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1. YLEISTÄ VUODESTA 2011 

 

Karjalaisen Osakunnan 107. vuosi sujui varsin mallikkaasti. Tutut juhlat ja muut tilaisuudet 

keskiviikkokahveista kesäretkeen rytmittivät osakuntalaisten arkea ja monenlaista muuta 

aktiviteettia oli tarjolla erityisesti kulttuurin ja liikunnan alalla. Vuonna 2011 osakunta oli jo 

hyvin kotiutunut tiloihinsa Domus Gaudiumilla ja jatkoi totutulla, hyväksi todetulla tavalla 

toimintaansa. 

 

Erityisesti yhteistoiminta vanhojen naapurusten, Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen 

Osakunnan, jatkui rutiinilla ja sen hedelminä oli monta onnistunutta yhteistilaisuutta. Osakunta 

piti yhteyksiä yllä myös muihin järjestöihin yhteisten tapahtumien muodossa. 

Molemminpuolinen vierailuperinne ystävyyskorporaatiomme Vironian kanssa jatkui vahvana, 

vaikka loppuvuodesta isompien juhlien päällekkäisyys hieman haittasikin. Kesäretkellä 

osakuntalaiset loivat kontakteja Turun yliopiston Savo-Karjalaiseen Osakuntaan. Samoin 

seniorijärjestö Seniores Carelienses näyttäytyi vuonna 2011 osakunnalla useiden yhteisten ja 

onnistuneiden tilaisuuksien muodossa. Yhteistyö oli tiivistä myös Karjalaisen Nuorisoliiton 

kanssa ja tulee näin jatkumaan, hyvänä esimerkkinä nuorisoliiton ensi vuoden syyspäivät tullaan 

järjestämään yhteistyössä Karjalaisen Osakunnan (ja Wiipurilaisen Osakunnan) kanssa. 

 

Osakuntaa hallinnoitiin kuten edellisinäkin vuosina, eikä mullistavia muutoksia tapahtunut. 

Kuitenkin virkailija- ja asunto-ohjesääntöjä ajanmukaistettiin vastaamaan paremmin osakunnan 

ja ympäröivän yhteiskunnan nykyistä tilannetta. Asuntojaon sääntöjen muutosten takana oli 

paitsi pyrkimys selkeämpään tulkintaan, myös opintonsa alkupuolella olevien opiskelijoiden 

huomioiminen entistä paremmin. Osakunnan kokouksissa oli tasaisesti väkeä ja ensi vuoden 

virat saatiin lähes poikkeuksetta nopeasti jaetuksi. Moni virka päätyi osakuntafukseille. 1970-

luvulta periytyneet ystävyyssopimusepäselvyydet korporaatio Vironian kanssa ratkaistiin 

virallisesti toteamalla vanhan ystävyyssopimuksen olevan edelleen voimassa. Käytännön 

yhteydenpidossa Neuvostoliiton aikanaan järjestämä virallisten suhteiden katkaiseminen ei ole 

koskaan ilmennyt, mikä johtikin aikanaan koko asian unohtumiseen. Vuoden alusta osakunta 

saattoi päätökseen myös vuonna 2008 alkaneen arkistointiprojektinsa. 

 

Fukseja liittyi osakuntaan ainakin yhtä monta kuin edeltävänä vuonna, mikä on aina hyvä asia. 

Uusien opiskelijoiden integroiminen osakuntaan onnistui sekin. Nykyisen tilanteen 
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varmistamiseksi osakunta pyrki tänäkin vuonna esittelemään toimintaansa tuleville jäsenille 

totutuin tavoin, joista erityisesti abi-infokierros Pohjois-Karjalan lukioissa on osoittautunut 

onnistuneeksi. Perinteeksi on muodostumassa lisäksi Joensuun lyseon lukiolaisten vierailu 

osakunnassa. Erilaisten kulttuuri- ja liikunta-aktiviteettien järjestämisen ja yliopiston sisä- ja 

ulkopuolella vaikuttamisen ohella Karjalainen Osakunta on pyrkinyt erityisesti turvaamaan 

opiskelijoiden olosuhteita asuntotarjonnalla ja stipendien välittämisellä. 

 

 

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 

 

2.1 Tapahtumat lyhyesti 

 

28.1. Virkailijaseminaari ja virkailijanvaihtokaronkka 

Osallistujamäärä: noin 30 henkeä 

Virkailijaseminaari on lyhyt tilaisuus, jossa vanhojen virkailijoiden on tarkoitus opastaa uusia 

virkansa sisältöön ja vastailla siihen kuuluviin kysymyksiin. Seminaarin jälkeen pidettävä 

karonkka taas on pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma sekä uusille että vanhoille virkailijoille. 

Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden virkailijoille ilmainen. 

 

18.2. Liisankadun pyhiinvaellus 

Osallistujamäärä: 11 henkeä 

Baarikierros Kruununhaan kaupunginosassa. Tapahtuma aloitetaan aina Liisankadun entisten 

osakuntatilojen ovelta. 

 

25.2. Ystävyysosakuntatapaaminen 

Osallistujamäärä: 7  henkeä 

Eri osakuntien päällekkäisten vuosijuhlien vuoksi ruotsalainen ystävyysosakuntamme 

Västmanland-Dala Nation ei ole viime vuosina lähettänyt jäseniään karjalaisten vuosijuhliin. 

Tänä vuonna järjestimme kuitenkin pienimuotoisen tapaamisen osakuntalaisten kesken 

vuosijuhlien alla. 

 

26.2. Vuosijuhlat 

Osallistujamäärä: 55 henkeä (itse juhlissa, jatkoilla noin 100) 
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Karjalaisen Osakunnan 106. vuosijuhlat vietettiin Ravintola Pörssissä. Vuosijuhlien jatkot olivat 

osakuntatiloissa yhdessä KyO:n kanssa. Tarkempi kuvaus juhlista löytyy vuosijuhlamestarin 

toimintakertomuksen osuudessa kohdassa 2.2. 

 

27.2. Silliaamiainen 

Osallistujamäärä: noin 40 henkeä 

”Sillis” on vuosijuhlia seuraavana aamuna perinteisesti järjestettävä noutopöytäaamiainen 

osakuntatiloissa. Koska Kymenlaaksolainen ja Karjalainen Osakunta viettävät käytännön syistä 

(erillisiä) vuosijuhliaan samana päivänä, tänä vuonna työnjako hoidettiin siten, että Karjalainen 

Osakunta järjesti molemmille yhteisen silliksen ja Kymenlaakson Osakunta sitä edeltävät 

vuosijuhlien jatkot osakuntatiloissa. 

 

4.3. Tilintarkastuskaronkka 

Osallistujamäärä: 10 henkeä 

Karonkka on edellisvuoden talousvaliokunnalle ja tilintarkastajille järjestettävä juhla 

tilintarkastuksen valmistumisen kunniaksi.  

 

16.3. Liisankadun debatti 

Osallistujamäärä: noin 30 henkeä 

Debatti on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa kukin osakunta kokoaa 

kolmen hengen joukkueen ja näiden kesken pidetään lyhyitä väittelykilpailuja ajankohtaisista 

aiheista. Tuomareina toimivat osakuntien inspehtorit. Vuonna 2011 keskustelun aiheita olivat 

rautatieliikenteen yksityistäminen, kuntaliitokset ja se, pitäisikö maahanmuuttajia 

vastaanottaessa suosia jotain tiettyä etnistä ryhmää. Voiton vei Karjalainen Osakunta. 

 

18.3. Mäenlaskua Hietaniemessä ja yhteissaunailta 

Osallistujamäärä: 34 henkeä (joista 7 oli karjalaisia) 

Domus Gaudiumin Osakunnat (KO, WiO ja KyO) jatkoivat viime vuonna aloitettua yhteisen 

saunaillan perinnettä rakennuksen kattosauna Sivistyksessä. Vapaamuotoista illanviettoa edelsi 

tänä vuonna pulkkailu Hietaniemessä, sillä laskiaisen ajoituttua väliviikolle osakuntalaisille 

haluttiin antaa toinen mahdollisuus yhteiseen mäenlaskuun. 

 

26.3. Senioripäivälliset 

Osallistujamäärä: 28 henkeä 
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Pöytäjuhla, jossa osakunnan seniorit voivat tavata nykyisiä osakuntalaisia. Ohjelmasta vastasi 

tänä vuonna civis Aino Kurki, joka soitti kannelta. 

 

1.4. Herrapäivälliset eli herrikset 

Osallistujamäärä: 5 henkeä 

Herrapäivälliset on juhla, jossa naispuoliset osakuntalaiset järjestävät vuosittain vaihtuvan 

teeman mukaisen rennon ja hauskan juhlan osakunnan miehille. Vuonna 2011 juhlat pidettiin  

After Ski -teemalla. 

 

27.4. Joensuun lyseon lukion abien vierailu 

Osallistujamäärä: noin 40 henkeä 

Osakuntalaiset esittelivät laajasti opiskelualojaan ja opiskelua Helsingissä osakunnalle 

vierailemaan tulleille maakunnan abiturienteille. Lukiolaisten palaute oli kiittävää ja vierailuja 

jatketaan todennäköisesti tulevinakin vuosina. 

 

1.5. Vappupiknik Ullanlinnanmäellä 

Osallistujamäärä: ei tiedossa 

Osakunnan perinteinen piknik-muotoinen vappupäivän vietto. 

 

13.5. Domus Gaudiumin osakuntien yhteissitsit 

Osallistujamäärä: 19 henkeä 

Domus Gaudiumin osakuntien kesken järjestettiin vapaamuotoiset teemajuhlat viime vuonna 

aloitetun perinteen mukaisesti. Kevään 2011 pöytäjuhlien teema oli villi länsi. Poikkeukselliset 

tapahtumat jääkiekon MM-kisoissa rajoittivat todennäköisesti hieman osallistujamäärää. 

 

17.6. Kesäsauna Jollaksessa 

Osallistujamäärä: 11 henkeä 

Vapaamuotoisen tapahtuman tarkoitus oli jälleen kerran saunominen ja grillailu Karjalaisten 

Kesäkoti Pääskyssä, Laajasalon Jollaksessa. Tänä vuonna mukana oli myös kolme vierasta 

virolaisesta ystävyysosakunnastamme Korp! Vironiasta. 

 

18.–19.6. Kesäretki Turussa 

Osallistujamäärä: 11 henkeä 
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Tänä vuonna osakunnan kesäretki suuntasi Turkuun karjalaisille kesäjuhlille, joiden järjestäjinä 

toimivat Karjalan Liitto ja Karjalainen Nuorisoliitto. Samalla tutustuimme Turun yliopiston 

Savo-Karjalaisen Osakunnan väkeen heidän järjestötiloissaan. 

 

13.8. Liisankadun pyhiinvaellus 

Osallistujamäärä: yli 10 henkeä 

Baarikierros Kruununhaan kaupunginosassa. Tapahtuma aloitetaan aina Liisankadun entisten 

osakuntatilojen ovelta. 

 

27.8. Vierailu inspehtorin luona  

Osallistujamäärä: 4 henkeä 

Osakunnan jokakeväinen on perinne käydä vierailulla kunniainspehtoripariskunnan Sakari ja Lea 

Timosen luona Kulosaaressa, mutta Timosten kunto ei tänä vuonna sitä sallinut. Sen sijaan 

osakuntalaiset vierailivat loppukesästä inspehtoripariskunnan luona Järvenpäässä. 

 

5.9. Yliopiston avajaiskarnevaali 

Karjalainen Osakunta osallistui yliopiston avajaiskarnevaaliin omalla esittelyosastollaan. 

Mielenkiintoa osakuntaa kohtaan riitti ja viisitoista uutta fuksia kirjautui karnevaalin aikana 

matrikkeliin. 

 

9.9. Domus Gaudiumin kaudenavajaiset 

Osallistujamäärä: noin 35 henkeä 

Kaudenavajaiset on Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen tapahtuma, jossa tavata tuttuja 

pitkän kesän jälkeen. Tämän vuoden teema avajaisille oli elokuva. 

 

11.9. Fuksipiknik 

Osallistujamäärä: 12 henkeä 

Tapahtuma aloitettiin pienellä raitiovaunukierroksella Helsingin läpi, jonka jälkeen osallistujat 

siirtyivät piknikille Ullanlinnanmäelle. 

 

23.9. Osakuntien kaudenavajaiset ja osakuntasuunnistus 

Osallistujamäärä: noin 60 henkeä 
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Osakuntien yhteisvaltuuskunnnan järjestämä tapahtuma, jossa uudet fuksit pääsevät kiertämään 

kaikissa osakuntatiloissa ympäri kaupunkia. Ilta päättyi yhteisbileisiin Hämäläis-Osakunnan 

tiloissa. 

 

24.9. Fuksisitsit 

Osallistujamäärä: 26 henkeä 

Fuksien edullinen ja opettavainen ensimmäinen akateeminen pöytäjuhla osakunnassa. 

 

29.9. Uusien ilta 

Osallistujamäärä: 7 henkeä 

Matalan kynnyksen tapahtuma, jossa uudet osakuntalaiset voivat tutustua vanhempiin jäseniin ja 

osakuntatiloihin.  

 

30.9. Yhteissaunailta WiOn ja KyOn kanssa 

Osallistujamäärä: 32 henkeä 

Yhteisosakuntalaista illanviettoa Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksessä toimivaksi todetun 

konseptin mukaisesti. 

 

1.10. Fuksiaiset 

Osallistujamäärä: 25 henkeä 

Osakunnan fuksiaiset järjestettiin yhdessä KyO:n ja WiO:n kanssa. Illan aluksi fuksit pääsivät 

suunnistamaan pienissä joukkueissa muiden osakuntalaisten lähialueille järjestämille rasteille, 

jonka jälkeen ilta päätettiin yhteisbileisiin Domus Gaudiumilla. 

 

7.10. DGO:n vaaliliittolaisten ehdokassitsit 

Osallistujamäärä: 20 henkeä 

Vaalitoimintaan intoutuneiden yhteisosakuntalaiset pöytäjuhlat. 

 

7.10. Seniorisauna 

Osallistujamäärä: 25 henkeä 

Yhdessä seniorijärjestön kanssa järjestetty saunailta kattosauna Sivistyksessä. Illan tarkoitus oli 

järjestää vapaamuotoisempaa toimintaa, jossa nykyiset ja entiset osakuntalaiset voivat kohdata. 

Palaute oli hyvää ja seniorit toivoivat tapahtumasta tulevan vuosittainen. Valitettavasti 

päivämäärä sattui päällekkäin HYY:n vaalien ehdokassitsien kanssa. 
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14.10. OYV:n fuksiaiset 

Osallistujamäärä: noin 40 henkeä 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan fuksiaiset, jossa Domus Gaudiumin osakuntien fuksiohjaajat 

pitivät omaa runorastia. 

 

15.10. Sarvijuhlat 

Osallistujamäärä: noin 40 henkeä 

Karjalaisen ja Savolaisen Osakunnan yhteiseen historiaan pohjautuva perinteinen juhla, jossa 

vanha yhteisomistuksessa oleva juomasarvi vaihtoi vuorovuosin omistajaa. Tilaisuus vietettiin 

tänä vuonna Savolaisen Osakunnan tiloissa. 

 

19.10. Karjalaisuus nykypäivänä -paneelikeskustelu 

Osallistujamäärä: noin 30 henkeä 

Yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa pidetty paneelikeskustelu, 

joka oli jatkoa viime vuoden vastaavalle tapahtumalle. Tänä vuonna teemana oli 

”citykarjalaisuus”. Tilaisuuden aluksi kansatieteilijä Terhi Pietiläinen kertoi kaupunkikarjalaisia 

käsittelevästä väitöstutkimuksestaan. 

 

20.10. Uudempi uusien ilta 

Osallistujamäärä: 7 henkeä 

Matalan kynnyksen tapahtuma, jossa uudet osakuntalaiset voivat tutustua vanhempiin jäseniin ja 

osakuntatiloihin.  

 

9.11. Praasniekkojen piirakkatalkoot 

Osallistujamäärä: 6 henkeä 

Leivoimme karjalanpiirakoita talkoohengessä praasniekkoihin. 

 

12.11. Praasniekat 

Osallistujamäärä: 26 henkeä 

Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla. Tilaisuus järjestettiin tänäkin vuonna 

osakuntatiloissa. Lisää aiheesta kohdassa 2.3. 

 

9.11. Virkailijainfo 

Osallistujamäärä: noin 20 henkeä 
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Tapahtumassa virkailijat esittelevät osakunnan eri virkoja uusille osakuntalaisille. Tänä vuonna 

kaikki kuulemassa olleet fuksit päätyivätkin hakemaan virkoihin. 

 

16.11. DGO:n yhteisekskursio stand up -klubille 

Osallistujamäärä: 22 henkeä 

Karjalaiset, viipurilaiset ja kymeläiset päätyivät yhdessä Comedy Bar Bäkkärin ”Härskiin 

iltaan”. 

 

17.11. Eduskuntavierailu 

Osallistujamäärä: 10 henkeä 

Maakuntasihteerin järjestämä perinteinen tapaaminen maakunnan kansanedustajien kanssa. 

 

3.12. Osakunnan pikkujoulut 

Osallistujamäärä: 13 henkeä 

Fuksien perinteisesti järjestämät juhlat kaikille osakuntalaisille. 

 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja jatkot 

Osallistujamäärä: 40 henkeä (jatkoilla) 

Päivän aloittaa pienimuotoinen juhlatilaisuus, johon kuuluu vierailijan juhlapuhe 

osakuntanauhojen ja -kunniamerkkien jako. Tänä vuonna 11 fuksia sai osakuntanauhan. 

Juhlapuheesta vastasi Hilkka Toivonen-Alastalo. Tilaisuuden päätteeksi osakuntalaiset 

ruokailivat tänä vuonna ravintola Perhossa, jonne saapui tällä kertaa 11 aterioijaa. Ylioppilaiden 

soihtukulkueen, johon osallistui 20 karjalaista, saavuttua määränpäähänsä ilta jatkui DGO:ssa 

glögien äärellä linnanjuhlia seuraten. 

 

 

2.2 Vuosijuhlat 

 

Karjalaisen Osakunnan 106. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 26. helmikuuta. Juhlapaikaksi oli 

valittu ravintola Pörssi (Pörssitalo). Juhlaan saatiin mukaan 55 henkeä. Tässä joukossa oli 

mukana paljon edustajia muista osakunnista, ylioppilaskunnasta, sekä ystävyysjärjestöltämme 

Virosta. 
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Juhlapuheen pitäjäksi oli tällä kertaa valittu professori Annika Waenerberg. Perinteiset puheet 

pidettiin myös isänmaalle, jonka piti Kiti Poikonen, ja naiselle, äänessä Jani Renvall. Riina 

Parviainen piti puheen inspehtorille. Juhlassa saatiin myös nauttia musiikkiesityksistä. Civis 

Eeva Tapanen esitti pianomusiikkia ja esiintymään oli myös kutsuttu kansanmusiikkia 

modernilla tavalla tulkitseva duo (Heidi Tuikkanen ja Teemu Eerola). 

 

Vuosijuhlassa muistettiin osakuntatoiminnan ja opiskelusaavutusten perusteella ansioituneita. 

Kyseiset apurahat jaettiin Artin säätiöstä ja Onnenmäki Säätiöstä. Karjalaisen Osakunnan nauha 

myönnettiin osakunnan juhliin usein osallistuneelle Korp! Vironian edustajalle Ilmar 

Tammistolle. 

 

Juhlan lopuksi tanssittiin vanhat tanssit Pörssitalon aulassa. Sen jälkeen siirryimme jatkamaan 

iltaa yhdessä Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlijoiden kanssa osakuntatiloihin Domus 

Gaudiumiin. Seuraavana päivänä pidettiin myös yhteinen silliaamiainen. 

 

 
2.3 Praasniekat 

 

Karjalaisen Osakunnan perinnejuhlia, praasniekkoja, juhlittiin Domus Gaudiumilla 12.11.2011. 

Karjalaisen pitopöydän antimista nauttimassa oli 26 osallistujaa. Iltaa elävöittämässä oli mukana 

myös teekkarikvartetti Gangsta's Paradise, jonka repertuaari pöyhi miellyttävästi muuten kovin 

perinteistä tunnelmaa. 

 

 

2.4 Emännistö 

 

Keväällä 2011 Karjalaisen Osakunnan emäntinä toimivat Maria Sormunen kevään ajan Aino 

Kurki. Lisäksi emännistöön kuului 14 apuemäntää. Kaikki heistä eivät kuitenkaan olleet 

jatkuvasti mukana opiskelijavaihtojen vuoksi. Kevätkaudella pääemännät työskentelivät pääosin 

yhteistuumin. Lisäksi apuemäntien kesken jaettiin tasapuolisesti emännöintivuoroja, jotka pitivät 

sisällään tarjoilujen järjestämistä niin pieniin kuin suuriinkin tapahtumiin.  
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Osakuntavuosi käynnistyi emännistön osalta perinteisellä virkailijanvaihtokaronkalla, jossa 

vanhat virkailijat luovuttivat ohjakset uusille. Karonkkaan osallistui noin 30 vierasta, joille 

emännistö sai valmistaa kolmen ruokalajin illallisen. 

 

Helmikuun 2011 loppupuolella koitti osakuntavuoden kohokohta, vuosijuhlat. Emäntien 

vastuulla oli järjestää vuosijuhlapäivää seuraavalle aamulle silliaamiainen. Apuemäntien 

sairastumisten vuoksi pääemännät valmistivat aamiaisen keskenään, mistä seurasi jos 

jonkinlaisia ongelmia. Silliaamiaiselle osallistujia oli nimittäin noin 40 henkilöä ja valmistettavia 

ruokalajeja jopa puolet siitä. Kaiken kaikkiaan vuosijuhlat, ja lopulta myös silliaamiainen, olivat 

erittäin onnistuneita. Saimme myös iloksemme kestitä pientä joukkoa virolaisia vieraita 

ystävyyskorporaatiostamme Vironiasta, jotka tulivat varta vasten juhlistamaan kanssamme tätä 

hienoa traditiota.   

 

Maaliskuussa järjestettiin myös osakunnan vuosittaiset senioripäivälliset, johon kutsuttiin 

Karjalaisen Osakunnan seniorijäsenet. Päivällisvieraita oli 28 henkeä. Vierasjoukko koostui 

senioreista ja nykyisistä osakuntalaisista, jotka pääsivät tutustumaan toisiinsa ruoan ja juoman 

parissa.  

 

Maaliskuussa koitti Karjalaisen osakunnan tilintarkastuskaronkka, jossa vetovastuussa oli 

emäntä Aino Kurki.  Emäntä yhdessä muutaman apulaisensa kanssa pääsi ruokkimaan 10 

karonkkavierasta.  

 

Herrapäivälliset järjestettiin huhtikuussa hyvin pienimuotoisina vähäisen osanottajamäärän 

vuoksi. Päivällisten ideana on, että osakunnan naisväki järjestää herroille jonkin tietyn teeman 

ympärille juhlat, tarjoiluineen ja ohjelmanumeroineen. 

 

Toukokuussa pidettiin yhteissitsit Wiipurilaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan 

kanssa. Tämän leppoisan tapahtuman teemana oli villi länsi. Sitseille osallistujia oli tänä vuonna 

melko vähän (19 henkeä) ja heistä suurin osa oli Karjalaisesta ja Wiipurilaisesta Osakunnasta. 

Teemanmukaiset tarjoilut ja sitsiohjelma loihdittiin myös kaikkien osakuntien yhteisvoimin.  

 

Syksyllä 2011 Karjalaisella Osakunnalla oli kaksi suuremman mittakaavan tapahtumaa.  Toisen 

emännän luovuttua virastaan, tehtävässä toimi syksykaudella Maria Sormunen. Syksy käynnistyi 

fuksisitseillä, joiden tarkoituksena oli tutustuttaa uudet fuksijäsenet osakuntatoimintaan sekä 
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pöytäjuhlakulttuuriin. Sitseille osallistui noin 30 henkeä ja fuksitulokkaita oli tuossa joukossa 

melko kiitettävästi. Savolaisen ja Karjalaisen Osakunnan yhteiset sarvijuhlat pidettiin tänä 

vuonna Savolaisella Osakunnalla.  

 

Marraskuussa järjestettiin Karjalaisen Osakunnan toiseksi suurin juhla, praasniekat. Eli kyseessä 

on karjalainen, juhlava tapahtuma, johon emännistö loihti perinteisen karjalaisen pitopöydän. 

Praasniekkojen etukäteisvalmisteluihin kuuluu aina karjalanpiirakkatalkoot, johon saavat 

osallistua kaikki osakuntalaiset. Tänä vuonna piirakkatalkoissa olikin monta innokasta leipojaa, 

myös emännistön ulkopuolelta.  Praasniekkoihin osallistujamäärä oli edellisvuosiin verrattuna 

melko pieni, vain noin 30 henkilöä. Lisäksi seniorijäseniä oli mukana harmillisen vähän. Muuten 

praasniekat olivat sekä emännän että vieraan näkökulmasta oikein onnistuneet.  

 

Emännistön osakuntavuosi ei tietenkään muodostunut pelkästään juhlista, vaan vuoden ympäri 

osakunnalla järjestettiin kuukausittain kokouksia, päivystyksiä vuoro vuoroin Kymenlaakson ja 

Wiipurilaisen Osakunnan kanssa sekä lukuisia muita tapahtumia. Emännistön vastuulla oli 

pienten tarjoilujen/kahvitusten järjestäminen näihin tapahtumiin. Mikäli tapahtuma oli yhteinen 

muiden osakuntien kanssa, keittiötoimetkin pyrittiin jakamaan tasapuolisesti osakuntien kesken. 

 

 

2.5 Isännistö 

 

Vuonna 2011 isäntinä toimivat Pekka Torvinen (kevät) ja Juho Eskelinen (syksy) sekä 

apuisäntinä Paavo Pirhonen, Samuli Kettunen, Janne Kangaskesti, Leena Pohjamo, Joonas 

Vaittinen (kevät), Pekka Pennanen, Jani Renvall, Anna Eronen ja Miikka Alastalo.  

 

Vuoden aikana järjestettiin monipuolista toimintaa niin samoissa tiloissa majailevien KyO:n ja 

WiO:n kanssa kuin myös itsenäisesti. Yhteistapahtumat onnistuivat erinomaisesti. Omat 

tapahtumat olivat riehakkaita ”Dionysoksen palvontamenoineen”. Isännistön toimenkuvaan 

kuuluivat arkipäivien päivystykset, juhlien tarjoiluista vastaaminen sekä jatkojen järjestäminen. 

Kaikki isännistön jäsenet ottivat aktiivisesti osaa kaikkiin toimiin, ja työmäärä oli jotakuinkin 

vakio jokaisella apuisännällä. Isännillä hommia oli enemmän. 
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3. MAAKUNTATOIMINTA 

 

Maakuntasihteerin toimesta järjestettiin 18–19.6.2011 Karjalaisen Osakunnan perinteinen 

kesäretki, joka suuntautui tänä vuonna poikkeuksellisesti maakunnan ulkopuolelle Turkuun. 

Tapahtumaan osallistui 11 henkilöä, joista 7 oli osakuntalaisia ja 4 oli kutsuvieraita 

ystävyyskorporaatiostamme Vironiasta. Kesäretken kantavana teemana oli pitää yllä suhteita 

osakunnan maakunta-aiheisiin sidosryhmiimme. Kesäretki järjestettiin samaan aikaan 

Karjalaisen Nuorisoliiton kesäjuhlien aikana Turussa, jossa kävimme vierailemassa ja 

kutsuimme vastaavasti Karjalaisen Nuorisoliiton edustajia illanviettoon kanssamme. Kesäjuhlilla 

osallistuimme muun muassa kansantanssipiknikille ja vierailimme karjalaisella torilla. 

Kesäretken majoitus järjestyi tänä vuonna Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan tiloissa, 

jossa meillä oli monipuolista yhteisohjelmaa kuten sitsit ja illanviettoa Savo-Karjalaisen 

Osakunnan jäsenten kanssa. Lisäksi kävimme tutustumassa Turun linnaan, joten paikalliseen 

kulttuuri- ja elinkeinoelämään tutustuminen onnistui tänäkin vuonna hyvin tavoitteiden mukaan. 

 

Lisäksi maakuntasihteeri järjesti Karjalaisen Osakunnan eduskuntavierailun 17.11.2011. 

Eduskuntavierailuun osallistui 10 osakuntalaista. Eduskunnassa pääsimme seuraamaan 

kyselytuntia ja tapaamaan Pohjois-Karjalan kansanedustajia kahvikupin ääressä. 

Kansanedustajista tapasimme melkein kaikki ja keskustelun pääteemana olivat ajankohtaiset 

Pohjois-Karjalaa ja opiskelijoiden oloja koskevat asiat. Lopuksi pääsimme tutustumaan 

eduskuntataloon opastetulla kierroksella. 

 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten suhteiden hoito vilkastui hieman vuonna 2011. 

Ensimmäisenä ohjelmassa olivat osakunnan vuosijuhlat, joihin osallistui seitsemän edustajaa 

virolaisesta ystävyyskorporaatiostamme Vironiasta. Myös uppsalalainen ystävyysosakuntamme, 

Västmanlands-Dala Nation, vieraili osakunnalla kolmen hengen voimin päivää ennen vuosijuhlia 

kahvin ja rennon jutustelun merkeissä. Vappuna lähetimme neljä osakuntalaista Korp! Vironian 

vieraiksi Tarttoon, missä vietettiinkin hauska viikonloppu paikallisin opiskelijavappuperintein. 

Vastavuoroisesti kutsuimme kolme Korp! Vironian jäsentä mukaan kesäretkellemme Turkuun. 

Pitkin vuotta osakunnalla myös viihdytettiin ja otettiin vastaan satunnaisia vierailijoita 
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ulkomaisista ystävyysjärjestöistä, ja pyrittiin yleisesti edistämään ajatusta siitä, että meillä voi 

käydä muutenkin kuin vain erikseen tapahtumiin kutsuttuna edustajana. 

 

 

5. FUKSITOIMINTA 

 

Fuksimajureina toimivat tänä vuonna Anna Eronen ja Jenni Sistonen. Fuksitoiminta lähti 

käyntiin syksyllä yliopiston avajaiskarnevaaleista 5.9. Avajaiskarnevaaleilla fuksimajurit olivat 

pitämässä osakunnan standia, jossa muun muassa jaettiin Fuksipuukelloja ja otettiin osakuntaan 

kirjoittautumisia vastaan. Kirjoittautujia oli yli 10. Sunnuntaina 11.9. järjestimme fuksipiknikin 

Kaivopuistoon. Kokoonnuimme aluksi osakunnalle, ja sen jälkeen hurautimme kierroksen 

ratikalla, jonka jälkeen siirryimme piknikille nauttimaan eväistä ja tutustumaan toisiimme. 

Osallistujia oli 12, joista fukseja oli 7.  

 

Perjantaina 23.9. oli osakuntien avoimet ovet, ja DGO:lta oli yhteisporukka kiertämässä 

osakuntia. Meiltä oli mukana yksi fuksi. 24.9. järjestimme fuksisitsit. Sitsaamassa oli 26 

henkilöä, joista n. puolet oli fukseja. Ilta sujui mukavasti sitsaamiseen tutustuen ja jatkotkin 

taisivat venyä aamuun saakka. Torstaina 29.9. oli ensimmäinen uusien ilta, jossa oli 

naposteltavaa ja tarkoituksena pelailla pelejä. Paikalla oli 3 fuksia ja 6 civistä. 1.10. järjestimme 

yhdessä muiden DG:n osakuntien kanssa fuksiaiset. Meiltä kiertämässä oli 3 fuksia. Rasteja oli 

yhteensä 5, joista me karjalaiset pidimme kaksi. Jatkoilla oli mukavasti porukkaa! 14.10. oli 

OYV:n fuksiaiset, ja DGO:n fuksiohjaajat pitivät omaa runorastia osakunnalla. Meiltä oli kaksi 

fuksia, yhteensä osallistujia oli noin 50. Jatkot pidettiin hämiksellä. Toinen uusien ilta oli 20.10. 

Siellä katsottiin leffaa ja herkuteltiin. Paikalle tuli viisi fuksia. Ylipäätään syksyn 

fuksitapahtumat menivät kivasti ja uusia fukseja tuli osakuntaan reilut 20.  

 

Lisäksi fuksimajurit sekä koulutustoimikunnan jäsen Martta Huttu osallistuivat HY:n 

esittelijäkoulutukseen 26.9. Tammikuun 4.-5.2012 järjestimme perinteisen abi-infokiertueen 

Pohjois-Karjalan lukioihin. Joensuun lukioiden lisäksi kävimme Nurmeksessa, Valtimolla, 

Lieksassa, Juuassa, Kiteellä, Enossa, Ilomantsissa ja Kontiolahdella. Mukana esittelemässä oli 8 

osakuntalaista. 
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6. ASUNTOTOIMINTA 

 

Edellisten vuosien tapaan osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallilassa, Patolassa ja 

Domus Academicalla) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä huolehti asuntotoimikunta, jonka 

puheenjohtajana toimi varakuraattori. Toimikuntaan kuului vuonna 2011 puheenjohtajan lisäksi 

kuusi jäsentä, jotka edustivat kattavasti eri opiskelualoja. Kokoontumiskertoja toimikunnalle 

kertyi vuoden aikana kolme, joista kahden aikana jaettiin varsinaisesti asuntoja. Ensimmäisessä 

kokouksessa 1.2.2011 asuntotoimikunta muutti hieman joidenkin virkojen pisteytystä 

asuntohaussa ja tarkisti jaettavien asuntojen määrän. Asuntotoimikunnan ohella koko vuoden 

ajan tärkeää työtä käytännön asuntoasioissa tekivät Vallilan ja Patolan asuntovastaavat.  

 

Osakunnalla oli vuonna 2011 jaettavana kevään asuntohaussa 31 asuntoa, joiden jaosta 

asuntotoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2011. Edellisen vuoden ongelmista oppineina 

hakulomaketta oli selkeytetty ja asuntohausta selvittiin ilman useita valituksia. Yksi valitus tuli 

kuitenkin väärin laskettujen pisteiden takia ja se korjattiin. 

 

Asuntoja oli jaossa myös fuksiasuntohaussa heinäkuussa. Vallilassa sijaitsevien fuksiasuntojen 

lisäksi edellisen vuoden remontissa olleet Domus Academican neljä fuksiasuntoa saatiin taas 

mukaan asuntohakuun. Hakemuksia tuli tänä vuonna jälleen paljon, joten aivan kaikki halukkaat 

eivät asuntoa saaneet. 

 

Osallistujamäärät  

1.2. Asuntotoimikunnan kokous, 7 henkilöä.  

5.4. Asuntojakokokous, 7 henkilöä.  

21.7. Fuksiasuntojakokokous, 4 henkilöä. 

 

 

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA 

 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta 

 

4.4. Schönbergin teos Pierrot Lunaire Helsingin konservatorion kamarimusiikkisalissa 

• mukana yksi henkilö 



 16 

 

16.5. Vihan veli Kansallisteatterissa  

• Lippuja ostettu 9 henkilölle 

• Edellisen illan voitokkaan jääkiekkomatsin ja Senaatintorin leijonajuhlien vuoksi 

paikalla loppujen lopuksi vain 3 osakuntalaista… 

 

5.6. Soidaan! -kamariorkesterin konsertti Temppeliaukion kirkossa 

• mukana kaksi henkilöä 

 

9.6. Elokuvailta Orionissa (elokuvana Amerikkalainen yö) 

• mukana neljä henkilöä  

 

21.8. Metropolian kesäteatteri Pikku Pietarin Piha Arabianrannassa 

• mukana neljä henkilöä  

 

15.9. Elokuvailta Orionissa (elokuvana Happy goes lucky) 

• mukana viisi henkilöä 

 

19.10. Ooppera Yhden illan juttu Musiikkitalossa 

• mukana 7 henkilöä  

 

14.11. Baletti Don Quijote Kansallisoopperalla 

• mukana 9 henkilöä 

 

 

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 

 

Vuonna 2011 ekskursioita järjestettiin valitettavasti vain yksi. Kävimme 1.3.2011 katsomassa 

opiskelijaviihdettä Kauppakorkeakoulun speksin muodossa. Ekskursiolle osallistui kuusi 

osakuntalaista. Speksi oli hauska, vauhdikas ja varsin viihdyttävä.  

 

 



 17 

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

 

11.2. Trappist-iltama  

Perjantaina 11.2. järjestetyn Trappist-iltaman tarkoituksena oli tutustua eurooppalaisiin 

luostarioluisiin ja niiden historiaan lyhyesti. Maistellut oluet olivat seuraavia: Rochefort 10, 

Chimay Red ja Aachel Bruin. Tarjolla oli myös pientä purtavaa. Tapahtumaan osallistui 11 

henkilöä DG:n kolmesta osakunnasta. 

 

27.3. Elokuvailta 

Maaliskuun 27. päivä kappalainen ja elokuvakerho Huuliharppukostaja järjestivät 

elokuvaekskursion Orion-elokuvateatteriin juhlistaakseen lähestyvää kristillistä pyhää – tai 

Monty Python-elokuvien neroutta. Illan elokuvana oli Monty Python ja Hullu Maailma ja näytös 

alkoi 20:00. Osallistujia oli 7. 

 

Kappalaisen saarna Praasniekoissa 12.11.2011 

 

”Arvoisa inspehtori, kuraattori, juhlavieraat. Tervetuloa minunkin puolestani tämän vuoden 

Praasniekkoihin. Jälleen kerran aika on rientänyt meidän vierellämme yhden vuoden verran ja 

varsin tapahtumarikas tämä vuosi on ollutkin. Hallitus on vaihtunut, olemme voittaneet joitakin 

kultamitaleja, olemme moittineet joitakin valtioita ja käyneet asenne- ja arvokeskusteluja. Mutta 

kuten usein marraskuun tunteina, sitä ihminen kysyy itseltään että mitä tästä vuodesta oikeastaan 

sitten jäi käteen – muuta kuin äsken lueteltuja tapahtumia? 

 

Kulunut vuosi on ollut pienten ikuisuuksien ja silmänräpäyksessä ohi menneiden hetkien 

tilkkutäkki. Niinkin kliseiseltä kuin se tuntuu, on aina yhtä hullua todistaa kuuraisia marraskuun 

aamuja kun vasta vielä ihan äskettäin oli kesä. Enimmäkseen aika näyttäisi siis kuluvan 

nopeammin kuin sitä haluaisi edes myöntää, eikä se ihan aina tunnu kovinkaan riemastuttavalle. 

Monet sellaiset asiat, joiden oletti ja toivoi odottavan vasta kaukana tulevaisuudessa, ovatkin jo 

kohta edessä. Toki eteen on tullut myös niitä pieniä ikuisuuksia, kuten hiljaisia työpäiviä ja eräs 

tentti.  Mutta niistä nyt ei sen enempää tässä yhteydessä. 

 

Monelle opiskelijalle aika on uhanalainen luonnontuote. Jostain pitäisi löytää tarpeeksi aikaa 

opiskelulle, harrastamiselle, sosiaaliselle kanssakäymiselle ja jopa työnteolle. Tuon tuostakin 
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kuulen jonkun opiskelijan toteavan, ettei hänellä ole aikaa ja että väsymys painaa niskaan. Tässä 

elämän vaiheessa valinnan vapaus ja sen tapauskohtainen puute tuottavat harmillisen usein 

ongelmia, kun aika ei yksinkertaisesti riitä kaikkiin tarkoitettuihin arjen toimiin. Päättäjätahot ja 

opiskelijat tuntuvatkin olevan jatkuvasti tukkanuottasilla siitä, kuinka opiskelijan arjen tulisi 

kulua ja miten sitä aikaa tulisi käyttää. Henkilökohtaisesti näen asian niin, että jokaisella tulisi 

olla oikeus päättää omasta ajankäytöstään kaiken kohtuuden rajoissa. 

 

Hallituksen mielestä ihmisen parasta aikaa näyttäisi olevan työelämä ja kaikki siihen liittyvä. 

Ainakin sen verran innokkaasti nuo päättäjät koettavat joka päästä työuria pidentää. Monesti 

olemmekin arvuutelleet ystävieni kanssa sitä, että millä tahdilla eläkeikä pakenee meitä 

seuraavina vuosikymmeninä ja että kerkeämmekö edes eläkeikään saakka. En minä kiellä sitä, 

ettei työelämä olisi hyvää aikaa ihmiselle – saammehan yleensä työstämme vastineeksi rahaa ja 

toivon mukaan suurimmalle osalle ihmisistä työ jo itsessään on nautinto. Palkitseva työ ei ole 

koskaan hukkaan heitettyä aikaa. 

 

Ajan suurin ongelma on siinä, että se kyllä meiltä jokaiselta loppuu jossain vaiheessa. Silloin 

viimeistään jokaisen pitäisi olla sinut ajan kanssa, eikä pitäisi antaa minkään jäädä kaivelemaan. 

Aika ei juuri jousta tehtyjen ja tekemättä jääneiden asioiden suhteen, enkä toivo kenenkään 

jäävän niiden kanssa rannalle liiaksi asti murehtimaan missään vaiheessa elämää. Joten, olkaa 

sinut menneen ajan kanssa mahdollisimman pian, mikäli ette vielä ole. Se tuntuu hyvältä ja 

kaunistaa ihmistä. 

 

Jos jokin on ajassa kaunista, niin se, että aika jättää muistoina jälkiänsä meihin jokaiseen. Ja niitä 

muistoja, niitä sitä vasta onkin! Onneksi täällä pääkopassa on sen verran hämähäkin seittiä, 

johon aika voi tarttua ja jättää muistijäljen. Jos esimerkiksi näette allekirjoittaneen joskus 

hymyilevän yksikseen, niin mitä luultavimmin se johtuu jostain muistosta ajan takaa. Muistojen 

avulla pöytäkeskustelut voidaan herättää uuteen eloon, niiden avulla voidaan vahvistaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja annetaan ajalle todellinen merkitys. Joten vaalikaa muistojanne, 

älkää antako niiden pölyttyä liian pian. 

 

Jos nyt jotenkin teitä pyrkisin vielä lopuksi ohjeistamaan, niin toivoisin teidän toteuttavan 

seuraavaa ohjenuoraa: Antakaa itsellenne aikaa, älkääkä antako sen kulua liian nopeasti. Se olisi 

mitä suurinta syntiä. Kiitos.” 
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7.4 Liikunta 

 

Vuoden 2011 aikana pelattiin normaaliin tapaan jokaisena keskiviikkona salibandya, kolmen 

osakunnan yhteisellä vuorolla. Keskiviikkoisin Kumpulan liikuntakeskukseen kokoontui väkeä 

Karjalaisesta, Wiipurilaisesta ja Kymenlaakson Osakunnasta. Pelaaminen onnistui hienosti, sillä 

aktiivisia pelaajia saapui pelaamaan 8-20 kappaletta viikoittain. Tapahtuman tarkoituksena oli 

lähinnä liikuttaa osakuntalaisia, ilman turhaa mailan puristusta: jako kahteen joukkueeseen ja 

pallo peliin. Kuntoilumielellä sählyä rennossa ilmapiirissä, näin ollen pelaamaan uskaltautui 

myös muutamia naispuolisia pelaajia viikottain.  

 

Ilmoittaminen toimi kattavasti sähköpostilistojen avulla, joten sekä vanhat että uudet 

osakuntalaiset löysivät hyvin paikalle pelaamaan. Listojen avulla tiedottaminen onnistui 

kätevästi ja kattavasti jokaisen osakunnan ihmisille. Tapahtumat olivat täysin avoimia kaikille 

osakuntalaisille, kansallisuudesta, opinahjosta, pelitaidosta tai sukupuolesta riippumatta. Ja 

saimmepa eräänä keskiviikkona peleihimme vahvistuksen Saksasta saakka. Vanhat pelurit ottivat 

uudet pelaajat mukaan avoimin mielin ja täten uusien pelaajien oli helppo liittyä mukaan 

pelaamaan. Lisäksi pelaamiskynnystä alentaa varmasti se, ettei tarvitse ilmoittaa erikseen 

tulostaan, tai tuntea huonoa omaatuntoa siitä, jos ei muutamaan viikkoon kävisikään pelaamassa 

– aina on silti tervetullut mukaan. Kumpulan liikuntakeskus tarjoaa saunamahdollisuuden pelien 

jälkeen, joten jälkilöylyt varmasti lisäsivät peliporukan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

 

8. PIENI PUUKELLO 

 

Pieni Puukello ilmestyi 4 kertaa ja lisäksi tuotettiin Fuksi-Puukello. Fuksi- ja Abi-Puukello 

sulautettiin yhteen niin, että vuoden 2012 tammikuun abi-infokiertueella hyödynnetään vuoden 

2011 elokuun fuksipuukelloa. Käytännön toivotaan jatkuvan. Abi-Puukello oli aikaisemmassa 

formaatissaan aikansa elänyt, koska omista pääaineistaan kirjoittavia ei enää ole muutamaan 

vuoteen löytynyt ja osa jutuista oli jo todella vanhoja. Lisäksi monet opiskeluun liittyvät asiat 

löytyvät nykyään verkosta, joka myös vähentää tällaisen tiedon jakamisen tarvetta. Abi- ja 

Fuksi-Puukellossa oli myös osin päällekkäistä tietoa osakunnan toiminnasta ja asunnoista. 

Varsinaisessa Puukellossa riehui muun muassa alkoholipoliittinen väittely ja lanseerattiin yksi 

uutuustuotekin; tekstiviestipalsta.  
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Toimituskunta kokoontui yhteensä 4 kertaa niin, että kahdella kerralla paikalla oli 4 henkilöä ja 

kahdella kerralla 5 henkilöä. Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Kiti Poikonen, 

toimitussihteeri Heikki Karvinen, muut toimituskuntalaiset Outi Tiainen, Janne Kangaskesti, 

Miia Martikainen, Hanna Ahtonen ja Riina Parviainen. Lehteen kirjoittivat myös muut 

osakuntalaiset. Lehden postituskäytäntöä muutettiin niin, että vastedes paino painaa osoitteet 

suoraan lehtien takakansiin ja hoitaa postituksen. Seuraava kehittämiskohde olisi osakunnan ja 

seniorijärjestön osoitejärjestelmän uudistaminen tai jopa mahdollinen yhdistäminen; nykyinen 

systeemi ei ole helposti hallittavissa. Mahdollisuus osoitteenmuutoksen tekemiseen 

verkkolomakkeella olisi myös suotavaa. 

 

 

9. KERHOT 

 

9.1 Juristikerho 

 

Jäsenet 

Matti Kuokkanen (puheenjohtaja), Marja Reijonen (sihteeri), Suvi Okkonen (taloudenhoitaja), 

Taru Nousiainen (emäntä), Laura Kallinen (isäntä), Tatu Hirvonen (urheiluvastaava), Emma-

Lotta Kinnunen, Karoliina Kontturi, Kaisa Laine, Kristiina Paajanen, Sofia Shah ja Anna 

Silventoinen. 

 

Toiminta 

Karjalaisen Osakunnan juristikerhon toiminnan pääasiallinen tarkoitus on tarjota Pohjois-

Karjalasta kotoisin oleville HY:n oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuus yhteiseen tekemiseen 

sekä toistensa tapaamiseen. Kerho on myös pitänyt yhteyttä senioreihinsa, muiden osakuntien 

juristikerhoihin, ainejärjestö Pykälään sekä osakunnan muihin jäseniin. Toimintaan kuului 

vuonna 2011 kokoukset, ekskursiot ja vapaamuotoiset tapaamiset. 

 

Tapahtumat 

Kevätkaudella pidettiin viisi kokousta (27.1., 22.2., 23.3., 28.4 ja 3.6.) ja syyskaudella kolme 

kokousta (21.9., 31.10. ja 28.11.). Helmikuun kokous oli vuosikokous ja marraskuun kokous 

vaalikokous, jonne olivat tervetulleita myös kerhon seniorit sekä kaikki osakuntalaiset. 
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Kokoukset järjestettiin pääasiallisesti osakunnan tiloissa ja niissä kävi keskimäärin noin 8 

henkilöä. Juristikerhon pikkujoulut järjestettiin 15.12. ravintola Teerenpelissä.  

 

Helmikuussa kävimme keilaamassa Ruusulan keilahallissa. Huhtikuussa osa kerholaisista 

suuntasi Berliiniin tapaamaan vaihdossa ollutta vuoden 2010 puheenjohtajaa. Kesäkuun 

kokouksen ohessa pidimme mölkkykisan ja piknikin Koffin puistossa. Marraskuussa kävimme 

Kansallisteatterissa katsomassa näytelmän HOMO – outojen ooppera.  

 

Tilintarkastus pidettiin 18.1.2011. Paikalla olivat tilintarkastajat, kerhon puheenjohtaja sekä 2010 

ja 2011 vuosien taloudenhoitaja. Lisäksi esittelimme juristikerhoa oikeustieteellisen tiedekunnan 

fukseille Pykälä ry:n punssikahveilla sekä oikeustieteellisen tiedekunnan orientaatiojaksolla. 

Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi osakunnan 

sekä juristikerhon senioreiden sähköpostilistoilla silloin, kun siihen oli syytä.  

 

 

9.2 Maanpuolustuskerho 

 

Maanpuolustuskerho on osakunnan turvallisuus- ja maanpuolustusaiheinen kerho, joka on avoin 

kaikille osakuntalaisille. Kerhon tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa ja ekskursioita 

alaan liittyen. Maanpuolustuskerhon puheenjohtajina toimivat vuonna 2011 Tuure Kiviranta ja 

Antti Saarelainen. Tapahtumien lukumäärän suhteen kerhon toiminta supistui hieman edellisestä 

vuodesta, mutta järjestettyihin tapahtumiin pystyttiin tästä johtuen panostamaan vastaavasti 

hiukan enemmän sekä ajallisesti että rahallisesti. Tämä näkyi myös osallistujamäärissä, jotka 

kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Maanpuolustuskerho vietti vuosijuhlaansa 9.4. Patolan asuntojen kerhohuoneella. Tapahtumassa 

oli yhdeksän osallistujaa, joista kahdeksan oli osakuntalaisia ja yksi seniori. Tapahtumassa 

tarjoiltiin ruokaa ja juomaa sekä saunottiin. 

 

Kerho järjesti paintball-pelin yhdessä Hämäläisen osakunnan liikuntakerhon kanssa 28.9. 

Tapahtuma järjestettiin Vantaan Petikossa ja kerho kustansi tarvittavat välineet kaikille 

osanottajille. Tapahtumaan osallistui osakunnasta viisi henkilöä, joka oli myös joukkueen 

maksimikoko. 
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Kerhon perinteikkäät pikkujoulut järjestettiin 10.12. Tapahtumaa vietettiin Patolan 

osakuntakompleksin uudella kerhohuoneella. Ohjelmassa oli mm. kolme maanpuolustusaiheista 

esitelmää, saunomista ja ruokailua. Paikalle saapui 11 osallistujaa. 

 

Tapahtumat ja osallistujamäärät: 

20.3. Ekskursio ilmailumuseoon (3 henkilöä) 

9.4. Maanpuolustuskerhon vuosijuhlat (9 henkilöä) 

28.9. Paintball-ottelu Hämäläis-Osakunnan liikuntakerhon kanssa (10 henkilöä) 

10.12. Maanpuolustuskerhon pikkujoulut (11 henkilöä) 

 

 

9.3 Spielka 

 

Spielkan puheenjohtajana toimi Joonas Vaittinen. Keväällä 2011 Spielkan nimissä järjestettiin 3 

peli-iltamaa osakuntatilojen lehtihuoneessa. Iltamissa pelattiin lauta- ja konsolipelejä sekä 

naposteltiin Spielkan budjetilla hankittuja pikkusuolaisia. Iltamat olivat avoimet kaikille Domus 

Gaudiumin osakuntien jäsenille, ja osallistujia saatiinkin Karjalaisen Osakunnan lisäksi myös 

Wiipurilaisesta sekä Kymeenlaakson Osakunnasta. Näiden lisäksi yhteen iltamista osallistui pari 

mainittujen osakuntien ulkopuolista Helsingin yliopiston opiskelijaa. Maksimiosallistujamäärä 

oli 7 henkilöä, pienin osallistujamäärä 4 henkilöä. Osallistujat viihtyivät ja antoivat iltamista 

positiivista palautetta.  

 

Kesän lähestyessä Spielka järjesti myös yksittäisen frisbeegolf-ekskursion Munkkiniemen 

puiston 9-väyläiselle radalle. Tummapilvisen sään uhkaamaan tapahtumaan osallistui lopulta 

yhteensä 4 henkeä, vaikka ilmoittautuneita oli ollut muutama enemmän. Jälkiviisaana voidaan 

todeta, että Siltavuoren 18-väyläiselle radalle kulkeminen olisi ollut monelle osakunnan 

kämpässä asuvalle Munkinpuistoa helpompaa. 

 

Spielkan vuoden 2011 budjetiksi oli varattu 200 euroa. Tästä summasta käytettiin kevätkaudella 

reilu sata euroa lautapelihankintoihin (DixIt, PitchCar ja Roquefort) ja muutama kymppi 

naposteltaviin. Perusteluna vuosibudjetin varhaiseen käyttöön oli, että alkuvuodesta ostettuja 

lautapelejä ehtii pelaamaan koko kalenterivuoden, joten turha jättää hankintoja viime tippaan. 

Lautapelivalinnoissa korostettiin selkeyttä ja aloittelijaystävällisyyttä, jotta niin kutsuttu 
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"henkinen kynnys" pelaamiselle olisi mahdollisimman pieni. Peli-iltamiin paikan päälle 

saapuneet henkilöt saatiinkin menestyksekkäästi kokeilemaan näitä uusia pelejä. 

 

Kevätkaudella 2011 Spielkan tapahtumien osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti 

edellisvuodesta. Osallistujat olivat kautta linjan tyytyväisiä Spielkan toimintaan. Ainoat nurinat 

tulivat jälkeenpäin sellaisilta osakuntalaisilta, jotka eivät aikeistaan huolimatta koko kevätkauden 

aikana vaivautuneet kertaakaan edes saapumaan paikan päälle. 

 

Syyskaudelle 2011 Spielkan puheenjohtaja jouduttiin vaihtamaan vaihto-opintojen takia. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jenni Sistonen, mutta tapahtumia Spielka ei syksyllä 

järjestänyt. 

 

 

9.5 Gourmet-kerho 

 

Kerhon puheenjohtajana toimi Jussi Rainamaa (KyO). Gourmet-kerhon vuosi käynnistyi 

helmikuun alussa, kun osakunnan keittiössä annettiin tulta munuaisille liekitysteeman puitteissa. 

Alkupaloiksi hömäytettiin Sambucalla kostutettuja simpukoita ja pääruoaksi valmistui sitten niitä 

porsaan munuaisia (kaiketi siksi, että eräs menun suunnittelijoista muisti Joycen Odysseus-

romaanin päähenkilön niitä liekittäneen). Simpukat maistuivat mainiosti kaikille läsnäolijoille, 

kun taas munuaiset jakoivat odotetusti mielipiteitä – ehkä hieman ohuemmaksi leikkaaminen 

olisi vienyt paistaessa pois lopunkin, noh, virtsankatkun, mutta ainakin kerhon puheenjohtajalle 

nämä sisäelimet sinappikastikkeineen maistuivat. Jälkiruoaksi liekitettiin lettuja eri väkijuomilla, 

jopa absintilla, jota sitten siemailtiin lopuksi palanpainikkeeksi. Tässä yhteydessä 

akkuväänninkin heilui keittiössä, kun eräs osallistuja työsti reikiä lusikoihin poltetun sokerin 

valuttamiseksi absintin sekaan. Osallistujia tapaaminen keräsi kymmenkunta, ja hauskaa oli 

varmasti jälleen kaikilla. 

 

Seuraavaa kokoontumista saatiin odottaa syksyyn, kun syyskuussa vuorossa oli Espanja-teema. 

Menu vaikutti jo etukäteen todella herkulliselta, ja vaikuttavaa jälkeä keittiössä sitten tehtiinkin. 

Alkuruoaksi gazpachoa, tapaksina chorizo-leipiä ja serranonkinkkua rucolalla, pääruoksi 

merellistä paellaa sekä jälkiruokana crema catalana – saattoi jotain vielä unohtuakin, mutta joka 

tapauksessa: erittäin herkullista! Maukkaudeltaan yksi parhaista gourmet-kerhoista, joihin 
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puheenjohtajalla on ollut ilo osallistua, ja ei se tunnelmakaan ihan jäätävä ollut, silmää 

vinkkaava hymiö tähän. Osallistujia oli jälleen sellaiset kymmenisen, taisi olla vähän 

enemmänkin kuin viimeksi. 

 

Vuoden kolmas ja viimeiseksi jäänyt tapaaminen oli Pyhäinpäivän aattona, jolloin tehtiin tietysti 

halloween-aiheisia ruokia. Varsin hirviömäisiä ainakin maultaan osasta tulikin, erityisesti 

ketsupilla ja värjätyillä lihapullilla ryyditetystä turkoosista spagettiannoksesta, mutta hauskaahan 

oli jälleen, ja kyllä lopussa saatiin suutkin makeaksi rocky roadseilla. Alkuruokana tarjoiltu 

kurpitsakeitto oli kyllä erinomaista, ja kaiverrettu kurpitsakin hymyili ruokailijoille omaa 

kolkkoa hymyään. Osallistujamäärä oli taas kymmenen hujakoilla, mikä onkin kerholle varsin 

sopiva määrä. 

 

 

9.6. Huuliharppukostaja-elokuvakerho 

 

19.2. Elokuvailta 

Huuliharppukostaja järjesti DG:n tiloissa elokuvaillan, jonka elokuvaksi valikoitui Doodle-

äänestyksen perusteella Woody Allenin ohjaama Cassandra’s Dream. Elokuvan lisäksi tarjolla 

oli pientä naposteltavaa. Osanottajia oli 4. 

 

 

10. TALOUS 

 

Talousvaliokuntaa ei edellisten vuosien tapaan muodostettu ollenkaan, vaan osakuntaneuvosto 

hoiti myös talousvaliokunnan tehtäviä. Osakuntaneuvoston aktiivinen, kuukausittainen 

kokoontumistiheys mahdollistaa talousasioiden joustavan hoitamisen. Karjalaisen Osakunnan 

tukirahasto hoitaa osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnan, joten tarve erillisen 

talousvaliokunnan toimintaan on poistunut.  

 

Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:ltä. Helsingin yliopisto tuki myös 

apurahalla abi-infokiertuetta tammikuussa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö puolestaan ei 

myöntänyt osakunnalle enää rahallista tukea aikaisempien vuosien tapaan. Karjalaisen 
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Osakunnan tukirahasto mahdollisti osakunnan toiminnan säilymisen entisellään. Yleisesti ottaen 

tulopuoli säilyi vakaana ja pitkälti entisten vuosien kaltaisena. 

 

 

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA 

 

Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses järjesti totuttuun tapaan nykyisten 

osakuntalaisten kanssa yhteisiä tapahtumia. Erityisesti syyslukukauden alussa järjestetty 

seniorisauna keräsi osallistujia aina fukseista nuorseniorien kautta vanhimpiin osakuntalaisiin. 

Myös keväällä järjestetyt senioripäivälliset olivat onnistuneet. Vanhoja osakuntalaisia kävi kuten 

tavallista myös osakunnan merkittävämmissä juhlissa, mutta myös muissa tilaisuuksissa, kuten 

Karjalaisuus nykypäivänä -paneelikeskustelussa. Yhteistyö nykyisten ja vanhojen 

osakuntalaisten kesken on kaiken kaikkiaan toiminut hyvin. 

 

Valitettavasti osakuntalaiset eivät tänä vuonna voineet vierailla osakunnan kunniainspehtori 

Sakari Timosen ja hänen puolisonsa luona Kulosaaressa, sillä yli 90-vuotiaiden Timosten kunto 

ei sitä tällä kertaa sallinut. 
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET 

 

Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja Sihteeri Muuta 

25.1.2011 17 + 6 

kuraattori  

Rauli Albert Martta Huttu  

8.2.2011 12 +5 

kuraattori  

Rauli Albert Martta Huttu  

3.3.2011 15 + 2 

kuraattori  

Rauli Albert Martta Huttu  

12.4.2011 11 + 4 

varakuraattori  

Ossi Waenerberg Martta Huttu  

5.5.2011 14 + 2 

varakuraattori  

Ossi Waenerberg Martta Huttu 

osa viroista 

jaossa 

13.9.2011 13 + 3 

kuraattori  

Rauli Albert Martta Huttu  

11.10.2011 11 + 6 

varakuraattori 

Emmi Torikka Martta Huttu  

10.11.2011 10 + 6 

toiminnanohjaaja 

Antti Räty Martta Huttu  

24.11.2011 17 + 9 

varakuraattori  

Emmi Torikka Martta Huttu vaalikokous 

14.12.2011 14 + 4 

kuraattori  

Rauli Albert Martta Huttu 

osa viroista 

jaossa 

 

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään. 
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13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA 

 

Kunniamerkit  Janne Kosonen 

Ansiomerkit   Teemu Meriläinen 

   Janne Pajuniemi 

   Kiti Poikonen 

Harrastusmerkit  Taru Nousiainen 

   Juho Eskelinen 

   Piia Pekonen 

Lipunkantaja  Antti Saarelainen 

Varalipunkantaja  Emmi Torikka 

Seniorikannu  Pekka Torvinen 

KyO-KO kuppi  Antti Räty 

Emännän pienoisavain  (ei jaettu, koska entiset emännät jatkoivat) 

Värienkanto-oikeus  Ilmar Tammisto (Korp! Vironia) 

 

 

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

 

Inspehtori   Dennis Bamford 

Kuraattori   Rauli Albert 

Varakuraattori  Ossi Waenerberg (kevät) 

   Emmi Torikka (syksy) 

Sihteeri   Martta Huttu 

Taloudenhoitaja  Piia Pekonen 

Isäntä   Pekka Torvinen (kevät) 

Juho Eskelinen (syksy) 

Emännät   Maria Sormunen 

Aino Kurki (kevät) 

Toiminnanohjaaja  Antti Räty 

    

Tiedotussihteeri  Sauli Kähkönen 

Fuksimajurit  Anna Eronen 
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   Jenni Sistonen 

Vuosijuhlamestari  Juho Eskelinen (kevät, eli vuoden 2011 vuosijuhla) 

   Outi Tiainen (syksy, eli vuoden 2012 vuosijuhla) 

Ohjelmapäällikkö  Tuure Kiviranta (kevät) 

Arkiston- ja kirjastonhoitaja Outi Tiainen 

Janne Kangaskesti 

Historioitsija  Outi Tiainen 

Janne Kangaskesti 

Kulttuurisihteeri  Eeva Tapanen 

Ekskursiomestari  Emmi Torikka 

Kv-sihteeri   Outi Tiainen 

Maakuntasihteeri  Marjo Rastas 

Vaalipäällikkö  Anna Eronen 

Valokuvaaja  Juho Eskelinen 

   Veera Hatakka 

Kappalainen  Samuli Kettunen 

Liikunnanohjaaja  Niko Tuhkanen 

Puukellon päätoimittaja  Kiti Poikonen 

Puukellon toimitussihteeri Heikki Karvinen 

Nettivastaava  Teemu Meriläinen 

Asuntovastaavat  Hanna Ahtonen (Patola) (kevät) 

   Paavo Pirhonen (Patola) (syksy) 

   Taru Nousiainen (Vallila) 

Apuisännät   Joonas Vaittinen 

Samuli Kettunen 

   Janne Kangaskesti 

   Paavo Pirhonen 

   Anna Eronen 

   Leena Pohjamo 

   Miikka Alastalo 

   Jani Renvall 

   Pekka Pennanen 

   Jenni Sistonen (syksy) 

Apuemännät  Katri Parviainen 
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   Kerttu Kouki 

   Tiina Kontkanen 

   Martta Huttu 

   Antti Räty 

   Elina Inkilä 

   Tytti Kokko 

   Maija Sippo 

   Laura Kallinen 

   Miia Martikainen 

   Taru Nousiainen 

   Emmi Torikka (kevät) 

   Janiina Knuutinen (kevät) 

   Riina Parviainen (syksy) 

Osakuntaneuvosto  Piia Pekonen 

   Outi Tiainen 

   Teemu Meriläinen 

   Marjo Rastas 

   Emmi Torikka (kevät) 

Janne Kangaskesti (syksy) 

Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta 

kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja 

tiedotussihteeri. 

Toverineuvosto  Dennis Bamford (puheenjohtaja) 

   Rauli Albert (sihteeri) 

   Johanna Ursin 

   Antti Saarelainen 

   Tuure Kiviranta (kevät) 

   Teemu Meriläinen (syksy) 

Laulunjohtaja  Veera Hatakka (kevät) 

   Pekka Torvinen (syksy) 

Asevastaava   Kimmo Solehmainen 

Tilintarkastajat  Arto Pohjamo 

Harri Hietala 

 



 30 

Varatilintarkastajat  Juha Martikainen 

Jaakko Hietala 

 

  

15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT 

 

Asuntotoimikunta  Emmi Torikka 

   Outi Tiainen 

   Antti Saarelainen 

   Pekka Torvinen 

Lisäksi varakuraattori toimii toimikunnan 

puheenjohtajana. 

    

Vuosijuhlatoimikunta  Antti Räty 

   Juho Eskelinen 

   Heikki Karvinen 

   Teemu Meriläinen 

   Heikki Karvinen 

Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi 

toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isäntä ja 

emäntä. 

 

Talousvaliokunta Vuonna 2011 talousvaliokunta toimi  

yhdistettynä osakuntaneuvoston kanssa. 

 

Puukellon toimituskunta  Outi Tiainen 

Riina Parviainen 

Janne Kangaskesti 

Hanna Ahtonen 

Miia Martikainen 

 

Kv-toimikunta  Sauli Kähkönen 

   Miia Martikainen 

   Joonas Vaittinen 
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   Leena Pohjamo 

 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta Teemu Meriläinen 

   Martta Huttu 

   Leena Pohjamo 

   Riina Parviainen (syksy) 

   Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta 

   fuksimajurit. 

 

Kerhojen puheenjohtajat 

Gourmet-kerho  Jussi Rainamaa (KyO) 

Juristikerho   Matti Kuokkanen 

Maanpuolustuskerho  Antti Saarelainen 

Tuure Kiviranta 

Spielka   Joonas Vaittinen (kevät) 

Huuliharppukostaja-elokuvakerho Samuli Kettunen 

 

 

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ  

 

Huoneistotoimikunta (HTK) Pekka Torvinen (puheenjohtaja)  

   Leena Pohjamo (klubiemäntä) 

   Juho Eskelinen (sihteeri) 

 

Kiinteistö Oy Artti  Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen) 

   Hanna Ahtonen (hallituksen varajäsen) 

   Teemu Meriläinen (hallituksen varajäsen) 

 

Kiinteistö Oy Osakunta  Arto Pohjamo (hallituksen jäsen) 

   Antti Saarelainen (hallituksen varajäsen) 

   Juho Eskelinen (hallituksen varajäsen) 

 

Ylioppilasasuntosäätiö  Rauli Albert 
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   Pekka Torvinen 

   Antti Saarelainen 

 

Artin Säätiö   Dennis Bamford (hallituksen puheenjohtaja) 

   Antti Saarelainen (hallituksen jäsen) 

Jussi Pajuniemi (vara-asiamies) 

   Jarkko Pehkonen (tilintarkastaja) 

   Jussi Eronen (varatilintarkastaja) 

 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY) 

   Ei edustusta vuonna 2011. 

 

HYY:n Osakuntalainen Unioni Anna Eronen (syksy) 

 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV) 

   Anna Eronen (kokousedustaja) 

   Antti Räty (kokousedustaja) 

   Juho Eskelinen (kokousedustaja) 

 

Karjalainen Nuorisoliitto  Outi Tiainen (hallituksen jäsen) 

 

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta   Sofia Shah (työvaliokunnan sihteeri) 

 

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto 

   Janne Pajuniemi (hallituksen jäsen) 

   Piia Pekonen (hallituksen jäsen) 

   Pekka Torvinen (varajäsen) 

   Ossi Waenerberg (vuosikokousedustaja) 

   Teemu Meriläinen (varaedustaja) 

 

Pääsky ry   Ossi Waenerberg (kokousedustaja) 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2011 

Katso erillinen liite. 

 

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2011 

Katso erillinen liite. 


