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1. YLEISTÄ VUODESTA 2015
Vuosi 2015 oli Karjalaiselle Osakunnalle juhlan ja riemun vuosi monellakin tavalla. Osakunta täytti 110
vuotta, ja vuoden ehdoton kohokohta olikin vuosijuhlaviikko. Tuo helmikuun viimeinen viikko piti sisällään
monenmoisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joista monet toteutettiin yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa.
Tärkeimpänä tietenkin itse vuosijuhla Kalevalan päivänä 28.2., johon kuului päiväjuhla Uudella
ylioppilastalolla sekä iltajuhla Vanhalla ylioppilastalolla. Mukana juhlimassa oli parhaimmillaan
kolmisensataa henkeä ja tunnelma oli sen mukainen vielä seuraavan aamun sillikselläkin. Tarkemmin
vuosijuhlista voi lukea osiosta 2.2.

Merkkivuodet ja muut suuremmat huomionosoitukset näkyivät osakunnan arjessa muutenkin kuin vain
omana juhlavuotena. Kunniainspehtori Sakari Timonen täytti kunnioitettavat 100 vuotta maaliskuussa 2015,
minkä johdosta Karjalaisen Osakunnan ja sen Seniores Carelienses -seniorijärjestön edustajat kävivät häntä
onnittelemassa. Hänen muistamisekseen osakunta ja seniorit perustivat myös kunniainspehtorin nimeä
kantavan stipendin, jonka myöntämisperusteet Sakari Timonen sai itse määritellä. Stipendi jaettiin
ensimmäistä kertaa Karjalaisen Osakunnan Praasniekoissa marraskuussa 2015.

Osakunta oli juhlavuotenaan päättänyt valita uuden kunniajäsenen lähes kahden vuosikymmenen tauon
jälkeen ja kutsui kunniajäsenekseen folkloristi, filosofian tohtori Senni Timosen osoituksena hänen
ansioistaan kalevalamittaisen runouden tutkijana sekä karjalaisen kulttuurin edistäjänä. Merkittävän uran niin
Karjalaisessa Osakunnassa kuin akateemisessa maailmassa tehnyt Senni Timonen on osakunnan
ensimmäinen naispuolinen kunniajäsen.

Osakunnan kansainvälinen toiminta oli vähintään yhtä vireää kuin aiemminkin. Vappua vietettiin
perinteiseen tapaan Tartossa Korp! Vironian vieraana, ja kevääseen kuului tutusti myös V-Dalan Vårbal
Upsalassa. Marraskuussa kävi delegaatio uudemman kerran Virossa, onnittelemassa ystävyyskorporaatio
Vironiaa heidän 115. vuosijuhlassaan. Vastavuoroisesti kävivät edustajat ulkomaisista ystävyysjärjestöistä
Karjalaisen Osakunnan vieraana niin vuosijuhlissa kuin Praasniekoissakin.

Karjalaisen Osakunnan vuoteen 2015 mahtui siis paljon ilonaiheita, joista vähäisin ei ole se riemastus, joka
johtuu osakuntaan kirjautuneiden uusien fuksien määrästä. Vuonna 2015 uusia tulijoita oli enemmän kuin
vuosiin, ja myös uusien innokkaiden osakunta-aktiivien lukumäärä ja aktiivisuus on pantu tyytyväisenä
merkille vanhempien osakuntalaisten ja koko DG:n osakuntayhteisön keskuudessa.

Kokonaisuutena Karjalaisen Osakunnan 110. toimintavuosi oli siis juuri sellainen kuin juhlavuodelta odottaa
saattaa.
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2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti

31.1. Virkailijanvaihtokaronkka
Osallistujamäärä: 19 henkilöä
Virkailijanvaihtokaronkka aloittaa osakuntavuoden pöytäjuhlakauden ja sen puitteissa juhlistetaan uusia sekä
väistyviä virkailijoita. Tapahtuma on virkailijoille ilmainen ja on hyvä mahdollisuus uudelle isännistölle ja
emännistölle oppia pöytäjuhlien järjestämistä.

17.2. Laskiaissaunailta DG:n osakuntien kesken
Osallistujamäärä: 40 hlö
Kattosaunalle kokoonnuttiin kolmen osakunnan voimin laskiaisen viettoon.

18.2. Tanssiharjoitukset
Osallistujamäärä: 40 henkilöä
Osakunnallamme vietettiin tanssiharjoituksia, jonne kokoontui lisäksemme ihmisiä sekä Savolaisesta että
Kymenlaakson Osakunnasta. Harjoittelimme perinteisiä akateemisia vuosijuhlatansseja.

23.2. Vuosijuhlaviikon maanantai: Aivolaava
Osallistujamäärä: 20 henkilöä
Vuosijuhlaviikon aloitti ensimmäinen yhteistapahtumamme Savolaisen Osakunnan kanssa heidän tiloissaan
olleella Aivolaavalla, jossa ihmiset pitivät erilaisia lyhyitä esitelmiä hyvin erilaisista aiheista. Kunkin
esitelmän jälkeen aiheesta keskusteltiin lyhyesti kahvikupillisten ääressä.
24.2. Vuosijuhlaviikon tiistai: 2. Tanssiharjoitukset ja ekskursio Slava! – esityksen ennakkoon
Osallistujamäärät: Tanssiharjoitukset 60 henkilöä ja ennakko myös 60 henkilöä.
Toisia tanssiharjoituksia tanssittiin Uudella Ylioppilastalolla Savolaisen Osakunnan Soitannallisen Seuran
säestämänä. Perinteisten akateemisten tanssien lisäksi oli mahdollisuus oppia muitakin tansseja kuten
jenkkaa. Samaan aikaan Kansallisteatterissa oli joukko osakuntalaisia sekä molempien osakuntien
seniorijäseniä

katsomassa

Slava!

–

esityksen

ennakkoa,

jonne

pääsimme

yhteistyöhintaan

osakkeenomistajina.

4

25.2. Vuosijuhlaviikon keskiviikko: Piirakkatalkoot
Osallistujamäärä: 10
Toisen emäntämme johdolla tehtiin piirakoita lauantaina cocktail-tilaisuutta varten ja monille tämä olikin
ensimmäinen kerta kun pääsi tutustumaan tämän perinneherkun tekemisen saloihin.

26.2. Vuosijuhlaviikon torstai: Kulissikierros Kansallisteatterissa ja laulukirjan julkaisutilaisuus
Osallistujamäärä: Kierros 10 henkilöä ja julkaisutilaisuus 20.
Iltapäivällä oli mahdollisuus päästä opastetulle kulissikierrokselle Kansallisteatteriin ja asiantunteva esittelijä
kertoi samalla sekä rakennuksen että itse teatterin historiasta. Illalla oli vuorossa uunituoreen laulukirjamme
julkaisutilaisuus omalla osakunnallamme. Siellä oli pientä tarjoilua ja mahdollisuus tutustua sekä ostaa uusin
laulukirjamme.

27.2. Vuosijuhlaviikon perjantai: Kansainväliset ystävyyssitsit
Osallistujamäärä: 56 henkilöä
Päivää ennen vuosijuhliamme juhlittiin yhdessä ulkomaisten ystävyysjärjestöjemme edustajien kanssa
pöytäjuhlien merkeissä osakuntamme tiloissa. Meille oli saapunut vieraita Virosta Korp! Vironiasta ja
Ruotsista Västmanlands-Dala Nationista. Savolaisen Osakunnan ystävyysjärjestöistä oli edustajia paikalla
Virosta Korp! Fraternitas Esticasta sekä Korp! Indlasta. Juhlimme samalla ystävyyssopimustemme 85vuotisjuhlaa kun sekä meidän ja Korp! Vironian että SavO:n ja Korp! Fraternitas Estican
ystävyyssopimusten solmimisesta tuli helmikuussa kuluneeksi 85 vuotta.

28.2. Vuosijuhlapäivä: päiväjuhla, cocktail-tilaisuus ja iltajuhla
Osallistujamäärät: 90, 200 ja 281.
Päiväjuhlassa jaettiin molempien osakuntien stipendejä, kunnianosoituksia ja arvomerkkejä. Ohjelmassa oli
myös musiikkiesityksiä sekä kuraattorien puheet. Cocktailtilaisuudessa kuraattorit vastaanottivat
tervehdyksiä vuosijuhliimme saapuneilta edustajilta ylioppilaskunnista, eri osakunnista, ulkomaisista
ystävyysjärjestöiltä sekä muilta järjestöiltä. Näitä kahta juhlaa vietettiin Uudella ylioppilastalolla. Iltajuhlaa
eli vuosijuhlaa saapui viettämään miltei 300 henkeä Vanhalle ylioppilastalolle. Ohjelmassa oli musiikkia,
puheita ja muuta akateemiseen vuosijuhlaan perinteisesti kuuluvaa.

1.3. Sillisaamiainen ja saunailta
Osallistujamäärä: 110 ja 40 henkilöä.
Sillisaamiaista vietettiin meidän osakuntamme tiloissa ja sinne kokoontui huikeat yli sata henkeä. Tarjolla oli
maittavaa ruokaa, juomaa ja lauluja. Iltapäivällä vielä juhlimista jatkaneet henkilöt siirtyivät kattosaunalle
saunomaan ja viettämään aikaa.
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28.3. Senioripäivälliset
Osallistujamäärä: 23 henkilöä
Osakunnallemme saapui joukko seniorijäseniämme juhlimaan akateemisen pöytäjuhlan merkeissä ja
tutustumaan tämän hetken aktiivisiin osakuntalaisiin ja kuulemaan, mitä osakunnalla tapahtuu.

24.4. Herrikset
Osallistujamäärä: 10 henkilöä
Naiset järjestivät miehille juhlat meksikolaisen teeman mukaan. Ohjelmassa oli tortillojen syömistä, sauna ja
muuta pientä ohjelmaa.

9.5. Euroviisusitsit (yhdessä KyO:n & WiO:n kanssa)
Osallistujamäärä: 21 henkilöä
Perinteiset yhteiset kevätsitsit vietettiin tällä kertaa Euroviisu-teemalla ja illan menu olikin koottu ympäri
Eurooppaa

teeman

mukaisesti.

Ohjelmassa

oli

tietokilpailu

menneistä

viisukappaleista

sekä

pukeutumiskilpailu johon kaikki paikalla olleet olivat panostaneet hienosti.

15.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat ja 16.8. juhlien sillisaamiainen
Osallistujamäärä: 62 henkilöä ja 25 henkilöä
Kesän loppumista juhlittiin jälleen viiden osakunnan yhteisin juhlin. Mukana olivat lisäksemme Savolainen,
Kymenlaakson ja Wiipurilainen Osakunta sekä Östra-Finlands Nation. Iltajuhlaa vietettiin Uudella
ylioppilastalolla ja seuraavan päivän sillisaamiaista meidän tiloissamme. Järjestelyistä vastasivat kaikki
osakunnat yhdessä.

4.9. Kaudenavajaiset (yhdessä KyO:n & WiO:n kanssa)
Osallistujamäärä: 45 henkilöä
Kaudenavajaisiin kokoontuu kaikkien kolmen osakunnan ihmisiä vaihtamaan kuulumisiaan kesätauon
jälkeen ja tarjolla oli pientä purtavaa, esiintymään oli saatu myös Wiipurilaisen Osakunnan jäsenten oma
bändi. Paikalle oli myös uskaltautunut ensimmäisiä fuksejakin.

23.9. Fuksiaiset (yhdessä KyO & WiO kanssa)
Osallistujamäärä: 40 henkilöä
Fuksiaisten ohjelmassa oli kaupunkisuunnistusta erilaisten tehtävärastien kera ja fuksit jaettiin ennen
suunnistuksen alkua joukkueeseen osakunnittain. Rasteja oli kaikilta osakunnilta, samoin joukkueita. Illan
lopuksi julkistettiin voittaja, joka onneksemme oli meidän fuksijoukkueemme. Jatkoille kokoontui myös
vanhempia osakuntalaisia tutustumaan uusiin fukseihin.
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9.10. Fuksisitsit (yhdessä WiO:n kanssa)
Osallistujamäärä: 55 henkilöä
Fuksisitsejä vietettiin yhdessä Wiipurilaisen Osakunnan kanssa ja paikalle oli kokoontunut ennätysmäärä
fukseja, kun miltei puolet osallistujista oli fukseja. Akateemisen pöytäjuhlan lomassa käytiin läpi niihin
liittyvää etikettiä ja toimintatapoja, runsaalla laulamisella myös opetettiin fukseja laulun saloihin.

14.11. Praasniekat
Osallistujamäärä: 56 henkilöä
Parin vuoden tauon jälkeen praasniekkoja, osakuntamme kakkosjuhlaa, vietettiin omissa tiloissa ja tarjolla
oli jälleen herkullinen karjalainen pitopöytä. Ohjelmassa oli musiikkia, puheita ja miltei parinkymmenen
vuoden tauon jälkeen myönsimme kunniajäsenyyden seniorijäsenellemme Senni Timoselle. Paikalle olikin
Sennin lisäksi tullut kiitettävä määrä seniorijäseniä todistamaan tätä hienoa hetkeä.

2.12. Daamarit
Osallistujamäärä: 15 henkilöä
Miehet järjestivät naisille illallisen tositeeveeteemalla. Ohjelmassa oli hyvän ruuan lisäksi erilaisia kilpailuja
ja täydellisen karjalaisnaisen etsintää.

6.12. Itsenäisyyspäivä
Osallistujamäärä: 15–30 henkilöä
Itsenäisyyspäivän vietto alkoi päivällä juhlalla, jossa jaettiin fukseille osakuntanauhat ja civiksille
harrastusmerkkejä. Ohjelmassa oli myös musiikkia sekä kakkukahvit. Sen jälkeen osa siirtyi juhlabrunssille
viereiseen ravintola Perhoon. Iltapäivällä osallistuimme lippujemme kera Ylioppilaiden soihtukulkueeseen,
jonka jälkeen osakunnallamme oli kutsuttu vieraiksi pohjalaisia osakuntia. Ohjelmassa oli glögin juontia
sekä itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton seuraaminen.

2.2 Vuosijuhlat

Tänä vuonna vietimme 110. vuosijuhliamme. Jo vuotta ennen juhlia olimme tehneet yhteisen päätöksen
Savolaisen Osakunnan kanssa, että yhteisestä historiastamme ja läheisistä väleistämme johtuen haluamme
viettää 110.vuosijuhliamme yhdessä ja järjestää paljon ohjelmaa. Vuosijuhlien voikin ajatella jakautuneen
koko vuosijuhlaviikolle, kun ohjelmaa oli järjestetty maanantaista sunnuntaihin asti.

Maanantaina aloitimme Savolaisella Osakunnalla Aivolaavan merkeissä, jossa oli osakuntalaisten pitämiä
lyhyitä esitelmiä ja näihin aiheisiin liittyvää keskustelua. Tiistaina oli vuorossa toiset tanssiharjoitukset, joita
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tahdittamaan saapui Savolaisen Osakunnan Soitannallinen Seura eli tuttavallisemmin SOSSu. Samaan aikaan
oli myös mahdollisuus päästä katsomaan ennakkonäytöstä esityksestä Slava! Kunnia Kansallisteatterissa.
Molemmat osakunnat omistavat osakkeita Kansallisteatterista ja näin ollen luonnollisesti halusimme sen
osaksi vuosijuhlaviikkoamme. Keskiviikkona oli piirakkatalkoot, joissa oli mahdollisuus päästä tekemään
karjalanpiirakoita lauantain cocktailtilaisuutta varten. Oli tärkeää, että tarjoaisimme juhlissa itse tehtyjä
piirakoita, koska se kuuluu perinteisiin varsinkin meillä Karjalaisessa Osakunnassa. Torstaina oli meidän
laulukirjamme julkaisutilaisuus, jossa oli mahdollisuus ostaa painotuore laulukirja itselleen valmiiksi
viikonlopun juhlia varten. Samanaikaisesti järjestettiin kulissikierros Kansallisteatterissa. Perjantaina
vietettiin kansainvälisiä sitsejä, jonne oli saapunut edustajia neljästä eri ulkomaalaisesta järjestöstä. Ruotsista
oli saapunut ystäviämme Västmanlands-Dala Nationista ja Virosta meidän ystäviä Korp! Vironiasta että
SavO:n ystäviä Korp! Fraternitas Esticasta ja Korp! Indlasta. Halusimme toivottaa vieraat tervetulleeksi
vuosijuhliimme sitsien muodossa ja näin heillä oli myös parempi mahdollisuus tutustua meihin ennen
seuraavan päivän suuria juhlia. Juhlimme samalla myös ystävyyssopimusten juhlaa, kun meidän ja Korp!
Vironian sekä SavO:n ja Korp! Fraternitas Estican ystävyyssopimusten solmimisesta tuli helmikuussa
kuluneeksi 85 vuotta.

Lauantaina olivat vuorossa varsinaiset viralliset juhlat ja päivä aloitettiinkin hyvissä ajoin päiväjuhlan
merkeissä

Uudella

ylioppilastalolla.

Päiväjuhlassa

jaettiin

stipendejä,

ansiomerkkejä

ja

muita

huomionosoituksia. Molempien osakuntien kuraattorit myös pitivät puheenvuoronsa ja kuulimme myös
erilaisia musiikkinumeroita. Päiväjuhlan lopuksi oli kakkukahvien vuoro. Ennen iltajuhlaa oli vuorossa
cocktailtilaisuus Uudella ylioppilastalolla, jossa edustajilla oli mahdollisuus esittää tervehdyksensä. Edustajia
olikin saapunut runsaasti eri osakunnista, ulkomailta, ylioppilaskunnista sekä muista yhteistyöjärjestöistä.
Cocktailtilaisuuden jälkeen olikin aika siirtyä varsinaiseen juhlaan Vanhalle ylioppilastalolle. Iltajuhla
noudatteli totuttua vuosijuhlien

akateemista pöytäjuhlakaavaa, mutta

ohjelmanumeroissa

nähtiin

modernejakin sävyjä. Ohjelmassa oli perinteisesti puheita, musiikkia ja kunniamerkkien jako. Modernimpaa
osastoa oli humoristinen tanssiesitys sekä vuosijuhlamestareiden illan lopussa pitämä haastattelukierros eri
vieraiden keskuudessa. Juhliin oli saapunut melkein 300 henkeä ja tunnelma oli lämmin ja juhlava. Jatkoja
vietettiin Uudella ylioppilastalolla ja seuraavana aamuna sillisaamiainen katettiin Domus Gaudiumille.
Sillisaamiaiselle saapui 110 henkeä, joka on varmasti suurimpia määriä mitä tiloissa on nähty. Ruoan lisäksi
ohjelmassa oli laulua ja bingoa. Vuosijuhlaviikko huipentui saunailtaan Domus Gaudiumin kattosaunassa ja
siitä olikin hyvä laskeutua juhlavan ja historiallisen viikon jälkeen takaisin arkeen.

2.3 Praasniekat
Karjalaisen Osakunnan perinnejuhlaa Praasniekkoja vietettiin lauantaina 14.11. osakuntamme tiloissa Domus
Gaudiumilla. Tunnelma oli tiivis, mutta juhlava, sillä vieraita saapui pöytään 56 henkilöä. Paikalla oli niin
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fuksien, civisten ja edustajien lisäksi myös inspehtori sekä runsas joukko osakuntamme senioreita. Illan
aikana saimme nauttia karjalaisen pitopöydän antimista ja mieleenpainuvista musiikkiesityksistä. Lisäksi
kuluneen vuoden kappalainen Olli Salminen piti perinteisen saarnan osakuntalaisille. Ehkä hienoimpana
hetkenä

Praasniekoilla

voimme

pitää

kunniajäsenyyden

myöntämistä

seniori

Senni

Timoselle,

kunniainspehtorimme tyttärelle. Loppuillasta jaettiin myös virallinen kunniainspehtori Sakari Timosen
nimikkostipendi sekä muutama hieman epävirallinenkin stipendi. Tuttuun tapaan pöytäjuhla päättyi lähellä
keskiyötä, ja jatkot kestivät aamuun asti.

2.4 Emännistö
Osakunnan emäntinä toimivat vuonna 2015 Satu Tahvanainen ja Manuel Ackermann.

Alkuvuosi alkoi hyvin, apuemäntien vuorot saatiin jaettua suhteellisen helposti ja ensimmäisiin juhliin oli
riittävästi aikaa. Vuonna 2015 apuemännillä oli hieman enemmän vuoroja aikaisempiin vuosiin verrattuna,
mikä johtui mm. isoista vuosijuhlista.

Apuemäntien joukosta löytyi muutama ensikertalainen. Heidän perehdytys ei kuitenkaan tuottanut ongelmia
ja etenkin kevään osalta pidettiin huolta siitä, että samassa vuorossa olisi aina myös vähintään yksi
kokeneempi apuemäntä.

Virkailijanvaihtokaronkan

jälkeen

kevään

suurimmat

tapahtumat

liittyivät

110-vuotisjuhliin.

Vuosijuhlaviikonloppu lähti käyntiin kv-sitseillä, joihin tarvittiin lähes kaikki emännistön apuvoimat.
Kymenlaakson Osakunnan kanssa oli jo aiemmin sovittu sillisvaihdosta, joten Karjalaisen ja Savolaisen
Osakunnan 110-vuotisjuhlien sillis, jossa oli yli 100 osallistujaa, oli pääsääntöisesti KyO:n emännistön
järjestämä, mutta me hoidimme luonnollisesti ostokset ja ohjeet etukäteen. Silliksellä DGO:n keittiön
kapasiteetit joutuivat kovalle koetukselle, kun luultavasti ensimmäistä kertaa ruokittiin yli 100 henkilöä.

Loppukevät koostui senioripäivällisistä, tilintarkastuskaronkasta sekä DGO:n ja KSO:n yhteissitseistä. DG:n
osakunnat osallistuivat myös yhteisvoimin suursitseihin senaatintorilla. Karjalaisten emännillä oli tuolloin
vastuu yli 60 henkilön pääruoasta.

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.
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Syksyn tärkeimpiin tapahtumiin kuuluivat fuksisitsit, joita järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä
Wiipurilaisen Osakunnan kanssa. Molempien osakuntien emännistöt toimivat sujuvassa yhteistyössä ja yli 50
vierasta sai maukkaan kolmen ruokalajin illallisen. Syksyn alussa DGO:lla järjestettiin myös itäsuomalaisten
kesäjuhlien sillisaamiainen, josta karjalaisilla oli päävastuu. Vuoden viimeinen suuri puristus oli marraskuun
puolivälissä järjestetyt praasniekat. Praasniekkoihin oli luvassa täysi sali, eli runsaat 60 henkilöä, joille oli
tarkoitus valmistaa perinteinen karjalainen pitopöytä. Pari viikkoa ennen juhlia järjestettiin piirakkatalkoot,
joihin osallistui 6 henkilöä. Siellä valmistimme suussasulavia karjalanpiirakoita. Valtavat määrät
karjalanpaistia, sienisalaattia, rosollia, yms. mitä pitopöytään kuului, valmistettiin osittain jo edellisenä iltana
ja ruokaa riitti jopa kahdellekin santsikierrokselle!

2.5 Isännistö
Vuonna 2015 järjestettiin runsaasti monipuolisia tapahtumia, joiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
isännistö oli vahvasti mukana. Isännistön toimenkuvaan kuului suunnittelun lisäksi muun muassa juhlien
tarjoiluista ja turvallisuudesta vastaaminen, juhlatilojen järjestelyt sekä jatkojen järjestäminen. Monet
suuremmista tapahtumista toteutettiin yhteistyössä muiden DG:n osakuntien kanssa, joten näiden osakuntien
isännistöjen kanssa tehtiin tiivistä ja saumatonta yhteistyötä läpi koko kauden. Kokonaisuudessaan juhlat
onnistuivat isännistön näkökulmasta erinomaisesti.

Juhlien isännöinnin lisäksi Karjalaisen Osakunnan isännistö huolehti omalta osaltaan yhteisten
osakuntatilojen siisteydestä ja arkipäivien päivystämisestä. Lisäksi vuonna 2015 kiinnitettiin isännistön
osalta erityistä huomioita juhlien turvallisuustekijöihin miettimällä toimintaohjeita poikkeus- ja
häiriötilanteiden varalle ja osallistumalla HYY:n järjestämään koulutus- ja keskustelutilaisuuteen. Tuossakin
tilaisuudessa todettiin DGO:lla asioiden olevan varsin mallikkaasti osakuntien osalta.

Kaikki isännistön jäsenet hoitivat osansa aktiivisesti ja hyvin. Vastuuta jaettiin hieman enemmän
kokeneemmille apuisännille, ja isännät itse tekivät työnkuvan mukaan suurimman osan isännistön
työtehtävistä.

Lisäksi

isännät

aloittivat

suunnitteluprojektin

mahdollisen

isännän

kunniamerkin

toteuttamiseksi.

Karjalaisen Osakunnan vastuu yhteisten tilojen päivystyksestä olivat keväällä viikoilla 4, 7, 9, 14, 17 ja 20
sekä syksyllä viikoilla 36, 39, 42 ja 46.

Vuonna 2015 isäntinä toimivat Jarkko Kontiainen ja Karri Rasinmäki. Apuisäntinä toimivat Olli Salminen,
Samuli Rantala, Janne Kangaskesti, Jani Parviainen sekä Noora Matilainen.
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3. MAAKUNTATOIMINTA
Vuonna 2015 maakuntasihteeri järjesteli osakunnan kesäretkeä Valtimolle yhdessä Valtimon kunnanjohtajan
kanssa. Retken varsinainen järjestäminen peruuntui valitettavasti vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syksyllä
järjestelyt aloitettiin myös Pohjois-Karjalan kansanedustajien kutsumiseksi osakuntatiloihin vierailulle, mutta
tämäkin tilaisuus peruuntui aikataulujen yhteensopimattomuuden vuoksi. Asiaan päätettiin palata vuoden
2016 puolella.

Maakuntasihteeri kävi edustamassa Karjalaista Osakuntaa ja onnittelemassa rehtoria maamme toiseksi
vanhimman suomenkielisen lukion 150-vuotisjuhlissa Joensuussa 4.9.2015.

Vuonna 2015 maakuntasihteerinä toimi Jarkko Kontiainen.

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kv-sihteerinä toimi 2015 Manuel Ackermann.

Karjalaisella Osakunnalla on kolme ystävyysosakuntaa. Korp! Vironia Virossa, V-Dala Nation Uppsalassa
sekä Helsingkrona Nation Lundissa

Vuoden 2015 suurin tapahtumamme oli luonnollisesti 110-vuotisjuhlat yhdessä Savolaisen Osakunnan
kanssa. Saimme vastaanottaa peräti 12 vierasta Uppsalan Västmanlands-Dala Nationista sekä neljä vierasta
Korp! Vironiasta. Lisäksi samoissa juhlissa oli myös mukana Savolaisen Osakunnan yhdeksän kansainvälistä
vierasta Virosta. Kansainväliset vieraat osallistuivat Vanhalla ylioppilastalolla järjestettyyn vuosijuhlaan
sekä Domus Gaudiumin sillikseen. Tämän lisäksi järjestettiin vuosijuhlaa edeltävänä iltana niin kutsut kvsitsit Domus Gaudiumin osakuntatiloissa. Kv-sitsit järjestettiin ensisijaisesti kv-vieraille, jotta he voisivat
hieman rennommissa tunnelmissa tutustua Karjalaisen ja Savolaisen Osakunnan aktiivijäseniin ja nauttia
perinteisten suomalaisten vuosijuhlien lisäksi myös ylimääräisistä sitseistä. Kv-sitsit kehuttiin niin illan
aikana kuin vielä kuukausia myöhemminkin.
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Tarttoon suunnattiin jälleen kertaan vapunviettoon. Osallistujia oli tänä vuonna yhteensä kahdeksan ja Korp!
Vironian jäsenet huolehtivat meidän edustajista varsin hyvin! Toukokuun puolivälissä neljä osakuntalaista
suuntasi Uppsalaan Vårbaliin ja pääsivät nauttimaan ja ihmettelemään ruotsalaista juhlakulttuuria.

Syksyllä kakkosjuhlaamme praasniekkoihin osallistui kaksi V-Dala Nationin edustajaa, jotka molemmat
olivat ensikertalaisia vieraita. Marraskuun lopussa Korp! Vironian 115-vuotisjuhliin osallistui neljä
Karjalaisen Osakunnan edustajaa. Vironian vuosijuhlat järjestettiin tällä kertaa Tallinnassa.

5. FUKSITOIMINTA
Vuonna 2015 fuksimajureina toimivat Kirsi Kauppinen sekä Jarkko Kontiainen. Molemmat fuksimajurit
olivat heti virat saatuaan samaa mieltä siitä, että osakunnan rekrytointiin on panostettava edellisvuosia
enemmän ja näkyvyyttä lisättävä ja pystyttävä tarjoamaan kiinnostavaa toimintaa maakunnasta tuleville
fukseille. Lisäksi haluttiin tehdä myös tiiviisti yhteistyötä Domus Gaudiumin muiden osakuntien kanssa.
Näissä merkeissä kolmen osakunnan fuksivastaavat kokoontuivatkin jo keväällä 2015 pohtimaan tulevan
syksyn toimintasuunnitelmaa ja erilaisia tapahtumia.

Yksi kevään vastuualueista oli yliopiston, osakunnan ja opiskelijaelämän esittely Joensuun lyseon lukiolle
22.4. Kesällä 2015 fuksimajureiden vastuulla oli lähinnä fuksilehtemme fuksi–Puukellon kirjoittaminen ja
levittäminen. Lehdestä tuli tekijöidensä näköinen ja sitä jaettiin niin kaikille asuntoa hakeneille, kuin myös
pitkin syksyä osakunnalla käyneille.

Syksyn fuksitoiminta pärähti heti vahvasti käyntiin yliopiston avajaiskarnevaaleilla 31.8.2015. Tarjolla oli
hyviä makeisia, fuksi– Puukelloja, paljon hyvää mieltä ja todella upea osakunnan polaroideilla koristeltu
sermi. Osakunnan piste keräsikin paljon kävijöitä, ja ennen kaikkea useat maakunnasta tulleet fuksit
ilmaisivat kiinnostuksensa osakuntamme toimintaan. Lisäksi esittely tavoitti useita vanhempia opiskelijoita,
jotka eivät vielä olleet liittyneet osakuntaan fuksivuotenaan.

Avajaiskarnevaalien jälkeen tapahtui sellaista, mitä kumpikaan fuksimajuri ei olisi osannut kuvitella: hyvän
ilmapiirin ja mielettömän yhteishengen turvin saimme houkuteltua osakunnan tapahtumiin ennätysmäärän
fukseja. Kaikki alkoi fuksipiknikistä sunnuntaina 6.9. Edellisvuonna tapahtuma ei kerännyt yhtään fuksia
koolle, mutta tänä vuonna paikalle saapui 10 rohkeaa fuksia. Sään vuoksi piknik vietettiin osakunnan tiloissa
ruokia napostellen ja osakunnasta sekä opiskelusta yleensä rennosti jutustellen.
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Seuraava tapahtuma olikin isoin koitoksemme, DGO:n yhteiset fuksiaiset 23.9. Fuksimajureina häkellyimme
karjalaisten fuksien osallistujamäärästä, joita oli paikalla jopa 11! Jopa vanhemmat osakuntalaiset koettivat
muistella, milloin viimeksi olisi näin suurella joukolla osallistuttu Domus Gaudiumin fuksiaisiin.
Fuksiaisissa oli tarjolla monenlaisia rasteja, niin sisä- kuin ulkotiloissa, ja lopulta tiukan pistelaskun jälkeen
voittajaksi selviytyi toinen karjalaisten joukkueista. Parempaa tunnelmaa ei olisi voinut olla.

Jos kuvittelimme fuksiaisten räjäyttäneen pankin, olimme täysin väärässä. Perjantaina 9.10. vietimme
yhdessä Wiipurilaisen Osakunnan kanssa fuksisitsejä, jotka olivat kaikille fukseille ilmaisia. Päädyimme
yhteissitseihin, koska edellisten vuosien perusteella fuksisitsit ovat olleet meidän osakunnallamme vähiten
ihmisiä kiinnostavat sitsit. Tänä vuonna olimme sitten täysin väärässä, kun lopullinen osallistujamäärä oli
piirua vaille 60, eli täysin tilojen maksimikapasiteetin rajamailla. Karjalaisia fukseja oli paikalla 18, sekin
täysin ennenkuulumaton määrä! Emme voineet fuksimajureina olla kuin sanattomia siitä osanoton ilosta ja
meiningistä, mitä tuona iltana koettiin. Kaiken kaikkiaan aivan huikeaa.

Syksyn fuksitoimintaan kuului myös kaksi muuta erillistä tapahtumaa. Fuksimajuri Kirsi Kauppinen lähti
edustamaan kaikkia osakuntia yhdessä Etelä-Pohjalaisen Osakunnan fuksivastaavan kanssa Aalto yliopiston
Tekniikan korkeakoulun Stadisuunnistus-fuksitapahtumaan. Aalto yliopiston Otaniemen kampuksen fuksit
kiersivät joukkueissa pitkin Helsinkiä suorittaen erilaisia rasteja, ja osakuntien rastilla halusimme tuoda
osakuntaelämää tutuksi myös aaltolaisille. Rastimme saikin paljon mielenkiintoa, ja jatkoilla saimme kuulla
myös kehuja.

Toinen erillinen tapahtuma olikin suuriin mittoihin paisunut HYY:n Fuksiseikkailu, joka keräsi yli 2000
fuksia kiertelemään rasteja ympäri Helsinkiä. Myös tässä tapahtumassa yhdistimme voimamme muiden
DG:n osakuntien kanssa, ja järjestimme maakuntatietoutta testaavan rastin. Tilaisuus mahdollisti osakunnista
kertomisen rennossa ilmapiirissä, ja koimme levittäneemme paljon oleellista tietoa.

Varsinaisia fuksi-iltoja ei syksyllä 2015 järjestetty, sillä tenttiviikkoja lukuun ottamatta fuksi- ja muita
osakuntatapahtumia riitti lähes jokaiselle viikolle läpi syksyn. Fuksipäivystys kuitenkin pyöri kuten ennenkin
syyskuun ajan Osakuntatiloissa tiistaista torstaihin joka viikko.

Pikkujoulut järjestettiin yhteistyössä DG:n muiden osakuntien kanssa. Perinteiseen tapaan fuksit
suunnittelivat ja toteuttivat juhlan varsin mallikkaasti. Erityisen ilahduttavaa oli fuksien lukumäärä; läpi koko
syksyn jatkunut aktiivinen ja innokas osallistuminen näkyi vuoden viimeisessäkin tapahtumassa ja panostus
fuksien puolelta pikkujoulujen ohjelmaan oli huikea.

Kyseisen

fuksimajurivuoden

ehdoton

kulminoitumispiste

oli

maakunnassa

järjestetty abikiertue.

Poikkeuksellisesti abikiertue jakaantui tänä vuonna erään lukion toiveesta myös joulukuun puolelle.
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Loppukiertue järjestettiin tuttuun tapaan tammikuussa. Kiertueemme koostui kahdeksasta eri lukiosta:
Joensuun lyseon lukio, Ilomantsin lukio, Lieksan lukio, Nurmeksen lukio, Kontiolahden lukio, Juuan lukio,
Joensuun normaalikoulun lukio sekä Joensuun yhteiskoulun lukio. Kiertueen pääpointteja oli Helsingin
yliopiston sekä osakuntamme esittely.

Virkamme alussa halusimme tehdä fuksivuodesta 2015 unohtumattoman, ja siinä onnistuimmekin.
Halusimme tavoittaa myös vanhempia opiskelijoita ja houkutella heidätkin osakuntaan, missä onnistuimme
yli odotusten. Fukseja osallistui jokaiseen tapahtumaan, ja ottipa osa fukseista jopa virkojakin. Lyhyesti
sanottuna; fuksivuosi oli kaiken kaikkiaan mielettömän onnistunut!

6. ASUNTOTOIMINTA
Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallila, Patola ja Domus Academica)
jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2015 toimi
varakuraattori Martta Huttu. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluivat Vallilan ja Patolan
asuntovastaavat sekä neljä osakunnan kokouksen valitsemaa jäsentä.
Asuntotoimikunta jakoi vuoden aikana kolme kertaa asuntoja. Ensimmäisen kerran asuntoja jaettiin kevään
asuntohaun yhteydessä. Varsinaisessa asuntohaussa kaikkia osakunnan asuntoja ei saatu jaettua, minkä
vuoksi asuntotoimikunta päätti järjestää kevään aikana toisen, niin kutsutun lisäasuntohaun. Kevään
asuntohakujen lisäksi asuntotoimikunta järjesti kesällä fuksiasuntohaun. Asuntoihin liittyvät keskeiset
käytännön asiat, kuten vuokrasopimukset ja asukaslistan ylläpidon, hoitivat asuntovastaavat: Vallilassa Iris
Pitkänen ja Patolassa Sara Jyrkinen.
Kevään ensimmäinen asuntohaku järjestettiin 11.2.–20.3. ja asuntojenjakokokous pidettiin 22. maaliskuuta.
Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 25, asuntoja jaettiin 24 ja jakamatta jäi 9 asuntoa.
Hakemuksensa lähettäneistä 23 sai ensimmäisenä hakutoiveenaan esittämänsä asunnon ja yksi toisena
hakutoiveena esittämänsä asunnon. Vain yksi asunnonhakija ei saanut haussa asuntoja, mikä johtui siitä, että
hän haki vain yhdentyyppistä asuntoa. Hakija myös asuu osakunnan asunnossa ja hänellä on vuokrasopimus
syksyyn 2016, joten yksikään hakija ei käytännössä jäänyt asunnotta. Suosituimpia asuntoja haussa olivat
Vallilan pienet yksiöt. Asuntoja jäi kuitenkin jakamatta sekä Vallilasta että Patolasta. Myös osa yleensä
asuntohaun suosituimmista asunnoista, Vallilan 17,5 neliön yksiöistä ja Patolan 42,5 neliön kaksioista, jäi
jakamatta. Varsinaisesta asuntohausta ei tullut valituksia.
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Jakamatta jääneiden asuntojen osalta lisäasuntohaku järjestettiin 8.4.–12.5. ja asuntojenjakokokous pidettiin
14. toukokuuta. Lisäasuntohaun kohdalla asuntotoimikunta päätti panostaa entistä enemmän tiedotukseen,
mikä tuotti tulosta. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 27 ja ensimmäisestä asuntohausta jakamatta
jääneet asunnot saatiin onnistuneesti jaettua. Myöskään lisäasuntohaun tuloksista ei valitettu.
Fuksiasuntohaku pyrittiin ajoittamaan siten, että suurin osa korkeakouluista olisi ehtinyt tiedottaa
opiskelijavalintojensa tulokset ennen hakuajan päättymistä, mutta toisaalta myös niin, että opiskelunsa
aloittavat eivät olisi vielä ehtineet vastaanottaa asuntoa muualta. Fuksiasuntohaku järjestettiin 16.6.–10.7..
Asuntohausta tiedotettiin osakunnan Internet-sivuilla, pohjoiskarjalaisessa sanomalehti Karjalaisessa sekä
osakunnan Facebook-sivuilla. Asuntotoimikunta käsitteli fuksiasuntohaun sähköpostien välityksellä
asuntotoimikunnan puheenjohtajan johdolla. Fuksiasuntohaussa jaettavana oli yhteensä 12 asuntoa, joista 6
Vallilassa sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus Academicalla.
Hakemuksia saapui yhteensä 20 ja kaikki asunnot saatiin jaettua, myös viime vuonna jakamatta jääneet
soluhuoneet. Ikävyyksiltä ei kuitenkaan fuksiasuntohaun osalta vältytty. Syyskuussa selvisi, että Postilta oli
heinäkuussa

varastettu

osakunnalle

suunnattua

postia

ja

joukossa

oli

ollut

ainakin

kaksi

fuksiasuntohakemusta. Asiasta lähetettiin hakijoille selvitykset, joissa pahoiteltiin tapahtunutta ja kehotettiin
heitä hakemaan asuntoa seuraavassa asuntohaussa. Asuntotoimikunta suositteleekin seuraavan vuoden
asuntotoimikuntaa huomioimaan asuntohaun yhteydessä hakijat, joiden hakemukset varastettiin.

Vuoden

2015

asuntotoimikunta

teki

muutamia

käytännön

muutoksia

asuntohakuun

ja

jonotuslistakäytäntöihin liittyen sekä päivitti asunto-ohjeistukset. Kevään asuntohakulomakkeeseen lisättiin
osakuntaan kirjoittautumisvuosi. Fuksiasuntohakulomaketta puolestaan muutettiin niin, että asuntotyyppien
kohdalla hakijaa pyydettiin numeroimaan hakujärjestys, mutta numeroimatta jättämistä ei tulkittu niin, että
kyseinen hakija ei olisi valmis ottamaan kyseistä asuntoa vastaan. Muutos helpotti asuntojenjakoa, koska sen
ansiosta kaikkia asuntotyyppejä voitiin tarjota kaikille hakijoille (pois lukien Domus Academica, jonka
asuntoja voitiin ehtojen mukaisesti tarjota vain Helsingin yliopistossa opintonsa aloittaville). Suurempi
uudistus koski jonotuslistakäytäntöä. Aikaisemmin jonotuslistat muodostettiin erikseen Patolaan ja Valillaan
haettavien asuntotyyppien mukaan, mutta nyt muodostettiin yksi yhteinen jonotuslista. Uudesta
jonotuslistasta jonotustilanne oli paremmin asuntotoimikunnan seurattavissa ja vapautuvien asuntojen
tarjoaminen oli asuntovastaavien mielestä selkeää. Muutoksen ansiosta saatiin myös vähennettyä sitä, että
jonottaja jäisi ilman asuntoa sen vuoksi, ettei ollut hakuvaiheessa merkinnyt lomakkeeseen kaikkia
asuntotyyppejä, joihin olisi valmis muuttamaan.
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7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta

Vuonna 2015 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Kaisa Kortelainen. Alla järjestetyt tapahtumat
ja muu toiminta:

24.1. Espoon louhisali: Ääniobservatorio (tutkivan ja kokeellisen elektronisen musiikin ilta)
Osallistujamäärä: yksi henkilö
9.4. Kansallisooppera: Émilie
Osallistujamäärä: neljä henkilöä
30.9. Teatteri Jurkka: Albert Camus - Putoaminen
Osallistujamäärä: kolme henkilöä
27.10 Kissakahvila
Osallistujamäärä: kolme henkilöä

Yhteisten

kulttuuriekskursioiden

lisäksi

kulttuurisihteeri

hoiti

virkaansa

välittämällä

HYY:n

kulttuurivastaavien sähköpostilistalle tulleita viestejä eteenpäin osakuntalaisille.

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Vuonna 2015 ekskursiomestari järjesti kolme ekskursiota. Helmikuun 20.päivä järjestettiin pitkään odotettu
ekskursio Fazerin tehtaalle. Ekskursiolle osallistui yhteensä 13 suklaanmaistelijaa. Saimme kuulla
mielenkiintoisen infopaketin Fazerin historiasta ja toiminnasta. Vierailun kohokohta oli kuitenkin
suklaansyöntihetki.

Toinen ekskursio järjestettiin tiedekeskus Heurekaan 8.10. Tällöin Heurekassa oli juuri avattu uusi Otatko
riskin? –näyttely. Heureka-vierailuun osallistui kuusi osakuntalaista. Aika vierähti tieteen ihmeellisessä
maailmassa nopeasti ja katsottavaa sekä hämmästeltävää riitti. Osakunnan pojat eivät meinanneet lähteä
millään pois Heurekasta ennen sulkemisaikaa.

Kolmas ja vuoden viimeinen ekskursio järjestettiin 16.12. Vantaan Flamingossa sijaitsevaan Prison Islandiin.
Tunnin kestävälle avovankilaseikkailulle osallistui viisi henkilöä. Tunnin aikana ratkottiin kahden ja kolmen
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henkilön porukoissa niin fyysisiä kuin henkisiä taitoja vaativia tehtäviä. Haastavia tehtäviä ratkoessa vankilaaika kului nopeasti.

Palaute ekskursioista oli positiivista. Vuonna 2015 ekskursiomestarina toimi Satu Tahvanainen.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta

Tänäkin vuonna kappalainen on tehnyt työtä muistuttaakseen osakuntalaisille, että ihminen ei elä yksin
leivästä. Tämä tapahtui järjestämällä yhteisosakuntalainen Liisankadun pyhiinvaellus 28.8. (16 henkeä) sekä
kappalaisen (ja juomaseuran) luostariolutilta 7.10. (8 henkeä). Lisäksi kappalaisen puhe oli perinteikkäästi
osana praasniekkoja 14.11.

Kappalaisena toimi vuonna 2015 Olli Salminen.

7.4 Liikunta

Vuonna 2015 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 erillistä ilmoittautumista (paitsi lomien aikana) tai säännöllistä osallistumista ei edellytetä.
Näin ollen kerääntyikin viikoittain noin 6–14 pelaajaa Kumpulassa ottamaan mittaa reikäpallosta.
Sählypelien tärkein asia on liikunta, joten huonoa itsetuntoa ei tule, vaikkei osaakaan heiluttaa mailaansa
maajoukkuepelaajien tavoin. Sen lisäksi vuoden 2015 aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat:

2.2. 49. Super Bowl (3 osallistujaa)
Liikuntakausi avattiin pehmeästi penkkiurheillen (pois lukien sählyvuorot) ja tutustuttiin tuohon
yhdysvaltalaisten kummalliseen käsitykseen jalkapallosta, jossa palloa pelataan lähinnä käsillä.

13.2. Kultyr utflykt (2 osallistujaa)
Liikuntaekskursio koki kansainvälisen tai ainakin kansanvälisen sykäyksen ja päätimme lähteä selvittämään,
mikä

niissä

suomenruotsalaisissa

ja

käsipallossa

on

niin

kiinnostavaa.

Kyseessä

siis

hyväntekeväisyyskäsipallo-ottelu reilusti naiset vastaan miehet teemalla.
17

31.3. Sulkapallokierros (4 osallistujaa)
Urheat osakuntalaiset kävivät testaamassa, onko palloa sulkiin katsominen ja paljonko pallolla täytyy olla
liike-energiaa, että se menee rei'istä läpi.

26.4. Minigolf-ekskursio (4 osallistujaa)
Oman elämänsä Tiger Woodsit testasivat, onko huopa oikeasti vihreämpää viereisillä radoilla ja mistä
löytyvät parhaat reiät.

14.5. Perinteinen jääkiekkokatsomo (osallistujamäärä ei tiedossa)
Perinteeksi muodostunut jääkiekon MM-kisojen välieräottelu Suomi - Tšekki hyvässä seurassa (myös
wiipurilaisten ja kymäläisten kanssa).

28.6. Yhteis(pyöräily)kulttuuri-ekskursio seniorien kanssa (3-8 osallistujaa)
Osallistuimme seniorijärjestömme Seniores Careliensesin järjestämälle kulttuurimatkalle Ainolaan ja
Järvenpäähän, tosin kovakuntoisempi nuoriso suoritti matkustamisen julkisen liikenteen sijasta turvautumalla
jokaisen kunnollisen opiskelijan kotoa löytyvään polkupyörään.

26.9. Kyykkä-treenit (3 osallistujaa)
Testasimme osakunnalle hankitun kyykkä-setin ja totesimme sen pelikelpoiseksi.

9.11. Megazone-excu (7 osallistujaa)
Päätimme ylläpitää maanpuolustustaitoja ja perehtyä tarkemmin tulevaisuuden laser-sodankäyntiin.

7.12. Keilailua (6 osallistujaa)
Osakuntalaiset pääsivät testaamaan miten helppoa se kaataminen oikeasti on ja miltä ne pitkät rännit
tuntuvat.

14.3.-29.11. Formulaveikkaukset (3 osallistujaa)
Spielkalta liikunnanohjaajalle siirtynyt perinteinen formulaveikkaus saatiin tänäkin vuonna kunniakkaasti
päätökseensä.

Liikuntaohjaajana 2015 toimi Samuli Rantala
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8. PIENI PUUKELLO
Pieni Puukello ilmestyi vuonna 2015 neljä kertaa, joista kaksi numeroa keväällä ja toiset kaksi syksyllä.
Lisäksi kesällä tehtiin yhteistyössä fuksimajureiden kanssa uusille opiskelijoille suunnattu Fuksi-Puukello.
Vuonna 2015 Puukellon päätoimittajana toimi Tatu Räsänen ja toimitussihteerinä Emmi Uutela. Puukellon
toimituskuntaan kuuluivat Janne Kangaskesti, Kaisa Kortelainen ja Santeri Matikka. Toimituskunta
kokoontui kolme kertaa vuoden aikana.

Pieneen Puukelloon saatiin kirjoituksia ja kuvia toimituskuntalaisten lisäksi myös muilta osakuntalaisilta.
Jokainen toimituskuntalainen kirjoitti jokaiseen numeroon vähintään yhden artikkelin. Ideat kirjoituksiin
tulivat joko itse toimituskuntalaisilta tai päätoimittajalta. Lehdessä oli läpi vuoden useita vakiopalstoja, mutta
lehdissä oli myös paljon muita yhteiskunnallisiin asioihin ja opiskelijoiden arkeen kantaa ottavia kolumneja
ja artikkeleita. Lisäksi lehden numeroissa esiteltiin osakunnan tapahtumia vuoden varrelta. Pienen Puukellon
2/2015 teemana oli Puukello kesälaitumilla. 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: Henri Nousiainen
Sihteeri: Iris Pitkänen
Taloudenhoitaja: Antti Silvolahti
Emäntä: Maria Karpathakis
Isäntä: Maria Karpathakis

Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Sofia Shah, Karoliina
Kontturi, Ilkka Huovinen ja Suvi Neuvonen.

Toiminnasta yleisesti
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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 Pykälän ry:hyn ja Karjalaiseen
Osakuntaan. Toimintaan kuuluivat vuonna 2015 kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, excursiot,
Seniori-illallinen sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin.

Tapahtumat
Kevätkaudella pidettiin 4 kokousta (29.1, 25.2, 24.3, 28.4,) ja syyskaudella 3 kokousta (28.9, 29.10, 17.12.).
Helmikuun kokous oli vuosikokous, huhtikuun kokous järjestettiin avoimena kokouksena, jossa Helsingin
yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander piti alustuksen aiheesta ”Rikosoikeus ja
kansainvälistyvät yleiset opit” ja joulukuun kokous vaalikokous. Kokoukset järjestettiin vaihtelevasti joko
osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla tai jossain ravintolassa, ja niissä kävi keskimäärin 5-8 henkilöä.
Myös Juristikerhon senioreita vieraili silloin tällöin kokouksissa.

Toiminnantarkastus pidettiin 24.2.2015. Paikalla olivat Juristikerhon kaksi toiminnantarkastajaa,
varatoiminnantarkastaja sekä kerhon puheenjohtajat ja taloudenhoitaja vuosilta 2014 ja 2015.

Maaliskuussa kerholaisia osallistui Ostrobotnialla järjestetyille eri osakuntien juristikerhojen yhteissitseille,
jotka olivat menestys.

Toukokuussa järjestimme ensimmäistä kertaa toivottavasti perinteiseksi tapahtumaksi muodostuvan Senioriillallisen, jonka aiheena tällä kertaa oli erilaiset työurat, niille ajautuminen ja mitä tulevaisuuden työelämä
juristilta vaatii. Alustusta olivat pitämässä asianajaja, DI Kimmo Oila ja korkeimman oikeuden esittelijä
Kaarlo Hakamies. Kerholaisia ja senioreita oli paikalla heidän lisäkseen 13 henkilöä, eli tapahtuma keräsi
yhteensä 15 henkilön osallistujajoukon. Tapahtuma sai muutoinkin senioreilta hyvän vastaanoton, ja
tarkoitus on järjestää tapahtuma vuorovuosin Kevätkäräjien kanssa, jotta yhteydenpito senioreihin pysyy
hyvänä. Tapahtuman luonne muutoinkin on lähinnä tuoda kerholaisia ja senioreita yhteen jonkin
ajankohtaisen teeman kautta sekä syödä ja juoda hyvin.

Elokuussa Juristikerho esitteli toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille Pykälä
ry:n Punssikahveilla. Joulukuussa kerho kävi katsomassa Pykälä ry:n musikaalinäytelmän Maailmanloppua
odotellessa. Tämän lisäksi kerholaiset ovat olleet 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.
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9.2 Maanpuolustuskerho
Horrostettuaan vuoden 2014, on Maanpuolustuskerho ollut aktiivinen vuonna 2015 – tosin yhden
tapahtuman vahvuudella. Hämäläis-Osakunnan pienoispistooliradalla vierailtiin 1.4. viiden hengen voimin.
Ekskursio ylitti kaikki odotukset, sillä ratamestarin ja osallistujien innokkuus sai 45 minuutin vuoron
venymään 3½ tuntiin. Loppuvuonna vastaavan ekskursion uusimisen estivät epäselvyydet HO/ARU:n radan
käytöstä. Tämä onneksi selvisi ennen vuodenvaihdetta ja jatkossa MPK voi varata vuoroja pientä ratamaksua
vastaan. Ekskursiollaan MPK kulutti a-tarvikkeita seuraavanlaisesti: .22 cal kumiluoti 250kpl, .22 cal
lyijyluoti 100kpl, 9mm patruuna 10kpl sekä 75cl lahjuskuohuviini 1kpl.

Maanpuolustuskerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Olli Salminen.

9.3 Spielka

Osakunnan pelikerho Spielka järjesti vuonna 2015 neljä pelitapahtumaa. Peli-illat järjestettiin pääosin ilman
teemaa ja peli-iltojen mainoksissa painotettiin, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttavaa
pelattaviin peleihin. Peli-iltojen mainoksissa saatettiin siis mainita, että illalla on tarkoitus pelata jotakin
tiettyä peliä, mutta myös omat peliehdotukset ovat täysin tervetulleita. Tällä pyrittiin saamaan
mahdollisimman paljon osallistujia mukaan. Kaikissa tapahtumissa osallistujia olikin niin paljon, että
yhtäaikaa saattoi olla käynnissä 2-3 eri peliä. Peli-illoista pyrittiin tekemään mahdollisimman rentoja mm.
tarjoamalla pientä purtavaa. Spielkan tapahtumia mainostettiin myös Kymenlaakson ja Wiipurilaisen
Osakunnan jäsenille.

Vuonna 2015 järjestetyt peli-illat ja osallistujamäärät:
17.1. järjestettiin peli-ilta, johon saapui 6 osakuntalaista. Illan aikana pelattiin mm. Dixitiä ja Bohnanzaa.
8.4. järjestettiin peli-ilta, johon saapui 7 osallistujaa. Illan aikana pelattiin mm. Aliasta.
19.5. järjestettiin peli-ilta, johon saapui 10 osallistujaa. Illan aikana pelattiin mm. Bohnanzaa ja Menolippua.
30.10. järjestettiin yhdessä saunakerhon kanssa saunapeli-ilta, johon osallistui 12 osallistujaa. Illan aikana
pelattiin mm. Carcassonnea ja Trivial pursuitia.

Spielkan pelivalikoimaa on ollut mahdollista käyttää myös muissa osakunnan tapahtumissa, kuten
saunailloissa. Myös osakuntatilojen päivystysaikoina (tiistaista perjantaihin klo 18-21) on ollut mahdollista
pelata Spielkan pelejä. Peli-illoista on tullut positiivista palautetta. Vuonna 2015 Spielkan puheenjohtajana
toimi Satu Tahvanainen.
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9.4 Gourmet-kerho
Gourmet-kerhon vuoden 2015 ainoa tapahtuma oli joulukuussa järjestetty juustofondueilta osakunnalla.
Osallistujia oli yhteensä seitsemän. Kerhon puheenjohtajan johtamana tutustuttiin ensiksi raaka-aineisiin, eli
lähinnä Gruyère- ja Vacherin fribourgeois- juustoihin. Yhteisvoimin raastettiin juustot, pilkottiin leipää ja
sekoitettiin kaikki ainesosat sameaksi juustofondueksi. Fonduen seuraksi nautittiin myös sveitsiläisestä
viinistä. Rohkeimmat uskaltautuivat myös kokeilemaan perinteisen fonduetavan, jossa leipäpala upotetaan
ensiksi kirsikkaviinaan ja vasta sitten juustoon. Perinteen mukaan keskusteltiin fonduen ääressä
kaikenlaisista asioista. Mahat täynnä siivottiin yhteisvoimin kaikki astiat.

Kerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Manuel Ackermann

9.5 Juomaseura

Juomaseura on Karjalaisen Osakunnan kerho, jonka tarkoitus on järjestää osakuntalaisille pienimuotoisia
juomakulttuuriin liittyviä tapahtumia. Vuonna 2015 Juomaseura järjesti kolme tapahtumaa. 19. maaliskuuta
kerho kutsui osakuntalaiset maistelemaan belgialaisia tummia oluita, 7. lokakuuta vuorossa oli
luostariolutilta ja 13. marraskuuta teeilta.

Olutmaistiaiset tummien belgioluiden äärellä 19.3. kokosivat osakunnan lehtihuoneeseen seitsemän
mallasjuoman ystävää. Maisteltavana oli seuraavat oluet, pullo kutakin: Ter Dolen Brown, Corsendonk
Pater, Gouden Carolus Classic, Gauloise Brune, Liefmans Goudenband, Petrus Old Brown, St Paul Double,
Straffe Hendrik Quadrupel 11, Tongerlo Brown, Trappistes Rochefort 8, Vanderghinste Old Brown ja Wolf
8 (sekä mustana hevosena entisen isännän valmistama Porsuke, jonka valmistusmaata katsottiin läpi
sormien). Ilta oli onnistunut ja raati arvioi mieluisimmaksi tuttavuudeksi Gauloise Brunen.

Syksyn synketessä oli aika pohtia iäisyysasioita ja muuta hengellistä perinteisen luostariolutillan äärellä 7.10.
Juomaseura järjesti tapahtuman yhdessä kappalaisen kanssa. Seurakunta koostui kahdeksasta maallisen polun
taivaltajasta, joista karjalaisia oli seitsemän ja yksi Nylands Nationista. Juomalistalla oli muun muassa
Chimayta, Rochefortia, Orvalia ja Westvletereniä periaatteella yksi pullo kutakin laatua ja kristillinen
tasajako. Kerettiläinen muualla approilu vähensi osallistujamäärää – syksyllä tapahtumien päällekkäisyys on
usein väistämätöntä – mutta ei latistanut illan tunnelmaa. Erityisesti suuresti maailmalla arvostettu
Westvleteren XII oli maultaan myös seurakunnan mieleen.

Praasniekkojen alla Juomaseura järjesti 13.11. rauhallisen teeillan. Demmerin ja Théhuoneen valikoituja
teelaatuja maisteli kymmenen osakuntalaista. Lehtihuoneen seinäkellon rattoisan raksutuksen luodessa
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tunnelmaa tutuiksi tulivat niin muutama maustettu vihreä tee kuin mustan teen maustamattomat ja maustetut
varmat valinnat. Suosikkeihin kuuluivat Demmerin musta Ceylon Orange Pekoe Sri Lankasta ja Théhuoneen
Risheehat FTGFOP Darjeelingin alueelta Intiasta.

Työt estivät kerhon puheenjohtajaa järjestämästä vielä muita tapahtumia vuoden jälkipuoliskolla.
Suunnitelmissa tätä kirjoitettaessa on kuitenkin herättää jatkajatta vuodelle 2016 jäänyt Juomaseura vielä
kerran henkiin in memoriam -teeillan muodossa keväällä 2016. Vuonna 2015 Juomaseuran puheenjohtajana
toimi Janne Kangaskesti.

9.6 Saunakerho

Kerhon uuden puheenjohtajan lupaamat savusauna- ja avantoekskursio järjestettiin maaliskuussa tarkemmin
10.3. Yhteensä kuusi osakuntalaista suuntasi kohti Vantaan Kuusijärveä. Matkan aikana kävi jo ilmi, että
savusauna oli lähes kaikille tuntematon kokemus. Savusaunan löylyt osoittautuivat yllättävän pehmeiksi ja
suuresta saunojamäärästä huolimatta mahtui hyvin lauteille. Löylyjen välissä oli mahdollisuus käydä
pulahtamassa avantoon, joka sijaitsi n 50 m kävelymatkan päässä. Pari vetoa pidempään kukaan ei viihtynyt
hyytävässä vedessä, vaikka ilman lämpötila olikin plussan puolella. Saunomisen jälkeen muutama huomasi,
ettei savusaunassa olisi kannattanut nojata seinään, mutta parin päivän päästä viimeisetkin mustat merkit
selästä hävisivät.

10.9. järjestettiin perinteinen saunailta Vallilan A-talon alakerran saunassa ja viereisessä kerhotilassa. Ennen
lenkkisaunavuoroja pelattiin lautapelejä ja nautittiin tarjoiluista. Mukana oli kuusi osallistujaa, josta yksi
fuksi!

30.10. saunakerho järjesti yhteisvoimin Spielkan kanssa sauna- ja peli-illan Patolan kerhotilassa ja saunassa.
Osallistujia oli yhteensä 12 ja Patolan saunan löylyistä nautittiin sekä omalla vuorolla että talon
lenkkisaunavuoroilla.

Kerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Manuel Ackermann

10. TALOUS
Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2014 säännöllisesti
kerran kuukaudessa ennen osakunnan varsinaista kokousta. Talouteen liittyvät asiat pystyttiin tarvittaessa
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valmistelemaan (osakuntaneuvoston kokouksessa) ja päättämään (osakunnan kokouksessa) saman illan
aikana. Vuonna 2015 talouden hoito koostui suurelta osin rutiinitehtävien parissa. Vuoden alussa tehtiin
talousarvio, toiminta-avustuksen haku ja edellisen vuoden tilinpäätös. Talousarvioissa pysymistä seurattiin
säännöllisesti vuoden aikana.

Osakunnan arvokkaimpien omaisuustyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan Karjalaisen
Osakunnan tukirahasto. Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n toiminta-avustuksesta ja
lehtituesta. Lisäksi Helsingin yliopisto tuki apurahalla tammikuussa 2016 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. Totutusti seniorit olivat läsnä osakunnan eri juhlissa ja
tapahtumissa

ja

vastaavasti

nykyosakuntalaiset

vierailivat

Seniores

Carelienseksen järjestämissä

tapahtumissa. Vuonna 2015 Karjalainen Osakunta ja Seniores Carelienses perustivat yhteistyössä
kunniainspehtori Sakari Timosen nimeä kantavan stipendin tämän 100-vuotispäivän kunniaksi. Stipendi
jaettiin ensi kertaa Praasniekoissa marraskuussa 2015, ja sen saivat fuksimajurit Kirsi Kauppinen ja Jarkko
Kontiainen.
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET
15.1. paikalla 14+2 (jäsenet + ulkojäsenet)
pj Martta Huttu, sihteerinä Kirsi Kauppinen
10.2. paikalla 13+2
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
12.3. paikalla 12+2
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
7.4. paikalla 12+2
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
12.5. paikalla 12+4
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
15.9. paikalla 15+2
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
13.10. paikalla 14+2
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
5.11. paikalla 14+1
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Martta Huttu
26.11. paikalla 20+4 (vaalikokous)
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen
15.12. paikalla 17+3 (osa viroista jaossa)
pj Pekka Torvinen, sihteerinä Kirsi Kauppinen

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään.

25

13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA
Kunniajäsenyys

Senni Timonen

Kunniamerkit

Olli-Pekka Lehikoinen
Seppo Heikura

Ansiomerkit

Anna Eronen
Janne Kangaskesti
Martta Huttu

Harrastusmerkit

Santeri Matikka
Kirsi Kauppinen
Jarkko Kontiainen
Karri Rasinmäki

Lipunkantaja

Samuli Rantala

Varalipunkantaja

Maria Sormunen

Seniorikannu

Manuel Ackermann

KyO-KO-kuppi

Juho Eskelinen

Emännän pienoisavain

Outi Tiainen

Sakari Timosen nimikkostipendi

Jarkko Kontiainen ja Kirsi Kauppinen

Värienkanto-oikeus

Vootele Valter (Korp! Vironia)
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14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT

Inspehtori

Kari Rummukainen

Kuraattori

Pekka Torvinen

Varakuraattori

Martta Huttu

Sihteeri

Kirsi Kauppinen

Taloudenhoitaja

Niklas Junell

Isännät

Jarkko Kontiainen
Karri Rasinmäki

Emännät

Manuel Ackermann
Satu Tahvanainen

Toiminnanohjaaja

Anna Eronen

Tiedotussihteeri

Satu Tahvanainen

Fuksimajurit

Jarkko Kontiainen
Kirsi Kauppinen

Vuosijuhlamestarit

Anna Eronen (vuoden 2015 vuosijuhla)
Jarkko Kontiainen ja Kirsi Kauppinen (vuoden
2016 vuosijuhla)

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Santeri Matikka

Historioitsija

Santeri Matikka

Kulttuurisihteeri

Kaisa Kortelainen

Ekskursiomestari

Satu Tahvanainen

Kv-sihteeri

Manuel Ackermann

Maakuntasihteeri

Jarkko Kontiainen

Vaalipäällikkö

Jarkko Kontiainen

Valokuvaajat

Karri Rasinmäki
Jani Parviainen
Oanh Pham

Kappalainen

Olli Salminen

Liikunnanohjaaja

Samuli Rantala

Puukellon päätoimittaja

Tatu Räsänen

Puukellon toimitussihteeri

Emmi Uutela

Nettivastaava

Karri Rasinmäki
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Asuntovastaavat

Sara Jyrkinen (Patola)
Iris Pitkänen (Vallila)

Apuisännät

Katriina Komulainen
Noora Matilainen
Paola El-Khoury
Jani Parviainen
Olli Salminen
Samuli Rantala
Janne Kangaskesti

Apuemännät

Oanh Pham
Heidi Pikkarainen
Pauliina Luukkanen
Katriina Komulainen
Sirkku Kouki
Martta Huttu
Katri Parviainen
Iris Pitkänen
Sara Jyrkinen
Milla Nissinen

Osakuntaneuvosto

Niklas Junell
Santeri Matikka
Heikki Karvinen
Juho Eskelinen
Outi Tiainen

Toverineuvosto

Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Pekka Torvinen (virkansa puolesta)
Anna Eronen
Outi Tiainen
Antti Räty

Laulunjohtajat

Juho Eskelinen
Olli Salminen

Asevastaava

Kimmo Solehmainen

Toiminnantarkastajat

Harri Hietala
Arto Pohjamo
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15. TOIMI-JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN
PUHEENJOHTAJAT

Asuntotoimikunta

Outi Tiainen
Heikki Karvinen
Manuel Ackermann
Samuli Rantala
Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi
toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja
Vallilan asuntovastaavat.

Vuosijuhlatoimikunta

Vuoden 2015 vuosijuhlat:
Martta Huttu
Kirsi Kauppinen
Outi Tiainen
Vuoden 2016 vuosijuhlat:
Anna Eronen
Karri Rasinmäki
Jarkko Kontiainen
Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Lisäksi toimikuntaan
kuuluvat virkansa puolesta isännät, emännät,
toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja kappalainen

Puukellon toimituskunta

Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Janne Kangaskesti

Kv-toimikunta

Janne Kangaskesti
Outi Tiainen
Tatu Räsänen
Olli Salminen
Helmi Liikanen

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Manuel Ackermann
Santeri Matikka
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Kerhojen puheenjohtajat

Spielka

Satu Tahvanainen

Gourmet-kerho

Manuel Ackermann

Maanpuolustuskerho

Olli Salminen

Saunakerho

Manuel Ackermann

Juomaseura

Janne Kangaskesti

Kiekkokäki

Timo Tuononen
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16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Samuli Rantala (taloudenhoitaja)
Janne Kangaskesti (klubimestari)
Karri Rasinmäki (apuklubimestari)

Kiinteistö Oy Artti

Jani Renvall
Anna Eronen (varajäsen)

Kiinteistö Oy Osakunta

Manuel Ackermann
Arto Pohjamo
Henri Nousiainen

Ylioppilasasuntosäätiö

Niklas Junell
Matti Kuivalainen

Artin Säätiö

Kaarlo Hakamies
Jani Renvall (vara-asiamies)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Manuel Ackermann

HYY:n Osakuntalainen Unioni

Jarkko Kontiainen

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry

Pekka Torvinen

Karjalainen Nuorisoliitto

Outi Tiainen

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta

Iris Pitkänen (sihteeri)

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto

Kari Rummukainen (virkansa puolesta)
Pekka Torvinen (virkansa puolesta)
Anna Eronen
Niklas Junell
Martta Huttu (varajäsen)

Seniores Carelienses ry

Pekka Torvinen (virkansa puolesta)

Pääsky ry

Ei edustusta vuonna 2015

Kansallisteatterin hallintoneuvosto

Anna Eronen
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LIITTEET

LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2015

Katso erillinen liite.

LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2015

Katso erillinen liite.
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