, jonka
jälkeen vuorossa oli pitsan syöntiä ja lautapelien pelaamista.
6.12. Itsenäisyyspäivä
Osallistujamäärä: 37 henkilöä (päiväjuhlassa)
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuuluu perinteisesti osakuntanauhojen ja harrastusmerkkien
myöntämistilaisuus

osakuntatiloissa,

sekä

ylioppilaiden

soihtukulkueeseen

osallistuminen.

Itsenäisyyspäivän juhlapuheen piti osakunnan inspehtori Kari Rummukainen.
14.12. DGO:n pikkujoulut
Osallistujamäärä: 57 henkilöä
Pikkujoulutapahtuma, jossa Domus Gaudiumin osakuntien uudet fuksit järjestävät vapaamuotoista
ohjelmaa osakuntien väelle.

2.2 Vuosijuhlat
Vuonna 2018 Karjalainen Osakunta täytti 113 vuotta. Tällä kertaa vuosijuhliemme pitopaikaksi
valikoitui linnamainen GLO Hotel Art Lönnrotinkadulla. Juhlavieraita oli 65 ja heidän
joukossaan oli perinteisesti vieraita sekä Ruotsin että Viron ystävyysjärjestöistämme. Tänä
vuonna saimme myös nauttia korkea-arvoisesta edustuksesta, sillä Helsingin yliopiston
vararehtori Sari Lindblom edusti yliopistoa juhlissamme. Iloisena voimme todeta myös usean
vuoden tauon jälkeen saaneemme edustuksen ylioppilaskunnaltamme HYY:ltä.
Juhlapuheen piti ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi. Hän puhui ajankohtaisesti sekä
maailman että yliopistomme nykytilasta. Puheen yliopistolle piti civis Manuel Ackermann ja
miehelle puheen piti civis Eliisa Leppävuori.
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Tunnelma juhlan aikana oli arvokas lähtien aina cocktailtilaisuudesta ja päätyen jatkojen
kynnykselle, jotka tänä vuonna järjestettiin yhdessä Savolaisen osakunnan kanssa Uudella
ylioppilastalolla Vinnillä. Jatkoilla vuosijuhlamestaritkin saattoivat viimein hengähtää ja
taputella toisiaan olkapäille hyvin onnistuneiden vuosijuhlien johdosta.
Vuosijuhlamestareina vuonna 2018 toimivat Kirsi Kauppinen ja Antti Vaaranta.

2.3 Praasniekat
Karjalaisen Osakunnan perinteikäs kakkosjuhla Praasniekat järjestettiin lauantaina 10.11.2018
omissa tiloissamme DGO:lla. Paikalla oli 56 iloista juhlavierasta. Juhlan aikana syötiin
karjalaisen pitopöydän antimia, johon kuului olennaisena osana viikkoa ennen juhlaa itse tehdyt
karjalanpiirakat.
Juhlan aikana Karjalainen Osakunta otti vastaan tervehdyksiä muiden osakuntien edustajilta,
sekä nautti Olli Salmelan pitämästä musiikkiesityksestä ja kappalaisen saarnasta. Pöytäosuuden
jälkeen juhlat jatkuivat jatkojen merkeissä.

2.4 Emännistö
Osakunnan emäntinä toimivat vuonna 2018 Kerem Atak ja Pinja Heikkinen. Apuemäntinä
toimivat Emilia Haatainen, Krista Karttunen, Anni Kukkonen, Lydia Lehtonen, Laura Pasanen,
Olli Pitkänen, Alina Riionheimo, Ville Tanskanen ja Siru Tukiainen.
Suurin osa apuemännistä oli virassa ensimmäistä kertaa. Virkailijaperehdytys hoidettiin
kirjallisilla ohjeilla, koulutuskerralla tammikuussa ja ensimmäisten vuorojen yhteydessä
opastuksena. Apuemännät hoitivat vuorot tasaisesti, seitsemän tai kahdeksan kertaa kukin. Laura
Pasanen teki sovitusti puolikkaan viran, vain keväällä.
Vuoroja pyrittiin jakamaan mahdollisimman tasaisesti eri tyyppien mukaan (sitsien alku- ja
loppuillat, kokouskahvit, keskiviikkokahvit), mutta jako ei ollut aivan tasaista emännistön
vuorotoiveiden mukaan. Sitseillä emäntä oli keittiössä aina paikalla johtamassa tapahtumaa,
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kokouskahveilla emäntä oli yleensä paikalla ja keskiviikkokahveilla apuemäntä hoiti
kahvittelutilaisuuden itsenäisesti.
Kevätlukukaudella

emännistö

hoiti

osakunnan

perinteiset

tapahtumat,

kuten

kuraattorinvaihtokaronkan, senioripäivälliset, toiminnantarkastuskaronkan ja kuukausittaiset
kokouskahvit. Lisäksi Domus Gaudiumin osakunnat toteuttivat toisilleen vuosijuhlien sillikset, ja
suursitseillä ruoat tehtiin yhdessä.
Isompina tapahtumina kevätkaudella olivat kuraattorinvaihtokaronkka 17.1., senioripäivälliset
17.3., toiminnantarkastuskaronkka 13.4. ja suursitsit Senaatintorilla 24.5. Näiden lisäksi
järjestettiin luonnollisesti kokoukset kerran kuussa, keskiviikkokahvit viisi kertaa, Liisankadun
debatti ja sillis Kymenlaakson Osakunnalle.
Kuraattorinvaihtokaronkan alkupalana oli valkosipulileipää tomaattipäällisellä. Lihavaihtoehtona
oli täytetyt kanarullat, uunikasviksia, punaviinikastiketta, avokadotahnaa ja perunaa.
Vegaanisena ruokana oli täytetyt paprikat, uunikasvikset, papuja ja kastiketta. Jälkiruokana oli
brownieita, itse tehty Baileys-jäätelö ja vadelmakastike.
Senioripäivällisillä tarjolla oli alkuruokana pinaattikeittoa, pääruokana paneroitua kuhaa
perunapyreen, beurre blancin ja paahdettujen rosmaariiniporkkanoiden kera. Kasvisruoaksi oli
tarjolla tofuricotalla täytettyä raviolia marinara-kastikkeella. Jälkiruoaksi oli suklaafondantia, ja
mokkapaloja allergikoille.
Toiminnantarkastuskaronkassa

alkuruoaksi

oli

toast

skagenia.

Gluteenittomana

vegaanivaihtoehtona oli tarjolla kikherne-vegaanimajoneesisalaattia. Pääruoaksi oli mantia,
turkkilaista ruokalajia joka koostuu jauhelihalla täytetyistä taikinanyyteistä, valkosipulijogurtista
ja minttuisesta tomaattikastikkeesta. Vaihtoehtoisena ruokalajina oli risotto aurinkokuivatuilla
tomaateilla

ja

tateilla.

Jälkiruoaksi

oli

valkosuklaa-sitruunamoussea

sekä

avokado-

suklaamoussea.
Suursitseillä Kymenlaakson Osakunta teki alkuruoan, Wiipurilainen Osakunta pääruoan ja
Karjalainen Osakunta jälkiruoan. Ruoat tehtiin Domus Gaudiumilla, joten ruoaksi piti tehdä
jotain,

minkä

kuljettaminen

oli

kätevää.

Jälkiruoaksi

oli

tarjolla

mansikka-

valkosuklaakääretorttua.
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Syksyllä kokousten, keskiviikkokahvien, fuksigrillailujen ja kunniainspehtori Dennis Bamfordin
muotokuvan julkistuksen lisäksi emännistö järjesti seuraavat isot tapahtumat: fuksisitsit 15.9.,
Sarvijuhlat 13.10., Praasniekkojen piirakkatalkoot 4.11. ja Praasniekat 10.11.
Fuksisitseillä alkupalana oli uunileipiä kasvispäällisellä. Pääruokana oli vegaaneille riisikeko ja
bataatti-currykastike. Lihavaihtoehtona oli tuorejuustolla täytettyä possua, uunikasviksia ja
lihakastiketta. Jälkiruoaksi oli browniekakkua, jäätelöä ja kastiketta.
Sarvijuhlilla tarjolla oli alkupalaksi salaattia, pääruoaksi ankanrintaa, olut-appelsiinikastiketta,
uunikasviksia ja vegaanisena vaihtoehtona pad thai. Jälkiruokana oli minilettuja, suklaakastiketta
ja itse tehtyä pipari-Baileysjäätelöä.
Praasniekoilla oli tarjolla perinteinen karjalainen noutopöytä. Tarjolla oli piirakkatalkoilla
tehtyjä karjalanpiirakoita munavoin kera, porkkanalaatikkoa, lanttulaatikkoa, keitettyjä
perunoita,

karjalanpaistia,

sieni-seitanpataa,

feta-vihersalaattia,

graavilohta,

rosollia,

sienisalaattia turkkilaisittain sekä lanttukukkoa. Jälkiruoaksi oli tarjolla lakkajäädykettä. Sienet ja
lakat olivat peräisin Pohjois-Karjalasta.

2.5 Isännistö
Vuoden 2018 isäntinä toimivat Juska Räsänen ja Antti-Pekka Kössi. Apuisäntinä toimivat Antti
Vaaranta, Jussi Aalto, Arttu Simonen, Iina Pakarinen, Anssi Kaikkonen, Varpu Alenius, Riikka
Raatikainen, Eliisa Leppävuori sekä Laura Keski-Orvola.
Kuraattorin sekä muiden virkailijoiden vaihtumista juhlittiin kuraattorinvaihtokaronkassa 27.1.
Isännistön drinkkikilpailussa drinkkien taso oli vaihteleva, mutta tästä huolimatta ne, ainakin
suurimmalta osin, maistuivat juhlaväelle.
Isännistöstä oli pieni delegaatio auttamassa Juristikerhoa heidän kevätkäräjillään, jotka
järjestettiin 10.3. Isännistö auttoi pöytien ym. purkamisessa pöytäjuhlan jälkeen sekä jatkojen
järjestämisessä. Jatkot sujuivat hyvin ja juristikerholaisilla oli hauskaa.
Senioripäivälliset järjestettiin 17.3. Paikalle saapui mukavasti osakunnan seniorijäseniä ja juhlat
sujuivat isännistön puolesta moitteettomasti.
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DGO:n 45-vuotisjuhlat pidettiin 11.5. Uudella ylioppilastalolla. Karjalainen Osakunta vastasi
juhlien isännöinnistä, wiipurilaiset keittiöstä ja Kymenlaakson Osakunta juhlien jatkoista. Juhlat
aloitettiin isännistön tarjoamalla herkullisella boolilla, ja juhlat sujuivat muutenkin varsin hyvin
oudoista tiloista huolimatta.
Suursitsit pidettiin 24.5. ja Karjalaiselta Osakunnalta oli 26 osallistujaa. Sitsit alkoivat pienellä
hämmingillä, kun DGO:lta otetut kertakäyttöpöytäliinat loppuivat jo wiipurilaisten kohdalla.
Apuisäntä Antti Vaaranta kuitenkin lähetettiin juoksemaan pöytäliinakaupoille ja pöydät saatiin
valmiiksi juuri ennen tarjoiluiden alkamista.
Ennen varsinaista fuksidiskoa DG:llä järjestettiin fuksidiskoetkot 3.9., joista isännistö oli
vastuussa. Etkot sujuivat hyvin ja siitä oli itse kunkin hyvä jatkaa illan päätapahtumaan Bottalle.
Fuksisitsit järjestettiin 15.9. Sitseillä fuksit tutustutettiin osakuntalaiseen sitsikulttuuriin ja kaiken
kaikkiaan sitsit menivät hyvin.
Sarvijuhlan järjestysvuoro oli tänä vuonna karjalaisilla, ja juhla järjestettiin 13.10. Savolaisia
saapui juhlaan sankoin joukoin ja kaikkiaan pöydässä olikin 60 henkeä. Vieraat pääsivät juhlan
aikana perinteiseen tapaan maistelemaan sarvijuomaa, ja hyvinhän se tuntui maistuvan.
Praasniekat järjestettiin 10.11. ja vaikka osallistujia oli peräti 56, oli isännistön puolesta
pöytäjuhla varsin kevyt, sillä perinteiseen tapaan ruoka tarjoiltiin seisovasta pöydästä, jolloin
isännistön vastuulle jäi tarjoilupöydän täyttäminen sekä juomatarjoilu.
Kunniainspehtorin

Dennis

Bamfordin

muotokuva

julkistettiin

pienimuotoisessa

cocktailtilaisuudessa osakunnalla 13.12. Isännät järjestivät paikan päälle kuplivaa sekä auttoivat
emännistöä tarjoilussa.
Karjalainen Osakunta oli vastuussa yhteisten tilojen päivystyksestä tänä vuonna 17.1., 7.2., 28.2.,
28.3., 18.4., 9.5., 19.9., 10.10., 7.11. ja 28.11.
Uutena vastuualueena isännistöllä oli tänä vuonna osakunnan kokousten yleisjärjestelyt eli
tuolien järjestäminen saliin kokousta varten sekä emännistön avustaminen kokoustarjoiluiden
esillepanossa.
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3. MAAKUNTATOIMINTA
Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää ja lisätä osakuntalaisten mielenkiintoa maakunnallisia
asioita kohtaan. Vuonna 2018 maakuntasihteerinä toimi Tatu Räsänen.
Maakuntasihteerin suurimpana tehtävänä on kesäretken järjestäminen. Tämänvuotinen kesäretki
järjestettiin Tohmajärven Potsipäiville 30.6.–1.7. yhdessä Seniores Carelienses ry:n kanssa.
Retkelle osallistujia oli kaikkiaan 11. Tohmajärvellä tutustuttiin viileähköjen alkukesäisten
päivien aikana Potsipäivien torimarkkinoihin, Nymanin talon apteekkimuseoon, Maiju Lassilasta
koostettuun näyttelyyn, sekä Tohmajärven kesäteatterin esitykseen Tulitikkuja lainaamassa.
Lauantain ja sunnuntain välisen yön majoituspaikkana toimi Hotelli Joki Värtsilän kylässä.
Sunnuntaina vierailtiin vielä Värtsilässä Myllymuseossa, sekä Saarion voimalaitosmuseossa,
jonka jälkeen koittikin jo paluumatkan aika. Viikonloppu oli kaikin puolin mitä onnistunein.

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2018 Karjalainen Osakunta piti edellisten vuosien tapaan aktiivista yhteyttä yhteen
virolaiseen

ystävyyskorporaatioon

(Korp!

Vironia,

Tallinna

ja

Tartto)

ja

kolmeen

ystävyysosakuntaan Ruotsissa (Västmanlands-Dala Nation Uppsalassa ja Helsingkrona Nation
sekä Blekingska Nation Lundissa).
Tänä vuonna oli erityisen ilahduttavaa huomata, kuinka ystävyystoimintamme Blekingska
Nationin kanssa on palautunut useiden vuosien tauon jälkeen. Kutsuimme heidät vuosijuhliimme
ja saimmekin Lundista edustajan paikalle. Vastaavasti meiltä lähti kolmihenkinen edustajisto
Lundiin marraskuussa, kun saimme kutsun Blekingska Nationin Höstblot-juhlaan.
Myös Korp! Vironian kanssa yhteistyö on ollut aktiivista edellisten vuosien tapaan. Helmikuussa
järjestettyihin vuosijuhliimme saimme myös Vironian edustajia. Toukokuussa Karjalainen
Osakunta puolestaan vieraili usean hengen voimin Tartossa viettämässä virolaista vappua.
Vuonna 2018 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimi Antti Vaaranta ja toimikunnassa mukana
olivat Aino Turunen sekä Miina Piipponen.
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5. FUKSITOIMINTA
Vuonna 2018 fuksimajureina toimivat Antti Vaaranta ja Eliisa Leppävuori.
Koulutustoimikuntaan kuului 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 yhteistyötä Domus Gaudiumin muiden osakuntien kanssa. Näissä merkeissä
kolmen DG-osakunnan fuksivastaavat kokoontuivatkin jo keväällä 2018 pohtimaan tulevan
syksyn toimintasuunnitelmaa ja monenlaisia tapahtumia.
Suurin ponnistus keväällä oli uuden matrikkelin suunnittelu ja tilaaminen vanhan jo käsiin
hajoavan vuodesta 1983 lähtien toimineen matrikkelin tilalle. Uusi matrikkeli saapui osakunnalle
kesän alussa ja vanha matrikkeli sai arvoisensa paikan osakunnan arkistosta.
Kesällä teimme paljon töitä Fuksipuukellon eteen ja kirjoitimme ja loimme monta Facebooktapahtumaa valmiiksi syksyä ennakoiden. Emme uudistaneet paljoakaan Puukellon sisältöä,
mutta ideoimme seuraavalle fuksimajuriparille paljon hyviä ideoita, jotka löytyvät nyt
fuksimajurin ohjeesta.
Syksyn fuksitoiminta pärähti heti vahvasti käyntiin uusien illalla 29.8. Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun fuksitoimintaa on järjestetty jo orientoivalla viikolla. Kokeilu oli myös pienoinen
jännitysnäytelmä sen suhteen, tuleeko paikalle ylipäätään yhtäkään ihmistä. Tapahtuma oli
kuitenkin suosittu ja paikalle saapui 11 ihmistä, joista fukseja oli viisi. Ensimmäinen
markkinointitapahtuma oli yliopiston avajaiskarnevaalit 3.9.2018. Tarjolla oli makeisia ja
Fuksipuukelloja, jonka lisäksi myimme osakunnan haalarimerkkejä. Osakunnan piste keräsi
yhteen paljon fukseja sekä jo useamman vuoden opiskelleita osakunnasta kiinnostuneita
henkilöitä.
Tässä välissä fuksimajurit tekivät mainontaa Vallilan ja Patolan fuksiasuntoihin: Fuksipuukello
tiputettiin kaikkien fuksiasuntojen postiluukusta sisään.
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Perinteinen fuksipiknik korvattiin vuonna 2018 uusien illalla numero 2 (5.9.2018). Tapahtumaan
osallistui 21 ihmistä, joista fukseja oli 9. Tapahtumassa oli iloinen ilmapiiri ja mielettömän rento
yhteishenki – karjalainen nauru kuului myös asiaan.
Seuraavaksi päästiinkin sitsaamaan 15.9.2018, kun Karjalainen Osakunta järjesti omilleen
fuksisitsit. Sitseillä oli paljon hyvää ruokaa, laulujen ja etiketin opettelua sekä tietysti hyvää
karjalaista seuraa. Sitseille osallistui yhteensä 31 ihmistä, joista fukseja oli 9.
DGO:n yhteisiä fuksiaisia vietettiin Domus Gaudiumin ympäristössä 20.9.2018. Fuksiaisten
teemana oli elämäm_koulu ja me järjestäjät saimmekin nauttia mitä parhaimmista asuista ja
tulkinnoista aiheesta. Fuksiaisissa oli tarjolla monenlaisia rasteja niin sisä- kuin ulkotiloissa, ja
tunnelma oli läpi tapahtuman hyväntuulinen, rento ja rempseä. Tapahtumaan osallistui yhteensä
lähes 60 ihmistä ja heistä noin 26 oli fukseja.
Ei mennyt kauaakaan, kun DGO:n valtasi HYY:n fuksiseikkailu ja meidän rastimme, jossa
vedimme hassun hauskaa Kahoot-tietovisarastia. Arvioiden rastillamme kävi 40-80 henkilöä,
joista löytyi myös kaikkien kolmen Domus Gaudiumin osakunnan fukseja. Fuksiseikkailun
rastista selvittyämme osa lähti jatkamaan iltaansa virallisille jatkoille Circukseen ja osa suuntasi
kotiin. Tässäkin tapahtumassa yhdistimme voimamme KyO:n ja WiO:n kanssa. 6.10.2018
kohtasimme taas kaikkien kolmen osakunnan kesken, kun kellarin täytti fuksibileet sporttibaariteemalla. Kellarissa heitettiin beer pongia ja kisattiin flip cupin mestaruudesta. Bileet kokosivat
yhteen 47 henkilöä, joista fukseja oli noin 10 ja heistä 4 oli Karjalaisen Osakunnan omia.
15.10. järjestettiin ensimmäisen kerran ikinä fuksiekskursio megazonea pelaamaan Salmisaaren
liikuntakeskukseen. Paikalla oli 12 innokasta pelaajaa. Kuolema ei kohdannut ketään oikeasti,
mutta taistelu lasersodan herruudesta kävi kiivaana.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. syksyn fuksit saivat omat osakuntanauhansa ja heistä tuli civiksiä.
Loppuviikosta vuorossa oli pikkujoulut, jotka tuttuun tapaan järjestettiin yhteistyössä DG:n
muiden osakuntien kanssa. Perinteiseen tapaan fuksit suunnittelivat ja toteuttivat juhlan varsin
mallikkaasti. Paikalle eksyi yli 40 innokasta tonttua ja järjestelijöitä paikalla oli kymmenkunta.
Erityisen ilahduttavaa oli aktiivisten fuksien lukumäärä, ja läpi koko syksyn jatkunut innokas
osallistuminen näkyi vuoden viimeisessä tapahtumassa: panostus fuksien puolelta pikkujoulujen
ohjelmaan oli huikea. Kaiken kaikkiaan pikkujouluihin osallistui nelisenkymmentä henkeä.
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Kyseisen fuksivuoden ehdoton kulminoitumispiste oli maakunnassa järjestettävä abi-infokiertue.
Aiemmista vuosista poiketen abi-infokiertue järjestettiin vuonna 2019 viikolla kaksi, koska
loma-ajat sotkivat ennen joulua pidettävät esittelyt. Vuoden 2018, mutta vuonna 2019 pidettävät
infot: Polvijärven lukio, Outokummun lukio, Kiteen lukio, Kontiolahden lukio, Pyhäselän lukio,
Joensuun lyseon lukio, Joensuun normaalikoulun lukio ja Joensuun yhteiskoulun lukio.
Kiertueen pääpointteja on Helsingin yliopiston sekä osakuntamme esittely. Tohmajärvi olisi
kuulunut kiertuepaikkojen listaan myös, mutta mikään esittelypäivämääristä ei sopinut heille.
Viran alussa halusimme tehdä fuksivuodesta 2018 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 2018 aikana matrikkeliin kirjautui pitkin syksyä 21
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 2018 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 2018 toimi varakuraattori Heikki Karvinen. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan
kuuluivat Iina Pakarinen (Vallilan asuntovastaava), Ville Tanskanen (Patolan asuntovastaava),
Kirsi Kauppinen, Miina Piipponen, Juska Räsänen ja Aino Turunen.
Asuntotoimikunta jakoi asuntopaikkoja keväällä ja kesällä. Ensin vuorossa oli keväällä
varsinainen asuntohaku ja kesällä puolestaan fuksiasuntohaku. Asuntoihin liittyvät keskeiset ja
kiireisimmät käytännön asiat, kuten vuokrasopimukset ja asukaslistan ylläpidon, hoitivat
asuntovastaavat. Kevään asuntohaku järjestettiin 14.2.–21.3. ja asuntojenjakokokous pidettiin 24.
maaliskuuta. Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 34 ja asuntoja jaettiin 31. Yksi
hakemus käsiteltiin puutteellisena, koska vaadituissa liitteissä oli puutteita. Eri hakuryhmien
välillä hakumäärät jakaantuivat seuraavasti: ryhmä 1 (osakunnan jäsenet, aktiivit) 20 kappaletta,
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ryhmä 2 (osakunnan jäsenet, ei aktiivit) 11 kappaletta ja ryhmä 3 (ei-osakunnan jäsenet) 2
kappaletta. Tuloksista ei tullut valituksia.
Kevään haussa suosituimpia asuntoja olivat Patolan 42,5 m2:n kaksiot sekä Vallilan yksiöt.
Yhteen Vallilan 47 m2:n asuntoon ja kolmeen Patolan 60 m2:n asuntoihin ei saatu varsinaisessa
haussa tarpeeksi hakemuksia, vaikka osa hakijoista jäi jonotuslistalle. Sen takia osakunta päätti
jakaa asunnot ylimääräisellä asuntohaulla, joka järjestettiin 18.4.–4.5.2018. Määräaikaan
mennessä vastaanotettiin kymmenen hakemusta, joista yksi hylättiin ja kaksi oli puutteellisia.
Hylkäys johtui hakijan asumisoikeuden täyttymisestä, vaikka laskettaisiin mukaan sääntöjen
sallima lisäaika (kaksi vuotta). Puutteellisissa hakemuksissa epäselvyyksiä oli liitteiden kanssa ja
osa liitteistä puuttui. Kaikkiin asuntoihin joka tapauksessa saatiin asukkaat. Asuntotoimikunta
kokoontui 8.5.2018 jakamaan asunnot.
Fuksiasuntohaku järjestettiin 6.6.–6.7.2018. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan internetsivuilla,
pohjoiskarjalaisessa sanomalehti Karjalaisessa sekä osakunnan Facebook-sivuilla. Facebookmainontaa tehostetiin maksullisilla, Pohjois-Karjalan alueelle kohdennetuilla mainoksilla
kymmenen päivän ajan. Samalla sanomalehtimainosten määrä pudotettiin vain yhteen kertaan.
Maksetut mainokset Facebookissa eivät parantaneet asuntohausta tiedotusta, vaikka tilastot
näyttivät hyvää näkyvyyttä. Vuonna 2018 hakemuksia vastaanotettiin 19, kun vuonna 2017
hakemuksia tuli 29.
Asuntotoimikunta kokoontui 12.7. jakamaan fuksiasuntoja. Fuksiasuntohaussa jaettavana oli
yhteensä 11 asuntoa ja soluhuonetta, joista 7 Vallilassa sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia
yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus Academicalla. 19:sta hakemuksesta viisi oli puutteellisia.
Puutteellisuudet johtuivat puuttuvista tai puutteellisista liitteistä. Hakemus katsottiin myös
puutteelliseksi,

jos

hakija

ei

ollut

kotoisin

Karjalaisen

Osakunnan

kanta-alueelta.

Asuntotoimikunta arpoi asunnon saajien järjestyksen. Myös puutteelliset hakemukset arvottiin
järjestykseen omana ryhmänään. Asunnonsaajista kaikki olivat saaneet opiskelupaikan
pääkaupungin korkeakouluista ja asuntoihin löytyi asukkaat. Ylimääräistä vaivaa aiheutti
kuitenkin kesällä tapahtunut vesivahinko yhdessä Vallilan fuksiasunnossa. Tämän takia uusi
asukas ei pystynyt muuttamaan asuntoon syyskuussa. Asunto lienee asumiskelpoinen
joulukuusta 2018 tai tammikuusta 2019 alkaen. Onneksi yksi fukseista kuitenkin asui jo
Helsingissä, joten hän pystyy muuttamaan asuntoon korjauksen valmistuttua. Hyvitykseksi
viivästymisestä asuntotoimikunta myönsi asumisaikaa elokuun loppuun 2020 asti. Normaalisti
asumisaika fuksiasunnossa on vuosi.
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Kokonaisuudessaan asuntotoimikunnan toimintavuosi 2018 oli melko työläs. Kevään asuntohaku
jouduttiin järjestämään kahdessa osassa ja sen lisäksi tuli ylimääräistä selvitettävää muun muassa
vesivahinkojen takia. Karjalaisen Osakunnan asuntoasioiden päivittämiseksi vuoden aikana
järjestettiin kokous, jossa koolla olivat kuraattori, varakuraattori sekä edustajia osakunnan
tukirahastosta ja osakunnan edustajia kiinteistöosakeyhtiöistä, joiden asuntoihin osakunta
valitsee asukkaita. Kokouksen tarkoituksena oli tiedonkulun parantaminen ja ajankohtaisten
asioiden kuuleminen eri kohteita koskien.
Toimintasuunnitelmassa suunniteltiin (fuksi)asuntohaun sähköistämistä, mitä ei kuitenkaan
tehty. Syynä oli kevään asuntohaun aiheuttama ylimääräinen työ sekä tietosuoja-asetuksen
huomioiminen, mikä vaatisi sähköisen järjestelmän tietosuojan huolellisempaa suunnittelemista.
Vuonna 2018 kirjepostin kanssa ei onneksi havaittu ongelmia.
Osakunnan sääntömuutosprojekti aiheutti myös lisätöitä asuntotoimintaan. Virkailija- ja asuntoohjesääntöjen muutosten ansiosta asuntovastaavia ei valittu vuodelle 2019 vaan asuntovastaavat
korvaa asuntosihteeri. Asuntosihteerille myös siirtyy asuntohakujen käytännön järjestelyt
varakuraattorilta. Varakuraattori säilyy kuitenkin asuntotoimikunnan puheenjohtajana vuonna
2019. Asuntosihteeri on nyt siis yksi osakunnan suurista viroista. Käytännön asuntoasioiden
keskittäminen

yhdelle

virkailijalle

pitäisi

parantaa

asuntojonon

hallintaa

ja

asuntohakukäytäntöjä, sillä kaikki tieto on selkeästi yhdellä virkailijalla.
Yhtenä merkittävänä havaintona vuodesta 2018 jää asuntohakemusten pienentynyt määrä kevään
asuntohaussa ja fuksiasuntohaussa. Lisäksi asukkaiden löytäminen suurimpiin asuntoihin vaatii
enemmän mainostusta. Osakunnan asunnot ovat toki houkuttelevia, kunhan mainostusta levittää
myös osakunnan ulkopuolelle. Fuksiasuntohaun pienentyneisiin hakemusmääriin vaikuttaa
kanta-alueelta tulevien fuksien määrä. Fuksiasuntoihin löytää tarvittaessa asukkaita osakunnan
kanta-alueen ulkopuolelta tulevista. Tuleville vuosille asuntojen ja asuntohakujen mainostusta
pitää parantaa eri kanavissa ja kohdentaa tiedotusta tarvittaessa aikaisemmin osakunnan
ulkopuolelle.
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7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta
Vuonna 2018 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Kaisa Kortelainen. Tavoitteena oli
järjestää vuoden aikana eri taiteenlajeihin tutustuttavia ekskursioita niin pienempiin
taidetuotantotaloihin kuin isompiin instituutioihinkin.
Kevätkauden aikana ehdittiin paneutua hyvän kirjallisuuden äärelle sekä käydä konserteissa ja
museossa.

Vuosi

alkoi

konserttivierailulla

21.1.

Kallion

IX

nykymusiikkipäiville.

Avantgardistista nykymusiikkia laidasta laitaan sisällään pitänyt esitys Konepajan Brunossa
houkutteli paikalle kaksi osakuntalaista. Helmikuun 27. päivä vierailimme neljän hengen voimin
Kansallismuseossa, joka olikin parille osallistujalle heidän ensimmäinen vierailunsa kyseiseen
museoon. Kaksi osakuntalaista viettivät illan kirjallisuuden parissa 28.3. kokoontuen lukupiirin
merkeissä tunnelmallisessa Pikku-Vallilassa. Keskustelun aiheena oli George Orwellin Eläinten
vallankumous. Huhtikuussa oli jälleen konsertin vuoro. Tällä kertaa genrenä oli jazz, kun kolmen
osakuntalaisen porukka suuntasi 29.4. kahvila KUUMA:an kuuntelemaan Selma Savolaista
yhtyeineen ja juomaan hyvää kahvia.
Syyspuolella päästiin jälleen museoon, kun kolmen hengen osakuntaretkue marssi 24.11.
HAM:iin. Satuimme museoon juuri sopivasti ilmaisen esittelykierroksen alkaessa, ja saimmekin
antoisan infopaketin taiteilijapari Gilbert & Georgen näyttelystä. Joulukuussa olisi ollut tarjolla
vielä retki osakuntakuorojen perinteikkääseen joulukonserttiin 14.12., mutta joulukiireet olivat
ottaneet ilmeisesti jo osakuntalaisetkin otteeseensa, sillä ekskursio jouduttiin perumaan
ilmoittautumisten jäätyä nollaan.
Järjestettyjen ekskursioiden lisäksi kulttuurisihteeri välitti osakunnan sähköpostilistalle saamiaan
vinkkejä erilaisista kulttuuririennoista.

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Toteutuneita ekskursioita oli vuonna 2018 neljä. Osallistuimme maaliskuussa kovalla
voitontahdolla varustetulla joukkueella Ravintola Kaislan pubivisaan siellä kuitenkaan
suurempaa menestystä saavuttamatta. Osallistujia tapahtumassa oli neljä. Toukokuussa
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kiipeilimme Seikkailupuisto Korkeessa, jossa seikkailijoita oli neljä. Marraskuun ekskursiossa
Yleisradiolle oli mukana kolme ja joulukuun viskinmaistelu-ekskursiolle osallistui niin ikään
kolme osakuntalaista.
Muitakin ekskursioita tarjottiin: mm. Helsingin Sanomille, Linnanmäen iik!weekille ja Fazerin
tehtaalle. Nämä tapahtumat jouduttiin kuitenkin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän takia.
Vuonna 2018 ekskursiomestarina toimi Laura Korhonen.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta
Vuonna 2018 kappalaisen virkaa hoiti Aino Turunen. Kappalainen järjesti vuoden aikana
seuraavat tapahtumat:
2.8.2018 Tutustuminen Malmin hautausmaahan
Osallistujamäärä: 4 henkilöä
8.11.2018 Luostariolutilta
Osallistujamäärä: 9 henkilöä
Lisäksi kappalainen piti puheen Praasniekoilla 10.11.2018.

7.4 Liikunta
Vuonna 2018 osakunnalla liikahdeltiin seuraavissa merkeissä:
Tammikuun 29. päivä kehiytyi seitsemän osakuntamme jäsentä Sörnäisiin Wilhelm Tell ry:n
jousiammuntahallille. Myös väestönsuojana toimivassa tunnelikompleksissa järjestetään
säännöllisesti kaikille avoimia ammuntoja, joissa pääsee tutustumaan jousiammunnan alkeisiin
ohjatusti. Liikuntabudjetista maksettiin puolet kunkin osallistujan pääsymaksusta. Ammuimme
vastakaarijousilla ns. "vaistolla", eli ilman tähtäimiä kuuden metrin etäisyydeltä. Ammunta oli
varsin mukavaa touhua, ja se houkuttelikin harvinaisen monta osakuntalaista mukaan
liikuntatoimintaan.
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Liikunnanohjaajan leipälajina oleva parkour ei kovasta houkuttelusta huolimatta liikauttanut ihan
yhtä montaa osakuntalaista. Vuoden aikana saatiin kuitenkin järjestettyä kaksi harjoitusta
Parkour Akatemian salilla Pasilassa. Maaliskuun 10. päivä sekä heti perään marraskuun 25.
päivä kävimme hyppimässä yhden osakuntalaisen kanssa, joka näytti saavan jonkinlaisen kipinän
harrastukseen...
Liikunnanohjaajan työharjoittelu ulkomailla esti toiminnan järjestämisen maaliskuun ja
toukokuun lopun välillä. Koska kesäkausi osakunnalla on jokseenkin hiljaiselon aikaa,
järjestettiin maaliskuusta seuraava liikuntatuokio vasta elokuun toisena päivänä. Silloin kävimme
verestelemässä perinteisen karjalaisen urheilulajin, kyykän, taitoja kuuden hengen voimin.
Koska sopivaa hiekkakenttää ei Domus Gaudiumin läheltä löytynyt, oli tyytyminen nurmeen
Väinämöisen puistossa lähellä Hietaniemen hautausmaata. Pelaajien lisäksi oli alkuun katsojina
kaksi väkijuomia nauttinutta lomailijaa, jotka varoittelustamme huolimatta uhmasivat terveyttään
(alkoholin lisäksi) myös asettumalla katsomaan kartun viskomista turhan lähelle peliruutuja.
Vaikka kalikka ei aina lentänytkään aivan sinne minne piti, ei vahinkoja onneksi sattunut.
Ehdotus keilausekskursiosta toteutettiin 28.10. Kallion urheilutalolla Fun Bowlingin tiloissa.
Osakunnan piikkiin varattiin kaksi rataa, joihin mahdutettiin viisi pelaajaa. Tunti meni yllättävän
nopeasti, ja taas kerran tuli todettua, kuinka yhtäältä hauskaa, mutta toisaalta turhauttavan
haastavaa keilaaminen onkaan.

8. PIENI PUUKELLO
Pieni Puukello ilmestyi vuonna 2018 neljä kertaa. Lisäksi fuksimajurien kanssa tehtiin
Fuksipuukello.

Päätoimittajana

toimi

Alina

Riionheimo

ja

toimitussihteerinä

Emmi

Puumalainen. Toimituskuntaan kuuluivat Kaisa Kortelainen, Santeri Matikka ja Tatu Räsänen.
Puukelloon saatiin juttuja myös muilta osakuntalaisilta ja senioreilta. Melkein kaikissa lehdissä
olikin ainakin yksi seniorin kirjoittama juttu.
Lehtien sivumäärä oli 16–20 ja Fuksipuukellon sivumäärä oli 28. Kaksi lehden ensimmäistä
numeroa jäivät laihemmiksi, mutta loppuihin numeroihin saatiin enemmän sisältöä. Lehtien
deadlinet venyivät, mutta muuten tavoitteet täyttyivät.

19

9. KERHOT
9.1 Juristikerho
Virkailijat ja jäsenet
Puheenjohtaja: Julia Tsegelnik
Sihteeri: Maria Karpathakis
Taloudenhoitaja: Emma Rydenfelt
Emäntä: Maria Karpathakis, Mila Mäkipaakkanen ja Nella Nummela
Isäntä: Mila Mäkipaakkanen
Excursiovastaava: Iiris Kihlström
Phuksivastaava: Johanna Vihtonen
Sähköpostilistan vastaava: Iris Pitkänen
Seniorivastaava: Antti Silvolahti
Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Santeri
Tiilikainen, Ida Repo, Juho Flinck, Laura Niemi ja Jenna Juureva.
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 vuonna 2018 ovat kuuluneet kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, ekskursiot,
sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin. Lisäksi juristikerho on järjestänyt myös
Kevätkäräjät juhliakseen 84-vuotiuuttaan. Kevätkäräjät järjestetään vuorovuosittain seniori-illan
kanssa.
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Tapahtumat
Juristikerho on kokoustanut kevätkaudella neljä kertaa (9.1., 21.2., 24.4. ja 29.5.) ja syyskaudella
myös neljä kertaa (25.9., 25.10., 21.11. ja 15.12.). Helmikuun kokous on ollut kerhon
vuosikokous. Kerhon syksyyn on aikaisemmin kuulunut myös avoin kokous, jota ei tällä kertaa
kyetty järjestämään. Joulukuun kokous on toiminut vaalikokouksena, jossa valittiin uudet
virkailijat vuodelle 2019. Kokoukset on järjestetty pääosin Karjalaisen Osakunnan tiloissa
Domus Gaudiumilla taikka vaihtoehtoisesti kahvilassa. Vaalikokous on pidetty perinteiseen
tapaan kerholaisen luona. Kokouksissa kävijämäärä on vaihdellut viiden ja kymmenen välillä.
Toiminnantarkastus on järjestetty 12.2.2018 kerhon seniorin Emma Kostamo-Pääkön luona.
Paikalla ovat olleet Juristikerhon kaksi toiminnantarkastajaa, varatoiminnantarkastaja, nykyinen
ja edellisvuoden puheenjohtajat ja taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan virassa on toiminut sekä
2017 että 2018 sama henkilö.
Kevätkäräjät on järjestetty 10.3.2018 osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla. Kevätkäräjät
järjestetään joka toinen vuosi juhlistaakseen pitkäikäistä Juristikerhoa. Vuonna 2018 kerho on
täyttänyt 84 vuotta. Osallistujia oli 32 henkilöä, joista senioreita seuralaisineen oli 20.
Kevätkäräjien yhteydessä kerho vieraili ekskursion merkeissä seniorijäsen Olli Rausteen
työpaikalla SOK:lla.
Juristikerhon seniori Jukka Hämäläinen oli kutsunut kerholaiset ekskursiolle Hanselille, joka on
julkisiin hankintoihin erikoistunut yritys. Ekskursio toteutui 4.4.2018.
Juristikerholla on ollut vapaamuotoista toimintaa myös kesällä. Kerho on tehnyt ekskursion
Suomenlinnan kesäteatteriin 20.6.2018, jolloin näytelmä on ollut Yksi lensi yli käenpesän.
Lisäksi kerholaiset ovat tavanneet vapaamuotoisella piknikillä, jolloin on suunniteltu kerhon
näkyvyyttä syksyn phuksitapahtumissa.
Elokuussa Juristikerho on esitellyt toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen
opiskelijoille Pykälä ry:n Punssikahveilla. Joulukuussa kerho on käynyt katsomassa Pykälä ry:n
musikaalinäytelmän Vain tehdas rajana. Tämän lisäksi kerholaiset ovat olleet mukana erinäisissä
Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa sekä toimineet oman halukkuutensa mukaan osakunnan
viroissa.
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Tapahtumista on pääasiallisesti tiedotettu Juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi
Juristikerhon senioreiden, Karjalaisen Osakunnan sekä Pykälä ry:n sähköpostilistoilla silloin,
kun siihen on ollut syytä.

9.2 Kasvusto
Vegaaniseen ruuanlaittoon keskittyvän Kasvusto-kerhon toinen ja viimeinen vuosi koostui
neljästä kokkailutuokiosta. Toiminta aloitettiin tammikuun 28. päivä hampurilaisillan merkeissä
DGO:lla. Kaupasta ostettujen leipästen väliin synnytettiin mustapapupihvejä, porkkanaslawta
sekä ex tempore -tomaattikastiketta, ja sekaan viipaloitiin lisäksi vielä avokadoa. Hihasta
ravisteltiin vielä resepti jälkiruuaksi paistetuille kekseille, jotka muistuttivat lopulta ehkä
pikemminkin skonsseja. Osakuntalaisia oli paikalla neljä.
Maaliskuun seitsämäntenä päivänä lähdettiin Välimeren tunnelmiin tapaksia näpräillen.
Osakunnan keittiössä valmistui cashew-juustoketta, guacamolea, paistettuja juureksia sekä
alkoholitonta sangriaa, joita maisteltiin kaupasta napatun patongin kera. Jälkipaloiksi tehtiin
vielä suklaaherkkusia turrónien hengessä. Ilmestyipä paikalle pullo punaviiniäkin. Tapas-iltaan
osallistui kolme henkilöä.
Kesällä

13.6.

järjestettiin

kauden

mukaisesti

pienimuotoiset

grillajaiset

Vallilassa

Rautalammintie 3 B:n grillipaikalla. Tapahtumaan ilmoittautui ennakkoon lisäkseni neljä
karjalaista, mutta joukkoon värvättiin grillin jo kuumentuessa vielä kolme lisää. Yrittipä jokunen
lokkikin osingoille. Kaupan vegaanipihvien ja -nakkien lisäksi grillattiin bataatteja, joita
siirreltiin ääntä kohti keitettyjen pottujen, patongin sekä salaatin kera. Jälkiruuaksi käristeltiin
banaaneja suklaahöystöllä.
Vuoden, ja koko Kasvuston toiminnan, kruunasi marraskuun 22. päivä järjestetty jouluteemainen
ruuanlaittotuokio osakunnan keittiöllä. Uuniin sujahti runsaasti täytteitä sisältänyt focacciatyyppinen leipä sekä punajuuri-tofumureke, jonka paistamisesta meinasi tulla katastrofi. Löysä
taikina saatiin kuitenkin ensihätäilyn jälkeen pelastettua, ja siitä valmistui lopulta oikein
hyvänmakuinen paisti! Kylmiksi lisukkeiksi tehtailtiin munakoiso"silliä" sekä porkkalaa
pikaversiona. Juomaksi valikoitui kaupan valmis kotikalja, jonka maku jätti kuitenkin
toivomisen varaa. Jouluruuanlaittoon oli ilmoittautunut kuusi osakuntalaista, joiden lisäksi
paikalle ilmaantui yksi henki lisää. Ruokaa riitti kuitenkin kaikille.
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9.3 Kiekkokäki
Vuonna 2018 frisbeegolfkerho Kiekkokäen toiminta koostui pääasiassa kerhon jäsenten
keskenään sopimista kierroksista pääkaupunkiseudun frisbeegolfradoilla, aktiivisen kauden
ollessa kevään ja alkusyksyn välisenä aikana. Tämän lisäksi Kiekkokäki järjesti kolme isompaa
tapahtumaa, ja otimme osaa DGO:n fuksiaisiin.
Kiekkokäen päätapahtumana vuonna 2018 toimi kerhon mestaruuskilpailu, joka järjestettiin
Talin frisbeegolfradalla 6.10. Kahden kierroksen kisan haastavalla radalla voitti Olli Ahola
Kymenlaakson Osakunnasta. Toiseksi kisassa sijoittui Lauri Mauranen. Palkintoina myönnettiin
voittajalle 80 euron, ja toiseksi sijoittuneelle 40 euron lahjakortit Powergrip-liikkeeseen. Lisäksi
kisassa järjestettiin molemmilla kierroksilla CTP (Closest to pin) –kilpailu. Palkintoina
myönnettiin värjäyssettejä. Nämä menivät Roope Vaittiselle ja Joonas Vaittiselle.
Erityisenä hankintana Kiekkokäki hankki itselleen mestaruuspokaalin, joka myönnetään
mestaruuskisojen voittajalle. Palkintoon on jatkossa mahdollisuus kaivertaa myös voittajien
nimet.
Vuoden 2018 tapahtumat:
11.2. Pre-laskiaiskilpailut (6 osallistujaa)
2.5. Kiekkokäen excursio Ford Disgolfparkiin (6 osallistujaa)
20.9. DGO:n fuksiaisten rasti (2 osallistujaa + tietenkin fuksit)
6.10. Kiekkokäen mestaruuskilpailut (7 osallistujaa)
Kiekkokäen puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Olli Ahola Kymenlaakson Osakunnasta.

9.4 Kyykkäkerho
Karjalaisen Osakunnan kyykkäkerho on noussut tuhkasta uljaampana kuin koskaan. Kerhon
päätavoitteena on harjoituttaa osakunnan joukkue vuosittaisiin kyykän MM-kisoihin.
Syksyllä 2018 kerho järjesti yhdet treenit asianmukaisine juomineen. Toisetkin oli tarkoitus
pitää, mutta marraskuun iltojen pimeys teki järjestämisestä hankalaa. Helmikuun MM-kisoihin
on lähdössä kahdeksan urheaa kyykkä-atleettia, onnea matkaan!
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Kyykkäkerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Lauri Mauranen.

9.5 Maanpuolustuskerho
Maanpuolustuskerho ei järjestänyt toimintaa vuoden 2018 aikana.

9.6 Purjehduskerho
Purjehduskerho ei järjestänyt toimintaa vuoden 2018 aikana.

9.7 Saunakerho
Saunakerho heräsi vuonna 2018 taas vuoden tauon jälkeen henkiin. Toiminta rajoittui kahteen
ekskursioon, jossa kerhon budjetin avulla pystyttiin tarjoamaan osakuntalaisille ylellisiä
saunakokemuksia huokeahkoon hintaan. Keväällä kerho suuntasi kohti Helsingin Hernesaarta
Löylyyn, jossa perinteisen saunan ja avantouinnin lisäksi oli tarjolla myös savusauna.
Osallistujia oli 9 ja kokemus oli kaikille mieleinen.
Syksyn puolella kerho järjesti yhteiset löylyhetket toisessa uudessa julkisessa saunassa Helsingin
keskustassa, Altaalla. Merivesialtaan käyttöaste jäi pieneksi, mutta lämminvesiallas nautti sitäkin
suuremmasta suosiosta ja yhteinen kylpy- ja sauna-aika venyi reippaasti yli kahteen tuntiin.
Tämäkin retki keräsi yhteensä 10 osallistujaa.
Kerhon puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Manuel Ackermann.

9.8 Spielka
Spielka ehti vuonna 2018 järjestämään 6 tapahtumaa, joiden osallistujamäärä osaltaan välillä
yllätti puheenjohtajankin. Edellisistä vuosista poiketen tänä vuonna järjestymään saatiin pari
teemallista

peli-iltaa

sekä

käynnistymään

yhteistyötä

muidenkin

osakuntien

kanssa.

24

Kissavideoiden korvaajana päästiin tutustumaan kissanpentujen hyvinvointiin sekä kansakuntien
erilaisiin kohtaloihin.
Vuoden päätteeksi saatiin käynnistettyä yhteistyö Satakuntalaisen Osakunnan kanssa
yhteispelien merkeissä, minkä seurauksia voi kenties havaita tulevina vuosina. Kaapin
jäämistöistä löytyy vielä muutama peli ensi vuoden kokeiluihinkin.
Peli-iltojen lisäksi lautapelit ovat osakunnalla vapaasti saatavilla ja osakuntatiloissa hengaavien
ihmisten vapaasti käytettävissä myös muina ajankohtina. Spielkan puheenjohtajana vuonna 2018
toimi Samuli Rantala.
Spielkan järjestämät tapahtumat:
9.3. Spielkan avaus
12.4. Spielkan kissapelit
14.9. Spielka is coming
23.10. Spielkan paluu
18.11. Spielka goes extreme
2.12. KO-SatO goes lautapelit

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. Osakuntaneuvosto
keskusteli Facebook-ryhmän avulla osakunnan hallintoon ja talouteen liittyvistä ajankohtaisista
asioista myös kokousten välillä.
Osakunnalla oli suuria vaikeuksia löytää taloudenhoitajaa vuodelle 2018 ja uusi taloudenhoitaja
saatiin valittua vasta tammikuun kokouksessa. Vuonna 2018 taloudenhoito koostui suurelta osin
rutiinitehtävien parissa. Vuoden alussa tehtiin talousarvio, toiminta-avustuksen haku ja edellisen
vuoden tilinpäätös. Talousarvioissa pysymistä seurattiin säännöllisesti vuoden aikana. Vuoden
2018 aikana toteutettiin kaksi isompaa hanketta, antiikkisohvan restauroiminen sekä emeritus
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inspehtori Dennis Bamfordin muotokuva. Näihin hankkeisiin haettiin lisärahoitusta Karjalaisen
Osakunnan tukirahastolta.
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
Osakunnan yhteys entisten jäsenten keskuudessa toimivan Seniores Carelienses ry:n kanssa
säilyi vahvana. Menneenä vuonna erityisesti osakunnan kesäretki tehtiin yhdessä seniorijärjestön
kanssa. Senioreiden tapahtumat ovat avoimia myös osakuntalaisille ja monet tapahtumista
järjestettiin osakunnan tiloissa. Perinteiset senioripäivälliset kokosivat myös nykyiset ja
aikaisempien vuosikymmenien osakuntalaiset samaan pöytään. Toki seniorit ovat löytäneet
edelleen tiensä myös muihin osakunnan juhliin, erityisesti vuosijuhliin. Seniorit tukevat
osakunnan lehden toimittamista rahallisesti ja yhdessä senioreiden kanssa jaetaan Simo Brofeldt
ja Sakari Timosen stipendi.
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET
Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja

Sihteeri

Muuta
osa viroista jaossa

23.1.

11+4

Juho Eskelinen

Iina Laak

6.2.

11+3

Juho Eskelinen

Iina Laak

13.3.

12+4

Juho Eskelinen

17.4.

13+3

Juho Eskelinen

8.5.
11.9.

13+4
18+4

Juho Eskelinen
Juho Eskelinen

edustuspaikkoja
jaossa
YOAS:n
hallituksen
Iina Laak jäsenpaikat jaossa
Kirsi
edustuspaikkoja
Kauppinen
jaossa
Iina Laak osa viroista jaossa

9.10.

10+6

Juho Eskelinen

Iina Laak

6.11.

11+4

Juho Eskelinen

20.11.

26+5

Iina Laak
Emmi
Juho Eskelinen Puumalainen

4.12.

13+3

Juho Eskelinen

Iina Laak

Iina Laak

vaalikokous
osa viroista jaossa

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

Ei jaettu vuonna 2018.

Ansiomerkki

Kirsi Kauppinen

Harrastusmerkit

Jarno Huusko
Eliisa Leppävuori
Emmi Puumalainen
Juska Räsänen
Aino Turunen
Antti Vaaranta

Lipunkantaja

Lauri Mauranen

Varalipunkantaja

Miina Piipponen

Sakari Timosen stipendi

Kaisa Kortelainen

Seniorikannu

Heikki Karvinen

KyO-KO kuppi

Samuli Rantala

Emännän pienoisavain

Satu Karhu (Myönnetty, mutta ei jaettu.)

Värienkanto-oikeus

Lehman Benson

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT
Inspehtori

Kari Rummukainen

Kuraattori

Juho Eskelinen

Varakuraattori

Heikki Karvinen

Sihteeri

Iina Laak

Taloudenhoitaja

Tuomas Puumalainen

Isännät

Antti-Pekka Kössi
Juska Räsänen

Emännät

Kerem Atak
Pinja Heikkinen

Toiminnanohjaaja

Kirsi Kauppinen

Tiedotussihteeri

Juska Räsänen

Fuksimajurit

Eliisa Leppävuori
Antti Vaaranta

Vuosijuhlamestarit

Kirsi Kauppinen (kevät, eli vuoden 2018 vuosijuhla)
28

Antti Vaaranta (kevät, eli vuoden 2018 vuosijuhla)
Salla Kuittinen (syksy, eli vuoden 2019 vuosijuhla)
Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Jarno Huusko

Historioitsija

Kaisa Kortelainen

Kulttuurisihteeri

Kaisa Kortelainen

Ekskursiomestari

Laura Korhonen

Kv-sihteeri

Antti Vaaranta

Maakuntasihteeri

Tatu Räsänen

Vaalipäällikkö

Manuel Ackermann

Valokuvaaja

Aino Turunen

Kappalainen

Aino Turunen

Liikunnanohjaaja

Jarno Huusko

Puukellon päätoimittajat

Alina Riionheimo

Puukellon toimitussihteeri

Emmi Puumalainen

Nettivastaava

Juska Räsänen

Tietosuojavastaava

Juho Eskelinen

Asuntovastaavat

Iina Pakarinen (Vallila)
Ville Tanskanen (Patola)

Apuisännät

Jussi Aalto
Varpu Alenius (kevät)
Anssi Kaikkonen
Laura Keski-Orvola (syksy)
Eliisa Leppävuori
Iina Pakarinen
Riikka Raatikainen
Arttu Simonen
Antti Vaaranta

Apuemännät

Emilia Haatainen
Krista Karttunen
Anni Kukkonen
Lydia Lehtola
Laura Pasanen
Olli Pitkänen
Alina Riionheimo
Ville Tanskanen
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Siru Tukiainen
Osakuntaneuvosto

Juho Eskelinen
Heikki Karvinen
Kirsi Kauppinen
Iina Laak
Eliisa Leppävuori
Miina Piipponen
Tuomas Puumalainen
Juska Räsänen
Olli Salminen
Antti Vaaranta

Toverineuvosto

Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Juho Eskelinen (virkansa puolesta)
Kirsi Kauppinen
Janne Kangaskesti
Manuel Ackermann

Laulunjohtaja

Lauri Mauranen

Toiminnantarkastajat

Harri Hietala
Arto Pohjamo

15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT
Asuntotoimikunta

Kirsi Kauppinen
Miina Piipponen
Juska Räsänen
Aino Turunen
Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja
Vallilan asuntovastaavat.

Vuosijuhlatoimikunta

Salla Kuittinen (syksy)
Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isäntä,
emännät, toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja
kappalainen.
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Puukellon toimituskunta

Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Tatu Räsänen

Kv-toimikunta

Miina Piipponen
Aino Turunen

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Aino Turunen
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta
fuksimajurit.

Nettisivutoimikunta

Juska Räsänen
Jussi Aalto
Kerem Atak
Eliisa Leppävuori
Miina Piipponen
Antti Vaaranta

Sääntötoimikunta

Juho Eskelinen
Heikki Karvinen
Kirsi Kauppinen
Miina Piipponen
Juska Räsänen

Kerhojen puheenjohtajat
Juristikerho

Julia Tsegelnik

Kasvusto

Jarno Huusko

Kiekkokäki

Olli Ahola

Kyykkäkerho

Lauri Mauranen

Maanpuolustuskerho

Juska Räsänen

Purjehduskerho

Tatu Räsänen

Saunakerho

Manuel Ackermann

Spielka

Samuli Rantala

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Eliisa Leppävuori (klubiemäntä)
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Aino Turunen (apuklubiemäntä)
Janne Kangaskesti (taloudenhoitaja)
Kiinteistö Oy Artti

Niklas Junell (vara-asiamies)
Miina Piipponen (varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta

Manuel Ackermann
Arto Pohjamo
Eliisa Leppävuori (varajäsen)

Ylioppilasasuntolasäätiö

Juho Eskelinen (virkansa puolesta)
Niklas Junell
Lauri Mauranen

Artin Säätiö

Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Kaarlo Hakamies
Niklas Junell

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY)
Ei edustusta vuonna 2018.
HYY:n Osakuntalainen Unioni

Antti Vaaranta (syyskokousedustaja)

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV)
Kirsi Kauppinen (hallituksessa)
Heikki Karvinen (kevät- ja syyskokousedustaja)
Miina Piipponen (varaedustaja, kevät)
Itäsuomalainen valtuuskunta – Östfinska delegationen
Juho Eskelinen (virkansa puolesta)
Kirsi Kauppinen
Miina Piipponen
Karjalainen Nuorisoliitto

Ei edustusta vuonna 2018.

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta

Emma Rydenfelt (sihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Juho Eskelinen (virkansa puolesta)
Anna Eronen
Tuomas Puumalainen
Manuel Ackermann (varajäsen)
Miina Piipponen (vuosikokousedustaja)
Seniores Carelienses ry

Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr Ei edustusta vuonna 2018.
Pääsky ry

Ei edustusta vuonna 2018.
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LIITTEET
LIITE 1

Osallistujamäärät osakunnan tapahtumissa 2018
Kts. erillinen liite.

LIITE 2

Tapahtumakalenteri 2018
Kts. erillinen liite.
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