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1. YLEISTÄ VUODESTA 2019

Viime vuonna muokatut osakunnan säännöt saivat alkuvuodesta rehtorin hyväksynnän ja astuivat

siten  voimaan.  Kyseessä  oli  enemmän  päivitys  kuin  kokonaisvaltaisempi  uudistaminen.

Pääasiallinen tarkoitus oli muuttaa sääntöjä vastaamaan enemmän nykyisiä käytäntöjä. Kenties

huomattavimpina muutoksina aikaisempaan osakunnan ulkojäsenien vähäisetkin eroavaisuudet

varsinaisiin  poistuivat,  etenkin  kokouksen  päätösvaltaisuutta  tarkastellessa,  sekä  kuraattorin

muodolliset vaatimukset vähenivät.

Osakunnan  yhteistoiminta  erityisesti  Domus  Gaudiumin  osakuntien  kanssa  jatkui  vahvana.

Yhteistapahtumien  järjestäminen  ja  vastuiden  jakaminen  tapahtui  luontevasti.  Kaikkien

tilankäyttäjien  välistä  yhteistyötä  tehtiin  tänäkin  vuonna  huoneistotoimikunnan  kautta.

Epävirallisempana yhteistyönä osakuntalaisten osallistuminen muiden osakuntien tapahtumiin oli

vahvaa.  Myös  nuorempi  polvi  oli  mukana  aktiivisesti,  joten  näin  syntyvät  yhteydet  ovat

pitkäaikaisia ja mahdollistavat yhteisosakuntalaisten toiminnan jatkuvan kasvamisen.

Vuoden viimeinen kokous vietettiin juhlavasti, kun Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen

vastaanotti kunniajäsenen tunnukset. Tämän poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi kokouksessa

oli läsnä uuden kunniajäsenen osakuntatovereita ja muitakin senioreja.

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

2.1 Tapahtumat lyhyesti

25.1. Virkailijanvaihtokaronkka

Osallistujamäärä: 30 henkilöä

Virkailijanvaihtokaronkka  on  perinteinen  pöytäjuhlamuotoinen  tapahtuma  sekä  uusille  että

vanhoille virkailijoille. Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden virkailijoille ilmainen.

30.1. DGO:n kymmenvuotiskahvit

Osallistujamäärä: 33 henkilöä

Domus  Gaudiumin  Osakunnat  juhlivat  kymmenvuotista  taivaltaan  DG:llä  rennon

kahvittelutilaisuuden merkeissä, yhteisosakuntalaisissa tunnelmissa.
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20.2. Tanssiharjoitukset

Osallistujamäärä: 22 henkilöä

Osakuntalaiset harjoittelivat yhdessä vanhoja tansseja vuosijuhlia varten.

23.2. Vuosijuhlat

Osallistujamäärä: 58 henkilöä

Karjalaisen Osakunnan 114. vuosijuhlat vietettiin 23.2.2019 Handelsgilletissä. Jatkot järjestettiin

perinteisesti  osakuntatiloissa.  Tarkempi  kuvaus  vuoden 2019 vuosijuhlista  löytyy osiosta  2.2

Vuosijuhlat.

24.2. Silliaamiainen

Osallistujamäärä: 29 henkilöä

Perinteinen  vuosijuhlien  jälkeinen  elvyttävä  silliaamiainen  nautittiin  osakuntatiloissa  Domus

Gaudiumilla.

8.3. Daamarit

Osallistujamäärä: 9 henkilöä

Joidenkin vuosien hiljaiselon jälkeen karjalaiset miehet ryhdistäytyivät ja järjestivät naisilleen

daamarit ajankohtaisella aiheella vaalit.

16.3. Senioripäivälliset

Osallistujamäärä: 18 henkilöä

Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita (eli alumneja)

juhlimisen merkeissä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia.

27.3. Liisankadun debatti

Osallistujamäärä: 36 henkilöä

Perinteinen  kolmen  naapuriosakunnan  välinen  väittelykilpailu,  jonka  osakuntien  inspehtorit

tuomaroivat. Voittajajoukkue tuli tänä vuonna Kymenlaakson Osakunnasta.

26.4. Yhteisosakuntalaiset Wappusitsit

Osallistujamäärä: 98 henkilöä
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Domus Gaudiumin osakunnat ja Keskisuomalainen Osakunta viettivät yhteisosakuntalaiset sitsit

vappua edeltävässä hilpeässä hengessä.

10.5. DGO:n terassisitsit

Osallistujamäärä: 59 henkilöä

Domus Gaudiumin osakunnat juhlistivat lukuvuoden päättymistä ja kesän saapumista kattosauna

Sivistyksellä terassisitsien muodossa.

24.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat

Osallistujamäärä: 54 henkilöä

Juhlissa nautittiin loppukesästä yhdessä muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa. Perinnejuhla

tuo  yhteen  osakuntien  jäseniä  Karjalaisen,  Savolaisen,  Kymenlaakson  ja  Wiipurilaisen

Osakunnan  sekä  Östra  Finlands  Nationin  piiristä  rennon  pöytäjuhlamuotoisen  illanvieton

merkeissä. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksellä.

2.9. DGO:n kaudenavajaiset ja fuksidiskon etkot

Osallistujamäärä: 42 henkilöä

Kaudenavajaiset  on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma,  jossa voi tavata sekä

tuttuja  pitkän  kesän  jälkeen  että  uusia  fuksejakin.  Samalla  pidettiin  etkoja  kolmatta  kertaa

OYV:n Bottalla järjestämään fuksidiskoon.

19.9. DGO:n fuksiaiset

Osallistujamäärä: 38 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. 

21.9. Fuksisitsit

Osallistujamäärä: 36 henkilöä

Fuksisitsit  on  uusille  osakuntalaisille  suunnattu  sitsitapahtuma.  Fuksit  pääsevät  nauttimaan

akateemisesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa.
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9.11. Sarvijuhlat

Osallistujamäärä: 57 henkilöä

Sarvijuhlat  on  yhdessä Savolaisen  Osakunnan  kanssa  järjestettävä juhla,  jossa  muistellaan

pohjoiskarjalaisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä Savo-

Karjalaista Osakuntaa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta

toiselle.  Tänä vuonna  juhlat  olivat  savolaisten  tiloissa  Vinnillä,  Osakunta-,  eli  ns.  Uudella

ylioppilastalolla.

16.11. Praasniekat

Osallistujamäärä: 31 henkilöä

Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. Sen keskiössä

ovat karjalaisen pitopöydän runsaat antimet. Praasniekoista enemmän osiossa 2.3.

6.12. Itsenäisyyspäivä

Osallistujamäärä: 32 henkilöä (päiväjuhlassa)

Itsenäisyyspäivän  juhlallisuuksiin  kuuluu  perinteisesti  osakuntanauhojen  ja  harrastusmerkkien

myöntämistilaisuus  osakuntatiloissa,  sekä ylioppilaiden  soihtukulkueeseen  osallistuminen.

Itsenäisyyspäivän  juhlapuheen  piti  osakunnan  kuraattori  emeritus  Pekka  Torvinen.

Soihtukulkueen  jälkeen  osakuntalaiset  juhlistivat  satavuotiasta  Suomea yhteisosakuntalaisessa

seurassa Ostrobotnialla.

13.12. DGO:n pikkujoulut

Osallistujamäärä: 34 henkilöä

Pikkujoulutapahtuma,  jossa  Domus  Gaudiumin  osakuntien  uudet  fuksit  järjestävät

vapaamuotoista ohjelmaa osakuntien väelle.

2.2 Vuosijuhlat

Vuonna 2019 vietettiin Karjalaisen Osakunnan 114. vuosijuhlaa Handelsgilletissä. Vuosijuhlassa

oli vieraita myös Viron ja Ruotsin ystävyysjärjestöistä.
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Illan  aikana  kuultiin  musiikkiesitys  sekä  puheita.  Juhlapuheen  piti  Pohjois-Karjalan

maakuntaliiton maakuntajohtaja Risto Poutiainen. Puheen isänmaalle lausui civis Aino Turunen.

Aikaisempina  vuosina  jälkiruuan  yhteydessä  on  kuultu  puhe vuorovuosina  joko  miehelle  tai

naiselle. Vuonna 2019 puhe miehelle tai naiselle päätettiin vaihtaa puheeksi rakkaudelle ja tämä

koettiin  positiivisena  muutoksena  muutoin  perinteikkäässä  juhlassa.  Puheen  rakkaudelle  piti

civis Lauri Mauranen.

Juhla  alkoi  cocktailtilaisuudella,  jonka  jälkeen  siirryttiin  ruokailemaan.  Illallinen  päättyi

akateemisiin  juhlatansseihin.  Jatkot  järjestettiin  Leppäsuonkadulla  DGO:n  kellarissa.

Vuosijuhlamestarina toimi Salla Kuittinen.

2.3 Praasniekat

Karjalaisen Osakunnan perinteikäs  kakkosjuhla Praasniekat  järjestettiin lauantaina 16.11.2019

ravintola  Kilta-salissa.  Samalla  juhlistettiin  Seniores  Carelienses  ry:n  85-vuotista  taivalta.

Paikalla oli 31 iloista juhlavierasta. Juhlan aikana syötiin karjalaisen pitopöydän antimia, johon

kuului olennaisena osana niin piirakat kuin karjalanpaistikin.

Juhlan  aikana  Karjalainen  Osakunta  otti  vastaan  tervehdyksiä  muiden  osakuntien  edustajilta,

sekä  nautti  kappalaisen  saarnasta.  Pöytäosuuden  jälkeen  juhlat  jatkuivat  jatkojen  merkeissä

osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla.

2.4 Emännistö

Vuonna  2019  Karjalaisen  Osakunnan  emäntinä  toimivat  Kerem  Atak  ja  Salla  Toivanen.

Apuemäntinä  toimivat  Aida  Piirainen,  Amanda  Poutiainen,  Kasimir  Kokkonen,  Krista

Karttunen, Lydia Lehtola, Olga Mezhevich, Lauri Tahvanainen, Olli Pitkänen ja Terhi Ticklen.

Syksyllä viroista jättäytyivät Salla Toivanen, Olga Mezhevich ja Lauri Tahvanainen.

Apuemännistöstä enemmistö oli suorittamassa virkaa ensimmäistä kertaa. Perehdytys toteutettiin

siten,  että  kirjallisten  ohjeiden  lisäksi  emäntä  oli  mukana  suullisesti  ohjeistamassa  keittiön

käytännöistä ja toimintatavoista. Tämä todettiin hyväksi tavaksi kun varsinaista opetettavaa ei

ollut kauheasti.
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Keväällä ruoanlaitto oli emännistön vastuulla seuraavissa tapahtumissa: keskiviikkokahvit joka

kolmas  viikko,  kokouskahvit  joka  kuukausi,  ja  lisäksi  perinteisesti  virkailijanvaihtokaronkka

25.1,  senioripäivällinen  16.3  ja  toiminnantarkastuskaronkka  5.4.  Lisäksi  emännistö  hoiti

ruokatarjoilut  osakunnan daamareihin 8.3,  Wiipurilaisen Osakunnan sillikseen 3.3,  ja DGO:n

yhteisiin terassisitseihin 10.5.

Vuorot  keväällä  jaettiin  mahdollisimman  tasaisesti  apuemäntien  osalta,  noin  3-4

ruoanlaittovuoroa  henkilöä  kohti.  Lauri  Tahvanaisen  kanssa  sovittiin,  että  hän  tekee

kaksinkertaisen määrän vuoroja, koska hän tiesi, ettei pysty syksyllä tekemään virkaa.

Ruoissa tehtiin välillä erikoisempia kokeiluja, välillä jotain tuttua ja turvallista. Päätavoitteena

oli  kuitenkin  tehdä  maukasta  ruokaa,  mitä  oli  tarjolla  runsaasti.  Ruokaa  ostaessa  hankittiin

ekologisempia vaihtoehtoja silloin, kun emäntä muisti ympäristön olemassaolon.

Virkailijanvaihtokaronkassa  alkuruoaksi  tarjoiltiin  benedictin  munia  parsakaalilla,  kinkulla  ja

bearnaisekastiketta, vegaaneille tarjottiin kananmunan sijaan tofua, ja bearnaisekastikkeen sijaan

cashewpähkinäkastiketta.  Pääruoaksi  oli  tomaattista  lammas-okrapataa  turkkilaisittain,

vegaaneille  kikherneversiota.  Emäntä  sai  palautetta  mausteiden  puutteesta.   Illan  kruunu  oli

jälkiruoka;  suklaakuvut,  joiden  sisällä  oli  jäätelöä  ja  marjoja.  Kuvut  tehtiin  dippaamalla

ilmapalloja sulaneessa suklaassa, ja jäähdyttämässä nämä jääkaapissa. Kupujen päälle apuisännät

kaatoivat kuumaa kinuskikastiketta pöydässä samalla kun emäntä laulatti Pohjois-Karjalaa.

Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlien silliksellä oli tarjolla varsin perinteinen sillis – pekonia,

lihapullia, pannukakkua ja niin edelleen. Ennen tätä emännistö kuitenkin siivosi keittiötä noin

puoli  tuntia,  kun Wiipurilaiset  niin sanotusti  unohtivat  siivota sotkunsa yön rientojen jäljiltä.

Päihtyneestä kuraattori emerituksesta ei ymmärrettävistä syistä ollut siivousapua.

Daamareilla  oli  tarjolla  alkuruoaksi  perinteisiä  lahtelaisia  lihamukeja.  Kasvisihmiset  saivat

nauttia Vöneriä. Pääruoaksi oli tarjolla tomaattikeittoa ja grillijuustoleipiä. Jälkiruoaksi tarjoiltiin

pitkiä viinereitä.

Senioripäivällisillä  oli  tarjolla  saaristolaisleipää  Porkkalan,  eli  graaviporkkanan  kanssa.

Pääruoaksi  tarjoiltiin  Kievin  kanaa  uunijuureksilla.  Vegaaneille  tarjottiin  kanan  sijaan  tofua.

Emännistö  sai  kehuja  eräältä  seniorilta,  hänen  sanojen  mukaan  ei  ollut  koskaan  syönyt  niin

hyvää  Kievin  kanaa,  vaikka  vuosien  aikana  Euroopassa  on  tullut  reissattua  ahkerasti.

Jälkiruoaksi oli tarjolla lettuja hillolla, kermavaahdolla ja suklaakastikkeella.
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Syksy oli emännistön osalta helppo. Kokousten ja keskiviikkokahvien lisäksi emännistön täytyi

hoitaa  vain  fuksisitsit  21.9.  Edes  piirakkatalkoita  ei  järjestetty.  Joulukuun kokouksessa  3.12

tarjoiltiin astetta tasokkaampaa ruokaa,  kun Kuopion hiippakunnan piispa Jari  Jolkkonen tuli

vastaanottamaan hänelle myönnetyn kunniajäsenyyden.

Fuksisitseillä  tarjoiltiin  alkuruoaksi  herkkusienikeittoa.  Keittoon  piti  lisätä  mustatorvisieniä,

mutta  ne unohtuivat  kaupan  hyllylle.  Pääruoaksi  tarjoiltiin  hampurilaisia.  Lihansyöjille  pihvi

tehtiin  naudan  rinnasta,  vegaanien  käsintehty  hampurilaispihvi  koostui  muun  muassa

kaurahiutaleista,  punajuuresta,  ravintohiivasta  ja  keitetystä  riisistä.  Jälkiruokana  oli  tarjolla

letuista pinottua kookoskakkua, mitä tarjoiltiin vaahterasiirapin kanssa.

Joulukuun kokouksessa kakut tilattiin kakkuharrastelijalta, sillä kakku oli hartaasti toivottu toive,

ja virassa toiminut emäntä ei ole koskaan tehnyt kakkuja. Tarjolla oli lisäksi voimakassuolaisia

uuniperunoita jauheliha-stroganoff-täytteellä, vegaanivaihtoehtona vastaavanlaista nyhtökaurasta

tehtyä täytettä. Myös piispa tykkäsi perunoista vaikka hän erehtyi niitä luulemaan vorschmack-

perunoiksi.

2.5 Isännistö

Vuoden 2019 isäntinä toimivat Juska Räsänen ja Jussi Aalto. Apuisäntinä toimivat Hilla Liedes,

Noora Lohi, Lauri Mauranen, Aino Partanen, Mikko Peltotupa, Nasti Pelvo, Jesse Soininen sekä

Iida Tiainen.

Isännistön vuoden ensimmäinen isompi vastuu oli  virkailijanvaihtokaronkka,  joka järjestettiin

25.1.  Juhlassa  uudet  apuisännät  pääsivät  tutustumaan  siihen,  mitä  apuisännöinti  sitseillä

oikeastaan pitää sisällään, ja kaiken kaikkiaan he suoriutuivat tehtävistään kiitettävästi. Tauolla

järjestettiin perinteinen isännistön drinkkikilpailu,  jossa menneiden vuosien isännät  pärjäsivät

nykyisiä isäntiä selvästi paremmin. Tuomareiden lisäksi myös muu juhlaväki pääsi maistelemaan

kilpailun antimia, ja pöydissä kiertäessään lasit tyhjenivät nopeasti drinkkien hyvin vaihtelevasta

laadusta huolimatta.

Osakunnan vuosijuhlat järjestettiin 23.2. ja isännistön vastuulla oli tietysti jatkojen järjestäminen.

Juhlat jatkuivatkin läpi yön, ja kyllä sieltä taisi jokunen juhlija selvitä aamulla vielä Kappeliinkin

ennen sillistä, jossa isännistökin sai jo hengähtää.
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Senioripäivälliset järjestettiin 16.3. Isännistö oli hieman panostanut juomatarjoiluun ja hankkinut

tavallista parempaa punssia kahvin kanssa tarjoiltavaksi, joten seniorit olivat hyvin tyytyväisiä.

Juhlat sujuivat isännistön puolesta kaikin puolin moitteettomasti.

Isännistön  kevään  viimeinen  homma oli  wappusitsit,  jotka  järjestettiin  jälleen  yhdessä  DG:n

osakuntien  sekä  KSO:n  kanssa  Casa  Academicalla.  Kaikki  osakunnat  osallistuivat  sitsien

järjestämiseen, joten isännistöä sitseillä edustettiin parin apuisännän voimin.

Syksy  oli  isännistölle  varsin  kevyt.  Savolaiset  järjestivät  Sarvijuhlat  ja  Praasniekat  pidettiin

Kilta-salissa, joten isännöitävää oli melko vähän.

Fuksisitsit järjestettiin 21.9. Sitsit menivät hyvin, ja oli mukava nähdä, että paikalla oli runsaasti

myös muiden osakuntien edustajia. Jatkot vähän venähtivät.

11.10.  järjestettiin Osakunta-appro,  jossa DGO:n rastin  vetovastuu oli  pääasiassa  karjalaisten

isännillä.  Yli  neljäsataa  osallistujaa aiheutti logistisia haasteita  pienessä kellarissamme,  mutta

suuremmalta jonottamiselta selvittiin valmistautumalla hyvin.

Isännistö isännöi Praasniekkojen jatkot 16.11. Ne olivat varsin rauhalliset  ja loppuivat melko

aikaisin.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen tuli joulukuun kokoukseen 3.12. vastaanottamaan

osakunnan kunniajäsenyyden. Isännistö järjesti tilaisuuden kunniaksi kuohuviiniä kokoukseen.

DGO:n  yhteiset  pikkujoulut  pidettiin  13.12.  Isännistä  kumpikaan  ei  valitettavasti  päässyt

paikalle,  joten isännöintivastuu annettiin apuisäntä Nasti  Pelvolle.  Kuulemma nämäkin juhlat

sujuivat ongelmitta.

3. MAAKUNTATOIMINTA 

Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää ja lisätä osakuntalaisten mielenkiintoa maakunnallisia

asioita kohtaan. Vuonna 2019 maakuntasihteerinä toimi Salla Kuittinen.

Kesäretki  maakuntaan  oli  suunniteltu  Parikkalaan  Uukuniemelle  Papinniemen  leirintäalueelle

sekä Kesälahden nähtävyyksiä -kierros suunniteltu yhdessä Kesälahti-seuran kanssa. Kesäretki

jouduttiin kuitenkin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäksi maakuntasihteeri yritti
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järjestää  maakunnan  kansanedustajien  tapaamista  osakunnalle,  mutta  tapahtuma  jouduttiin

perumaan kansanedustajien ilmoitettua olevansa estyneitä pääsemään paikalle. Maakuntasihteeri

toivoo yhteydenpidon maakuntaan sujuvan mutkattomammin vuonna 2020.

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Vuonna 2019 Karjalainen Osakunta piti  edellisten vuosien tapaan yhteyttä yhteen virolaiseen

ystävyyskorporaatioon  (Korp!  Vironia,  Tallinna  ja  Tartto)  ja  kolmeen  ystävyysosakuntaan

Ruotsissa  (Västmanlands-Dala  Nation  Uppsalassa  ja  Helsingkrona  Nation  sekä  Blekingska

Nation Lundissa). 

Vuosijuhlissamme saimme nauttia kahden Blekingska Nationin sekä kahden Västmanlands-Dala

Nationin  edustajan  seurasta.  Lisäksi  Korp!  Vironiasta  oli  edustus  paikalla  vuosijuhlilla  sekä

myös Praasniekoilla.  Toukokuussa viisi  oman  osakuntamme edustajaa  suuntasi  kohti  Tarttoa

juhlimaan vappua Korp! Vironian kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on pysynyt siis aktiivisena

vuonna 2019.

Vuoden  2019  alkupuoliskon  kansainvälisten  asioiden  sihteerinä  toimi  Aino  Partanen.  Miina

Piipponen oli mukana kansainvälisessä toimikunnassa vuoden alkupuoliskolla ja syksyllä hän

vastasi toiminnasta kansainvälisten asioiden sihteerinä.

5. FUKSITOIMINTA 

Vuoden  2019  fuksimajureina  toimivat  Nasti  Pelvo  ja  Sanni  Sorajoki.  Koulutus-  ja

rekrytointitoimikunnassa olivat mukana Jussi Aalto, Kerem Atak ja Iina Pakarinen.

Tammikuussa  heti  virkaan  astuessaan  fuksimajurit  olivat  sitä  mieltä,  että  rekrytointiin  ja

erityisesti  osakuntien  väliseen  yhteistyöhön  olisi  tulevana  vuonna  panostettava  entisestään.

Edellisen vuoden OYV:n glögi-iltamassa laitettiin kasaan osakuntien rekrytoinnista vastaavien

henkilöiden yhteinen Facebook- ja Whatsapp-ryhmä, lisäksi Domus Gaudiumin fuksivastaavat

tekivät oman ryhmänsä yhteisten tapahtumien suunnittelua ja ideointia varten. Yhteistyö toimi

erityisen hyvin etenkin DGO:n osakuntien välillä ja syksyn aikana järjestettiin monia yhteisiä
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tapahtumia, joihin ottivat osaa niin fuksit kuin vanhemmatkin osakuntalaiset kaikilta kolmelta

osakunnalta, unohtamatta monien muidenkin osakuntien vierailijoita. 

Keväällä  fuksitoimintaan  kuului  24.4.  Joensuun  lyseon  lukion  toisen  vuoden  opiskelijoille

järjestetty Helsingin yliopiston ja Karjalaisen Osakunnan esittelytapahtuma, jossa paikalla oli 73

lukiolaista.  Muutoin  kesän  aikana  ja  syksyn  lähestyessä  fuksimajurit  keskittyivät  syksyn

tapahtumien  suunnitteluun  ja  Facebook-tapahtumien  tekemiseen,  sekä  syksyllä  ilmestyvän

fuksipuukellon kirjoittamiseen. Fuksimajureilla oli  paljon uusia ideoita lehteä varten ja myös

siihen haluttiin saada lisää yhteisosakuntalaista meininkiä. Fuksipuukelloja jaettiin syksyn tullen

fuksiasuntoihin tervehdyskirjeen kera ja lisäksi niitä käytiin syksyn koittaessa jakamassa kaikille

kampuksille Otaniemeä myöten.

Uusien  fuksien  toivottaminen osakunnalle  alkoi  hyvissä  ajoin  ennen  syksyä,  sillä  jo  kevään

aikana  toivotettiin  osakunnalle  tervetulleeksi  kaksi  uutta  fuksia.  Lisäksi  kesän  aikana  monet

ottivat yhteyttä sähköpostitse tai viestillä. Orientoivan viikon aikana 28.8. järjestetty Uusien ilta

vol.1 keräsi  pienen joukon uusia fukseja ja myös civiksiä saapui paikalle  kourallinen, arvion

mukaan yhteensä 13 henkilöä. Avajaiskarnevaaleilla 2.9. kävi kova vilinä ja kynät sauhusivat

monien  kirjoittautuessa  matrikkeliin  sielläkin.  Avajaiskarnevaalien  jälkeen  siirryttiin

osakuntatiloihin saman illan fuksidiskon etkoille. Uusien iltaan vol.2 11.9. tuli edellistä suurempi

osallistujamäärä ja lisää uusia fukseja toivotettiin tervetulleeksi  osakunnan toimintaan rennon

jutustelun ja hengailun merkeissä.

19.9. järjestettiin hyvässä hengessä DGO:n yhteiset fuksiaiset, joihin saatiin noin kymmenkunta

rastia  ja  fuksiedustusta  kaikilta  DG:n  osakunnilta.  Samalla  viikolla  21.9.  järjestettiin  myös

Karjalaisen  Osakunnan  fuksisitsit,  jotka  olivat  suurimmat  miesmuistiin;  fukseja,  civiksiä,

senioreita ja edustajia saapui paikalle yhteensä 36. Seuraavalla viikolla 25.9. järjestettiin DG:n

Osakuntien  yhteinen  uusien  ilta,  jonne  saapui  kaikilta  osakunnilta  yhteensä  28  osallistujaa.

HYY:n organisoimassa  fuksiseikkailussa  27.9.  tehtiin  myös  DGO:n fuksivastaavien  toimesta

yhteistyötä  ja  rastille  saapuneet  pääsivät  kokemaan  päätähuimaavan  osakuntasimulaattorin.

Rastille osallistui karkean arvion mukaan noin 20 joukkuetta. 

Syyskuun jälkeen  fuksitapahtumien  järjestäminen  hieman rauhoittui.  Vallilan  kerhohuoneella

järjestettiin  rento hengailu-  ja  saunailta  10.10.;  tarjolla  oli  hyvää ruokaa  ja sitäkin parempaa

seuraa.  Ilta  sujui  rennoissa  merkeissä  syöden,  saunoen  ja  pelejä  pelaillen.   Karjalaisen

Osakunnan fuksimajurit ottivat seuraavana päivänä 11.10. osaa ensimmäistä kertaa järjestettyihin
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Osakunta-approihin  ja  he  olivat  aiemmin  olleet  mukana  tapahtuman  suunnittelussa  ja

järjestämisessä  muiden  osakuntien  ja  OYV:n  kanssa.  18.10.  DGO:lla  järjestettiin  fuksibileet

teemalla mehudisko. Paikalle diskotunnelmista nauttimaan saapui reilut 20 henkeä. 

Marraskuun koittaessa järjestettiin osakunnan virkojen esittelyä varten virkasauna 7.11. Patolan

kerhohuoneella; virkoja esiteltiin ja fukseja askarruttaviin kysymyksiin vastailtiin, lisäksi sauna

oli lämpimänä ja pitsaa tilattiin runsaasti. Paikalle saapui noin 15 henkilöä, joista vajaa puolet

olivat  fukseja.  Pikkujoulukauden  lähestyessä  fukseja  koottiin  yhteen  18.11.  suunnittelemaan

heidän vastuullaan olevia pikkujouluja. Teemaksi valikoitui överi-pikkujoulut ja fuksit selvästi

panostivat  13.12.  järjestettyyn  juhlaan;  koristelut  olivat  vaikuttavat,  ruokaa  oli  runsaasti  ja

hauskoja  ohjelmanumeroita  oli  myös  tarjolla.  Tätä  ennen  itsenäisyyspäivänä  6.12.  jopa  12

syksyllä osakunnalle saapunutta fuksia sai nauhan ja civiksen tittelin. 

Fuksimajurit  odottivat  syksyä  ja  sen  tapahtumia  innolla.  Tarkoituksena  oli  saada  fukseille

tervetullut  olo ja näyttää,  kuinka mukavaa osakuntien toimintaan osallistuminen on. Olemme

erittäin  kiitollisia  kaikille  tapahtumien  järjestämisessä  ja  käytännönasioissa  auttaneille.

Erityisesti  syksyn  aikana  fuksitoiminnan  ollessa  täydessä  vauhdissaan  oli  ilo  nähdä,  kuinka

innokkaasti  uusia  jäseniä  saapui  osakunnalle;  vuoden  2019  aikana  matrikkeliin  kirjoittautui

yhteensä  22  uutta  jäsentä.  Tapahtumissa  oli  läpi  syksyn  iloinen  ja  rempseä  tunnelma,  eikä

tekemisen meininkiä tai ideoita puuttunut. Tavoitteen mukaisesti yhteisosakuntalaisuutta saatiin

edistettyä  ja  osakuntien  näkyvyyttä  lisättyä.  Oli  myös  positiivinen  yllätys  huomata,  ettei

osakuntatoiminta  kiinnosta  vain  juuri  opintonsa  aloittaneita  fukseja,  vaan  myös  vanhempia

opiskelijoita  saapui  osakunnalle  syksyn  mittaan.  Myös  tämä  on  asia,  johon

rekrytointitoiminnassa olisi hyvä pyrkiä vaikuttamaan, sillä uudet jäsenet tervetulleita mukaan

osakunnan toimintaan missä vaiheessa opintojansa vain.  Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että

uudet osakuntalaiset viihtyivät ja toivon mukaan he ovat yhtä innokkaasti mukana toiminnassa

myös tulevina vuosina. 

6. ASUNTOTOIMINTA

Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallila, Patola ja Domus

Academica)  jaosta  ja  asuntohakemusten  käsittelystä.  Asuntotoimikunnan  puheenjohtajana

vuonna  2019  toimi  varakuraattori  Kirsi  Kauppinen.  Puheenjohtajan  lisäksi  toimikuntaan

12



kuuluivat  Jani  Parviainen  (asuntosihteeri),  Miina  Piipponen,  Juska  Räsänen,  Antti  Vaaranta,

Lauri Mauranen ja Iina Pakarinen. 

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,  hoiti

asuntosihteeri. Kevään asuntohaku järjestettiin 19.2.–22.3. ja asuntojenjakokokous pidettiin 26.3.

Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 ja asuntoja oli jaossa 36. Viisi hakemusta

käsiteltiin  puutteellisena,  koska  vaadituissa  liitteissä  oli  puutteita.  Eri  hakuryhmien  välillä

hakumäärät jakaantuivat seuraavasti: ryhmä 1 (osakunnan jäsenet, aktiivit) 18 kappaletta, ryhmä

2 (osakunnan jäsenet, ei aktiivit) 8 kappaletta ja ryhmä 3 (ei-osakunnan jäsenet) 1 kappaletta.

Tuloksista ei tullut valituksia. 

Kevään  haussa  suosituimpia  asuntoja  olivat  Patolan  kolmiot  sekä  Vallilan  yksiöt.  Neljään

Patolan 42,5 m2:n asuntoihin ei saatu varsinaisessa haussa tarpeeksi hakemuksia. Tämän takia

osakunta  päätti  jakaa  asunnot  ylimääräisellä  asuntohaulla,  joka  järjestettiin  16.4.–7.5.2019.

Määräaikaan mennessä vastaanotettiin viisi hakemusta, ja kaikkiin asuntoihin saatiin asukkaat.

Asuntotoimikunta kokoontui 17.5.2019 jakamaan asunnot. 

Fuksiasuntohaku järjestettiin 7.6.–5.7.2019. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan internetsivuilla,

pohjoiskarjalaisessa  sanomalehti  Karjalaisessa  sekä  osakunnan  Facebook-sivuilla.  Facebook-

mainontaa  tehostettiin  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  2019  hakemuksia  vastaanotettiin  13,  kun  vuonna  2018

hakemuksia  tuli  19.  Vuonna  2017  hakemuksia  saapui  29,  eli  trendi  on  valitettavasti

laskusuhdanteinen.

Asuntotoimikunta  kokoontui  12.7.  jakamaan  fuksiasuntoja.  Fuksiasuntohaussa  jaettavana  oli

yhteensä 12 asuntoa ja soluhuonetta, joista 6 Vallilassa sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia

yksiöitä  ja  4  soluhuonetta  Domus  Academicalla.  13  hakemuksesta  kolme  oli  puutteellisia.

Puutteellisuudet  johtuivat  puuttuvista  tai  puutteellisista  liitteistä.  Asuntotoimikunta  arpoi

asunnon  saajien  järjestyksen.  Myös  puutteelliset  hakemukset  arvottiin  järjestykseen  omana

ryhmänään. Asunnonsaajista kaikki olivat saaneet opiskelupaikan pääkaupungin korkeakouluista

ja asuntoihin löytyi asukkaat. 
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Kokonaisuudessaan  asuntotoimikunnan  toimintavuosi  2019  kuvasti  viime  vuosien  toimintaa.

Varsinaisessa  asuntohaussa  saapui  vähemmän  hakemuksia,  kuin  asuntoja  oli  tarjolla,  jolloin

kaikille  hakijoille päädyttiin tarjoamaan asuntoa.  Lisäksi  jo toista vuotta peräkkäin jouduttiin

järjestämään lisäasuntohaku. 

Osakunnan vuoden 2018 sääntömuutosprojektin myötä perustettu uusi viranhaltija asuntosihteeri

oli  ensimmäisellä  toimintakaudellaan  vuonna  2019.  Käytännön  tasolla  asuntoasioiden

keskittäminen  yhdelle  virkailijalle  tuntui  järkeistävän  asuntotoimintaa.  Asuntosihteeri  hoitaa

käytännön ja  varakuraattori  hallinnon,  jolloin näiden  kahden virkailijan välinen yhteistyö on

todella  tärkeässä  asemassa  osakunnan  asuntotoiminnan  ja  asuntojen  jakamisen

menestyksekkäässä hoitamisessa. 

Yhtenä merkittävänä havaintona vuodesta 2019 jää asuntohakemusten pienentynyt määrä kevään

asuntohaussa ja fuksiasuntohaussa. 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 osakunnan ulkopuolelle.

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta

Vuonna 2019 Karjalainen Osakunta toteutti neljä kulttuuriekskursioita. Tammikuussa kävimme

katsomassa Die Loreley -oopperan kenraaliharjoituksia Aleksanterin teatterissa neljän henkilön

voimin.  Helmikuussa  tarjolla  oli  Karjalaisten  laulu  -konserttiekskursio,  jossa  oli  kaksi

Karjalaisen Osakunnan edustajaa. Toukokuussa kävimme katsomassa Magritten näyttelyn Amos

Rexissä.  Tapahtumaan  osallistui  kolme  osakuntalaista.  Lokakuussa  menimme  kuuntelemaan

Ellipsin  studio  live  -keikkaa  Yleisradion  studiolle.  Ekskursiolle  osallistui  kaksi  henkilöä.

Kulttuurisihteerinä toimi Laura Korhonen.
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7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 

Vuoden  2019  aikana  osakunta  teki  yhden  eksursion.  Ekskursio  suuntautui  Kaisaniemen

kasvitieteelliseen  puutarhaan  ja  sille  osallistui  kahdeksan  osakuntalaista.  Ekskursiomestarina

toimi Eliisa Leppävuori.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

Vuonna 2019 kappalaisen  virkaa  hoiti  Aino Turunen.  Kappalainen  järjesti  14.11.  kierroksen

Hietaniemen  hautausmaalla  ja  luostariolutillan  samana  päivänä.  Lisäksi  hän  piti  puheen

Praasniekoilla 16.11.

7.4 Liikuntatapahtumat

Liikuntaekskursioiden  järjestämisessä  kuluneena  vuonna  oli  havaittavissa  hienoista

laiskistumista  liikunnanohjaajan  puolelta.  Ideoita  oli,  mutta  toteuttamismahdollisuudet

näyttäytyivät  usein  hankalina  tai  kalliina.  Helppojen,  omatoimisten  liikuntatapahtumien

järjestämiseen  taas  ei  näyttänyt  sekä  aiempien  vuosien  että  kuluvan  vuoden  kokemusten

perusteella  olevan  osakuntalaisilla  kiinnostusta.  Jokunen  kiva  ekskursio  saatiin  kuitenkin

aikaiseksi. Lisäksi sählyvuoro Kumpulan liikuntakeskuksella pyöri totutusti keskiviikkoisin.

Liikuntaekskursiot aloitettiin 28.1. boulderoinnilla eli seinäkiipeilyllä verrattain matalilla seinillä

ilman köysivarmistusta. Paikkana toimi Pasilassa oleva Boulderkeskus, joka sijaitsee hienossa

miljöössä  vanhalla  junavarikolla  keskellä  ratapihaa.  Paikalla  oli  kolme  kiikkujaa,  joten

osallistumismaksut  voitiin  kuitata  kokonaan  osakunnan  liikuntabudjetista.  On mukava  nähdä

liikuntatapahtumiin toisinaan ilmestyviä, muissa osakunnan tapahtumissa harvoin tai ei koskaan

näkyviä jäseniä. Tämänkin vuoksi ekskursioissa olisi hyvä olla paljon vaihtelua, jotta jokaiselle

löytyy jotain.

Kevät vieri vauhdilla eteenpäin. Eräänä maaliskuun iltana oli määrä järjestää kehonpainojumppa

Mäkelänrinteen kerhotilassa, mutta osakuntalaiset eivät kokeneet tätä omakseen, joten paikalle ei

saapunut ketään. Tai no, liikunnanohjaaja sentään.

15



Kesän  kynnyksellä  toukokuun  alussa  käytiin  pelaamassa  sulkapalloa  Mailapelikeskuksella

Tapulikaupungissa. Viidelle pelaajalle vuokrattiin kaksi kenttää ja yksi maila, kun omasta takaa

löytyi neljä mailaa. Joukossa oli enemmän ja vähemmän kilpailuhenkisiä osakuntalaisia, joten

kokoonpanoja  vaihdellen  sai  jokainen  pelata  mielensä  ja  kykyjensä  mukaan  erilaisin

intensiteetein.  Innostuksesta  kertoo  jotain  se,  että  myöhemmin  samana  vuonna  perustettiin

osakunnalle  sulkapallokerho säännöllisempien pelien järjestämiseen.  Vaikkei  liikunnanohjaaja

ollutkaan laittamassa kerhoa alulle, eikä idea itse sulkapalloekskursiostakaan tullut virkailijan

päästä, voisi ajatella liikunnan kipinän syttyneen tuosta tapahtumasta. Ja tämähän on enemmän

kuin loistava saavutus!

Kesä  ja syksykin hurisivat  joutuin,  mutta liikuntatapahtumat  loistivat  poissaolollaan.  Lopulta

vuoden  viimeisenä  jumppana  itsenäisyyspäivän  aattona  järjestettiin  yksityinen

kuntonyrkkeilytunti  Helsinki  Martial  Arts  Centerillä  Puistolassa.  P-junalla  väärään  suuntaan

matkustaneen  ja  sen  takia  myöhästyneen  liikunnanohjaajan  lisäksi  paikalle  tuli  neljä

osakuntalaista.  Harjoitus  oli  vallan  mainiosti  rakennettu  sisältäen  sopivasti  tekniikkaa,

hauskuutta ja hieman lihaskuntoharjoitteluakin. Kaikille jäi hyvä mieli ja kenties jopa innostus

jatkaa  kyseistä  harrastusta.  Kolme  vuotta  liikuttajan  virassa  toiminut  mutta  nyt  väistyvä

jumppasetä heittääkin tästä seuraajalleen tärpin.

Virassa toimiminen on ollut kahtalaista. Yhtäältä ekskursioiden järjestäminen on ollut hankalaa

ja hieman turhauttavaakin kohteiden, aikataulujen ja osallistujien kesken pallottelua. Toisaalta on

ollut  mukava  saada  kiitosta  järjestyneistä  tapahtumista  niistä  nauttineilta  osakuntalaisilta.

Alustavasti kiinnostuneita henkilöitä olisi usein enemmänkin kuin mitä paikalle lopulta pääsee.

Tämä on tietysti harmillista, sillä liikunnanohjaajan viran tarkoitus, sekä oma henkilökohtainen

haaveenikin on saada ihmiset liikkumaan enemmän paremman fyysisen ja psyykkisen terveyden

sekä  toimintakyvyn  saavuttamiseksi.  Liikunnan  ei  tarvitse,  tai  oikeastaan  PIDÄ  olla  tylsää

suorittamista,  vaan  siitä  tulisi  nauttia.  Osakunnan  liikunnanohjaaja  voisi  auttaa  ihmisiä

löytämään  omat  suosikkilajinsa,  mutta  myös  osakuntalaisilta  tarvitaan  aktiivisuutta  ja

mielenkiintoa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Liikunnanohjaajana toimi Jarno Huusko.
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8. PIENI PUUKELLO

Vuonna 2019 Pieni Puukello ilmestyi neljä kertaa. Lisäksi ilmestyi fuksimajurien kanssa tehty

Fuksipuukello.  Päätoimittajana  toimi  Alina  Riionheimo  ja  toimitussihteerinä  Emmi

Puumalainen. Toimituskuntaan kuuluivat Aino Turunen, Salla Kuittinen ja Tatu Räsänen. Juttuja

saatiin myös muilta osakuntalaisilta ja senioreilta. 

Lehtien  sivumäärä  oli  12–24.  Fuksipuukellon  sivumäärä  oli  28.  Ensimmäiset  numerot  jäivät

laihemmiksi,  mutta  kahteen  viimeiseen  sisältöä  saatiin  enemmän.  Deadlinet  venyivät,  mutta

tavoitteet täyttyivät muuten. 

9. KERHOT 

9.1 Brunssikerho

Brunssikerho  järjesti  kahdet  aamupalatreffit  vuoden  aikana.  Ensimmäinen  kohde  oli  Fazerin

Kluuvin aamupala ja toinen kahvila Ruplan runsas aamupalapöytä. Brunssikerhon toiminta oli

hieman harvassa, mutta osallistujia aamupaloilla oli yhteensä lähemmäs kahtakymmentä.

9.2 Juristikerho 

Virkailijat ja jäsenet

Puheenjohtaja: Maria Karpathakis

Sihteeri: Iris Pitkänen

Taloudenhoitaja: Iiris Kihlström

Markkinointivastaava: Jenna Juureva

Emäntä: Mila Mäkipaakkanen, Jenna Juureva, Ida Repo

Isäntä: Mila Mäkipaakkanen

Excursiovastaava: Ida Repo

Phuksivastaava: Ida Repo
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Sähköpostilistan vastaava: Iris Pitkänen

Muut  aktiiviset  jäsenet  (myös  vain  osan  vuodesta  toiminnassa  mukana  olleet):  Juho Flinck,

Laura Niemi ja Matleena Kinnunen.

Toiminnasta yleisesti

Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota Pohjois-

Karjalasta  kotoisin oleville 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 sekä Karjalaiseen Osakuntaan. 

Toimintaan vuonna 2019 ovat kuuluneet kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, ekskursiot,

sekä  erinäinen  yhteydenpito  muihin toimijoihin.  Lisäksi  juristikerho  järjesti  keväällä  seniori-

illalliset. Seniori-illallinen järjestetään vuorovuosittain kevätkäräjien kanssa.

Kaudella 2019 juristikerho uudisti 80-luvulta peräisin olevat sääntönsä ja kehitti toimintaansa.

Käyttöön otettiin mm. Google Drive -palvelu, jonka myötä kokousmateriaalit  siirtyivät täysin

sähköisiksi. Vuosittaiseksi perinteeksi otettiin budjetin tarkka laatiminen, jolloin puheenjohtaja

tekee yhdessä taloudenhoitajan kanssa talousarvion vuoden alussa.

Tapahtumat

Juristikerho  kokousti  kevätkaudella  neljä  kertaa  ja  syyskaudella  kaksi  kertaa.  Syksyn

vaalikokouksen yhteydessä järjestettiin myös avoin kokous. Kokoukset  on järjestetty pääosin

Karjalaisen  Osakunnan  tiloissa  Domus  Gaudiumilla  taikka  vaihtoehtoisesti  kahvilassa.

Kokouksissa kävijämäärä on vaihdellut kolmen ja kymmenen välillä.

Toiminnantarkastus järjestettiin 12.2.2019 kerhon puheenjohtajan Maria Karpathakiksen luona.

Paikalla  olivat  juristikerhon  varsinainen  toiminnantarkastaja  sekä  varatoiminnantarkastaja  ja

nykyinen ja edellisvuoden puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja. 

Seniori-illallinen  järjestettiin  11.5.2019  osakunnan  tiloissa  Domus  Gaudiumilla.  Seniori-

illallinen järjestetään vuorovuosittain Kevätkäräjien kanssa. Tapahtumaan osallistui 35 henkilöä,

joista senioreita seuralaisineen oli 21.
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Juristikerhon  seniori  Tapio  Tolvanen  kutsui  kerholaiset  ekskursiolle  konsulttiyhtiö

Nordhavenille. Excu järjestettiin 19.3.2019.

Kerho  osallistui  oikeustieteellisen  phuksiaisiin  pitämällä  yhteisrastia  muiden  juristikerhojen

kanssa syyskuussa 2019. Joulukuussa kerho kävi katsomassa Pykälä ry:n musikaalinäytelmän

Lottapäivät.  Tämän lisäksi  kerholaiset  ovat  olleet  mukana erinäisissä Karjalaisen  Osakunnan

tapahtumissa.

Tapahtumista  on  pääasiallisesti  tiedotettu  Juristikerhon  sähköpostilistalla  ja  sen  lisäksi

Juristikerhon senioreiden,  Karjalaisen  Osakunnan  sekä  Pykälä  ry:n  sähköpostilistoilla  silloin,

kun siihen on ollut syytä. 

9.3 Kiekkokäki

Vuonna 2019 frisbeegolfkerho  Kiekkokäen toiminta koostui  edellisvuosien tapaan  pääasiassa

kerhon  jäsenten  keskenään  sopimista  kierroksista  pääkaupunkiseudun  frisbeegolfradoilla,

aktiivisen  kauden  ollessa  kevään  ja  alkusyksyn  välisenä  aikana.  Välillä  myös  harjoiteltiin

puttaamista  Rautalammintien  osakunta-asuntojen  läheisyydessä.  Kierrostahti  oli  noin  kerran

viikossa,  poolin  koon ollessa  yleensä  3–5 pelaajaa.  Kierroksista  sovittiin  julkisen  Facebook-

ryhmän välityksellä.

Tämän lisäksi Kiekkokäki osallistui DGO:n fuksiaisiin 19.9. omalla rastillaan ja järjesti 16.11.

mestaruuskisat,  jotka  valitettavasti  kärsivät  väkikadosta  paikalle  päässeiden  kilpailijoiden

määrän  jäätyä  kolmeen.  Muut  kerhobudjettia  käyttävät  tapahtumat  jäivät  tänä  vuonna

suunnitelmien asteelle.

Kiekkokäen puheenjohtajana toimi Lauri Mauranen.

9.4 Kyykkäkerho 

Karjalaisen  Osakunnan  kyykkäkerho  teki  sen  minkä  lupasi,  eli  lähti  Kyykän  MM-kisoihin

Tampereen Hervantaan helmikuussa 2019. Osallistujia Osakunnalta oli peräti kahdeksan, vaikka

meillä  oli  vain yksi  joukkue ilmoitettuna.  Se ei  menoa haitannut ja pelasimme kolme hyvää
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peliä, voittaen viimeisen pelin. Kaikki pelit olivat täpäriä ja kisaväsymys ei ehtinyt iskeä, koska

saimme vaihdettua pelaajia joka pelin välissä. Lopullinen sijoituksemme oli 133, mikä oli ihan

hyvä, kun joukkueita oli kuitenkin reilut viisisataa. Valitettavasti vuodelle 2020 joukkuetta ei

tullut, ehkä ensi vuonna sitten! Puheenjohtajana toimi Lauri Mauranen.

9.5 Maanpuolustuskerho

Maanpuolustuskerho vietti tänä vuonna hiljaiseloa. Aivan ilman toimintaa ei kuitenkaan onneksi

jääty,  sillä  12.10.  MPK  kävi  tutustumassa  Suomenlinnasta  löytyvään

Maanpuolustuskorkeakoulun ylläpitämään Sotamuseoon. Puheenjohtajana toimi Juska Räsänen.

9.6 Pilkkikerho 

Karjalaisen Osakunnan Virallinen Pilkkikerho otti ensiaskeleensa vuonna 2019. Kerhon toiminta

koostui  muutamasta  pilkkiretkestä  Kalasatamaan,  nikkarointi-illasta,  sekä  kerhon perinteisistä

pilkkimestaruuskilpailuista.  Ensitöiksi  pilkkikerholle  hankittiin  asianmukaisia  varusteita,  jotta

pilkille lähteminen olisi kaikkien osakuntalaisten saavutettavissa.

Nikkarointi-illassa  huollettiin  pilkkivarusteita,  ja  valmistettiin  naskaleita,  sekä  värikoukkuja.

Tapahtumalla  oli  4  osallistujaa.  Pilkille  Kalasataman  ympäristöön  päästiin  pari  kertaa.

Osallistujamäärä vaihteli kolmesta kahteen, kalaonni oli vaatimaton. 

Pilkkikausi  huipentui  kolmen osallistujan kesken  käytyihin Karjalaisen  Osakunnan Virallisen

Pilkkikerhon Pilkkimestaruuskilpailuihin. Ohuehkon jäätilanteen takia kilpailut järjestettiin Pro

Pilkki  2-pelin  virtuaalimaailmassa.  Kolmen  kartan  ja  tiukan  kamppailun  jälkeen  voittajaksi

julistettiin kilogramman painoisen taimenen nostanut kerhon puheenjohtaja Lauri Tahvanainen.

Toiseksi  sijoittui  Antti  Vaaranta.  Voittaja  palkittiin  60  euron  lahjakortilla  kalastus-  ja

metsästysliike Schröderiin. Kerholle hankittiin myös kiertopalkinto, johon mestaruuskilpailujen

voittajan nimi lisätään vuosittain. 

Pilkkikerho jäi heinäkuussa lyhyehkölle tauolle puheenjohtajan siirtyessä maanpuolustuksellisiin

tehtäviin. Pilkkikerhon puheenjohtajana toimi Lauri Tahvanainen.
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9.7 Purjehduskerho

Purjehduskerho ei järjestänyt toimintaa vuoden 2019 aikana.

9.8 Spielka 

Vuonna 2019 Spielka jatkoi maailmanvalloitustaan jo totuttuun tapaan. Erinäköisiä tapahtumia

se ehti järjestämään kahdeksan kappaletta. Peli-illat ovat avoimia kaikille paikalle saapuville ja

pelattavat  pelit  valitaan  toivomusten  mukaan.  Pelitarjonnasta  osakunnan  lisäksi  avustavat

satunnaisesti myös kirjastot.

Spielka  matkaili  myös  muutamaan  kertaan  baanan  pimeälle  eteläpuolelle  Satakuntalaisen

osakunnan vieraaksi sekä toteutti ekskursion Kamppiin perustettuun lautapelikahvilaan.

Osakunnalla  hengailevilla  on  myös  mahdollista  muinakin  aikoina  viihdyttää  itseään/toisiaan

erilaisten  pelien  parissa,  sillä  Spielkan  pelit  ovat  osakuntatiloissa  vapaasi  saatavilla  myös

muinakin aikoina. Spielkan puheenjohtajana toimi Samuli Rantala.

9.9 Sulkapallokerho

Sulkapallokerho  perustettiin  syyskuun kokouksessa  10.9  kesällä  syntyneestä  ideasta.  Kerhon

puheenjohtajana toimi Kerem Atak.

Sulkapallokerho  järjesti  pelikertoja  noin  joka  toinen  viikko.  Pelailussa  kenttiä  varattiin

Kumpulan  Unisportista  1-2  kappaletta  tunnin  ajaksi.  Kerho  kustansi  kentät  ja  vuokramailat

mailattomille.

Pelikerroilla pelailtiin sulkapalloa rennosti taitotasoon katsomatta. Kynnys pelaamiseen tehtiin

mahdollisimman  matalaksi,  ja  kerhon  puheenjohtaja  kyseli  aktiivisesti  osakunnan  jäseniltä

mahdollisimman sopivia aikatauluja.

10. TALOUS 

Osakunnan  taloudesta  vastaa  osakuntaneuvosto.  Osakuntaneuvosto  kokoontui  säännöllisesti

kerran  kuukaudessa  ennen  osakunnan  varsinaista  kokousta,  sekä  kerran  kesällä.  Tällä
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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. 

Vuonna 2019 taloudenhoito koostui suurelta osin rutiinitehtävien parissa. Vuoden alussa tehtiin

talousarvio, toiminta-avustuksen haku ja edellisen vuoden tilinpäätös. Talousarvioissa pysymistä

seurattiin säännöllisesti vuoden aikana. Osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnasta

huolehti  aiempien  vuosien  tapaan  Karjalaisen  Osakunnan  tukirahasto.  Rahallista  tukea

osakunnan  perustoimintaan  saatiin  HYY:n  toiminta-avustuksesta  ja  lehtituesta.  Osakunnan

toiminnalle  merkittävin  ja  elintärkeä  rahallinen  tuki  saatiin  Karjalaisen  Osakunnan

tukirahastolta.

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA 

Praasniekkojen yhteydessä juhlistettiin myös 85-vuotiasta osakunnan seniorijärjestöä,  Seniores

Carelienses  ry:tä.  Sen  lisäksi  seniorit  kokoontuivat  keväällä  osakunnalle  perinteisille

senioripäivällisille.  Kuraattori  toimii  yhteyshenkilönä  osakunnan  ja  senioreiden  johtokunnan

välillä.  Seniorit  tukevat  osakunnan  lehden  toimittamista  rahallisesti  ja  yhdessä  senioreiden

kanssa jaetaan Simo Brofeldt ja Sakari Timosen stipendi. 
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET 2019

22.1. paikalla 14+5 (jäsenet+ulkojäsenet)
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen

19.2. paikalla 16+1
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

19.3. paikalla 16+3
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

16.4. paikalla 12 (ulkojäseniä ei uusien sääntöjen mukaan ole)
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

7.5. paikalla 23
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen

10.9. paikalla 12
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

8.10. paikalla 12
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

5.11. paikalla 11
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

19.11. paikalla 24
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

3.12. paikalla 23
pj Juho Eskelinen, sihteeri Aino Turunen

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään.
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13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA

Kunniamerkit Ei jaettu vuonna 2019.

Ansiomerkki Miina Piipponen

Tatu Räsänen

Harrastusmerkit Jussi Aalto

Maria Karpathakis

Alina Riionheimo

Iina Laak

Tuomas Puumalainen

Lipunkantaja Antti-Pekka Kössi

Varalipunkantaja Alina Riionheimo

Sakari Timosen stipendi Salla Kuittinen

Miina Piipponen

Seniorikannu Olli Salminen (myönnetty, ei jaettu) 

KyO-KO kuppi Eliisa Leppävuori

Emännän pienoisavain Kerem Atak

Pinja Heikkinen (myönnetty, ei jaettu)

Värienkanto-oikeus Olli Ahola

Ester Pentti
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14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

Inspehtori Kari Rummukainen

Kuraattori Juho Eskelinen 

Varakuraattori Kirsi Kauppinen

Sihteeri Aino Turunen  

Taloudenhoitaja Miina Piipponen

Isännät Jussi Aalto

Juska Räsänen

Emännät Kerem Atak 

Salla Tolvanen (kevät 2019)

Toiminnanohjaaja Antti Vaaranta (kevät 2019)

Juska Räsänen (syksy 2019)

Tiedotussihteeri Juska Räsänen 

Fuksimajurit Nasti Pelvo

Sanni Sorajoki

Vuosijuhlamestari Salla Kuittinen 

Arkiston- ja kirjastonhoitaja Jarno Huusko

Historioitsija Jesse Soininen

Kulttuurisihteeri Laura Korhonen

Ekskursiomestari Eliisa Leppävuori

Kv-sihteeri Aino Partanen (kevät 2019)

Miina Piipponen (syksy 2019)

Maakuntasihteeri Salla Kuittinen 

Vaalipäällikkö Ei valittu vuodelle 2019

Valokuvaaja Mikko Peltotupa

Kappalainen Aino Turunen 

Liikunnanohjaaja Jarno Huusko

Puukellon päätoimittaja Alina Riionheimo 

Puukellon toimitussihteeri Emmi Puumalainen

Tietosuojavastaava Kirsi Kauppinen

Laulunjohtaja Antti Vaaranta (kevät 2019)
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Salla Kuittinen (syksy 2019) 

Asuntosihteeri Jani Parviainen

Apuisännät Hilla Liedes

Lauri Mauranen

Mikko Peltotupa

Nasti Pelvo

Jesse Soininen

Iida Tiainen

Apuemännät Krista Karttunen

Kasimir Kokkonen

Lydia Lehtola

Aida Piirainen

Olli Pitkänen

Amanda Poutiainen

Lauri Tahvanainen

Terhi Ticklen

Osakuntaneuvosto Kirsi Kauppinen

Juho Eskelinen

Juska Räsänen

Aino Turunen

Miina Piipponen

Iina Laak

Eliisa Leppävuori

Nasti Pelvo

Sanni Sorajoki 

Toverineuvosto Kari Rummukainen (virkansa puolesta)

Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

Kirsi Kauppinen 

Samuli Rantala

Manuel Ackermann 

Toiminnantarkastajat Harri Hietala

Arto Pohjamo
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15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN 

PUHEENJOHTAJAT 

Asuntotoimikunta Lauri Mauranen

Iina Pakarinen

Miina Piipponen

Juska Räsänen

Antti Vaaranta (kevät 2019)

Toimikuntaa  johtaa  varakuraattori.  Lisäksi  
toimikuntaan  kuuluu  virkansa  puolesta  
asuntosihteeri.

Vuosijuhlatoimikunta Kerem Atak

Nasti Pelvo

Sanni Sorajoki 

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

Puukellon toimituskunta Salla Kuittinen

Tatu Räsänen 

Aino Turunen

Kv-toimikunta Miina Piipponen (kevät 2019)

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta Jussi Aalto

Kerem Atak

Iina Pakarinen 

Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta
fuksimajurit.

Nettisivutoimikunta Juska Räsänen

Kerem Atak

Eliisa Leppävuori
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Antti Vaaranta

Miina Piipponen

Jussi Aalto

Kerhojen puheenjohtajat

Brunssikerho Eliisa Leppävuori

Juristikerho Maria Karpathakis

Kiekkokäki Lauri Mauranen

Kyykkäkerho Lauri Mauranen

Maanpuolustuskerho Juska Räsänen 

Pilkkikerho Lauri Tahvanainen

Purjehduskerho Tatu Räsänen

Spielka Samuli Rantala

Sulkapallokerho Kerem Atak (syksy 2019)

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ 

Huoneistotoimikunta (HTK) Eliisa Leppävuori (varapuheenjohtaja)

Juska Räsänen (klubimestari)

Lauri Mauranen (apuklubimestari, kevät 2019)

Salla Kuittinen (apuklubimestari, syksy 2019)

Kiinteistö Oy Artti Niklas Junell (vara-asiamies) 

Miina Piipponen (varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta Manuel Ackermann

Eliisa Leppävuori

Arto Pohjamo (varajäsen)

Ylioppilasasuntolasäätiö Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

Niklas Junell

Lauri Mauranen 
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Artin Säätiö Kari Rummukainen (virkansa puolesta)

Kaarlo Hakamies

Niklas Junell

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY) Antti Vaaranta (varaedustaja) 

HYY:n Osakuntalainen Unioni Ei edustusta vuonna 2019

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV) Eliisa Lepävuori (kevätkokous)

Sanni Sorajoki (kevätkokous)

Nasti Pelvo (syyskokous)

Itäsuomalainen valtuuskunta – Östfinska Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

delegationen Kirsi Kauppinen 

Miina Piipponen 

Karjalainen Nuorisoliitto Ei edustusta vuonna 2019

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta Maria Karpathakis (sihteeri)

Mila Mäkipaakkanen (varasihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Kari Rummukainen (virkansa puolesta)

Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

Miina Piipponen

Eliisa Leppävuori (myös vuosikokous)

Aino Turunen (varajäsen)

Seniores Carelienses ry Juho Eskelinen (virkansa puolesta)

Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr Ei edustusta vuonna 2019 

Pääsky ry Ei edustusta vuonna 2019
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LIITTEET

LIITE 1: Osallistujamäärät osakunnan tapahtumissa 2019

Kts. erillinen liite.

LIITE 2: Tapahtumakalenteri 2019

Kts. erillinen liite.
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