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Karjalaisen osakunta vuonna 2015 
 

Karjalaisen Osakunnan vuoden 2015 alkupuolta värittää vahvasti 110. vuosijuhlat, joita juhlimme 

yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa perinteisenä Kalevalanpäivänä 28.2. Kyseisellä viikolla 

vietämme yhteistä vuosijuhlaviikkoa, jolloin jokaiselle päivälle on ohjelmaa ja huomioon on otettu 

niin seniorijäsenemme kuin kansainväliset vieraamme Virosta ja Ruotsista. Varsinaista 

vuosijuhlapäivää juhlimme ensin päiväjuhlan merkeissä Uudella ylioppilastalolla ja iltajuhla 

vietetään Vanhalla ylioppilastalolla, jonne odotetaan yli 200 juhlavierasta.  Vuosijuhlamme kunniaksi 

saamme myös päätökseen vuoden kestäneen laulukirja-projektimme, ja uusi laulukirja julkaistaan 

vuosijuhlaviikolla helmikuun lopussa.  

Loppukeväällä vietämme useita pöytäjuhlia muun muassa senioripäivällisten ja yhteissitsien 

merkeissä Keskisuomalaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakuntien kanssa. Muita tapahtumia 

ovat esimerkiksi saunaillat, vierailut ulkomaisten ystävyysjärjestöjemme juhlissa ja toukokuussa 

kauden huipennuksena ovat Senaatintorin suursitsit, jonne aiomme osallistua suurella joukolla. 

Kesällä teemme yhteistyössä kesäretken Savolaisen Osakunnan kanssa ja päätämme samalla 

yhteisen vuosijuhlavuotemme, tällä hetkellä suunnitelmissa on risteily molempien maakuntien 

vesillä. Syyskauden perinteisenä aloittajana toimivat elokuussa Itäsuomalaiset kesäjuhlat, joiden 

järjestelyt aloitetaan jo keväällä hyvissä ajoin yhdessä Kymenlaakson, Savolaisen ja Wiipurilaisen 

Osakuntien kanssa sekä Östra Finlands Nationin kanssa.  

Syyskaudella aiomme kiinnittää erityistä huomiota uusien jäsenten rekrytointiin ja heidän 

saamiseen osaksi aktiivista osakuntayhteisöämme. Tapahtumissa on luvassa erilaisia 

fuksitapahtumia, vierailu Savolaisen Osakunnan järjestämiin Sarvijuhliin ja palaamme kahden 

vuoden jälkeen viettämään kakkosjuhlaamme Praasniekkoja jälleen omissa tiloissa Domus 

Gaudiumilla. Loppusyksyllä kuraattorimme Pekka Torvisen kaksivuotinen kuraattorikausi lähenee 

loppuaan, ja uuden kuraattorin valitsemme marraskuun loppupuolella samalla kun valitsemme 

muutkin virkailijamme.  
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1. 

Hallinto ja taloudenhoito 

Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan kokous. Osakunnan 

kokousten valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja taloudenhoidon valvonnasta 

vastaa osakuntaneuvosto, taloudenhoidon käytännön järjestelyistä vastaa taloudenhoitaja.  

 

2. 

Juhlatoiminta 

Kalevalan päivänä tai sitä lähinnä olevana lauantaina pidettävät vuosijuhlat ovat osakunnan suurin 

juhla, johon vuosijuhlatoimikunta valmistautuu jo syksyllä. Loka -marraskuussa vuosijuhlamestari 

järjestää osakunnan kakkosjuhlat, Praasniekat, joka on karjalaisen perinnejuhlan osakuntaan 

sovitettu versio. Näiden lisäksi osakunnassa järjestetään vuodessa noin viisi muuta pöytäjuhlaa, ja 

lisäksi useita muita juhlia. 

 

3. 

Rekrytointitoiminta 

Rekrytointitoiminnan painopiste on syksyssä, jolloin uudet opiskelijat saapuvat Helsinkiin. 

Maakunnasta saapuviin uusiin opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja heille on tarjolla muun muassa 

osakuntamme fuksiasuntoja. Lisäksi koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-

infokiertueen Pohjois-Karjalan lukioissa ja otamme pitkin vuotta vastaan erilaisia Helsinkiin ja 

Helsingin yliopistoon tutustumaan saapuvia lukiolaisryhmiä.  

 

4. 

Senioritoiminta 

Yhteyksiä osakunnan seniorijärjestön Seniores Carelienses ry:n kanssa pidetään kutsumalla 

senioreita osakunnan tapahtumiin ja seniorit kutsuvat osakuntalaisia omiin tapahtumiinsa 

aktiivisesti. Arkisesta yhteydenpidosta senioreihin vastaa pääasiallisesti kuraattori. 
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5. 

Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisen toimintamme painopisteenä ovat vierailut ystävyysosakuntiemme juhliin ja erilaisiin 

tapahtumiin Ruotsissa ja Virossa, sekä heidän jäseniensä vierailut omissa juhlissamme ja samalla 

heidän tutustuttamisensa omiin perinteisiimme.  

 

6. 

Maakuntatoiminta 

Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä Pohjois-Karjalaan ja tuoda 

esille maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita muun muassa järjestämällä 

tapaamisia pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa ja järjestämällä kesäretken maakuntaan. 

 

7. 

Asuntotoiminta 

Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan vuokra-asuntoihin 

liittyvää viranhoitoa, asuntohakua johtaa virkansa puolesta varakuraattori. 

 

8. 

Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta 

Kulttuurisihteeri ja ekskursiomestari tutustuttavat osakuntalaisia monipuolisesti 

pääkaupunkiseudun ja maakunnan tärkeisiin kohteisiin. Vierailuja järjestetään noin kerran kuussa. 

Myös muut virkailijat voivat järjestää joitain ekskursioita oman toimialansa kohteisiin. 
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9. 

Liikuntatoiminta 

Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille säännöllisesti 

liikuntatapahtumia, ja organisoi osallistumisia kilpailuihin ja yhteisiin liikuntatapahtumiin muiden 

osakuntien kanssa.  

 

10. 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta 

Puukellon toimituskunta huolehtii osakunnan oman lehden, Pienen Puukellon, kirjoittamisesta, 

taittamisesta ja jakelusta. Muusta osakunnan toiminnasta tiedottamisesta vastaavat lähinnä 

tiedotussihteeri ja nettivastaava. 

 

11. 

Kerhotoiminta 

Osakunnan yhteydessä toimii kahdeksan kerhoa: juristikerho, saunakerho, pelikerho Spielka, 

maanpuolustuskerho, kiekkokäki, juomaseura, karjalaisten naisten brunssikerho ja gourmetkerho. 

 

12. 

Yhteistyötahot 

Osakunnan tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat muut Domus Gaudiumin osakunnat (KyO ja WiO), 

Savolainen Osakunta, Seniores Carelienses ry, HYY, Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV), 

Osakuntalainen Unioni ja Karjalainen Nuorisoliitto. Osakuntalaiset ovat mukana useiden edellä 

mainittujen järjestöjen toimielimissä.  
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1 Hallinto ja taloudenhoito 

 

 1.2. Hallintoelimet 

 

Osakunnan ylin päättävä elin on pääsääntöisesti lukuvuoden jokaisen kuukauden toisena tiistaina 

järjestettävä osakunnan kokous. Kokouksen päätös tarvitaan lähes kaikkiin osakunnan toimintaan 

merkittävästi vaikuttaviin asioihin. Näitä ovat mm. henkilövalinnat, sääntömuutokset, talousarvion 

ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauksien myöntäminen. Kokoukseen voivat osallistua 

äänivaltaisena edustajana kaikki osakunnan jäsenet ja ulkojäsenet. Puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan 

myöntää myös muille henkilöille tapauskohtaisesti. Osakunnan kokousta johtaa pääsääntöisesti 

kuraattori ja hänen poissa ollessaan varakuraattori. 

Kuraattorina vuonna 2015 toimii Pekka Torvinen ja varakuraattorina Martta Huttu. 

Osakunnan toimeenpanevana ja kokouksia valmistelevana elimenä toimii kymmenjäseninen 

osakuntaneuvosto (so. osakunnan hallitus). Osakuntaneuvosto vastaa ennen kaikkea osakunnan 

toiminnasta sekä huolehtii taloudenhoidosta ja hallinnosta. Neuvoston tehtävänä on myös valvoa, 

että virkailijoiden ja toimikuntien toiminta on osakunnan sääntöjen mukaista. 

Osakuntaneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa, eli varakuraattorin, kutsusta ennen osakunnan 

varsinaisia kokouksia pääasiallisesti kerran kuussa ja tarvittaessa useammin. Neuvostoon kuuluvat 

virkansa puolesta varakuraattori puheenjohtajana, kuraattori, toiminnanohjaaja, sihteeri ja 

tiedotussihteeri sekä viisi osakunnan kokouksen valitsemaa, osakunnan toimintaan perehtynyttä 

jäsentä. Lisäksi emännällä ja isännällä on läsnäolo- ja puheoikeus osakuntaneuvoston kokouksessa 

ja tapauskohtaisesti osakuntaneuvosto voi myöntää nämä oikeudet muille osakuntalaisille. 

Osakunnan säännöllisestä toiminnan järjestämisestä huolehtivat osakunnankokouksen valitsemat 

virkailijat, joita on vuotuisesti vaihdellen n. 25–35. Osakunnan kerhot ja toimikunnat vastaavat 

oman hallintonsa järjestämisestä itsenäisesti osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen puitteissa. 

Osakunnan toimintaa valvoo ja tukee inspehtori, joka on Helsingin yliopiston professori. Inspehtori 

osallistuu lisäksi mm. kunnianosoitusten, osakuntanauhojen ja apurahojen jakoon. Tätä tarkoitusta 
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varten inspehtorin tukena toimii toverineuvosto, jossa on jäsenenä inspehtorin ja kuraattorin lisäksi 

kolme ansioitunutta kokouksen valitsemaa osakuntalaista. 

Vuonna 2015 Karjalaisen Osakunnan inspehtorina on professori Kari Rummukainen. 

 

1.2. Taloudenhoito 

 

Osakunnan taloudenhoidosta vastaa osakuntaneuvosto. Varakuraattorin ja taloudenhoitajan 

johdolla osakuntaneuvosto huolehtii osakunnan rahoituksen järjestämisestä, avustusten 

hakemisesta ja muista juoksevista talousasioista. Osakunnan taloudenhoidon tavoitteena on taata 

toiminnan taloudelliset edellytykset ja mahdollistaa uusien ideoiden ja toimintamallien tukeminen. 

Vuonna 2015 taloudenhoitajana toimii Niklas Junell. 

Osakunnan sijoitusomaisuudesta vastaa Karjalaisen Osakunnan Tukirahasto. Tukirahastoon kuuluu 

osakunnan edustajien lisäksi osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses ry:n sekä osakunnan 

inspehtorin valitsemia edustajia. Tarkoitus on tuoda osakunnan taloudenpitoon pitkäjänteisyyttä ja 

asiantuntemusta sekä tarkoitus turvata toiminnan tasainen jatkuminen vuotuisista tulojen 

vaihteluista huolimatta. 

Osakunnan toiminnan rahoitus toiminnan perustuu vahvasti Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan 

järjestö- ja tila-avustukseen sekä lehtitukeen, jäsenmaksutuloihin ja Tukirahaston vaihtelevaan 

avustusmäärään. Pieniä lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien, osakuntapaitojen, 

laulukirjojen ja muiden kirjallisten julkaisujen myynnistä. 

 

2 Juhlatoiminta 

 

2.1. Vuosijuhlat 

 

Kevätkauden isoin tapahtuma ovat 110.vuosijuhlat, joita juhlimme yhdessä Savolaisen Osakunnan 

kanssa. Tähän päätökseen päädyimme jo keväällä 2014, koska myös 105. vuosijuhlat toteutettiin 
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yhteistyössä, ja edelleenkin ystävyyssuhteemme on vahva. Myös yhteinen historia Savokarjalaisena 

Osakuntana antoi aihetta yhteiseen juhlaan. 

Tasavuosijuhlien kunniaksi järjestämme ohjelmaa koko vuosijuhlaviikon ajan, ja ohjelmassa onkin 

esitelmäilta, kahdet tanssiharjoitukset, kulttuuriekskursio Kansallisteatteriin sekä Slava! - esityksen 

että kulissikierroksen muodossa, ruusukeilta, kansainväliset päivälliset ulkomaalaisten 

ystävyysjärjestöjemme edustajien kanssa ja varsinaisena vuosijuhlapäivänä on päivä - sekä iltajuhla. 

Vuosijuhlia seuraavana päivänä on ohjelmassa vuosijuhlasillis sekä saunailta.  

Vuosijuhlaviikon tapahtumia järjestetään vuorotellen tiloissamme Domus Gaudiumilla ja SavO:n 

tiloissa Uudella ylioppilastalolla. Iltajuhlaa vietetään perinteikkäästi Vanhalla ylioppilastalolla. 

Vuosijuhlien järjestelyjä on hoidettu keväästä 2014 lähtien, ja niitä varteen koottiin toimikunta, 

jossa on jäseniä molemmista osakunnista. Syksystä 2014 lähtien olemme järjestäneet yhteisiä 

tapahtumia ja osallistuneet aktiivisesti toistemme juhliin. 

Vuosijuhlamestarina toimii vuonna 2015 keväällä Anna Eronen. 

 

2.2. Muu juhlatoiminta 

 

Karjalaisen Osakunnan emäntinä vuonna 2015 toimivat Manuel Ackermann ja Satu Tahvanainen, 

isäntinä Jarkko Kontiainen ja Karri Rasinmäki. Molemmilla on apunaan lisäksi noin kymmenen 

apuemäntää ja - isäntää. Emännistön ja isännistön toimintaa rytmittävät osakunnan kuukausittaiset 

kokoukset, päivystysvuorot sekä lukuisat juhlat ja tapahtumat. Osakunnan juhlatoimintaan kuuluu 

niin perinteisiä kuin hieman uudempiakin tapahtumia. Juhlatoimintaa pyritään jatkuvasti 

uudistamaan ja kehittämään, tästä hyvänä esimerkkinä erittäin suositut yhteisosakuntalaiset 

saunaillat Domus Gaudiumin kattosaunassa ja KyOn ja WiOn kanssa kevään lopussa vietettävät 

yhteissitsit. Vanhoista tapahtumista henkiin ovat heränneet daamarit ja herrikset, jotka molemmat 

järjestettiin yhteistyössä KyOn kanssa ja näin tehdään tänäkin vuonna. 

Kevätkausi 2015 alkaa perinteisellä virkailijanvaihtokaronkalla, joka on kiitos viime vuoden 

virkailijoille ja juhlistus tulevan vuoden vastaaville. Muita kevään tapahtumia ovat muun muassa 

perinteinen väittelykilpailu, Liisankadun debatti, sekä vuosittaiset senioripäivälliset. 

Senioripäivällisille kutsutaan Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores Careliensesin jäseniä ja 

tarkoituksena on tutustuttaa osakunnan vanhoja ja uusia jäseniä toisiinsa yhteisen juhlan merkeissä. 
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Maaliskuussa järjestämme myös toiminnantarkastuskaronkan, joka on kiitos osakuntaneuvostolle 

edellisen vuoden ahkerasta työskentelystä osakunnan hyväksi.  

Kevätkauden juhlatoiminnan viimeisimpiä tapahtumia ovat perinteeksi muodostuneisiin 

yhteissitseihin Keskisuomalaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa, missä 

osakuntien ihmisillä on mahdollisuus tutustua paremmin toisiinsa teemasitsien kautta. Tänä vuonna 

juhlakauden päättävät Senaatintorin Suursitsit, jonne meidänkin osakuntamme aikoo osallistua 

sankoin joukoin. 

Syyslukukausikausi käynnistyy fuksisitsien merkeissä, jolloin tutustutetaan uudet fuksijäsenet 

osakunnan toimintaan ja akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. Tiedossa on kolmen ruokalajin 

illallinen ja runsaasti yhteislaulua sekä mahdollisesti muuta ohjelmaa. Lokakuussa vietetään 

perinteistä Sarvijuhlaa Savolaisen Osakunnan kanssa ja tänä vuonna savolaiset saavat osoittaa 

vieraanvaraisuutensa järjestäessään juhlat vuorostaan.  

Myöhemmin syksyllä päästään viettämään osakunnan yhtä merkittävimmistä juhlista, 

Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa 

tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja kuuntelemalla kappalaisen saarna. Praasniekkoja 

varten emännät järjestävät etukäteen piirakkatalkoot osakunnalla. Kahtena edellisenä vuotena 

Praasniekkojen yhteydessä on juhlittu inspehtorin vaihtumista sekä seniorijärjestöämme, jonka 

vuoksi olemme juhlineet niitä muualla kuin osakuntatiloissamme mutta tänä vuonna järjestämme 

ne jälleen omissa tiloissamme.  

Lisäksi pitkin vuotta sijoittuvat pienemmät tapahtumat, kuten esimerkiksi Domus Gaudiumin 

kattosaunatiloissa vietettävät saunaillat, itsenäisyyspäivän päivätilaisuus ja Domus Gaudiumin 

syyskauden avajaiset. Vuosi päättyy pikkujouluihin, jonka ovat yleensä osakunnan uudet jäsenet eli 

fuksit järjestäneet vanhemmille osakuntalaisille ja he saavat itse päättää millä tavoin tätä juhlitaan, 

edellisinä vuosina on koettu puurojuhlaa sekä minisitsejä. 
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3 Rekrytointitoiminta 

 

Rekrytointitoiminnan tavoitteena on tutustuttaa Pohjois-Karjalasta tulevat opiskelijat osakuntaan ja 

opiskelijaelämään pääkaupunkiseudulla sekä houkutella jo opintonsa aloittaneita opiskelijoita 

mukaan osakuntatoimintaan. Toiminta tähtää osakunnan ja osakuntalaisuuden tunnettavuuden 

lisäämiseen ja toiminnan laadun kehittämiseen. Lisäksi toiminnalla pyritään turvaamaan uusien 

osakuntasukupolvien synty ja arvokkaan osakuntalaisen elämäntavan säilyttäminen. Toimintaa 

johtavat fuksimajurit. 

Fuksimajureiden tukena toimintaa suunnittelee ja toteuttaa koulutustoimikunta. 

Koulutustoimikunta suunnittelee toimintaa kevään aikana. Suunnittelun yhteydessä kirjoitetaan 

osakuntaa, tulevaa toimintaa ja asuntoja esittelevä Fuksi-Puukello, joka lähetetään maakunnasta 

tuleville uusille opiskelijoille. 

Osakunta on mukana yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuun alussa. Lisäksi syyskuun ajan 

järjestetään erityisiä fuksipäivystyksiä osakuntatiloissa, jotta fuksit pääsevät mahdollisimman 

helposti kirjautumaan osakunnan matrikkeliin ja tutustumaan tiloihin Domus Gaudiumilla. 

Osakuntaa pyritään mahdollisuuksien mukaan tuomaan esiin myös muissa Helsingin 

korkeakouluissa uusien jäsenten rekrytoimiseksi. 

Vuonna 2015 toimintaa kehitetään edelleen samalla kuitenkin perinteitä kunnioittaen. Etenkin 

osakunnan näkyvyyttä pyritään lisäämään erilaisin tempauksin ja mielekkään toiminnan sekä 

positiivisen esiintymisen avulla. Fuksitoiminta painottuu syksyyn ja on tällöin vilkkaimmillaan. 

Syyslukukauden alussa järjestetään fuksipiknik, jolloin esitellään osakuntaa mahdollisimman laajasti 

mukaan lähteneille fukseille, kerrotaan syksyn ohjelmasta ja tutustutaan osakuntalaisiin. Syyskuussa 

pyritään järjestämään myös muuta ulkoilmaohjelmaa. Syksyn ajan järjestetään kuukausittain uusien 

ilta osakuntatiloissa. Alkusyksystä järjestetään myös fuksiaiset kohottamaan osakuntafuksien 

osakuntainnostusta. Fuksiaiset pyritään järjestämään yhteistyössä muiden Domus Gaudiumin 

osakuntien kanssa tutustuttaakseen osakuntalaisia toisiinsa myös yli osakuntarajojen.  
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Syksyllä järjestetään myös erityiset fuksisitsit, joiden tarkoituksena on perehdyttää fuksit 

akateemisen pöytäjuhlakulttuurin saloihin ja etiketteihin. Lisäksi fuksitoiminnassa varaudutaan 

yhteistapahtumiin, kuten fuksisuunnistuksiin. Joulukuussa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa 

fukseille myönnetään osakuntanauha osakuntalaisuuden symboliksi. Fukseja kannustetaan 

osallistumaan vuotuisen osakunnan pikkujoulun järjestämiseen, mahdollisesti myös yhdessä Domus 

Gaudiumin muiden osakuntien kanssa. 

Fuksimajureiden ja koulutustoimikunnan työ päättyy tammikuussa 2016 järjestettävään abi-

infokiertueeseen Pohjois-Karjalassa. Kiertueen tarkoituksena on kiertää maakunnan lukioita pitäen 

esittelyjä lukiolaisille osakunnasta, opiskelusta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Etenkin 

osakunnan tarjoamien asuntojen merkitystä ja tarjontaa pyritään korostamaan lukiolaisten 

keskuudessa. Kiertueen tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvä kuva osakunnasta ja sen 

toiminnasta ja näin luoda pohjaa menestyksekkäälle rekrytoinnille tulevaisuudessa. 

Tätä suunnitelmaa kehitetään tarpeen tullen uusien ideoiden ilmaantuessa osakunnasta 

mahdollisimman monipuolisen fuksitoiminnan toteuttamiseksi. 

Vuonna 2015 fuksimajureina toimivat Kirsi Kauppinen ja Jarkko Kontiainen. 

 

4 Senioritoiminta 

 

Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö. Järjestön tavoitteena on yhdistää 

osakunnassa toiminnassa mukana olleita ihmisiä myös opiskeluajan jälkeen. Lisäksi Seniores 

Carelienses ylläpitää yhteyksiä nykyosakuntalaisten ja aikaisempien osakuntasukupolvien välillä. 

Tavoitteena on että seniorit pystyvät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta osaltaan 

osakuntaperinteiden siirtymistä uusille osakuntasukupolville. Seniorit tarjoavat osakuntalaisille 

myös linkkejä ja verkostoja opiskelijamaailman ulkopuolelle. 

Seniorit muun muassa kokoontuvat vuosittain niin sanottuun jälkijouluun muistelemaan edellisen 

vuoden tapahtumia ja pohtimaan tulevia. Muita perinteisiä tapahtumia ovat ulkomaanmatkat sekä 

vierailut konserteissa, näyttelyissä ja yrityksissä. 
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Kevätkaudella osakunnan tiloissa järjestetään osakuntalaisten ja seniorien yhteiset 

senioripäivälliset. Lisäksi osakunta kutsuu senioreita ainakin osakunnan vuosijuhliin ja 

Praasniekkoihin. Useimmat seniorijärjestön tapahtumat ovat avoimia osakuntalaisille.  

Vuonna 2015 osakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua senioreiden järjestämiin tapahtumiin 

pyritään entisellään, tai jopa lisäämään. 

Seniores Carelienses ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendinfuksille, joka on 

ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan 

valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. 

Osakunnan puolesta yhteyksistä seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu 

useimpiin järjestön johtokunnan kokouksiin. 

 

5 Kansainvälinen toiminta 

 

Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri huolehtii yhteyksistä osakunnan 

ulkomaalaisiin ystävyysosakuntiin, joita ovat Helsingkrona Nation (Lund) ja Västmanlands-Dala 

Nation (Uppsala) Ruotsissa sekä virolainen Korp! Vironia (Tallinna ja Tartto). 

Yhteyksiä ulkomaalaisiin ystävyysosakuntiin pidetään yllä kutsumalla vieraita osakunnan vuosijuhliin 

ja Praasniekkoihin. Kiinnostuksen mukaan lähetetään kutsuja myös muihin tapahtumiin kuten 

esimerkiksi kesäretkelle. Vuonna 2015 Osakunnan 110. vuosijuhlien oheistapahtumana järjestetään 

kv-sitsit, eli etenkin kansainvälisille vieraille tarkoitetut sitsit yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa. 

Suurista vuosijuhlista ja nimenomaan ystävyysosakunnille järjestetyistä kansainvälisistä sitseistä 

johtuen on tänä vuonna odotettavissa suurempi määrä kansainvälisiä vieraita. Juhlimme myös 85 - 

vuotista ystävyyttämme Korp! Vironian kanssa vuosijuhlien yhteydessä. 

Myös vuonna 2015 pyritään vastaavasti vierailemaan säännöllisesti Virossa ja Ruotsissa 

ystävyysosakuntien suurimmissa tapahtumissa. Viime vuosien aikana yhä tiheämmäksi kehittyneet 

suhteet virolaisiin ystävyysosakuntiin on tarkoitus pitää vähintäänkin samalla tasolla, kuitenkin 

samalla kasvattaen yhteyksiä läntiseen naapurimme suuntaan vierailemalla yhä useammin myöskin 

Ruotsissa. 

Vuonna 2015 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Manuel Ackermann. 
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6 Maakuntatominta 

 

Maakuntatoimintaa suunnittelee ja järjestää osakuntalaisille maakuntasihteeri. Maakuntasihteeri 

ylläpitää osakuntalaisten kiinnostusta ja tietoisuutta maakuntaan vaikuttavista asioista ja järjestää 

maakuntaan liittyvää toimintaa. Maakuntatoiminnan kautta pidetään myös yhteyttä muihin Pohjois-

Karjalaisiin yhteistyötahoihin. 

Kevään aikana kartoitetaan osakuntalaisten kiinnostusta tavata Pohjois-Karjalaisia kansanedustajia. 

Tarvittaessa maakunnan kansanedustajat kutsutaan tapaamaan osakuntalaisia ja keskustelemaan 

ajankohtaisista maakuntaa ja opiskelijoita koskevista asioista. Perinteikäs kesäretki järjestetään 

myös vuonna 2015 Pohjois-Karjalassa, ja se tehdään juhlavuoden kunniaksi yhteistyössä Savolaisen 

Osakunnan kanssa. Vuoden aikana pyrimme järjestämään myös muuta maakuntaan liittyvää 

toimintaa. 

Vuonna 2015 maakuntasihteerinä toimii Jarkko Kontiainen. 

 

7 Asuntotoiminta 

 

Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta valitsee asukkaat osakunnan omistamiin tai hallinnoimiin 

asuntoihin Kiinteistö Oy Osakunnan asuntoloissa, Domus Academican D-talossa ja ehdottaa 

asukkaita valittavaksi Ylioppilasasuntolasäätiön asuntolaan ja Artin Säätiön omistamiin 

huoneistoihin Kiinteistö Oy Artissa. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana toimii varakuraattori. 

Puolueettomuuden takaamiseksi asuntotoimikuntaan pyritään valitsemaan eri alojen opiskelijoita 

mahdollisimman laajalla kirjolla. 

Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2015 asuntohaun osakunnan 

jäsenille sekä kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muissa 

pääkaupunkiseudun korkeakouluissa aloittaville pohjoiskarjalaisille fukseille. Asunnot jaetaan 

kevään asuntohaussa osakunnan asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän mukaan 

ja fuksiasuntohaussa arvalla. Asunto-ohjesäännön pisteytys perustuu hakijoiden sosiaaliseen 
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asemaan (tulot ja varallisuus), opintomenestykseen (opintopisteet) ja osakunta-aktiivisuuteen 

(viroista jaettavat pisteet). 

Osakunnan kokous valitsee asuntovastaavat osakunnan asunnoille Patolaan ja Vallilaan. 

Asuntovastaavat muun muassa pitävät yllä jonotuslistoja, joilta valitaan asukkaita kesken 

vuokrakautta vapautuviin asuntoihin, sekä hoitavat muita juoksevia asuntoasioita. Lisäksi osakunnan 

kokous valitsee edustajat osittain omistamiensa kiinteistöyhtiöiden sekä asuntolasäätiöiden 

hallituksiin. 

Kevään 2015 asuntohaun yhteydessä on tarkoitus muuttaa asuntojen jonotuskäytäntöjä niin, että 

jatkossa muodostetaan yhteinen jonotuslista Vallilan ja Patolan asuntoihin. Tällöin asuntohaussa 

asunnotta jääneille voidaan suoremmin tarjota asuntoa riippumatta siitä, mitä he ovat ensisijaisesti 

toivoneet. Lisäksi toimikunnan on helpompi seurata jonotuslistaa. Fuksiasuntohaku pyritään 

järjestämään viime vuonna käyttöön otetun tavan mukaan pääosin kesäkuun aikana, jotta 

mahdollisimman moni tulevista fukseista ei olisi ehtinyt ottaa asuntoa vastaan muualta. 

Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2015: Martta Huttu (puheenjohtaja), Sara Jyrkinen (Patolan 

asuntovastaava), Iris Pitkänen (Vallilan asuntovastaava), Manuel Ackermann, Heikki Karvinen, 

Samuli Rantala ja Outi Tiainen. 

 

 

8 Kulttuuri - ja ekskursiotoiminta 

 

8.1. Kulttuuri 

 

Osakunnan kulttuuritoimintaa hoitaa kulttuurisihteeri. Kulttuuritoiminnan tarkoituksena on saattaa 

osakuntalaisten tietoon erilaisia ja erityisesti mediassa marginaaliin jääviä kulttuuritapahtumia 

pääkaupunkiseudulla. Osaan osakuntalaiset voivat osallistua omatoimisesti ja osaan järjestetään 

yhteisiä ekskursioita kulttuurisihteerin toimesta.  

Kerran kuukaudessa pyritään järjestämään vähintään yksi yhteinen kulttuurikäynti taiteenlajiltaan 

vaihtelevaan kohteeseen, johon osallistumista osakunta sponsoroi joko osittain tai kokonaan. 

Osakuntalaisilta tulleet ekskursiotoiveet pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 
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Vuonna 2015 kulttuurisihteerinä toimii Kaisa Kortelainen. 

 

8.2. Ekskursiot 

 

Ekskursiotoiminnan tavoitteena on monipuolistaa osakunnan tarjoamaa toimintaa. Ekskursiot voivat 

olla osakuntatilojen ulkopuolelle sijoittuvia retkiä, esimerkiksi yritysvierailuja, opintomatkoja tai 

museokäyntejä. 

Ekskursioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon osakuntalaisten 

toiveet, kuten ekskursioiden ajankohdat, ja kiinnostuksen kohteet. Vuodelle 2015 on suunnitteilla 

vierailu Fazerille ja vierailu johonkin huvittelupaikkaan, kuten vesipuisto Serenaan. Lisäksi on 

suunnitteilla laajempi ekskursio johonkin toiseen kaupunkiin, jossa olisi tarkoitus tutustua 

paikallisiin nähtävyyksiin. Muita mahdollisia ekskursiokohteita ovat esimerkiksi kulttuurilliset 

nähtävyydet tai tapahtumat, kuten oopperaesitys tai musikaali ja liikuntaan painottuvat 

tapahtumat, kuten keilailu tai jääkiekko-ottelun katsominen. 

Ekskursioita pyritään järjestämään joka toinen kuukausi ja mahdollisuuksien mukaan tehdään 

yhteistyötä myös muiden osakuntien kanssa.  

Vuonna 2015 ekskursiomestarina toimii Satu Tahvanainen. 

 

8.3. Kappalaisen järjestämä toiminta 

 

Kappalainen vastaa osakunnan hengellisestä hyvinvoinnista ja sen perinteiden ylläpidosta. Tänäkin 

vuonna järjestetään jo perinteiksi muodostunut luostariolutilta (alkukevät), Hietaniemen 

hautausmaakierros (loppukevät) sekä Praasniekan henkisestä merkityksestä muistutetaan 

osakuntalaisia kappalaisen saarnassa. Alkusyksystä on luvassa myös yhteisosakuntalainen 

Liisankadun pyhiinvaellus, johon osakuntamme seuraksi liittyvät Kymenlaakson ja Wiipurilaisen 

Osakuntien jäsenet. 

Lisäksi kappalainen järjestää muita pienempiä tapahtumia, mikäli osakuntalaisten henkinen 

hyvinvointi sen sallii. 
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Vuonna 2015 kappalaisena toimii Olli Salminen. 

 

8.4. Laulukirjatoimikunta 

 

Karjalaiselle Osakunnalle valmistuu uusi laulukirja alkuvuodesta 2015. Nykyisin käytössä oleva 

laulukirja onkin ehtinyt jo tasan kymmenen vuoden ikään. Uuden kirjan julkistus pyritään 

ajoittamaan Karjalaisen ja Savolaisen Osakunnan vuosijuhlaviikolle helmikuun loppuun. Laulukirjan 

teosta vastaa seitsenhenkinen laulukirjatoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu laulujen sanojen 

etsiminen ja kirjoittaminen, graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus sekä kirjan taittaminen. Kirjan 

tekeminen aloitettiin 2014 aineiston keräämisellä. Uudesta laulukirjasta tulee selvästi edeltäjäänsä 

laajempi. Kirjaan kerätään lisää perinteisiä juomalauluja sekä lisätään uusia säkeistöjä tuttuihin 

lauluihin. Lisäksi populaarilaulujen määrää ja valikoimaa päivitetään. 

Laulukirjatoimikunnan puheenjohtajana toimii Heikki Karvinen.  

 

 

9 Liikuntatoiminta 

 

Karjalaisen Osakunnan liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille rentoja, kevytmielisiä ja 

monipuolisia liikuntatapahtumia, joihin mahdollisimman monen osakuntalaisen on helppo 

osallistua. Vuoden 2015 suunnitelma sisältää mm. hiihtoa, luistelua, juoksuharjoituksia, kartingia, 

sulkapalloa, pyöräilyä, pesäpalloa ja muuta kevyttä liikuntaa (esim. kolmiottelu, mäenlaskua ja MM-

kisakatsomo). Tapahtumia järjestetään mielellään myös jäsenten pyynnöstä ja aloitteesta, mikäli 

ideoita löytyy. 

Liikunnanohjaaja on myös vastuussa DGO:n yhteisestä sählyvuorosta Kumpulan liikuntakeskuksessa, 

joka pidetään aina keskiviikkoisin läpi lukuvuoden. Sählyvuoroon osallistuu jäseniä kaikista kolmesta 

Domus Gaudiumin osakunnista säännöllisesti. Osakunnan liikuntatapahtumien lisäksi tiedotetaan 

myös muista urheilutapahtumista pääkaupunkiseudulla ja tarvittavista järjestelyistä näihin 

osallistumiseen liittyen. 
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Yhteistyössä muiden osakuntien ja niiden virkailijoiden kanssa pyritään järjestämään myös muuta 

liikuntatoimintaa. Hyvänä esimerkkinä tähän mainittakoon Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerhon, 

jonka harjoituksiin osallistuu useimmiten myöskin Karjalaisen Osakunnan jäseniä. Myöskin syksyisin 

järjestettävä Karting-kisa on DGO:n osakuntien yhteinen. 

Liikunnanohjaajana vuonna 2015 toimii Samuli Rantala. 

 

 

10 Julkaisu - ja tiedotustoiminta 

 

10.1. Pieni puukello 

 

Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, josta vastaavat 

päätoimittaja ja toimitussihteeri apunaan toimituskunta. Painosmäärä on 300. Lehti ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa, minkä lisäksi syksyllä ilmestyy uusille opiskelijoille suunnattu Fuksi-Puukello. Lehti 

jaetaan ilman erillistä maksua kaikille osakunnan jäsenille ja senioreille.  

Lehden tavoitteena on julkaista teemoiltaan vaihtelevaa sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja 

ilmaisuvapaus. Uuden toimituskunnan myötä teemme lehteen paljon uutta säilyttäen kuitenkin 

vanhat kiinnostaviksi havaitut jutut. Julkaisemme lehdessä koosteita vuoden osakuntatapahtumista, 

kuten vuosijuhlista ja Praasniekoista. Kevään ja kesän aikana kirjoitetaan Pienen Puukellon 

toimituskunnan ja koulutustoimikunnan yhteistyönä fuksinumero, jota jaetaan sekä fukseille että 

pohjoiskarjalaisille abiturienteille tammikuussa järjestettävällä abi-infokiertueella.  

Tavoitteena on innostaa laajasti myös uusia osakuntalaisia toimittajia kirjoittamaan Puukelloon siitä, 

mitä itse haluaisi lehdessä lukevan. Näin Puukello on ja pysyy meidän kaikkien osakuntalaisten 

yhteisenä foorumina. Juttujen aiheet vaihtelevat osakuntatoiminnasta opiskelijan arkeen ja 

syvällisiin pohdintoihin maailman menosta tänä päivänä. 
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Puukellon päätoimittajana toimii vuonna 2015 Tatu Räsänen ja toimitussihteerinä Emmi Uutela. 

Lisäksi osakuntalehden toimituskunnassa mukana ovat Kaisa Kortelainen, Santeri Matikka ja Janne 

Kangaskesti. Toimituskunnan lisäksi Puukelloon voivat vapaasti kirjoittaa myös muut osakuntalaiset. 

 

10.2. Tiedotus 

 

Osakunnan tiedotuksesta vastaavat tiedotussihteeri ja nettivastaava. Tiedostuskanavina käytetään 

sähköpostilistoja, nettisivuja ja osakunnan Facebook-ryhmää sekä – sivua. Osakunnalla on yksi 

tiedotuksellinen lista: ko-tieto@helsinki.fi, jossa julkaistaan tiedot kaikista osakunnan tilaisuuksista, 

HYY:n viralliset tiedotteet jäsenistölle ja tiedot muista ajankohtaisista asioista. Näiden lisäksi omat 

sähköpostilistansa ovat: 

osakuntaneuvostolla (ko-okn@helsinki.fi) 

emännistöllä (ko-emannisto@helsinki.fi) 

isännistöllä (ko-isannisto@helsinki.fi) 

Osakunnan www-sivuilla www.karjalainenosakunta.fi on toimintakalenterin lisäksi osakunnan 

yleisesittely, tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja sähköisesti arkistoina osakunnan säännöt ja 

muita virallisia dokumentteja sekä vanhoja Puukello-lehtiä ja linkkejä osakuntaan liittyviin muihin 

tahoihin. 

Karjalaisella Osakunnalla on myös oma Facebook-ryhmänsä, jossa myös tiedotetaan tulevista 

tapahtumista ja käydään vapaampimuotoista keskustelua toiminnasta. Ryhmään voivat lisätä 

merkintöjä kaikki osakuntalaiset. Kuitenkin kaikki sääntömääräiset asiat tulee tiedottaa 

osakuntalaisille sähköpostitse. 

Sääntömääräisesti tiedotussihteeri vastaa tapahtumien mainosten, kokouskutsujen ja muiden 

viestien laatimisesta. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi kerhojen pienet tapahtumat, 

asianosaiset tapahtumanjärjestäjät tiedottavat itse toiminnastaan. 

Nettivastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää osakunnan sähkölistoja ja nettisivuja. Tehtäviin 

kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin sähköposti-listojen päivittäminen, 

syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille ja muiden virkailijoiden ilmoitusten lisääminen 

osakunnan nettisivuille. 
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Osakunnan tiedotussihteerinä toimii vuonna 2015 Satu Tahvanainen ja nettivastaavana jatkaa viime 

vuodelta Karri Rasinmäki. 

 

11 Kerhotoiminta 

 

11.1. Juristikerho 

 

Juristikerhon kokouksia pyritään järjestämään kerran kuussa. Kevätlukukaudella pidetään 4-5 ja 

syyslukukaudella 3-4 kokousta. Lisäksi voidaan sopia ylimääräisistä kokouksista tai 

vapaamuotoisemmista tapaamisista tarpeen vaatiessa. Kokouksissa tehdään kerhoa koskevia 

päätöksiä, suunnitellaan sen toimintaa ja tavataan muita kerholaisia. Kokoukset pidetään 

pääsääntöisesti osakunnan tiloissa ja toissijaisesti jonkun osakuntalaisen luona tai keskustan 

ravintoloissa. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa. Helmikuun kokous on vuosikokous ja 

marraskuussa järjestetään vaalikokous. Kerran vuodessa juristikerho pyrkii pitämään avoimen 

kokouksen, johon sisältyy kerhon seniorin esitys ajankohtaisesta oikeudellisesta aiheesta ja tätä 

seuraava paneelikeskustelu.  

Ekskursioita järjestetään kerholaisten kiinnostuksen, aktiivisuuden ja tarjolle tulevien 

mahdollisuuksien mukaan. Ne voivat koskea esimerkiksi oikeustieteen opiskelua, työelämää, 

kulttuuria tai urheilua. Vierailuja voidaan järjestää yhdessä muiden osakuntien juristikerhojen 

kanssa. 

Muiden osakuntien juristikerhoihin pidetään yhteyttä juristikerhojen yhteisellä sähköpostilistalla. 

Yhteistyötä tehdään käymällä mahdollisesti yhteisillä ekskursioilla, sekä esittäytymällä yhdessä 

uusille oikeustieteen opiskelijoille ainejärjestö Pykälä ry:n tapahtumissa, kuten phuksiaisissa, sekä 

tiedekunnan orientaatiossa. Muiden juristikerhojen edustajat ovat tervetulleita vierailemaan 

kokouksissamme. 

Kerholaiset tapaavat muita osakuntalaisia erityisesti kokousten yhteydessä osakunnalla. Kerholaiset 

osallistuvat myös oman halukkuutensa mukaan osakunnan kokouksiin. Juristikerho pyrkii vuosittain 

osallistumaan osakunnan fuksiaisiin pitämällä omaa tehtäväpistettä, ja jäseniä kannustetaan 

osallistumaan myös muihin tapahtumiin. Muutamia kerholaisia toimii myös osakunnan viroissa. 
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Juristikerholla ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa omien juhlien järjestämistä. Kerholaiset järjestävät 

vapaamuotoisempia juhlia toiveidensa mukaan. Tämän lisäksi kannustetaan käymään osakunnan ja 

muiden juristikerhojen juhlissa. 

Juristikerho tiedottaa toiminnastaan pääasiassa omalla sähköpostilistallaan. Kerholaisten väliseen 

yhteydenpitoon tarkoitetun sähköpostilistan lisäksi Juristikerholla on erillinen sähköpostilista 

kerhon senioreille. Syksyllä Juristikerhon aloituskokouksesta tiedotetaan oikeustieteen ainejärjestö 

Pykälä ry:n sähköpostilistalla. Myös tammikuun kokouksesta voidaan tiedottaa ainejärjestön 

sähköpostilistalla. Lisäksi osakunnan sivuilla voidaan ilmoittaa Juristikerhon tapahtumista. Kerholla 

on myös oma Facebook-ryhmä, ”Karjalaisen Osakunnan Juristikerho”, jolla kerhon varsinaiset 

jäsenet ja seniorit voivat keskustella vapaamuotoisemmin sekä jakaa tietoa Juristikerhon 

toiminnasta. 

Kerhon kokouksissa on käynyt aktiivisesti noin 8-12 kerholaista. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan 

erityisesti ensimmäisen vuoden oikeustieteen ylioppilaista kerhon toiminnan jatkumisen ja 

perinteiden vaalimisen varmistamiseksi. Mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan jäsenet 

esittelevät kerhoa ja oikeustieteellistä tiedekuntaa myös osakunnan järjestämissä abi-infoissa 

Pohjois-Karjalan lukioissa. Juristikerho pitää aktiivisesti yhteyttä myös kerhon senioreihin heille 

tarkoitetulla sähköpostilistalla  

Juristikerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Henri Nousiainen.  

 

11.2. Saunakerho 

 

Karjalaisen Osakunnan saunakerhon tarkoituksena on tehdä tutuksi saunakulttuuria, nauttia 

yhteisestä saunomisesta ja mahdollistaa pienimuotoisia, rentoja tapahtumia osakunnan jäsenille. 

Kerho järjestää saunailtoja osakunnan asuntoyhtiöiden yhteisissä saunatiloissa, opiskelijoiden 

kotipiirissä. Lisäksi kerho pyrkii resurssiensa puitteissa järjestämään erilaisia ekskursioita 

pääkaupunkiseudun yleisiin saunoihin, avantouintiin, sekä muihin saunomiseen tai saunakulttuuriin 

liittyviin kohteisiin. Kerho käyttää osakunnan tarjoamaa taloudellista tukea kattaakseen 

ekskursioiden osallistumismaksuja ja tarjotakseen pientä purtavaa järjestämiinsä saunailtoihin.  
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Vuonna 2015 kerho järjestää totuttuun tapaan saunailtoja Vallilan ja Patolan opiskelija-

asuntoyhtiöiden saunatiloissa. Sen lisäksi suunnitelmissa on ainakin alkuvuonna ekskursio Vantaan 

Kuusijärven savusaunassa ja avantouinnissa sekä Kotiharjun saunassa.  

Kerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Manuel Ackermann. 

 

11.3. Pelikerho Spielka 

 

Spielka on Karjalaisen Osakunnan pelikerho, jonka tapahtumiin ovat tervetulleita myös muiden 

osakuntien jäsenet. Osallistuminen Spielkan peli-iltoihin on maksutonta eikä osallistuminen vaadi 

aiempaa kokemusta pelien pelaamisesta. Pelien säännöt ohjeistetaan ennen pelaamista. 

Vuonna 2015 on tavoitteena järjestää peli-ilta joka kuukausi ja peli-illat painottuvat lauta- ja 

korttipeleihin. Osa peli-illoista järjestetään teeman mukaan. Esimerkiksi keväällä 2015 on 

tarkoituksena järjestää Alias-ilta ja perinteinen Dominion-ilta. Joillakin peli-illoilla ei ole mitään 

teemaa, vaan tarkoituksena on päättää yhdessä mahdollisimman monia miellyttävä peli. Vaikka 

jotkut peli-illat järjestetään teeman mukaisesti, voidaan samoissa tiloissa pelata myös muita pelejä. 

Näin osallistuminen on mahdollista myös niille, joita ei miellytä teemanmukainen peli. 

Spielkan tapahtumia järjestettäessä otetaan huomioon osakuntalaisten toiveet. Peli-iltojen 

ajankohdat pyritään päättämään siten, että ne sopivat mahdollisimman monelle. Tämä toteutuu 

doodle-kyselyllä, jonka linkki laitetaan osakunnan sähköpostilistalle. Myös pelattavista peleistä ja 

uusista pelihankinnoista kysellään sähköpostilistan kautta. Peli-iltamien lisäksi voidaan järjestää 

myös laajempia tapahtumia, kuten ekskursioita. 

Spielkan puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Satu Tahvanainen. 

 

11.4. Maanpuolustuskerho 

 

Karjalaisen Osakunnan maanpuolustuskerho on turvallisuus- ja maanpuolustusaiheinen kerho, joka 

on avoin kaikille osakuntalaisille. Kerho järjestää aktiviteetteja aina yhteisestä ulkoilusta ja 

museovierailuista erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kursseihin. 
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Alkuvuoden päämääränä kerholla on järjestää yhteistoimintaa Hämäläis-Osakunnan Reserviläisten 

kanssa ja järjestää vierailuja heidän pienoispistooliradalleen. Ympäri vuotta on myös tarkoitus 

vierailla kerhon aihepiiriin liittyvissä museoissa, kuten Helsingin sotamuseossa tai Hämeenlinnan 

panssarimuseossa saakka, mikäli halukkaita löytyy. 

Tämän lisäksi kerho järjestää syyslukukaudella perinteiset pikkujoulut. 

Maanpuolustuskerhon puheenjohtajana vuonna 2015 toimii Olli Salminen. 

 

11.5. Kiekkokäki 

 

Kiekkokäki on Karjalaisen Osakunnan alainen kerho, jonka toimintaan saavat osallistua myös 

osakunnan ulkopuoliset jäsenet. Kiekkokäki-kerhon tarkoituksena on kannustaa osakuntalaisia 

harrastamaan frisbeegolfia ja järjestämään lajia harrastaville jäsenille frisbeegolfiin liittyvää 

toimintaa.  

Kerho järjestää vuoden aikaan useita Helsingin sisäisiä pelikertoja, joissa kilpaillaan kerhon omista 

rankingeista. Järjestämme myös vähintään kerran vuodessa kerhonmestaruuskilpailut, joissa 

jaetaan kerhon oma kiertopalkinto. Ulkopaikkakunnille pyrimme järjestämään pelimatkoja 

muutaman kerran vuodessa ja pyrimme myös järjestämään vuoden mittaan muutaman lajiesittelyn 

kiinnostuneille osakuntalaisille.  

Kiekkokäki-kerhon sisäinen virallinen tiedotuskanava on avoin Facebook ryhmä “Kiekkokäki”, 

olemme läsnä myös IRCnet:n puolella kanavalla #kiekkokäki. Suuremmista tapahtumista, kuten 

lajiesittelyistä ja matkoista, tiedotamme myös Karjalaisen Osakunnan sähköpostilistalla.  

Kerho hankkii kuluvan vuoden aikana itselleen noin kymmenen kappaletta kiekkoja lajiesittelyjä 

varten. Näiden lisäksi hankimme palkintoja kerhonmestaruuskilpailuihin ja pohdimme muita 

hankintoja tarpeen mukaan.  

Kerhon puheenjohtajana vuonna 2015 on Timo Tuononen. 
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11.6. Juomaseura 

 

Juomaseura on Karjalaisen Osakunnan kerho, joka pyrkii järjestämään osakuntalaisille 

pienimuotoisia juomakulttuuriin liittyviä tapahtumia. Kerhon teema on varsin laaja kattaen 

kaikenlaista teeilloista ja kahvittelusta oluen maisteluun ja miksei mehukesteihinkin. Toiminta on 

tarkoitus pitää helposti lähestyttävänä järjestämällä kokoontumisia osakunnan tutuissa tiloissa ja 

osakunta-asuntojen läheisyydessä. Osallistuminen tulee olemaan ensisijaisesti maksutonta ja 

katetaan kerhobudjetista lukuun ottamatta mahdollisia poikkeustapauksia, kuten esimerkiksi 

ekskursioita ravintoloihin. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös muiden osakuntien edustajat, mutta 

oman osakunnan jäsenet ovat etusijalla. Tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse, Facebookissa ja 

viidakkorummulla. 

Keväällä 2015 Juomaseura järjestää ainakin teeillan ja belgialaisten oluiden maistelutilaisuuden. 

Molemmissa tarkoituksena on perehdyttää osallistujia teemana olevan juomatyypin erilaisiin 

makuihin rennon yhdessäolon merkeissä. Tapahtumia on tarkoitus järjestää tällä lukukaudella 2–4. 

Syyslukukaudella kerho tulee järjestämään kuten keväällä 2–4 tapahtumaa. Luvassa on tuolloin mitä 

luultavimmin ainakin viininmaisteluilta ja talven vastaanottaminen erilaisten lämpimien juomien 

äärellä. Kerhon puheenjohtajan päähänpistojen lisäksi toiminnan järjestämisessä tullaan 

huomioimaan myös osakuntalaisten pitkin vuotta esittämiä ehdotuksia. 

Kerhon puheenjohtajana vuonna 2015 toimii Janne Kangaskesti. 

 

 

11.7. Karjalaisten naisten brunssikerho 

 

Brunssikerho aloittaa ensimmäisen toimintavuotensa tarkoituksenaan järjestää jäsenilleen hyvää 

ruokaa ja epämuodollista yhdessäoloa. Nimensä mukaisesti kerho järjestää itse tehtyjä brunsseja, 

ekskursioita brunssia tarjoaviin ravintoloihin ja kahviloihin sekä levittää aamiaisen ja lounaan 

yhdistelmän ilosanomaa.  
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Tavoitteena on olla kaikille avoin, mutta pysyvähkön jäsenistön omaava yhteisö, jonka tapahtumat 

toteutetaan yhdessä tehden. Suunnitteilla olevia ja toivottavasti perinteiksi asti muodostuvia 

tapahtumia ovat mm. kevättalven blinibrunssi sekä itsessään jo perinteisen Tarton vappumatkan 

yhteydessä tehtävä vappubrunssiekskursio. 

Kerhon puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Outi Tiainen. 

 

11.8. Gourmetkerho 

 

Gourmet-kerhon toiminta jatkuu myöskin vuonna 2015 tuttuun tapaan. Kerho järjestää muutaman 

kerran vuodessa kaikille osakuntalaisille avoimia herkullisia ruokailuhetkiä. Porukalla tehdään 

osakunnan keittiössä kaikki yhdessä laadukasta ja herkullista ruokaa. Kaikki osallistuvat 

ruoanlaittoon ja kaikki syövät sen jälkeen hyvillä mielin ja hyvässä seurassa. Kokoontumiskerroilla on 

aina jokin teema, joka voi vaihdella jonkin geografisen alueen ruokakulttuurista johonkin tapaan 

tehdä ruokaa. 

Vuonna 2015 pääteemana toimii sveitsiläinen ja keskieurooppalainen keittiö, sillä Sveitsi on kerhon 

puheenjohtajan kotimaa. Suunnitelmissa on ainakin Fondue- tai Raclette-ilta sekä muiden Keski-

Euroopan perinneruokien teema-iltoja.  Tämän lisäksi on tarkoitus järjestää mm. jonkin tapainen 

äyriäisilta sekä englantilaisilta Beef Wellingtonin kera.  

Kerhon herkutteluiltamat kustannetaan kerholle myönnettävällä määrärahalla ja kokoontumisiin 

osallistuvilta kerättävillä muutamilla euroilla.  

Kerhon puheenjohtajina vuonna 2015 toimii Manuel Ackermann.   

 

12 Yhteistyötahot 

 

12.1 Muut Domus Gaudiumin osakunnat ja huoneistotoimikunta 
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Domus Gaudiumin Alexander-järjestötiloissa toimii yhteinen huoneistotoimikunta (HTK), joka vastaa 

osakuntatilojen kunnossapidosta, valmistelee huoneistoa koskevat suuret päätökset osakunnille ja 

pyrkii luomaan yhteiset tilojen käytön toimintamallit kaikille tiloissa toimiville järjestöille. 

Huoneistotoimikunnassa edustettuina ovat Karjalaisen Osakunnan lisäksi Wiipurilainen ja 

Kymenlaakson Osakunnat sekä osakuntien yhteinen kuoro, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat ja 

tiloissa toimiva HYY:n alainen harrastusjärjestö Hyvät Martat ry. 

HTK:n virat kierrätetään vuosittain järjestöjen välillä. Vuonna 2015 HTK:n virat Karjalaisella 

osakunnalla ovat taloudenhoitaja, klubimestari ja apuklubimestari. 

Juhlaosuudessa mainittujen tilaisuuksien lisäksi muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa 

järjestetään paljon yhteistoimintaa, esimerkiksi osin yhteinen kerhotoiminta (KO:n Gourmet-kerho, 

pelikerho Spielka, KO:n saunakerho ja WiOn kyykkäkerho) ja kuorotoiminta (Wiipurilaisen 

Osakunnan Laulajat). 

Toiminnalla ei ole mitään tarkasti määriteltyä linjaa ja sitä pyritään järjestämään osakuntalaisten 

toiveiden ja ideoiden pohjalta. Lisäksi Karjalaisella Osakunnalla on joitain perinteisiä tapahtumia 

muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa, kuten Savolaisen Osakunnan kanssa syksyisin 

vietettävät Sarvijuhlat ja parin viime vuoden hyvän kokemuksen siivittämänä loppukesästä 

vietettävät itäsuomalaiset kesäjuhlat (KO, KyO, WiO, SavO, ÖFN). 

 

 

12.2 Karjalainen Nuorisoliitto 

 

Osakunta kuuluu jäsenjärjestönä Karjalaiseen Nuorisoliitto ry:hyn, jonka hallituksessa osakunnalla 

on oikeus yhteen varsinaiseen ja yhteen varajäseneen. Vuonna 2015 osakunnan edustajana 

Nuorisoliiton hallituksessa toimii Outi Tiainen ja varaedustajana Antti Räty. Tavanomaisena 

yhteistoiminta jatkuu liiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen osakuntalaisille ja osakuntalaiset 

ovat myös vapaita osallistumaan liiton järjestämille kursseille ja muihin tapahtumiin. 
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12.3 Pohjois-Karjalan valtuuskunta 

 

Pohjois-Karjalan valtuuskunta on osakunnan piirissä yli 50 vuotta sitten syntynyt järjestö, jonka 

tavoitteena on koota valtakunnallisia vaikuttajia kaikilta elämänaloilta edistämään Pohjois-Karjalan 

maakunnan asioita. Osakunnalla on yhtenä perustajatahona tärkeä rooli valtuuskunnan 

toiminnassa. Osakunta muun muassa hyväksyy valtuuskunnan uudet jäsenet ja kuraattori edustaa 

osakuntaa valtuuskunnan työvaliokunnassa.  

Myös valtuuskunnan sihteeri valitaan osakunnasta, ja vuonna 2015 sihteerinä toimii Iris Pitkänen. 

 

12.4 HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV 

 

Karjalainen Osakunta kannustaa jäseniään ottamaan osaa HYY:n valiokuntien ja muiden toimielinten 

toimintaan. Vuonna 2015 Karjalaisella osakunnalla on yksi edustaja HYY:n edustajistossa, Manuel 

Ackermann. Erityisen tärkeäksi suhteet koetaan tilakysymysten vuoksi, mutta Karjalainen Osakunta 

myös osallistuu aktiivisesti esimerkiksi yliopiston esittelijäverkoston toimintaan jokavuotisilla abi-

infokiertueillaan.  

Osakuntalaisen Unionin edustaja Karjalaiselta Osakunnalta on vuonna 2015 Jarkko Kontiainen. 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (= OYV) taas järjestää tahollaan yhteisosakuntalaisia tapahtumia 

yleensä itsenäisesti, joskus yhteistyössä Osakuntalaisen Unionin kanssa. OYV:n tavoitteena on 

tutustuttaa eri osakuntien jäseniä toisiinsa ja lisätä sitä kautta eri yhteistoimintamahdollisuuksia.  

 


