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1. YLEISTÄ VUODESTA 2014 

 

Vuosi 2014 sujui Karjalaisella Osakunnalla totutuissa merkeissä. Perinteiset juhlat rytmittivät 

osakunnan vuosirytmiä ja niiden väliin mahtui erilaisia pienempiä tapahtumia 

keskiviikkokahveista, kerhojen tapaamisista ja ekskursioista uusiin kokeiluihin, kuten 

itsenäisyyspäivän jatkoihin. Fuksitoiminnan osalta vuosi oli tavanomainen mitä tulee osakuntaan 

liittyneiden määrään. Fuksitoiminta oli aktiivista ja jatkuvuudelle luovan osaltaan pohjaa 

keväällä järjestetyt lukiolaisvierailut, joihin otti osaa suuri määrä pohjoiskarjalaisia lukiolaisia. 

 

Yhteistoiminta Domus Gaudiumin muiden osakuntien kanssa on toiminut hyvin monien 

yhteisten tapahtumien merkeissä. Karjalaisen Osakunnan yhteydet Viroon, Ruotsiin ja jopa 

kaukaiseen Turkuun, jossa toimii Savo-Karjalainen Osakunta, ovat jatkuneet tiiviinä. Suuri rooli 

on ollut lisäksi osakuntalaisten oma-aloitteisella veljeilyllä naapurissa ja kauempanakin 

sijaitsevien osakuntien jäsenten kanssa. Tähän koko yliopiston ja erinäisten muiden Helsingin 

korkeakoulujen lävistävän, omaehtoisen verkoston luomiseen opiskelijoilla on osakuntalaisina 

erinomaiset edellytykset. 

 

Vuoden loppupuolella osakuntalaiset varautuivat jo tulevan kevään suuriin juhliin osakunnan 

täyttäessä 110 vuotta. Juhlat tullaan järjestämään yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa, minkä 

myötä yhteistoiminta oli aktiivista läpi syksyn. Samaan aikaan laulukirjatoimikunta väsäsi 

laulukirjan viidettä painosta tuleviin vuosijuhliin. Nykyinen laulukirja on kymmenen vuoden 

takaa satavuotisjuhlista ja tarvetta uudelle koettiin olevan jo muutama vuosi sitten. 

 

Osakuntaa hallinnoitiin kuten aikaisempinakin vuosina, eikä suuria muutoksia tapahtunut. 

Virkailijat hoitivat työnsä pääasiassa hyvin ja ensi vuodellekin löytyi innokkaita jatkajia ilman 

pitkällisiä tuijotteluita. Kaiken kaikkiaan osakunnan vuosi kului kuten odottaa sopi; 

toiminnantäyteisesti mutta silti leppoisasti. Tältä pohjalta hyvä jatkaa eteenpäin. 
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2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 

 

2.1 Tapahtumat lyhyesti 

 

24.1. Kuraattorinvaihtokaronkka 

Osallistujamäärä: 52 henkilöä 

Kuraattorinvaihtokaronkka on perinteinen pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma, jossa juhlistetaan 

osakunnan kuraattorin sekä muiden virkailijoiden vaihtumista. Tapahtuma on uusille ja päättyneen 

vuoden virkailijoille ilmainen. 

7.2. Peli-ilta Domus Gaudiumin osakuntien kesken 

Osallistujamäärä: 38 henkilöä 

Domus Gaudiumin osakunnat järjestävät matalan kynnyksen yhteistapahtumia, joissa tutustua 

naapuriosakuntien ihmisiin ja viettää hauskaa heidän kanssaan. Tällä kertaa vuorossa oli 

vapaamuotoinen peli-ilta. 

22.2. Vuosijuhlat 

Osallistujamäärä: 68 henkilöä 

Karjalaisen Osakunnan 109. vuosijuhlat vietettiin Tekniskan saleissa. Jatkot järjestettiin totutusti 

osakuntatiloissa. Tarkempi kuvaus juhlista löytyy osiosta 2.2. 

23.2. Sillis, eli silliaamiainen  

Osallistujamäärä: 45 henkilöä 

Perinteinen vuosijuhlien jälkeinen elvyttävä silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa Domus 

Gaudiumilla hyvässä seurassa, yhdessä Kymenlaakson Osakunnan kanssa.  

28.2. Saunailta Domus Gaudiumin osakuntien kesken 

Osallistujamäärä: 47 henkilöä 

Naapuriosakuntien yhteinen rento saunailta järjestettiin totutusti Domus Gaudiumin kattosaunassa. 

22.3. Senioripäivälliset  

Osallistujamäärä: 35 henkilöä 

Senioripäivälliset yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan senioreita juhlimisen 

merkeissä. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia.   
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26.4. Lainvalvonta-teemasitsit (DGO ja KSO) 

Osallistujamäärä: 65 henkilöä 

Osakuntien välistä vapaamuotoisempaa yhteistoimintaa pidettiin keväällä yllä muun muassa 

järjestämällä yhteiset teemasitsit Domus Gaudiumin osakuntien ja Keskisuomalaisen Osakunnan 

kesken. 

14.8. Itäsuomalaisten osakuntien kesäjuhlat 

Osallistujamäärä: 60 henkilöä 

Juhlissa nautittiin loppukesästä yhdessä muiden itäsuomalaisten osakuntien kanssa. Perinnejuhla tuo 

yhteen osakuntien jäseniä Karjalaisen, Savolaisen, Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan sekä 

Östra Finlands Nationin piiristä rennon pöytäjuhlamuotoisen illanvieton merkeissä. Tänä vuonna 

tapahtuma järjestettiin osakuntalaisille hyvin tutuksi tulleen ja hyväksi havaitun Domus Gaudiumin 

kattosaunan tilavalla terassilla. 

30.8. Liisankadun pyhiinvaellus 

Osallistujamäärä: 15 henkilöä 

Baarikierros Kruununhaan kaupunginosassa. Tapahtuma aloitetaan aina Liisankadun entisten 

osakuntatilojen ovelta. 

5.9. Domus Gaudiumin kaudenavajaiset 

Osallistujamäärä: 32 henkilöä 

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

pitkän kesän jälkeen että uusia fuksejakin. Tämän vuoden teema avajaisille oli Iso-Britannia. 

10.9. Seniorisaunailta 

Osallistujamäärä: 30 henkilöä 

Seniorien saunailta järjestettiin Domus Gaudiumin kattosaunassa. Kyseessä on vapaamuotoinen 

tapahtuma, jossa osakuntalaiset voivat tutustua osakunnan senioreihin. 

27.9. Fuksisitsit 

Osallistujamäärä: 25 henkilöä 

Fuksisitsit on uusille osakuntalaisille suunnattu sitsitapahtuma. Fuksit pääsevät nauttimaan 

akateemisesta sitsikulttuurista ensi kertaa osakunnassa. 

4.10. Domus Gaudiumin osakuntien fuksiaiset 

Osallistujamäärä: 42 henkilöä 

Fuksiaiset on KyO:n ja WiO:n kanssa järjestetty uusille osakuntalaisille suunnattu 
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kaupunkisuunnistustapahtuma. Tuttuun tapaan vanhempien osakuntalaisten järjestämillä rasteilla tuli 

vastaan toinen toistaan visaisempia tehtäviä ja hupia riitti.  

18.11. Sarvijuhlat 

Osallistujamäärä: 40 henkilöä 

Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa järjestettävä juhla, jossa muistellaan 

pohjoiskarjalaisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä Savo-

Karjalaista Osakuntaa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta 

toiselle. Tänä vuonna juhlat olivat karjalaisten tiloissa Domus Gaudiumilla. 

15.11. Praasniekat 

Osallistujamäärä: 65 henkilöä 

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

karjalaisen pitopöydän antimet. Juhlan ohessa vietettiin tänä vuonna myös Seniores Carelienses ry:n 

80-vuotisjuhlaa. Praasniekoista enemmän osiossa 2.3. 

6.12. Itsenäisyyspäivä 

Osallistujamäärä: n. 35 henkilöä 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuului perinteisesti osakuntanauhojen ja kunniamerkkien 

myöntämistilaisuus osakuntatiloissa sekä opiskelijakulkueeseen osallistuminen. Itsenäisyyspäivän 

juhlapuheen piti osakunnan seniori Tiina Kinnunen. Juhlalounasta nautittiin ravintola Perhossa. 

 

 

2.2 Vuosijuhlat 

 

Karjalaisen Osakunnan 109. vuosijuhla järjestettiin 22. helmikuuta Tekniskan saleissa aivan 

Helsingin keskustan tuntumassa. Juhlaan osallistui kaikkiaan 68 vierasta, joihin lukeutui 

karjalaisten lisäksi joukko edustajia muista osakunnista. Iloksemme saimme vieraita 

ystävyysosakunnistamme Korp! Vironiasta sekä Uppsalan Västmanlands-Dala Nationista. 

Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta sekä Yliopiston farmasiakunta ry olivat edustettuina 

juhlassamme. 

 

Juhla käynnistyi tuttuun tapaan cocktailtilaisuudella Tekniskan saleissa, jonka aikana 

vastaanotimme tervehdyksiä muilta osakunnilta. Varsinaisen juhlan aikana kuultiin laaja kirjo 

puheita: mm. juhlapuhujana toimi Uudenmaan Marttojen järjestöpäällikkö Anne Lempinen, sekä 
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kunniainspehtorin ominaisuudessa puhui professori Dennis Bamford. Myös itse 

kunniainspehtorille, isänmaallemme sekä naisille osoitettiin varsin viihdyttäviä puheenpätkiä.  

 

Juhlassa jaettiin ansiomerkkejä sekä Artin ja Onnenmäki -säätiöiden apurahoja ansioituneille 

osakuntalaisille. Lisäksi osakuntamme seniorijärjestö Seniores Carelienses ry jakoi apurahan 

aktiiviselle fuksille. Juhlaväki pääsi nauttimaan myös musiikkiesityksestä, josta vastasivat Sarah 

Palu (kantele) sekä Jutta Rahmel (harppu). Ilta päättyi tuttuun karjalaisten lauluun ja Wanhojen 

tansseihin. Virallisen osuuden jälkeen juhlat jatkuivat osakuntatiloissa – sitkeimmillä juhlijoilla 

seuraavaan iltaan saakka. 

 

 

2.3 Praasniekat 

 

Perinnejuhla praasniekkoja ja Seniores Carelienses ry:n 80-vuotisjuhlaa vietettiin 15.11. 

Karjalatalon juhlasalissa. Pöydässä oli 65 juhlavierasta, joista noin puolet osakunnan senioreja.  

Juhlapuheen piti Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Paavo Ratilainen, ja juhlassa 

kuultiin myös Karjalaisen Nuorisoliiton puheenjohtajan Outi Mularin puhe Karjalatalon 

historiasta, sekä osakunnan kappalaisen perinteinen saarna, jonka piti Emmi Torikka. Suomen 

lippua ja osakunnan lippua saattoivat airuina osakunnan entiset kuraattorit Seppo Heikura, Olli-

Pekka Lehikoinen, Minna Varpiola ja Antti Saarelainen. 

 

Pukukoodiksi oli valittu juhlavuoden kunniaksi ”kansallispuku, kansanpuku tai tumma puku”, ja 

kansallispukuisia juhlavieraita näkyikin useita. Juhla sujui iloisissa merkeissä, ja 25 juhlijaa 

jaksoi vielä kokoontua sunnuntaina järjestetylle silliksellekin. 

 

Kuraattori Pekka Torvisen puhe praasniekoissa: 

”Tervetuloa kaikille Karjalaisen Osakunnan praasniekoille! Jos joku valitsi tämän hämäläisten 

vuosijuhlien sijaan, onnittelen valinnasta! Täällä on parempi meininki. Koska juhlimme samalla 

seniorijärjestömme 80-vuotista taivalta, ajattelin puhua juhlan aluksi lyhyesti siitä, mitä osakunta 

nykymaailmassa on – tai mitä sen minun mielestäni pitäisi olla. 

 

Katsoin viime viikolla pitkästä aikaa Kuolleiden runoilijoiden seuran. Vaikka se ei ole 

elokuvataiteellisesti ihmeellinen elokuva, on sen tarina hieno. Samastun siihen aina 



 7 

voimakkaasti. Kun oppilaat nousevat elokuvan lopussa pulpettien päälle uhmaten 

sisäoppilaitoksen johtajaa ja osoittaakseen sielunkumppanuutta äidinkielen opettaja Keatingin 

kanssa, nousen minäkin aina seisomaan ja hurraan poikien puolesta, usein kyynelet silmissä. 

 

Miten tämä liittyy mihinkään? Miksi kerron tämän? Koska mielestäni osakunta on 

nykymaailman Kuolleiden runoilijoiden seura. Osakunta on vastavirtaa nyky-yliopistossa, jossa 

pakollista liittymistä osakuntiin ei ole ollut enää vuosikymmeniin ja jossa opiskelijat liittyvät 

automaattisesti ainejärjestöihin. Paradoksaalista kyllä, osakunnat perinteineen ovat yksi harvoista 

kapinan muodoista. 

 

Ainejärjestössä oman alan kuvioihin fakkiutuu, sitten urautuu ja lopulta kangistuu. Osakunnalla 

ihmisiä sen sijaan haastetaan jatkuvasti kyseenalaistamaan oma maailmankuva, kun ympärillä on 

niin paljon eri aloilta tulevia ihmisiä. Samalla ilmapiiri on kuitenkin toverillinen, kun kotiseutu ja 

puheenparsi on suurimmalla osalla jäseniä sama. Ainejärjestöissä verkostoidutaan. 

Putkitutkinnolla hallitus puolestaan haluaa meidät taloudellisesti tuottaviksi yksiköiksi 

mahdollisimman nopeasti. Eikä siinä mitään – lääkäreitä, insinöörejä ja koodareita tarvitaan, 

jotta elämä olisi helpompaa, pidempää ja vaivattomampaa. 

 

Näiden lisäksi pitäisi kuitenkin myös oppia elämään. Pitäisi oppia kysymään ja 

kyseenalaistamaan miksi – ja mille – elää. Osakunta erilaisine ihmisineen tekee parhaimmillaan 

juuri tätä, vaikka toiminta koostuu välillä ehkä liikaakin pelkästä juhlimisesta. Pelkkä 

juhliminenkin voi kuitenkin avata silmiä: muiden osakuntien juhlissa huomaa, että suomalaisissa 

on aika isoja eroja. Ainejärjestöjen ja osakuntien juhlien välillä taas huomaa, että perinteet voivat 

parhaimmillaan olla jotain todella siistiä – jotain, joka omalta pieneltä osaltaan antaa myös 

myöhäismodernille ihmiselle kiinnikkeen johonkin muinaiseen. Olen sanonut tämän ennenkin, 

mutta perinne on eräs rakkauden muoto. 

 

Melkein osakunnan kuin osakunnan – ja ehkä meidän erityisesti – ongelmana on jäsenmäärän 

hidas hiipuminen. Ei minullakaan siihen valmista ratkaisua ole, mutta jostain tällaisesta se pitäisi 

aloittaa. Osakunnat ovat nyky-yliopistolla se oudompi tie, se, jonka järkevyyden jotkut voivat 

kyseenalaistaa. Kuten Robert Frost runoili: "Jossain muinoin ja muinoin sitten kaksi tietä 

metsässä erkani. Oudomman ma katsoin paremmaksi, ja sen jälkeen kaikki oli toisin." 
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"Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I — 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference." 

Näin sanoihin. Hyvää juhlaa!” 

 

 

2.4 Emännistö 

 

Emännistön kevät kului sujuvasti.  Suurin osa apuemännistä oli virassa jo toista tai useampaa 

kertaa, joten perehdytettäviä oli vähän. Vuoden ensimmäiset kokouskahvit ja keskiviikkokahvit 

hoidettiin kuitenkin itse emäntien voimin, sillä kevään apuemäntävuorojen jakoa ei ehditty 

tammikuun puoleenväliin mennessä vielä saada valmiiksi. 

 

Kevään suurimmat koitokset olivat kuraattorinvaihtokaronkka, vuosijuhlien sillis, sekä 

senioripäivälliset. Emännillä oli vetovastuu myös DGO:n ja KSO:n yhteissitseistä, mutta näihin 

DGO:n salin täyteen vetäneisiin juhliin saatiin apuemännät muista osallistuneista osakunnista.  

 

Emännistön syksyyn kuului pääosin kokouskahvitusten ja saunailtatarjoilujen järjestämistä, 

mistä omatoimiset apuemännät vastasivat pääosin itse. Pääemännät olivat vastuussa suuremmista 

tapahtumista, suunnittelusta ja organisoinnista, mutta käytännön toteutus olisi ollut mahdotonta 

ilman apuemäntiä.  

 

Syksyn merkittävimmät juhlat olivat muiden muassa heti alkusyksystä pidetyt fuksisitsit, missä 

osakunnan uudet tulokkaat pääsivät harjoittelemaan pöytäjuhlatapoja. Tänä syksynä oli 

Karjalaisen Osakunnan vuoro järjestää perinteikkäät sarvijuhlat. Tämä savolaisten ja karjalaisten 

yhteinen sata vuotias perinne houkutteli kaikkiaan 40 juhlijaa sarvea kierrättämään. Juhlat 

järjestettiin osakuntatiloissamme Domus Gaudiumilla. Osakuntavuoden toiseksi suurin juhla 

vuosijuhlien jälkeen, eli praasniekat järjestettiin Karjalatalolla. Emännistön kannalta tämä 

tarkoitti tänä vuonna vain piirakkatalkoita: valmistimme reippaiden talkoolaisten voimin 

suussasulavia karjalanpiirakoita praasniekkavieraiden nautittavaksi. 
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2.5 Isännistö 

 

Vuonna 2014 isäntinä toimivat Manuel Ackermann sekä Samuli Rantala ja apuisäntinä Paola El-

Khoury, Helmi Liikanen, Janne Kangaskesti, Sirkku Kouki, Matti Kuivalainen, Olli Salminen 

sekä Niko Tuhkanen (kevät). 

 

Vuoden aikana järjestettiin monipuolista toimintaa sekä itsenäisesti että samoissa tiloissa 

majailevien Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Niin omat kuin 

yhteistapahtumatkin onnistuivat erinomaisesti. Isännistön toimenkuvaan kuuluivat arkipäivien 

päivystykset, juhlien tarjoiluista vastaaminen sekä jatkojen järjestäminen. Kaikki isännistön 

jäsenet ottivat aktiivisesti osaa kaikkiin toimiin. Isännistössä pidempään toimineet henkilöt saivat 

hieman enemmän vastuuta ja heidän työmääränsä oli hieman suurempi, mutta muuten työt 

jakautuivat jotakuinkin tasaisesti kaikille apuisännille. Isännillä hommia oli enemmän, mikä 

kuuluu työnkuvaan. 

 

Karjalaisen Osakunnan vastuu yhteisten tilojen päivystyksistä oli keväällä viikoilla 3, 6, 9, 16 ja  

19 sekä syksyllä viikoilla 37, 40, 44, 47, ja 50. 

 

 

3. MAAKUNTATOIMINTA 

 

Maakuntatoimintana tälle vuodelle oli suunnitteilla kesäretki Ilomantsiin. Valitettavasti se 

jouduttiin kuitenkin perumaan osakuntalaisten aikataulukiireistä johtuneen vähäisen 

osanottajamäärän vuoksi. Aikataulukiireiden ja eduskuntatalon remontin vuoksi järjestämättä jäi 

tänä vuonna myös perinteinen Pohjois-Karjalan kansanedustajien tapaaminen. 

 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Kv-sihteerinä toimi 2014 Manuel Ackermann. Toimintavuoden aluksi osakunta sai vastaanottaa 

neljä vuosijuhlavierasta Korp! Vironiasta, sekä kaksi vuosijuhlavierasta Uppsalan Västmanlands-

Dala Nationista. Toukokuussa yksi osakuntalainen matkusti Uppsalaan ja osallistui 

Västmansdala-Nationin Vårbal-tapahtumaan. 
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Vapuksi osakuntalaiset suuntasivat jälleen kerran Tarttoon. Osallistujia oli yhteensä seitsemän. 

Mukana kulki tänä vuonna kaksi Kymenlaakson Osakunnan jäsentä, joille volbriöön 

juhlallisuuksiin aiemmin tutustuneet osakuntalaiset toimivat oppaina. 

 

Lokakuun lopussa kuraattorimme Pekka Torvinen edusti Karjalaista Osakuntaa 

yhteispohjoismaalaisessa opiskelijatapaamisessa INS (Internordiskt studentmöte) Lundissa. 

Tapahtumassa oli mukana satoja osakuntalaisia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

Kuraattori loi tapahtuman yhteydessä hyvät suhteet tanskalaisiin opiskelijoihin ja näin ollen 

saatiin praasniekkojemme jatkoille pari tanskalaista yllätysvierasta. 

 

Marraskuussa kaksi osakuntalaista osallistui Uppsalassa järjestettäviin suuriin Västmansdala-

Nationin 375-vuotisjuhliin, josta saivat hyödyllisiä kokemuksia etenkin juhlien järjestämisen 

käytännöistä. Lisäksi marraskuun lopussa yksi osakuntalainen osallistui Korp! Vironian 

vuosijuhliin Tartossa. 

 

 

5. FUKSITOIMINTA 

 

Vuonna 2014 fuksimajureina toimivat Santeri Matikka ja Noora Matilainen. 

Koulutustoimikuntaan kuuluivat Satu Tahvanainen ja Heidi Pikkarainen, minkä lisäksi suurena 

apuna toiminnan järjestämisessä oli civis Manuel Ackermann. Vuonna 2014 toimittiin 

tapahtumien osalta aiemmilta vuosilta tutulla kaavalla, mutta samalla yhteistyö Domus 

Gaudiumin osakuntien välillä lisääntyi. Oman lisänsä fuksivuoteen 2014 toi HYY:n ensimmäistä 

kertaa järjestämä Suuri fuksiseikkailu, jossa DGO:lla oli kaksiosainen yhteisrasti. Toimikauden 

2014 päätteeksi tehtiin perinteinen abi-infokiertue Pohjois-Karjalan lukioihin 8.-9.1.2015. 

 

Fuksitoiminnan kevät koostui lähinnä syksyn tapahtumien ideoinnista ja suunnittelusta, mutta 

huhtikuussa osakunnan vieraina kävi perinteiseen tapaan kaksi lukiolaisryhmää Joensuusta. 10.-

11.4. järjestettiin Normaalikoulun opiskelijoille yliopiston, Karjalaisen Osakunnan ja 

opiskelijaelämän esittely Domus Gaudiumilla sekä kierros opetustiloissa keskustakampuksella. 

23.4. pidettiin puolestaan Joensuun lyseon lukiolle yliopiston ja osakunnan esittelytilaisuus 
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yliopiston päärakennuksella. Molemmissa tapauksissa sekä lukiolaiset että opinto-ohjaajat olivat 

ilmeisen tyytyväisiä näkemäänsä. 

 

Kevään (ja vielä syksynkin) aikana osallistuttiin lisäksi muiden osakuntien fuksivastaavien 

kanssa aktiivisesti HYY:n järjestämän fuksiseikkailun suunnitteluun ja muihin saman tahon 

järjestämiin kokouksiin, joissa pohdittiin erityisesti sitä, miten järjestöt voisivat 

fuksitoimintaansa kehittää ja miten voitaisiin madaltaa uusien opiskelijoiden kynnystä tulla 

osakuntiin. 

 

Kesällä fuksimajurit kokosivat perinteisen uusille osakuntalaisille tarkoitetun Fuksipuukello-

opaslehden. Tänä vuonna lehteä ei aiemmasta poiketen lähetetty asuntoa hakeneille, vaan niitä 

jaettiin osakuntaan kirjautuville sekä esittelytilaisuuksissa kaikille kiinnostuneille. 

 

Syyslukukauden alussa rekrytoinnissa oli hieman ongelmia, sillä tiedotus ei täysin tavoittanut 

fukseja, eikä syyskuun ajan tiistaista torstaihin järjestetyissä erityisissä fuksipäivystyksissä 

käynyt mainittavasti väkeä. Yliopiston avajaiskarnevaaleilla 1.9. osakunnan pöytä sitä vastoin 

kiinnosti kovasti yleisöä. Myös syksyllä 2014 järjestettiin perinteinen fuksipiknik 7.9., mutta 

tapahtuma kuivui kokoon kun paikalle ei tullut osallistujia. Tämän vuoksi ideoitiin seuraavalle 

viikolle pihapelipäivä 14.9., johon osallistui innokkaita vanhempia osakuntalaisia, mutta ei 

fukseja. 

 

Aluksi tilanne vaikutti hieman huolestuttavalta, mutta toimikaudeksi 2014 edellisvuotisen kaksi 

per syksy sijaan kerran kuukaudessa järjestetyt uusien illat (23.9., 13.10., 19.11., 2.12.) ja ajan 

kuluminen ovat normalisoineet tilannetta: joka kerta paikalla tuli useita fukseja jutustelemaan ja 

pelaamaan lautapelejä, ja moni heistä on muutenkin lähtenyt aktiivisesti mukaan 

osakuntatoimintaan. Heidän kanssaan on myös keskusteltu siitä, miksi juuri he ovat lähteneet 

heti mukaan toimintaan ja miksi taas moni muu ei. Päätelmä on näissäkin keskusteluissa ollut se, 

että fuksisyksyn alussa vain on niin paljon ohjelmaa, ettei kaikkialle voi heti ehtiä. Fuksikato 

näytti ensin uhkaavan myös fuksisitsejä 27.9., mutta lopulta paikalla oli viisi innokasta uutta 

osakuntalaista tutustumassa akateemiseen juhlakulttuuriin sekä monta vanhaa heitä opastamassa, 

ja ilta onnistui hyvin. 

Domus Gaudiumin osakunnat järjestivät tuttuun tapaan yhteiset fuksiaiset 4.10., ja fukseilla riitti 

puuhaa mitä mielikuvituksellisemmilla rasteilla. Koska osakunnista osallistui tapahtumaan 

epätasainen määrä fukseja (KO 2 fuksia), muodostettiin KO:n ja KyO:n fukseista sekajoukkueet, 
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WiO:lla riitti fukseja kahdeksikin joukkueeksi. Toisaalta oli hyvä, ettei perinteistä osakuntien 

kilpailua tällä kertaa syntynyt, sillä näin eri osakuntien fuksit pääsivät paremmin tutustumaan 

toisiinsa. Myös fuksiaisista tuli hauska ja jatkoineen aamutunneille jatkunut tapahtuma. 

 

Ensimmäistä kertaa järjestetty Suuri fuksiseikkailu täytti DG:n osakuntatilat ääriään myöten 

25.9. Osakuntien yhteisrasti koostui karjalaisten ja kymenlaaksolaisten pitämästä osakunta-

aiheisesta tietovisasta sekä wiipurilaisten autoradasta. Kaikkiaan Leppäsuolla nähtiin neljän 

tunnin aikana toista kymmentä erilaista ja eri perustein koottua joukkuetta. Ilmapiiri oli hauska ja 

vauhdikas, mutta käytännön toteutusta olisi HYY:n vastaisuudessa syytä miettiä paremmin; 

ensimmäiset ryhmät olivat Domus Gaudiumin oven takana jo ennen kuin tapahtuma oli 

virallisesti alkanutkaan ja rasteja vielä rakennettiin. 

 

Abi-infokiertue maakunnan lukioissa 8.-9.1. painottui sairastapausten vuoksi Joensuun alueelle, 

mutta sanaa osakunnasta saatiin silti tänäkin vuonna levitettyä onnistuneesti ja laajalle. 

Esittelijöitä oli kaikesta huolimatta liikkeellä kymmenkunta, ja kahden päivän aikana kierrettiin 

Joensuun Normaalikoulun lukio, Yhteiskoulun lukio, Lyseon lukio, Kiteen lukio ja Polvijärven 

lukio. Kuulijoita oli joka kerta koulun ja kunnan suuruudesta riippuen kahdenkymmenen ja 

yhdeksänkymmenen väliltä, ja abit keskittyivät hyvin kuuntelemaan. He myös esittivät 

ytimekkäitä kysymyksiä, ja kaikkialta löytyi opiskelijoita, jotka kertoivat ainakin harkinneensa 

Helsinkiin hakeutumista. Erityisen paljon heitä kiinnosti asuminen, ja esityksissä painotettiinkin, 

että pääkaupunkiseudulle tullessaan uudet opiskelijat saavat osakunnalta yhteisön lisäksi erittäin 

todennäköisesti myös kohtuuhintaisen katon päänsä päälle. Sellaisia asioita, joita abeille ei heti 

tullut mieleen kysyä, kysyivät monesti opinto-ohjaajat, joten kaikki uusien tulijoiden kannalta 

oleelliset seikat tulivat esityksissä varmasti läpikäydyiksi. Opinto-ohjaajat myös kiittelivät 

jälkikäteen esityksen monipuolisuutta. Kiertue kuvasi hyvin kulunutta fuksivuotta: kaikki ei aina 

mene kuten ennalta on suunniteltu, ja silloin suunnitelmia täytyy muuttaa, mutta vaikeudet 

kääntyvät lopulta voitoksi ja työ kiittää tekijäänsä. 

 

Fuksivuosi 2014 oli laadukas ja tapahtumantäyteinen, ja vaikka aktiivisten fuksien määrä on eri 

tapahtumissa vaihdellut yhden ja noin viiden välillä, kirjautui matrikkeliin kalenterivuonna 2014 

yhteensä 19 uutta jäsentä. Tilanne oli siis samankaltainen kuin aiempina vuosina: fuksit heräävät 

verrattain myöhään, mutta sen jälkeen heitä kirjautuu tasaiseen tahtiin pitkin syksyä ja 

oletettavasti vielä keväälläkin. Perinteetkin tulevat jatkumaan myös vuoden 2014 fukseissa, sillä 

syksyn aikana myös osakunnan perinteisiin juhliin ovat uudet kasvot tiensä löytäneet ja niistä 
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elinikäisiä muistojakin saaneet. Jotta mukaan toimintaan kuitenkin saataisiin jatkossa heti syksyn 

alussa vielä nykyistä enemmän uusia aktiivisia toimijoita, lienee tulevana vuonna syytä miettiä, 

olisiko jotkut alkusyksyn tapahtumat syytä järjestää hieman nykyistä myöhemmin, jottei kaikki 

uusi hyökkäisi kerralla uusien opiskelijoiden päälle, ja näin heillä riittäisi mielenkiintoa tutustua 

myös osakunnan tarjontaan. Lisäksi fukseja voisi innostaa tulemaan tutustumaan osakuntaan ja 

sen kokouksiin esimerkiksi järjestämällä kokousetkoja ennen alkusyksyn kokouksia, kuten 

Wiipurilainen Osakunta päättyneenä vuonna teki. Lisäksi osakuntien välistä tiivistä yhteistyötä 

fuksiasioissa kannattaa ehdottomasti jatkaa sen perusteella, kuinka hyvin osakuntien fuksit ovat 

tämän syksyn aikana integroituneet DG-osakuntien toimintaan ja tutustuneet niin vanhempiin 

toimijoihin kuin toisiinsa. 

 

 

6. ASUNTOTOIMINTA 

 

Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallilassa, Patolassa ja 

Domus Academicalla) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan 

puheenjohtajana vuonna 2014 toimi varakuraattori Heikki Karvinen. Puheenjohtajan lisäksi 

toimikuntaan kuuluivat Vallilan ja Patolan asuntovastaavat sekä neljä osakunnan kokouksen 

valitsemaa jäsentä. 

 

Asuntotoimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa jakamaan asuntoja. Kevään 

asuntohaun yhteydessä asuntotoimikunta kokoontui kahdesti ja kerran kesällä fuksiasuntohaun 

yhteydessä. Asuntoihin liittyvät keskeiset käytännön asiat kuten vuokrasopimukset, hoitivat 

asuntovastaavat: Vallilassa Heidi Pikkarainen ja Patolassa Hanna Pirhonen. Kevään 

asuntojenjakokokous pidettiin 29.3. ja asuntoja jaettiin 36. Hakemuksia saapui 48. Suosituimpia 

olivat jälleen Vallilan pienet yksiöt, jotka menivät kaikki osakunnan aktiivijäsenille. Myös 

Patolan uudet asunnot saatiin vaivatta jaettua. Asuntojaon tuloksista saapui kolme valitusta, 

joista asuntotoimikunta antoi lausuntonsa ja välitti eteenpäin osakuntaneuvoston ratkaistavaksi. 

Valitusten johdosta asuntotoimikunta kokoontui 2.5.2014 tarkistamaan pisteiden laskun ennen 

lopullisten tulosten julkaisua. 

Fuksiasuntohaku pyrittiin ajoittamaan siten, että suurin osa korkeakouluista olisi ehtinyt tiedottaa 

opiskelijavalintojensa tulokset ennen hakuajan päättymistä. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan 
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Internet-sivuilla, pohjoiskarjalaisessa sanomalehti Karjalaisessa, sekä osakunnan Facebook-

sivuilla.  

 

Asuntotoimikunta kokoontui jakamaan asunnot 8.7. Jaettavana oli yhteensä 12 asuntoa, joista 6 

Vallilassa sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus 

Academicalla. Hakemuksia saapui yhteensä 21. Yksiöihin tuli hakemuksia runsaasti ja kaikki 

yksiöt saatiin jaettua. Myös Patolan yksiöt olivat suosittuja huolimatta hieman syrjäisestä 

sijainnista verrattuna Vallilaan. Asunnon saaneille ilmoitettiin asiasta henkilökohtaisesti. 

Kiinnostus soluhuoneita kohtaan oli vähäistä. Ne harvat hakijat, joille solu olisi ollut sopiva, 

eivät joko päässeet opiskelemaan Helsingin yliopistoon tai olivat jo saaneet asunnon muualta. 

Tästä syystä asukkaiden valinta soluihin annettiin HOAS:n tehtäväksi. Solut ovat taas 

fuksiasuntohaussa mukana 2015. 

 

 

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA 

 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta 

 

Vuonna 2014 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Kaisa Kortelainen. Yhteisiä 

kulttuuriekskursioita järjestettiin aiempia vuosia hiukan vähemmän kulttuurisihteerin vaihto-

oppilasvuoden takia. Alla järjestetyt tapahtumat ja muu toiminta: 

 

29.4. Ateneumin taidemuseo: Tove Jansson 

Osallistujamäärä: neljä henkilöä 

 

25.10. Kiasma: Kevätuhri/PinaBausch/RogerBernat 

Osallistujamäärä: yksi henkilö 

 

22.11. Sonya Lindfors: Noir 

Osallistujamäärä: kaksi henkilöä 

 

Yhteisten kulttuuriekskursioiden lisäksi kulttuurisihteeri hoiti virkaansa Kulttuurisihteerin 

Mukavat Menovinkit -infokirjeen avulla sekä välittämällä HYY:n kulttuurivastaavien 



 15 

sähköpostilistalle tulleita viestejä eteenpäin osakuntalaisille. Infokirje sisälsi kootun listan 

kulttuuritapahtumista, joihin osakuntalaiset osallistuivat oma-aloitteisesti ja -kustanteisesti. 

 

 

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 

 

Ekskursiomestari järjesti kuluneena vuonna kaksi makumatkaa maailman läheisiin kolkkiin. 10. 

huhtikuuta neljän hengen ryhmä osakuntalaisia asteli palvelun mahdollisesta hitaudesta 

välittämättä Hämäläis-Osakunnan Osakuntabaariin syömään. Tämän lisäksi 7.12. järjestettiin 

matka maailmanlopun maisemiin, eli aamuyön McDonaldsiin, jonne uskaltautui kahdeksan 

osakuntalaista. Tapahtuma toimi osakunnan itsenäisyyspäivän jatkojen puolivirallisena 

silliksenä. Kiitos puhelimen kielenkorjausasetusten tapahtumaa mainostettiin kuitenkin 

”mökkiekskursiona”. 

 

Ekskursiomestarina toimi vuonna 2014 Juho Eskelinen. 

 

 

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

 

Osakunnan henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva kappalainen vastasi tänä vuonna viran tuomien 

henkisten paineiden lisäksi yhdestä tapahtumasta. Muistojen katua kuljettiin perinteitä 

kunnioittavin askelin Liisankadun pyhiinvaelluksessa 30. elokuuta. Kaikille Domus Gaudiumin – 

eli entisten Liisankadun – osakuntien jäsenille ja senioreille avoimeen tapahtumaan ilmaantui 

tänä vuonna 15 osakuntalaista. Lisäksi kappalainen piti totuttuun tapaan saarnan praasniekoilla 

15. marraskuuta. 

 

Kappalaisena toimi vuonna 2014 Emmi Torikka. 
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7.4 Liikunta 

 

Vuonna 2014 järjestettiin jälleen joukko erilaisia liikuntatapahtumia. Tärkeimpinä on mainittava 

osakunnan perinteinen sählyvuoro Kumpulan liikuntakeskuksessa yhdessä Kymenlaakson ja 

Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Sählyä pelataan lukukausien aikana aina keskiviikkoisin kello 

21–22. Peleihin on helppoa lähteä mukaan, sillä ilmoittautumista tai säännöllistä osallistumista ei 

edellytetä. Näin ollen kerääntyikin viikoittain noin 8–12 pelaajaa Kumpulassa. Sählypelien 

tärkein asia on liikunta, joten huonoa itsetuntoa ei tule, vaikkei osaakaan heiluta mailaa 

maajoukkuepelaajien tavoin. Sen lisäksi vuoden 2014 aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat: 

 

19.2. ja 21.2. Jääkiekkokisakatsomo: (11 & 15 osallistujaa)  

Olympialaisten kunniaksi harrastettiin reippaasti kimpassa penkkiurheilua ja kannustettiin 

Suomea pronssimitaliin. 

 

28.2. Laskiaiskyykkä yhdessä KyO:n ja WiO:n kanssa: (20 osallistujaa)  

Osallistuimme sankoin joukoin WiO:n kyykkäkerhon järjestettävään laskiaiskyykkään. 

 

27.7. Nuuksion retki: (4 osallistujaa)  

Helteisessä säässä neljää osakuntalaista lähti kohti Espoon Nuuksiota. Vaellettiin n. 11 km ja osa 

porukasta pääsi jopa kahdesti pulahtamaan mukavasti viilentävään järveen makkarapaiston 

lomassa. 

 

5.11. Grand Prix DGO, Karting-ekskursio: (11 osallistujaa)  

Jo neljättä kertaa Karjalainen Osakunta järjesti DGO:n yhteisosakuntalainen ekskursio 

Myllypuron karting-radalle. Pakettiin kuului 10 min lämmittely/aika-ajo ja sen tulosten 

perusteella A- ja B-finaalit, joten myös kokemattomat kuskit pääsivät tottumaan rataan ja 

vauhtiin lämmittelyn aikana. Kierrosajat paranivatkin jatkuvasti ja voitosta käytiin jälleen 

tiukkaa kamppailua.   

 

Liikuntaohjaajana 2014 toimi Manuel Ackermann. 
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8. PIENI PUUKELLO 

 

Pieni Puukello ilmestyi vuonna 2014 neljä kertaa, joista kaksi numeroa keväällä ja toiset kaksi 

syksyllä. Lisäksi teimme yhdessä fuksimajureiden kanssa uusille opiskelijoille suunnatun Fuksi-

Puukellon kesän aikana. Vuonna 2014 Puukellon päätoimittajina ja toimitussihteereinä toimivat 

Iris Pitkänen ja Satu Tahvanainen. Puukellon toimituskuntaan kuuluivat Rosa Aamunkoi, Janne 

Kangaskesti, Kaisa Kortelainen, Santeri Matikka ja Nelli Tiainen. Toimituskunta kokoontui neljä 

kertaa vuoden aikana, noin kuukausi ennen jokaisen numeron deadlinea.  

 

Pieneen Puukelloon saatiin kirjoituksia ja kuvituksia toimituskuntalaisten lisäksi myös muilta 

osakuntalaisilta, minkä lisäksi kirjoituksia ja ideoita tuli myös osakunnan seniorijäseniltä ja 

ystävyysosakuntalaisilta. Lähes jokainen toimituskuntalainen kirjoitti jokaiseen numeroon 

vähintään yhden kirjoituksen. Ideat kirjoituksiin tulivat joko itse toimituskuntalaisilta tai 

päätoimittajilta. Lehdet koostuivat vakiopalstoista, kuten kuraattorin palstasta ja fuksin 

esittelystä, mutta lehdissä oli myös yhteiskunnallisiin asioihin kantaaottavia kolumneja ja 

artikkeleita. Lisäksi kaikissa numeroissa esiteltiin jokin osakuntalainen tapahtuma. Pieni 

Puukello 2/2014 oli teemanumero, joka käsitteli osakuntalaisten vaihto- ja 

työharjoittelukokemuksia Suomessa ja ulkomailla. Muilla numeroilla ei ollut erityistä teemaa, 

vaan toimituskuntalaisilla oli vapaat kädet kirjoittaa heitä kulloinkin kiinnostavista aiheista. 

 

 

9. KERHOT 

 

9.1 Juristikerho 

 

Virkailijat ja jäsenet 

Puheenjohtaja: Sofia Shah 

Sihteeri: Laura Kallinen 

Taloudenhoitaja: Henri Nousiainen 

Emäntä: Iris Pitkänen 

Isäntä: Matti Kuokkanen 
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Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Suvi Okkonen, 

Karoliina Kontturi, Ilkka Huovinen, Suvi Neuvonen, Antti Silvolahti ja Maria Karpathakis 

 

Toiminnasta yleisesti 

Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota Pohjois-

Karjalasta kotoisen oleville Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 

kokoontumispaikka ja mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Kerhon pyrkimyksenä on lisäksi 

ajaa jäsentensä etuja sekä pitää yhteyttä kerhon senioreihin, muiden osakuntien juristikerhoihin, 

ainejärjestö Pykälään ry:hyn ja Karjalaiseen Osakuntaan.  

 

Toimintaan kuuluivat vuonna 2014 kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, excursiot, 

vuosijuhlat sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin. 

 

Tapahtumat 

Kevätkaudella pidettiin 5 kokousta (19.1, 27.2, 19.3, 22.4, 26.5.) ja syyskaudella 3 kokousta 

(29.9, 23.10, 27.11.). Helmikuun kokous oli vuosikokous, toukokuun kokous järjestettiin 

epävirallisesti piknikkinä ja marraskuun kokous vaalikokous. Kokoukset järjestettiin 

pääasiallisesti osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla ja niissä kävi keskimäärin 5-8 henkilöä. 

Myös Juristikerhon senioreita vieraili silloin tällöin kokouksissa. 

 

Tilintarkastus pidettiin 12.2.2014. Paikalla olivat Juristikerhon kaksi tilintarkastajaa, 

varatilintarkastaja sekä kerhon puheenjohtajat ja taloudenhoitaja vuosilta 2013 ja 2014. 

22.3.2012 järjestettiin Juristikerhon vuosijuhla Kevätkäräjät. Juhlapäivän aluksi kävimme kerhon 

seniori Sami Lukkarisen isännöimällä vierailulla Attendolla. Sen jälkeen siirryimme Harri 

Hietalan ja Auli Havaksen järjestämään cocktail-tilaisuuteen viinikellariin. Juhlaillallinen 

vietettiin ravintola Laulumiehissä ja sen jälkeen siirryttiin viettämään jatkoa DGO:n tiloihin. 

Iltajuhlan juhlapuheen piti Hannu Krogerus. Vuosijuhliin osallistui Juristikerhon jäsenten lisäksi 

kerhon senioreita. Osallistujia oli yhteensä 22. 

 

Toukokuussa kerholaiset olivat piknikillä Espan puistossa. Syyskuussa Juristikerho esitteli 

toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille Pykälä ry:n punssikahveilla. 

Joulukuussa kerho kävi katsomassa näytelmän Ihanat ihmiset Q-teatterissa. Teatterivierailulle 

osallistui kaksi senioria ja kuusi kerholaista. Kerholaisia osallistui myös Hämäläisen Osakunnan 

Juristikerhon järjestämiin pikkujouluihin joulukuun loppupuolella. Lisäksi kerholaiset ovat olleet 
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mukana erinäisissä Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa sekä toimineet oman halukkuutensa 

mukaan osakunnan viroissa.  

 

Tapahtumista tiedotettiin pääasiallisesti Juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi 

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

kun siihen oli syytä. Myös Wiipurilaisen Osakunnan juristeja on WIO:n sähköpostilista kautta 

tiedotettu mahdollisuudesta osallistua kerhomme toimintaan. Vuosijuhlakutsut toimitettiin 

kerhon senioreille ja muille tahoille postitse. 

 

 

9.2 Maanpuolustuskerho 

 

Kerho horrosti välivuotta vailla toimintaa. 

 

 

9.3 Spielka 

 

Osakunnan pelikerho järjesti vuoden 2014 aikana tuttuun tapaan muutaman peli-illan. Spielkan 

tapahtumiin pyritään pitämään osallistumiskynnys mahdollisimman alhaalla, vaihtelemalla 

iltojen teemat ja laajentamalla kerhon pelivalikoimaa. Valitettavasti kerho ei vuonna 2014 

pystynyt järjestämään tavoiteltu määrä tapahtumia puheenjohtajan kiireen sekä tilojen korkean 

käyttöasteen vuoksi.  

 

Vuonna 2014 järjestettiin kuitenkin 28.3. ja 5.12. peli-illat, joista molemmissa oli yhdeksän 

osallistujaa. Peli-illoissa osallistujat valitsivat vapaasti osakunnan pelivalikoimasta pelejä 

pelattavaksi ja uusille pelaajille selitettiin aluksi säännöt perusteellisesti. 

 

Tämän lisäksi Spielka järjesti jälleen vuonna 2014 laajan Formula-veikkauspelin. Veikkauspelin 

osallistuminen oli täysin ilmaista, ja veikkauksia lähetettiin aina ennen aika-ajoja kerhon 

puheenjohtajalle. Kisojen yhteydessä veikattiin sijat 1.-10., paalupaikan ja nopeimman 

kierroksen sekä lisäksi muutama erikoisveikkauksen. Veikkauspelin osallistui säännöllisesti viisi 

osakuntalaista, joista neljä oli KO:sta ja yksi KyO:sta.  Vastaavanlainen, myös muiden 

järjestöjen edustajille avoin veikkauspeli oli tänä vuonna lisäksi jalkapallon MM-kisoista. Siinä 

voiton vei suvereenisti Janne Kangaskesti Karjalaisesta Osakunnasta. 
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Spielka pelivalikoima palveli osakuntalaisia myös 7.2. HTK:n järjestämässä DGO:n peli-illassa. 

Tämän lisäksi Spielkan pelivalikoima on kuten tähänkin asti ollut vapaasti käytettävissä 

osakuntatilojen päivystysaikojen aikana tiistaista perjantaihin kello 18–21 lukukausien aikana.  

 

Spielkan puheenjohtajana 2014 toimi Manuel Ackermann. 

 

 

9.4 Gourmet-kerho 

 

Gourmet-kerho kokoontui vuonna 2014 yhteensä kaksi kertaa. Keväällä 10. maaliskuuta kerho 

keräsi kymmenen osakuntalaista herkuttelemaan blineillä. Ruuan valmistaminen onnistui 

osakuntaa polttamatta ja blinit lisukkeineen olivat erinomaisia. Lisäksi kerho kokoontui syksyllä 

niukemmalla kokoonpanolla 6. lokakuuta simpukkaillalliselle. Läsnä oli kolme henkeä, joista 

kukaan ei ollut hengiltä illallisen päätteeksi.  

 

Kerhon puheenjohtajina toimivat Rosa Aamunkoi ja Pekka Torvinen. 

 

 

9.5 Purjehduskerho 

 

Purjehduskerhon tavoite oli tarjota purjehtimiseen (väljästi) liittyviä aktiviteetteja kaikille 

osakuntalaisille. Tarkoitus oli pitää hauskaa ja oppia samalla hyödyllisiä taitoja, joita voi tarvita 

merellä - ja myös maalla. Purjehduskerholla oli vuoden 2014 aikana kaksi toteutunutta 

tapahtumaa: 

 

7.3. Purjehduskerhon kiipeilyretki, 4 osallistujaa  

"Jokaisen merimiehen on hallittava hermonsa ja kehonsa mastoon nousua varten. Siksi 

harjoittelemme tätä taitoa boulderoinnin merkeissä." Purjehduskerholaiset harjoittelivat kiipeilyä 

boulderoinnin merkeissä Pasilan Boulderkeskuksessa. 
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19.7. Purjehduskerhon melontaretki, 5 osallistujaa 

"Koska purjehtiminen on haastavaa ja haaksirikkoja sattuu, purjehduskerhon melontaretkellä 

suuntaamme Itä-Helsingin saaristoon harjoittelemaan selviytymistaitoja pahimman varalle." 

Kerholaiset kävivät melomassa Vuosaaren melontakeskuksessa. 

 

Kerhon puheenjohtajana toimi Hanna Ahtonen. 

 

 

9.6 Saunakerho 

 

Saunakerho kokoontui ensimmäistä kertaa vuonna 2014 perjantaina 5. huhtikuuta. Löylypaikaksi 

valikoitui Vallilan opiskelija-asuntoloiden keskuudesta A-talo (Mäkelänrinne 5A). Näin toiminta 

voitiin aloittaa käytännöllisesti aivan monien osakuntalaisten naapurissa. Matalan kynnyksen 

tapahtumaan olivat kutsuttuja myös muiden Domus Gaudiumin osakuntien jäsenet sekä 

osakunnan seniorit. Molemmilta tahoilta tulikin vieraita. Kaikkiaan saunailtaan osallistui 17 

ihmistä. 

 

Erityistä teemaa ei ollut, vaan keskeisellä sijalla oli toverillinen illanvietto. Kerho oli kuitenkin 

satsannut pakastettuun ja vakuumipakattuun koivuvastaan, joka osoittautui aiemmissa 

keskusteluissa esitettyjen epäilyjen vastaisesti erinomaiseksi löylynpiristeeksi. Moni kehui 

vastan luomaa kesäistä tunnelmaa. 

 

Kerhon ekskursio suuntautui Sauna Hermanniin 28. lokakuuta. Kyseessä on Hämeenkatu 63:ssa 

sijaitseva yleinen sauna, eli osa pääkaupunkiseudullakin jo verraten harvinaiseksi käynyttä 

perinteistä saunomiskulttuuria. Ekskursioon osallistui lopulta neljä ihmistä, jotka pääsivät 

nauttimaan Hermannin erinomaisista löylyistä ja maittavista napostelutarjoiluista. Koko joukko 

päätyi suosittelemaan saunaa lämpimästi. 

 

Kerhon kolmas ja tällä kertaa vuoden viimeinen ekskursio järjestettiin 25. marraskuuta 

Kotiharjun yleisellä saunalla. Helsingin viimeisen puulämmitteisen yleisen saunan pehmeistä 

löylyistä nautti vain kaksi osakuntalaista. Sääli, sillä Kotiharjun sauna on ehdottomasti hyvän 

maineensa veroinen. 

 

Kerhon puheenjohtajana toimi Janne Kangaskesti. 



 22 

10. TALOUS 

 

Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 

säännöllisesti kerran kuukaudessa ennen osakunnan varsinaista kokousta. Talouteen liittyvät 

asiat pystyttiin tarvittaessa valmistelemaan (osakuntaneuvoston kokouksessa) ja päättämään 

(osakunnan kokouksessa) saman illan aikana. Vuonna 2014 talouden hoito koostui suurelta osin 

rutiinitehtävien parissa. Vuoden alussa tehtiin talousarvio, toiminta-avustuksen haku ja edellisen 

vuoden tilinpäätös. Talousarvioissa pysymistä seurattiin säännöllisesti vuoden aikana. Uutena 

asiana vuonna 2014 tehtiin sopimus, jolla osakunta saa korvauksen Maapadontie 2:ssa olevien 

Karjalaisen osakunnan asuntojen vuokraustoiminnan järjestämisestä. 

 

Osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan 

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto. Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n 

toiminta-avustuksesta ja lehtituesta. Lisäksi Helsingin yliopisto tuki apurahalla tammikuussa 

2015 järjestettyä abi-infokiertuetta. Suurin ja osakunnan toiminnalle elintärkeä rahallinen tuki 

saatiin Karjalaisen Osakunnan tukirahastolta. 

 

 

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA 

 

Karjalaisen Osakunnan opiskelevat jäsenet pitivät tänäkin vuonna tiiviisti yhteyttä jo 

valmistuneisiin edeltäjiinsä Seniores Carelienses -järjestössä. Seniorijärjestö täytti tänä vuonna 

kunnioitettavat 85 vuotta, mitä osakunta juhlisti yhdessä seniorien kanssa praasniekoilla. 

Totutusti seniorit olivat läsnä osakunnan eri juhlissa ja tapahtumissa ja vastaavasti 

nykyosakuntalaiset vierailivat Seniores Carelienseksen järjestämissä tapahtumissa, kuten 

viininmaisteluillassa toukokuussa. Varsinaisia yhteistapahtumia olivat praasniekkojen lisäksi 

keväällä senioripäivälliset ja syksyllä seniorisauna. 
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET 

 

Päivämäärä Jäs. + ulk.jäs. Puheenjohtaja Sihteeri Muuta 

16.1. 13+5 Pekka Torvinen Martta Huttu  

13.2. 14+3 Pekka Torvinen Martta Huttu  

11.3. 10+4 Pekka Torvinen Martta Huttu osa viroista jaossa 

8.4. 12+3 Pekka Torvinen Martta Huttu osa viroista jaossa 

13.5. 13+2 Pekka Torvinen Martta Huttu  

9.9. 16+2 Pekka Torvinen Martta Huttu  

7.10. 10+3 Pekka Torvinen Martta Huttu  

11.11. 10+2 Pekka Torvinen Martta Huttu  

27.11. 14+4 Pekka Torvinen Martta Huttu vaalikokous 

9.12. 16+1 Heikki Karvinen Martta Huttu osa viroista jaossa 

 

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään. 
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13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA 

 

Kunniamerkit  Ei jaettu vuonna 2014. 

Ansiomerkit   Juho Eskelinen 

   Heikki Karvinen 

   Samuli Rantala 

Harrastusmerkit  Kaisa Kortelainen (kevät) 

   Katri Parviainen (kevät) 

   Manuel Ackermann (syksy) 

   Satu Tahvanainen (syksy) 

Lipunkantaja  Olli Salminen   

Varalipunkantaja  Piia Pekonen 

Seniorikannu  Martta Huttu 

KyO-KO kuppi  Janne Kangaskesti 

Emännän pienoisavain  Anna Eronen 

   Leena Pohjamo 

Värienkanto-oikeus  Juhana Maijanen (Wiipurilainen Osakunta) 

   Georg Rainer Treufeldt (Korp! Vironia) 

 

 

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

 

Inspehtori   Kari Rummukainen 

Kuraattori   Pekka Torvinen 

Varakuraattori  Heikki Karvinen 

Sihteeri   Martta Huttu 

Taloudenhoitaja  Niklas Junell 

Isännät   Manuel Ackermann 

Samuli Rantala 

Emännät   Maria Sormunen 

Outi Tiainen 

Toiminnanohjaaja  Anna Eronen   

Tiedotussihteeri  Jarkko Kontiainen 
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Fuksimajurit  Santeri Matikka 

   Noora Matilainen 

Vuosijuhlamestarit  Maria Sormunen (kevät, eli vuoden 2014 vuosijuhla) 

Anna Eronen (syksy, eli vuoden 2015 vuosijuhla) 

Arkiston- ja kirjastonhoitaja Santeri Matikka 

Historioitsija  Janne Kangaskesti 

Kulttuurisihteeri  Kaisa Kortelainen 

Ekskursiomestari  Juho Eskelinen 

Kv-sihteeri   Manuel Ackermann 

Maakuntasihteeri  Olli Salminen 

Vaalipäällikkö  Juho Eskelinen 

Valokuvaajat  Janne Kangaskesti 

   Milla Nissinen 

   Karri Rasinmäki 

Kappalainen  Emmi Torikka 

Liikunnanohjaaja  Manuel Ackermann 

Puukellon päätoimittajat  Iris Pitkänen 

   Satu Tahvanainen 

Puukellon toimitussihteerit Iris Pitkänen 

   Satu Tahvanainen 

Nettivastaava  Karri Rasinmäki 

Asuntovastaavat  Hanna Pirhonen (Patola) 

   Heidi Pikkarainen (Vallila) 

Apuisännät   Paola El-Khoury 

   Toni Juvonen 

   Janne Kangaskesti 

   Sirkku Kouki 

   Matti Kuivalainen 

   Helmi Liikanen 

   Olli Salminen 

   Niko Tuhkanen 

Apuemännät  Martta Huttu 

   Helmi Liikanen 

   Riina Miettinen 
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   Milla Nissinen 

   Katri Parviainen 

   Heidi Pikkarainen 

   Maija Sippo 

   Satu Tahvanainen 

   Tiina Vaittinen 

   Hinni Vo 

   Ngan Nina Vo 

Osakuntaneuvosto  Juho Eskelinen 

   Santeri Matikka 

   Karri Rasinmäki 

   Olli Salminen 

Lisäksi osakuntaneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta 

kuraattori, varakuraattori, sihteeri, toiminnanohjaaja ja 

tiedotussihteeri. 

Toverineuvosto  Kari Rummukainen (virkansa puolesta) 

   Pekka Torvinen (virkansa puolesta) 

   Anna Eronen 

   Outi Tiainen 

   Antti Räty 

Laulunjohtajat  Juho Eskelinen 

   Milla Nissinen 

Asevastaava   Kimmo Solehmainen 

Toiminnantarkastajat  Harri Hietala 

   Arto Pohjamo 
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15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT 

 

Asuntotoimikunta  Hanna Ahtonen 

   Martta Huttu 

   Janne Kangaskesti 

   Outi Tiainen 

Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi 

toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja 

Vallilan asuntovastaavat.  

Vuosijuhlatoimikunta  Juuli Herttuainen 

   Kirsi Kauppinen 

   Outi Tiainen 

Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi 

toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta isäntä, 

emännät, toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja  

kappalainen. 

Puukellon toimituskunta  Rosa Aamunkoi 

   Janne Kangaskesti 

   Kaisa Kortelainen 

   Santeri Matikka 

   Nelli Tiainen 

Kv-toimikunta  Janne Kangaskesti 

   Outi Tiainen 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta Heidi Pikkarainen 

   Satu Tahvanainen 

   Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta 

   fuksimajurit. 

Laulukirjatoimikunta  Heikki Karvinen 

Manuel Ackermann 

   Juho Eskelinen 

   Janne Kangaskesti 

   Santeri Matikka 

   Outi Tiainen 

   Pekka Torvinen 
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Kerhojen puheenjohtajat 

Gourmet-kerho  Rosa Aamunkoi 

Pekka Torvinen 

Juristikerho   Sofia Shah 

Maanpuolustuskerho  Kerho vietti välivuotta vailla toimintaa. 

Spielka   Manuel Ackermann 

Purjehduskerho  Hanna Ahtonen 

Saunakerho   Janne Kangaskesti 

 

 

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ  

 

Huoneistotoimikunta (HTK) Antti Räty (puheenjohtaja) 

   Santeri Matikka (sihteeri) 

   Samuli Rantala (klubiemäntä) 

Kiinteistö Oy Artti  Jani Renvall 

   Anna Loimusalo (varajäsen) 

Kiinteistö Oy Osakunta  Arto Pohjamo 

Ylioppilasasuntosäätiö  Matti Kuivalainen 

Artin Säätiö   Kaarlo Hakamies 

   Jani Renvall (vara-asiamies) 

    

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY) 

   Ei edustusta vuonna 2014. 

 

HYY:n Osakuntalainen Unioni Jarkko Kontiainen 

 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV) 

   Pekka Torvinen 

Karjalainen Nuorisoliitto  Outi Tiainen 

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta  Iris Pitkänen (sihteeri) 
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Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Niklas Junell 

   Outi Tiainen 

   Anna Eronen (varajäsen) 

   Pekka Torvinen (vuosikokousedustaja) 

Seniores Carelienses ry  Outi Tiainen 

Pääsky ry   Ei edustusta vuonna 2014. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2014 

Katso erillinen liite. 

 

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2014 

Katso erillinen liite. 


