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Tervehdys Fuksimajureilta!
Hei Fuksi! Kyllä! Juurikin sinä! Pitelet käsissäsi Karjalaisen Osakunnan Fuksipuukelloa vuosimallia 2015, joka on oppaasi osakunnan toimintaan ja
fuksivuotesi alkuun. Äärimmäisen paljon onnea opiskelupaikastasi ja tervetuloa ihanan iloiseen Karjalaiseen Osakuntaan, joka on kuin pala rakasta
kotiseutuamme keskellä pääkaupungin sykettä. Edessäsi on kasapäin uusia
haasteita, ystäviä ja seikkailuja, joilla toivottavasti on positiivisia vaikutuksia koko loppuelämääsi. Ole siis rohkea ja hyppää mukaan osakuntalaiseen
maailmaan saadaksesi kaksin verroin irti seuraavista vuosista.
Osakunta on lämminhenkinen, opiskelijoista koostuva järjestö, jonka tehtävänä on vain ja ainoastaan tukea henkistä jaksamistasi opintojesi ohessa
ja tarjota erilaisia virikkeitä ja vastapainoa opinnoissasi puurtamiselle mitä
erilaisimpien tapahtumien, liikuntavuorojen, ystävien, asuntojen, ulkomaanmatkojen ja bileiden voimin. Osakunta koostuu sinun kaltaisistasi karjalaisista opiskelijoista, jotka ovat alttiita auttamaan ja juhlimaan kanssasi
yli ainejärjestörajojen!
Me pidämme Fuksimajureina huolen siitä, että osakuntatapahtumat, sekä
itse osakuntalaiset tulevat sinulle tutuksi – me olemme täällä vain ja ainoastaan sinua varten! Meihin saa (ja pitääkin) ottaa yhteyttä oli kyse sitten matkakortin ostamisesta tai seuraavien bileiden ajankohdan varmistamisesta.
Varsinkin syksyn ajan olemme halutessasi
tukena ja turvana kaikissa niissä tilanteissa, joita kohtaat aloittaessasi tämän jännittävän luvun elämässäsi.

Karjalaisin terveisin,

Fuksimajurit Jarkko &
Kirsi
jarkko.kontiainen@gmail.com		
kirsi.kauppinen@helsinki.fi
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Kuva: Kirsi Kauppinen ja Jarkko Kontiainen

Olet pian aloittamassa yhtä elämäsi ikimuistoisimmista vuosista, ota siitä kaikki
irti, sillä fuksivuoden kokee vain kerran!
Fuksivuotesi aikana sinulla on tilaisuus
nähdä ja kokea vaikka mitä, joten ota
matkaan hyvää mieltä sekä avoin asenne
ja kokeile rohkeasti Osakuntatoimintaa.
Toivottavasti näemme pian!

Kuva: Heikki Karvinen

MIKSI MUKAAN?
Karjalainen osakunta on eloisa, poikkitieteellinen yhteisö, josta henkii samanaikaisesti kodinomainen
rento yhteisöllisyys, hauskuus ja arvokkaat akateemiset traditiot. Osakunta tarjoaa mahdollisuuden luoda pokkitieteellisen ja laajalle ulottuvan kontaktiverkoston, joka ei ulotu ainoastaan oman alan opiskelijoihin vaan laaja-alaisesti kaikkien korkeasti koulutettujen ammattien suuntaan. Osakunta on siis mainio
mahdollisuus tutustua uusiin, mielenkiintoisiin ihmisiin. Osakunnan tilat Kampissa tarjoavat aina mahdollisuuden hengähtää hetkeksi ja nauttia hyvästä seurasta.
Saat ihan itse päättää millä tavoin haluaisit osallistua Karjalaisen Osakunnan toimintaan. Voit halutessasi
vain nauttia tarjonnasta vierailemalla tapahtumissa, joita on monipuolisia ja joihin uudet osallistujiat
ovat aina sydämellisesti tervetulleita. Voit myös hankkia itsellesi viran, jolloin pääset aktiivisesti vaikuttamaan ja toteuttamaan omia ideoitasi oppimalla samalla opiskelusi ohessa monta hyödyllistä asiaa käytännön elämästä. Osakunnan jäsenyys ei koskaan mene hukkaan.
Jäseneksi pääset siis maksamalla Osakunnan jäsenmaksun, 12€/lukuvuosi, joko ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä tai suoraan Osakunnan tilille FI96 1271 3000 2560 02 viitenumerolla 4488, ja kirjautumalla matrikkeliin. Olet kuitenkin tervetullut käymään Osakunnalla ja tutustumaan toimintaamme,
vaikka et olisi jäsenmaksua vielä maksanutkaan. Muista myös fuksipäivystys Osakunnalla syyskuun ajan
tiistaista torstaihin klo 18-19. Nähdään Osakunnalla!
PS. Mukaan kannattaa tulla myös jo pelkästään sen takia, että monet tapahtumista ovat sinulle, fuksi,
joko edullisia tai kokonaan ilmaisia!

NÄHDÄÄN OSAKUNNALLA!
Muista fuksipäivystys syyskuun ajan ti-to klo 18-19

4

Syksyn tapahtumat
31.8. Helsingin yliopiston
avajaiskarnevaalit
6.9. Fuksipicnic
23.9. DGO:n fuksiaiset
30.9. HYY:n fuksiseikkailu
3.10. Sarvijuhlat Savolaisella Osakunnalla
9.10. DGO:n fuksisitsit
14.11. Praasniekat
6.12. Itsenäisyyspäivä
12.12. Saunailta DGO:lla
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Arvokkaita PÖYTÄJUHLIA JA
MUUTA TOIMINTAA

Osakunnan toiminta on vireää ja monipuolista ja se ajoittuu pääasiassa
yliopiston lukukausien ajalle.
Akateemiset pöytäjuhlat

Osakunnalla järjestetään useat pöytäjuhlat vuodessa. Näihin juhliin emännistö valmistaa kolmen
ruokalajin illallisen ja isännistö huolehtii virvokkeista. Syksyisin pidettävät Praasniekat ovat osakunnan kakkosjuhla, joissa menu on karjalaispainotteinen. Sarvijuhlia vietetään syksyllä yhdessä
Savolaisen osakunnan kanssa. Näissä juhlissa
muistellaan osakuntien yhteisomistuksessa ollutta
juomasarvea ja annetaan juoman virrata. Keväisin
pidettäville Senioripäivällisille kokoontuvat nykyosakuntalaiset ja jo työelämään siirtyneet osakuntalaiset. Ne ovatkin loistava tilaisuus luoda kontakteja oman alansa huippuosaajiin.

Kuva: Katri Parviainen

Kuva: Janne Kangaskesti
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Arvokkaita pöytäjuhlia ja muuta toimintaa
Kulttuuritapahtumat, excursiot ja kesäretki

Kerhotoiminta

Osakunta antaa kerhoille pienen määrärahan,
jonka turvin kerhot harjoittavat toimintaansa. Juristikerho on Karjalaisen Osakunnan ainoa suljettu
kerho. Sen jäseneksi pääsee, jos opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Kaikille avoimia
kerhoja ovat Gourmet-kerho, maanpuolustuskerho, pelikerho Spielka, saunakerho, purjehduskerho sekä elokuvakerho Huuliharppukostaja. Kerhot
ovat hyvä paikka päästä tutustumaan muihin osakuntalaisiin rennossa ilmapiirissä ja mielekkään
toiminnan ohessa. Jos sopivaa kerhoa ei löydy,
niin aina on myös mahdollista perustaa uusi kerho.

Kuva: Katri Parviainen

Kulttuurisihteeri ja excursiomestari yhdessä muiden innokkaiden osakuntalaisten kanssa järjestävät excursioita ja tapahtumia piristämään osakuntalaisten arkea. Excut ovat vieneet osakuntalaiset
mm. balettiin, teatteriin, keilaamaan ja Fazerin tehtaalle. Maakuntasihteeri vie osakuntalaiset syksyllä vierailulle eduskuntaan ja kutsuu Pohjois-Karjalan kansanedustajat keväisin osakunnan tiloihin
keskustelemaan päivän polttavista kysymyksistä.
Maakuntasihteeri järjestää myös joka kesä retken
johonkin Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Vuosijuhla

Helmikuun 28. päivän tienoilla pidettävä Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla on juhlista tärkein
ja arvokkain. Miehet sonnustautuvat frakkeihin ja
naiset pitkään juhlapukuun. Juhlan aikana nautitaan kolmen ruokalajin illallinen, lauletaan ja pidetään hauskaa. Ilta huipentuu vanhoihin tansseihin,
joiden jälkeen juhlaseurue siirtyy jatkamaan iltaa
osakunnan tiloihin. Läpi yön kestävien jatkojen jälkeen juhlijat aloittavat uuden nousun silliaamiaisen
eli silliksen merkeissä.

Suursitsit Senaatintorilla toukokuussa 2012
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Keskiviikkokahvit

Kahvia, pullaa ja hyvää seuraa tarjolla Domus
Gaudiumilla keskiviikkoisin klo 19-20! Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivä

Päiväjuhla, jossa uudet osakunnan jäsenet saavat osakuntanauhansa. Fuksista tulee tällöin civis.
Juhlan jälkeen siirrytään ravintolaan syömään.
Illansuussa osallistutaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen, jonka jälkeen nautitaan glögit osakunnalla.

Osakunnan kokous

Kuva: Juho Eskelinen

Kaikille osakuntalaisille avoin osakunnan kokous
pidetään kuukausittain. Se on korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, jossa vahvistetaan vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat, sekä päätetään ketkä
osakuntalaisista edustavat Karjalaista Osakuntaa
eri kiinteistöyhtiöiden ja toimielinten hallituspaikoilla. Emännistö loihtii kokouksiin kahvia ja pientä
maukasta purtavaa.

Muu toiminta

Tietoa edellä mainituista ja monista muista tapahtumista saat parhaiten liittymällä Karjalaisen
Osakunnan sähköpostilistalle. Voit ilmoittautua
fuksimajurille tai liittyä itsenäisesti, ohjeet nettisivuillamme http://karjalainen.osakunta.fi. Sivuilta
löytyy myös lisätietoa tapahtumista, kerhoista ja
muusta toiminnasta.

Akateemiset pöytäjuhlat kuuluvat olennaisesti yliopistoelämään. Ne viedään läpi tietynlaisilla
kaavoilla ja tavoilla, jotka kaikki oppii juhlissa käymällä. Laulunjohtaja laulattaa juomalauluja, joita lauletaan illan mittaan yhä vain kovemmalla äänellä. Miesten asusteena on frakki
tai tummapuku, ja naisilla iltapuku. Juhlien erityispiirteisiin kuuluvat myös juhlaesitelmät ja
kohteliaat pöytätavat. Esimerkiksi miehet auttavat pöytädaaminsa istumaan siten, ettei tämän
tarvitse koskea tuoliin käsillään. Lisää tietoa akateemisten juhlien tavoista saa Karjalaisen
Osakunnan nettisivuilta tai vaikka pohjalaisen civiksen Tiina Metson kirjoittamasta oppaasta;
Tapaillaan. Akateemisia juhlia ja tapoja.
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Outi Tiainen

TARVITSETKO ASUNTOA?
Karjalainen Osakunta on kokoonsa nähden suuri opiskelija-asuntojen tarjoaja: sillä on hallinnassaan noin 70 asuntopaikkaa. Asunnot sijoittuvat pääasiassa Vallilaan sekä Oulunkylän lähelle
Patolaan, molemmat hyvien kulkuyhteyksien päähän.
Asunnoista noin puolet on haettavissa vuosittain maaliskuussa järjestettävässä asuntohaussa.
Asunnon saamiseen vaikuttavat hakijan osakunta-aktiivisuus (0-10pistettä), opintomenestys
(0-5pistettä) ja sosiaalinen asema (0-5pistettä). Fuksit saavat tasoitusta opiskelumenestyksestä
ja syksyn opinnot huomioidaan eri tavalla kuin pitempään opiskelleiden.

PATOLA

VALLILA

Osakunta-aktiivisuus siis kannattaa!
Osakunnan virkoja hoitamalla kerätään ns. aktiivisuuspisteitä, joilla on
suuri merkitys asuntoja haettaessa
sillä kaikki hakijat, joilla on aktiivisuuspisteitä, ovat haussa etusijalla
muihin hakijoihin nähden. Fuksivuonna aktiivisuuspisteet kerrotaan
kahdella, joten kannattaa ryhtyä
virkailijaksi jo fuksina. Virkakausi on
yleensä yksi kalenterivuosi (tammikuusta joulukuuhun), joten ensimmäisen syksyn saa olla ihan rennosti ja katsella ympärilleen osakunnan
menoa, eikä virkailijaksi ryhtyvän
suinkaan tarvitse sitoutua tehtävään
loppuiäkseen.
Asuntoihin ja niiden hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat Vallilan
ja Patolan asuntovastaavat sekä
asuntotoimikunnan puheenjohtaja,
joiden yhteystiedot löydät osakunnan nettisivuilta. Jos asuntojen hakuaika on päässyt menemään ohitse tai huomaat muuten vain kesken
kaiken olevasi asuntoa vailla, voit
ilmoittautua asuntojen jonotuslistalle olemalla yhteydessä asuntovastaaviin.

9

Tarvitsetko asuntoa?

Vallilan asunnot
Ylioppilasasuntosäätiö
MÄKELÄNRINNE 5 A
ASUNTOJEN KOOT:
18
m2, 28 m2, 47 m2
VUOKRA:			
15,60 - 16,50 €/ m2

Kiinteistö Oy
Osakunta
RAUTALAMMINTIE 3 C
ASUNTOJEN KOOT: 17,5
m2, 20 m2, 32,5 m2
VUOKRA:			
16,50 €/ m2

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

Kiinteistö Oy Artti

MAAPADONTIE 3 JA 5

ASUNTOJEN KOOT: 42,5 m2, 60 m2
VUOKRA:			9,25 €/
m2

Vuokraan sisältyvät vesi ja sähkö, kiinteä nettiyhteys, kuntosali, grillikatos, kerho-ja askarteluhuoneet, pesutuvat ja sauna (useita yleisiä saunavuoroja viikossa).
Asuntojen sijainti ei ole aivan yhtä keskeinen kuin
Vallilassa, mutta tämän voittaa asuntojen hintatasossa. Matka Rautatientorille linja-autolla vie vain
25 minuuttia.

MAAPADONTIE 2
ASUNTOJEN KOOT: 24 m2, 26 m2, 38
m2, 48 m2
VUOKRA:			
15,25 €/ m2

13,25 € -

Lisäksi Maapadontie 2:ssa on uusia, marraskuussa 2013 valmistuneita yksiöitä ja kaksioita.
Niidenkin vuokraan sisältyvät vesimaksu ja nettiyhteys.
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Osakuntahuoneisto
Leppäsuonkadulla

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Erityinen fuksipäivystys syyskuun
ajan ti-to klo 18–19
Osakunnan ehdoton toimintaedellytys ovat toimitilat.
Karjalaisen Osakunnan tilat sijaitsevat osoitteessa Leppäsuonkatu 11 (Domus Gaudium). Sisäänkäynnin luona on osakuntien yhteinen ovisummeri (Alexander Osakunnat), jota
soittamalla pääsee sisälle päivystys aikana ti-pe klo 18–21.
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Osakuntahuoneisto Leppäsuonkadulla

Lehtihuoneessa

voi lukea osakuntaan tulevia lehtiä (Hesari,
Karjalainen, Suomen Kuvalehti, Anna, Aku
Ankka…) tai viettää muuten vain aikaansa.
Television ääreen on mukava kerääntyä
kisakatsomon tai GuitarHero–kamppailun
merkeissä. Huoneessa on myös tietokone,
jolla voi kätevästi tarkastaa sähköpostinsa ja
Facebookin.

Juhlasalissa

pidetään osakunnan pienemmät pöytäjuhlat sekä osakunnan kuukausittaiset kokoukset. Seiniltä löytyy joitakin
osakunnan taideaarteita ja vakavan
oloisia muotokuvia merkkihenkilöistä.
Lisäksi salissa on osakunnan kirjastokaappi ja Steinway-flyygeli, joka on
osakuntalaisten vapaassa käytössä.

Keittiö

on tilojen ylpeys. Tilavassa, monipuolisesti varustetussa keittiössä on helppo valmistaa monenlaisia gourmetherkkuja.
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OSAKUNNAN KESKEISIMMÄT
virkailijat
Toimiakseen täydellä teholla osakunta tarvitsee henkilöitä, jotka toteuttavat
osakunnan toimintaa. Virkojen täyttäminen perustuu toimijoiden vapaaehtoisuuteen. Virat täytetään vuodeksi kerrallaan, pois luettuna kuraattorin ja
inspehtorin virat. Marraskuussa pidetään kaikille osakuntalaisille avoin vaalikokous, jossa täytetään seuraavan vuoden virat. Ainoastaan vuosijuhlamestarin
virka vaihtuu keväällä.
INSPEHTORI on osakuntaa valvova yliopiston professori.
Historiallisesti inspehtorin tehtävänä on valvoa, että ylioppilaat edistyvät opinnoissaan ja käyttäytyvät arvolleen sopivasti. Tehtävä on nykyisin enemmän muodollinen, mutta
toisinaan inspehtori muistaa myös mainita valvomistaan
asioista. Karjalaisen osakunnan inspehtorina toimii professori Kari Rummukainen

Inspehtori Kari Rummukainen

Kuraattori Pekka Torvinen

KURAATTORI on Karjalaisessa osakunnassa osakuntaneuvoston (hallituksen) puheenjohtaja. Kuraattorin
tehtäviin kuuluu valvoa osakunnan toimintaa ja huolehtia, että virkailijat hoitavat tehtävänsä. Kuraattorin virkakausi on kaksi vuotta. Yleensä kuraattori on jo valmistunut enti-nen osakunta-aktiivi. Tällä hetkellä kuraattorina
toimii Pekka Torvinen.
OSAKUNTANEUVOSTO vastaa Karjalaisessa osakunnassa hallitusta. Osakuntaneuvoston tärkein tehtävä on
valmistella kaikille osakuntalaisille avoimen Osakunnankokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat. Osakuntaneuvosto on oiva paikka opetella hallitustyöskentelyä ja
kokousrutiineja.
TOIMINNANOHJAAJAN viran nimi kertoo kaiken oleellisen. Toiminnanohjaaja suunnittelee kevään ja syksyn
toiminnan pääpiirteet yhdessä muiden virkailijoiden
kanssa. Lisäksi toiminnanohjaa-jan tehtävänä on valvoa, että suunniteltu toiminta toteutuu.

Tiesitkö, että myös sinä voit hakea Karjalaisen Osakunnan virkailijaksi.
Virkailijana pääset mukaan osakunnan toiminnan ytimeen. Lisäksi virkojen hoitamisesta saa aktiivisuuspisteitä, joista on hyötyä osakunnan
asuntohaussa
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Osakunnan keskeisimmät virkailijat
ISÄNTÄ on jokaisen janoisen sankari. Tämä virkailijahirmu pitää huolen siitä, että osakuntien
juhlat onnistuvat eikä kukaan jää janoiseksi. Isännän apuna on lauma apuisäntiä, joita isäntä
paimentaa isällisin ottein.
EMÄNNÄN keittiö on osakunnan sydän. Siellä valmistetaan apuemäntien avustuksella kaikki ruuat osakuntien juhliin ja kokouksiin. Nerokkaana organisaattorina hän huolehtii siitä, että kuudella
eurolla voit saada eteesi aivan uskomattoman menun.
TALOUDENHOITAJA on osakunnan rahakirstun valvoja ja virallinen penninvenyttäjä. Tässä virassa saa hyvää kokemusta kirjanpidosta. Osakunnan tilillä juoksee vuoden aikana rahaa suuntaan jos toiseen reilu 60 000 euroa, joten tehtävä on vastuullinen.
Lisätietoja viroista osakunnan nettisivuilla. Virkailijat valitaan marraskuun vaalikokouksessa ja toimi- ja valiokuntien jäsenet joulukuun kokouksessa.

LISTA KAIKISTA HAETTAVISTA VIROISTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varakuraattori
Taloudenhoitaja
Talousvaliokunnan pj
Isäntä
Emäntä
Apuisäntä (useita)
Apuemäntä (useita)
Sihteeri
Fuksimajuri
Tiedotussihteeri
Toiminnanohjaaja
Vuosijuhlamestari
Ohjelmapäällikkö
KV-sihteeri
Maakuntasihteeri
Historioitsija
Kulttuurisihteeri
Ekskursiomestari
Arkiston-ja kirjastonhoitaja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikunnanohjaaja
Laulunjohtaja
Kappalainen
Valokuvaaja
Puukellon päätoimittaja
Puukellon toimitussihteeri
Nettivastaava
Osakuntaneuvoston jäsen
Kerhojen puheenjohtajat

TOIMI-JA VALIOKUNNAT
•
•
•
•
•

Talousvaliokunta
Asuntotoimikunta
Koulutustoimikunta
KV-toimikunta
Pienen Puukellon toimituskunta
Vuosijuhlatoimikunta

Stipendit: Onnenmäki- ja Artin Säätiö
Onnenmäki-ja Artin Säätiöt ovat osakuntaa lähellä olevia
säätiöitä, jotka jakavat vuosittain 300-1000 euron väliltä
olevia stipendejä. Artin Säätiön stipendejä jaettaessa tärkein perusta on osakunta-aktiivisuus, Onnenmäki-Säätiön stipendien jaon ratkaisevat pohjoiskarjalaiset juuret
ja opintomenestys.
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Teksti ja kuvat: Kaisa Kortelainen

Osakuntalaisten opintopolut
Tällä kertaa opinnoistaan kertoo Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulussa tekstiilitaidetta opiskeleva Helmi Liikanen.

Tekstiilitaiteen opinnot sisältävät kudottujen, neulottujen ja painettujen
kankaiden suunnittelua yleensä joko muodin tai sisustustekstiilejen maailmaa
silmällä pitäen. Konsepti- ja kokoelma-ajattelu on vahvasti painotettua.
Ensimmäisenä koulupäivänä jännitti sukeltaa Taikin hipstereiden sekaan.
Loppujen lopuksi olen huomannut että koulu on kuitenkin täynnä mainioita
tyyppejä!
En muista lapsena haaveilleeni mistään tietystä ammatista. Lukion jälkeen
hain taideteolliselle alalle kehittääkseni visuaalisia taitojani. Minua kiinnostaa
työskentely kudottujen kankaiden ja printtien parissa. Olen enemmän kiinnostunut vaatetus- kuin sisustuskankaista, ja minua kiinnostaisi työskennellä
kutomossa suunnittelijan tehtävissä. Myös värikoordinointi kiinnostaa.
Eniten tyydytystä opinnoissani olen saanut mallistonsuunnittelukursseista
ja korkeatasoisista piirustus- ja maalauskursseista. Aika ajoin tekstiilisuunnittelun opinnot ovat aiheuttaneet epävarmuuden tunteita, sillä Suomessa alalla ei
ole paljoa työpaikkoja. Lisäksi opintojen työmäärä on kova: usein koululla vietetään illat ja viikonloputkin. Hain myös välillä kuvataidekasvatuksen puolelle
sillä ajattelin sen maailman olevan vähän pehmoisempi ja hömpsähtäneempi,
mikä voisi olla mukavaa. Kohta on kuitenkin kandi kasassa näistä opinnoista –
pääsin onnekseni vielä vaihtoon ja harjoitteluun Milanoon!
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Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ei ole opiskelijajärjestötoiminnaltaan se maailman aktiivisin! NuDen eli Nuorten Designerien bileissä on tullut
viihdyttyä. Opiskelijajärjestö Tokyo avasi juuri elokuvateatteri Kino Sherylin
koulun tiloihin Hämeentielle, mikä on mahtavaa! Ylipäätään opiskelijajärjestötoiminta on koulussamme epämuodollisempaa, sitsausta opetellaan
satunnaisesti Otaniemen arkkitehtien ja insinöörien kanssa. Omalla koululla
en varsinaisesti ole ottanut mitään virkoja järjestötoiminnan piirissä.
Karjalaisella Osakunnalla olen toiminut apuemännän ja apuisännän tehtävissä mikä on ollut todella mukavaa!
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LYHYT JOHDATUS KARJALAISEN OSAKUNNAN

historiaan

Karjalainen Osakunta

Osakuntalaitoksen juuret ulottuvat
Turun akatemian alkuaikoihin. Alun
perin osakunnat perustettiin, jotta
juopottelevat ylioppilaat saataisiin
jollakin tavalla kontrolliin. Virkaa
tekevät yliopiston professorit määrättiin valvomaan osakuntalaisia
inspehtoorin virkanimikkeen alla.
Vuonna 1643 alkunsa saanut osakuntalaitos on historiansa aikana
kokenut kaiken lakkautta-misten,
jakamisten, ja uudelleen perustamisten välillä. Näihin samoihin tuuliin kulminoituu myös Karjalaisen
Osakunnan historia.
Keisarillisen senaatin päätöksellä
1905 Savo-Karjalainen Osakunta
jaettiin Karjalaiseen ja Savolaiseen
Osakuntaan. Jaosta kerrotaan,
että kaikki muu omaisuus saatiin
jaettua paitsi yksi kahvikuppi ja iso
juomasarvi. Kuppi päätettiin heittää seinään ja sarvea taasen kierrätetään vuorovuosin osakuntien
välillä.
Heti jakamisen jälkeen alkoi Kar-

jalaisen Osakunnan mielessä
välkkyä omien tilojen saaminen.
Vanhalla ylioppilastalolla olleet tilat olivat käyneet kaikille osakunnille liian ahtaiksi, joten useiden
osakuntien keskuudessa heräsi
mielenkiinto talohankkeita kohtaan. Vuonna 1907 Karjalainen
Osakunta rakennutti Liisankadulle
osakuntataloksi professori Onni
Tarjanteen piirtämän graniittisen
jugendtalon. Talohanke oli kunniainhimoinen. Osakunnan oli tarkoitus tehdä taloon asuntoja sekä
kerho-ja juhlahuoneistot. Jotain
hankkeesta kertoo se, että pelkästään osakunnan toimitiloja palkattiin suunnittelemaan aikansa
huippuarkkitehti Armas Lindgren.
Valitettavasti hanke ei toteutunut.
Ensimmäisen maailmansodan aikana 1917 talonyhtiö ajautui konkurssiin ja Karjalainen Osakunta
siirtyi Uudelle ylioppilastalolle.
Uudella oltaessa ei osakunnan
annettu näivettyä. 1920-luku oli
osakuntalaitoksen
kulta-aikaa.
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Jäsenmäärät nousivat ja toiminta
kukoisti monessakin suhteessa.
1930-lukua taasen leimaa poliittisen aktiivisuden nousu. Akateeminen Karjala-Seura lisäsi suosiotaan, ja sen toiminta alkoi saada
äärioikeistolaisia ilmentymiä. AKS
perustettiin alkujaan Karjalaisen
Osakunnan siipien alla, mutta loppuvaiheessa sen toiminta siirtyi
lähinnä pohjalaisten aktiivien hallintaan.
Sotavuosienkin ajan Karjalainen
Osakunta oli toiminnassa. Osakunnan naiset lähettivät rintamalle
paketteja, kun tutut osakuntatoverit taistelivat isänmaan tulevaisuudesta. Osakunnan propatria–taulut
on sijoitettu Joensuun yliopistoon.
Sotien jälkeen osakuntaan alkoi
virrata valtavasti uusia jäseniä,
ja Karjalainen Osakunta eli toista
renessanssiaan aina 1960-luvun
lopulle asti. 1960-luvulla osakunta
rakennutti asuntoja Vallilaan ja Patolaan.

Lyhyt johdatus Karjalaisen Osakunnan historiaan

Karjalainen Osakunta

Euroopan opiskelijat nousivat
barrikadeille 1968. Sama vasemmistolainen ajattelutapa heräsi
myös Suomessa. Vanha vallattiin
ja ylioppilaskunnan hallitus vaihtui. Samalla Uuden ylioppilastalon
vuokrat kohosivat 400 prosenttia,
joten Karjalainen Osakunta ryhtyi etsimään itselleen huoneistoa
muualta. Yhdessä Wiipurilaisen ja
Kymenlaakson osakuntien kanssa
vuokrattiin vuonna 1970 Liisankadulta 400 neliömetrin huoneisto
samasta talosta, jonka Karjalainen
Osakunta oli rakennuttanut vuosisadan alussa.
1970-luvulla
osakuntatoiminta
hiljeni yleisen poliittisen aktiivisuuden heräämisen takia. Myös
Karjalaisessa Osakunnassa oli
toiminnassa
vasemmistoseura
KOVA (Karjalaisen Osakunnan
vasemmistoseura). KOVA ajoi solidaarisuutta esimerkiksi siten, että
osakunnan asuntoihin asukkaita
valittaessa sosiaalinen status saisi
olla ainoa ratkaiseva tekijä. KOVAn

Karjalainen Osakunta

toiminta kuitenkin hiipui muutaman
vuoden jälkeen, ja osakunta palasi
takaisin normaaliin päiväjärjestykseensä. Osakuntalaitoksen viimeisin suuri nousu ajoittuu 1980-luvulle, jolloin 70-luvun jättämät aukot
korjattiin ja vanhat perinteet pääsivät uudelleen arvoonsa. Osakunnan historiasta voi lukea enemmän
vuonna 2005 julkaistusta professori Veijo Saloheimon ja tohtori Olli
Matikaisen kirjoittamista Karjalaisen Osakunnan historioista.
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Karjalainen Osakunta

Sähköpostilistoille liittyminen
Näillä ohjeilla voi liittyä itsenäisesti osakunnan sähköpostilistoille.
Listoille ilmoittaudutaan lähettämällä postia osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi. Subject-rivi jätetään tyhjäksi, ja liittymiskomento
kirjoitetaan ensimmäiselle tekstiriville. Liittymiskomennot ovat
subscribe ko-tieto
ja/tai
subscribe ko-juttu
Jos ilmoittaudutte listalle jostain muusta osoitteesta kuin siitä, mistä
postinne luette, ovat liittymiskomennot muotoa
subscribe ko-tieto oma.oikea@osoi.te
ja/tai
subscribe ko-juttu oma.oikea@osoi.te
siis esim. subscribe ko-tieto matti.virtanen@helsinki.fi
tai subscribe ko-juttu minullapa.on@sikamakee.duunipaikka.
Jos haluatte myöhemmin erota listalta, on komento vastaavasti unsubscribe jne.
Kun olette lähettäneet viestin, majordomo lähettää teille kaksi
viestiä, joista toisessa on varmistustunnuksenne (esimerkin luvut
muutettu)
>Someone (possibly you) has requested that your email address be added
>to or deleted from the mailing list ”ko-tieto@helsinki.fi”.
>
>If you really want this action to be taken, please send the following
>commands (exactly as shown) back to ”Majordomo@helsinki.fi”:
>
> auth 052baaa88 subscribe ko-tieto asheikki@pcu.helsinki.fi
>
>If you do not want this action to be taken, simply ignore this message
>and the request will be disregarded.
Nyt postia on lähetettävä uudelleen osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.
Subject-rivi taas tyhjäksi ja ensimmäiselle tekstiriville majordomon
teille lähettämä tunnus. Siis esim.:
auth 052baaa88 subscribe ko-tieto asheikki@pcu.helsinki.fi
Jos liittyminen on onnistunut, majordomo lähettää teille
hyväksymisviestin. Onnistuneessa liittymisessä lähetätte siis postia
kaksi kertaa.
Tarvittaessa ottakaa yhteyttä nettivastaavaan (karri.rasinmaki@helsinki.fi)

20

Osakuntasanasto
Civis
Fuksia vanhempi osakuntalainen
DGO
Domus Gaudiumin Osakunnat. Leppäsuonkadulla sijaitsevat osakuntatilat
ymmärretään yleisesti DGO:ksi.

Osakunta
Opiskelijoista koostuva yhteisö ja
järjestö. Vapaa-ajan viettotapa tai jopa
elämäntapa.

Emäntä
Osakunnan väkevä ja kantava nais-/
miesvoima, huolehtii etenkin juhlissa
tarjottavista eväistä.

Patola
Opiskelijoiden keskuudessa tunnettu
kaupunginosa Helsingissä. Osakunnan asunnoista noin puolet sijaitsee
Patolassa.

Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija
Fuksimajuri
Fuksin tuki ja turva Osakunnalla. Omistautunut ohjaamaan ja auttamaan juuri
fukseja näiden alkutaipaleella.
Fuksisitsit
Erityisesti fukseille suunnatut sitsit,
joissa opetellaan sitsikulttuurin perusteet.

Sitsit
Akateemiset pöytäjuhlat. Enemmän tai
vähemmän muodollista kaavaa noudattavat juhlat lauluineen, ruokailuineen ja puheineen. Voidaan höystää
mitä erilaisimmilla teemoilla.
Vallila
Legendaarinen kaupunginosa Helsingissä, tuttu etenkin opiskelijoiden
keskuudessa. Osakunnan asuntojen
toinen sijaintipaikka.

Isäntä
Osakunnan man in da haus. Huolehtii
osakunnan siisteydestä, viihtyvyydestä, juhlien tarjoiluista sekä vieraista.
Kuraattori
Osakunnan henkinen ja muunkinlainen
johtaja, arvostetuin osakuntavirka.
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