
1 
 

 

Toimintakertomus 2016 

 
 

     Koonnut: Santeri Matikka 

 



2 
 

Sisällys 
1. YLEISTÄ VUODESTA 2016 ...................................................................................................... 3 

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT .................................................................................................. 4 

2.1 Tapahtumat lyhyesti ................................................................................................................... 4 

2.2 Vuosijuhlat ................................................................................................................................. 8 

2.3 Praasniekat.................................................................................................................................. 9 

2.4 Sarvijuhlat .................................................................................................................................. 9 

2.5 Emännistö ................................................................................................................................... 9 

2.6 Isännistö.................................................................................................................................... 11 

3. MAAKUNTATOIMINTA............................................................................................................. 12 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ............................................................................................... 13 

5. FUKSITOIMINTA ........................................................................................................................ 14 

6. ASUNTOTOIMINTA .................................................................................................................... 16 

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA ....................................................................................................... 18 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta ...................................................................................... 18 

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta .................................................................................... 19 

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta .............................................................................................. 20 

7.4 Liikunta .................................................................................................................................... 20 

8. PIENI PUUKELLO ....................................................................................................................... 21 

9. KERHOT ....................................................................................................................................... 22 

9.1 Juristikerho ............................................................................................................................... 22 

9.2 Teatterikerho ............................................................................................................................ 23 

9.3 Spielka ...................................................................................................................................... 23 

9.4 Brunssikerho ............................................................................................................................. 24 

9.5 Elokuvakerho............................................................................................................................ 25 

9.6 Saunakerho ............................................................................................................................... 26 

9.7 Frisbeegolfkerho Kiekkokäki ................................................................................................... 27 



3 
 

10. TALOUS ...................................................................................................................................... 27 

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA ................................................................................... 28 

12. OSAKUNNAN KOKOUKSET ................................................................................................... 29 

13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA ................................................................... 30 

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT ................................................................................................... 31 

15. TOIMI-JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT ................................ 33 

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ ............................................................................... 35 

LIITTEET .......................................................................................................................................... 36 

 

1. YLEISTÄ VUODESTA 2016 
 

Vuonna 2016 Karjalainen Osakunta täytti 111 vuotta, sai uuden kuraattorin, juhli, vietti huikean 

fuksisyksyn, ja vuoden lopuksi joutui jättämään jäähyväiset kunniainspehtorilleen. 

Vuosi alkoi tammikuussa kuraattorinvaihtokaronkalla, helmikuussa vietettiin riemukkaat 

vuosijuhlat Svenska Klubbenilla, maaliskuussa senioripäivälliset ja toukokuussa uutuutena 

Käenkastajaiset. Vuosijuhlassa luovutettiin osakunnan kunniamerkki kahdelle seniorijäsenelle, ja 

palkittiin monia muita jäseniä työstään osakunnan hyväksi. Useita vuosia suunnitteilla ollut 

itäsuomalaisten osakuntien yhteistoimintaelin Itäsuomalainen Valtuuskunta näki lopultakin 

päivänvalon, kun kaikki viisi itäsuomalaista osakuntaa hyväksyivät sen säännöt kokouksissaan. 

Keväällä alettiin myös kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalan Museon kanssa heidän 

tulevan 100-vuotisjuhlansa tiimoilta, sekä valmistella uutta osaa osakunnan julkaisusarjaan, 

teemanaan Pienen Puukellon 100-vuotinen historia. 

 

Elokuussa maakuntasihteeri elvytti pari vuotta uinuneen kesäretkiperinteen viemällä osakuntalaiset 

Ilomantsiin. Samassa kuussa vietettiin myös järjestyksessään viidensiä Itäsuomalaisia Kesäjuhlia 

Domus Gaudiumilla, missä illan aluksi juhlallisesti allekirjoitettiin vastaperustetun Itäsuomalaisen 

Valtuuskunnan säännöt. 

 

Syksyllä saimme osakuntaan runsain mitoin uusia, innokkaita fukseja, vietettiin fuksisitsit, 

perinteinen Sarvijuhla yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa, marraskuussa Praasniekat ja vuosi 

huipentui lopulta itsenäisyyspäivään osakunnalla. Fuksimajuri todella osoitti tehokkuutensa, ja toi 
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osakunnalle lähes ennennäkemättömän määrän aktiivisia uusia jäseniä heti syyskauden aluksi. 

Itsenäisyyspäivänä päiväjuhlaan tulleiden civisten määrä hävisi selkeästi osakuntanauhaansa 

hakemaan tulleiden fuksien määrälle. 

 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien suhteen oltiin muutoinkin aiempaa kunnianhimoisempia, ja 

puhujaksi pyydettiin tutkija Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta. Tämä keräsikin osakunnalle 

hyvän yleisön ja herätti kiinnostusta yli osakuntarajojen. 

 

Domus Gaudiumin osakuntien yhteistoiminta jatkui vahvana myös tänä vuonna yhteisin saunailloin, 

sitsein ja fuksitapahtumin. Myös ulkomaisiin ystävyysosakuntiin pidettiin suhteita yllä, ja niin 

Tartossa kuin Uppsalassa vierailtiin, ja Tarttoon vapuksi lähtikin vuosituhannen toistaiseksi suurin 

karjalaisdelegaatio, kun 11 osakuntalaista suuntasi yli lahden. 

Suruksemme osakuntavuosi päättyi hyvästeihin kunniainspehtori Sakari Timoselle, joka nukkui 

pois 14.12. 101-vuotiaana. Jäämme kaipaamaan Sakua. 

 

 

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 
2.1 Tapahtumat lyhyesti 

 

22.1. Kuraattorinvaihtokaronkka 

 

Osallistujamäärä: 60 henkilöä 

 

Kuraattorinvaihtokaronkka aloittaa perinteisesti osakuntavuoden pöytäjuhlakauden ja sen puitteissa 

juhlistetaan uusi kuraattorimme sekä uusia että väistyviä virkailijoita. Tapahtuma on virkailijoille 

ilmainen ja on hyvä mahdollisuus uudelle isännistölle ja emännistölle oppia pöytäjuhlien 

järjestämistä. Kuraattorinvaihdon ansiosta tapahtuma keräsi lukuisia edustajia muilta osakunnilta. 
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9.2. Laskiaissaunailta DG:n osakuntien kesken 

 

Osallistujamäärä: 30 henkilöä 

 

Kattosaunalle kokoonnuttiin kolmen osakunnan voimin hernekeiton nauttimiseen ja laskiaisen 

viettoon. 

 

24.2. Tanssiharjoitukset 

 

Osallistujamäärä: 20 henkilöä 

 

Osakunnallamme vietettiin tanssiharjoituksia yhdessä Kymenlaakson Osakunnan kanssa. 

Harjoittelimme perinteisiä akateemisia vuosijuhlatansseja tulevaa vuosijuhlaa varten. 

 

27.2. Vuosijuhlat  

 

Osallistujamäärä: 59 henkilöä 

 

Karjalaisen Osakunnan 111. vuosijuhlat vietettiin 27.2.2016. Jatkot järjestettiin perinteisesti 

osakuntatiloissa. Tarkempi kuvaus vuoden 2016 vuosijuhlista löytyy osiosta 2.2. 

 

1.3. Sillisaamiainen 

 

Osallistujamäärä: 50 henkilöä. 

Vuosijuhlaillan jälkeinen aamiainen vietettiin yhdessä Kymenlaakson Osakunnan kanssa 

osakuntatiloissamme. Tarjolla on runsaasti ruokaa, juomaa ja laulua.  

 

19.3. Senioripäivälliset 

 

Osallistujamäärä: 21 henkilöä 

 

Senioripäivälliset on pöytäjuhla, joka yhdistää Karjalaisen Osakunnan jäseniä ja osakunnan 

senioreita. Tapahtumassa tutustutaan puolin ja toisin sekä vaihdetaan kuulumisia seniorijärjestön ja 

osakunnan välillä. 
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31.3. DG:n osakuntien yhteissaunailta 

 

Osallistujamäärä: 35 henkilöä 

 

Osakuntien yhteinen saunailta pidettiin kattosauna Sivistyksellä. Saunomisen ohessa oli tarjolla 

ruokaa ja lautapelejä. 

16.-17.4. Kruthorn -juhla ja sillis 

 

Osallistujamäärä: 60/39 henkilöä 

 

Ruotsalaisen ystävyysosakuntamme V-Dala Nationin Kruthorn -orkesteri vieraili Helsingissä. 

Lauantai-iltana pidettiin yhteisjuhla Nypolenissa Östra Finlands Nationin isännöimänä. 

Sunnuntaiaamuna sillis DG:n osakuntatiloissa. 

 

22.4. Yhteissitsit KSO-DGO 

 

Osallistujamäärä: 52 henkilöä 

 

Perinteiset yhteiset kevätsitsit vietettiin tänä vuonna KSO:lla ja teema oli lastenohjelmat.  

 

19.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat  

 

Osallistujamäärä: 52 

 

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 jälleen osakuntalaisille hyvin tutuksi tulleen ja hyväksi havaitun 

Domus Gaudiumin kattosaunan tilavalla terassilla. Tapahtuman yhteydessä perustettiin virallisesti 

Itäsuomalainen valtuuskunta, joka on itäsuomalaisten osakuntien yhteinen instituutio. 
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2.9. Kaudenavajaiset (yhdessä KyO:n & WiO:n kanssa) 

 

Osallistujamäärä: 35 henkilöä 

 

Kaudenavajaisiin kokoontuu kaikkien kolmen osakunnan niin uusia kuin vanhoja opiskelijoita 

vaihtamaan kuulumisiaan kesätauon jälkeen. Tarjolla oli pientä purtavaa ja pientä ohjelmaa. 

 

22.9. Fuksiaiset (yhdessä KyO:n & WiO:n kanssa) 

 

Osallistujamäärä: 30 henkilöä 

 

Fuksiaisten ohjelmassa oli kaupunkisuunnistusta erilaisten tehtävärastien kera ja fuksit jaettiin 

ennen suunnistuksen alkua joukkueisiin. Voittajajoukkueelle jaettiin palkinto. Suunnistuksen 

jälkeen pidettiin jatkot osakuntatiloissa.  

 

30.9. Fuksisitsit  

 

Osallistujamäärä: 21 henkilöä 

 

Vuoden 2016 fuksisitsit järjestettiin osakuntatiloissa ja paikalle kerääntyi mukavasti niin fukseja 

kuin vanhempia jäseniäkin. Uusia fukseja perehdytettiin akateemisten pöytäjuhlien maailmaan ja 

käytiin läpi niihin liittyvää etikettiä ja toimintatapoja rennoissa merkeissä. 

 

15.10. Sarvijuhlat 

 

Osallistujamäärä: 47 henkilöä 

 

Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa vuosittain 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 Karjalaisen Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla. 

 

21.10. Fuksibileet (yhdessä WiO:n & KyO:n kanssa) 
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Osallistujamäärä: 100 henkilöä 

 

Ensimmäistä kertaa järjestetyt yhteiset fuksibileet olivat uusille jäsenille suunnattu rento tapahtuma. 

Tarjolla oli hyvää seuraa, pientä purtavaa, musiikkia ja kaikenlaista toimintaa. Tapahtumassa uusia 

ja vanhoja osakuntalaisia pystyvät rennossa merkeissä tutustumaan toisiaan. Erittäin runsas 

osallistujamäärä oli järjestäjille kiva vahvistus siitä, että tapahtuma oli hyvä idea.  

 

12.11. Praasniekat 

 

Osallistujamäärä: 44 henkilöä 

 

Osakuntaamme kakkosjuhla, praasniekat, vietettiin jälleen omissa tiloissamme DG:llä. Tarjolla oli 

herkullinen perinteinen karjalainen pitopöytä itsetehtyine karjalapiirakoineen. Ohjelmaan kuului 

mm- musiikkiesityksiä ja puheita. Praasniekkoihin osallistuu perinteisesti myös seniorijäseniä. 

 

6.12. Itsenäisyyspäivä 

 

Osallistujamäärä: 15–30 henkilöä 

 

Itsenäisyyspäivä alkoi perinteisesti päiväjuhlalla, jossa jaettiin uusille jäsenille osakuntanauhat ja 

civiksille harrastusmerkkejä. Ohjelmassa oli myös Janne Saarikiven juhlapuhe, musiikkiesitys ja 

kakkukahvit. Juhlan jälkeen osa siirtyi juhlabrunssille läheiseen ravintola Perhoon. Iltapäivällä 

osallistuimme lippujemme johdolla Ylioppilaiden soihtukulkueeseen, jonka jälkeen osa jatkoi 

yhteiseen illanviettoon Bottalle glögin ja juhlavastaanoton seuraamisen kera. 

 

 

2.2 Vuosijuhlat 
 

Karjalaisen Osakunnan 111. vuosijuhla järjestettiin 27. helmikuuta Kaisaniemessä Svenska 

Klubbenilla, joka oli juhlapaikkana jälleen kerran varsin onnistunut valinta. Upeat ja arvokkaat 

klubimaiset tilat taipuivat loistavasti juhlaväen pitopaikaksi aivan vanhojen Liisankadun 

osakuntatilojen kupeessa. Juhlaan osallistui 60 juhlavieraan joukko, joka muodostui Karjalaisen 

Osakunnan jäsenistä, senioreista, ja muiden osakuntien edustajista. Suomalaisen juhlakansan 
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joukkoa täydensivät iloksemme osallistujat Korp! Vironiasta ja Västmanlands-Dala Nationista. 

Juhlapuhujaksi karjalaista perinnettä oli saapunut läsnäolollaan kunnioittamaan Harri Broman. 

 

Juhliminen aloitettiin cocktailtilaisuudella, jonka kuluessa toivotettiin vieraat tervetulleiksi, 

vastaanotettiin tervehdykset muilta osakunnilta ja virittäydyttiin juhlatunnelmaan. Varsinaisen 

juhlan aikana nautittiin hyvästä ruoasta, juomasta, seurasta, lauluista, jutuista ja puheista. 

Varsinaisen juhlapuheen piti kauppaneuvos Harri Broman. Juhlapuheen lisäksi muina puheina 

kuultiin muun muassa puhe miehille, pitäjänä Mari Reijonen, sekä puhe isänmaalle, lausujana Juho 

Eskelinen. Vuosijuhlamestareina toimivat Kirsi Kauppinen ja Jarkko Kontiainen. 

 

2.3 Praasniekat 
 

Osakunnan perinteistä kakkosjuhlaa Praasniekkoja vietettiin lauantaina 12. marraskuuta. Tällä 

kertaa päävastuussa juhlan järjestämisestä oli vuosijuhlatoimikunnan avustama osakuntaneuvosto, 

sillä uutta vuosijuhlamestaria ei ollut vielä valittu. Yhtä kaikki tilaisuus oli lämminhenkinen kuten 

ennenkin ja pöydässä 44 henkeä. Illan aikana nautittiin karjalaisen pitopöydän antimia, jaettiin 

huomionosoituksia, kuultiin musiikkiesityksiä ja puheita sekä tietysti laulettiin 

 

2.4 Sarvijuhlat 
 

Vuonna 2016 oli jälleen karjalaisten vuoro isännöidä savolaisia osakuntien yhteistä historiaa 

kunnioittavien Sarvijuhlien merkeissä. Juhlat järjestettiin osakuntatiloissa 15.10. Illan aikana 

laulettiin ja nautittiin yhteisosakuntalaisesta seurasta hyvän ruoan kera ynnä tietysti kierrätettiin 

ahkerasti osakuntien vanhinta ja ainoaa yhteistä omaisuutta, taikajuomalla täytettyä sarvea. Ilta oli 

kaiken kaikkiaan onnistunut ja tunnelma korkealla, minkä takasi lähes viisikymmenpäinen 

juhlakansa. 

 

2.5 Emännistö 
 

Osakunnan emäntinä toimivat vuonna 2016 Antti Räty ja Samuli Rantala (vain syksy).   

Apuemäntinä toimivat Pauliina Luukkainen (vain kevät), Milla Nissinen, Laura Pasanen, Pinja 

Heikkinen, Iina Pakarinen, Veera Karvonen, Annika Venäläinen, Hanna Laeslehto, Rebekka Pastila 

ja Sirkku Kouki (vain kevät). 
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Suurin osa apuemännistä oli virassa ensimmäistä kertaa.  Virkaperehdytys hoidettiin kirjallisilla 

ohjeilla, esittelemällä toimintaa paikan päällä tammikuussa yleisesti ja ensimmäisten virkavuorojen 

yhteydessä yksityiskohtaisemmin.   

  

Kevään aikana emännistöllä oli poikkeuksellisen paljon tapahtumia, johtuen muun muassa 

Västmanlands-Dala Nationin orkesteri Kruthornenin vierailusta ja osakuntatiloissa järjestetyistä 

juristikerhon kevätkäräjistä. Apuemäntiä oli kuitenkin suhteellisen paljon, joten jokaiselle 

apuemännälle tuli kaksi vuoroa isoissa tapahtumissa (sitseillä tai silliksellä) ja kaksi pienempää 

vuoroa kokouksissa tai keskiviikkokahveilla. Yleensä sitsien työt järjestettiin erikseen alku- ja 

loppuillan vuoroihin, mutta apuemännille tarjottiin myös mahdollisuutta hoitaa molemmat  

vuoronsa kerralla yhdessä tapahtumassa. Vuorot tasattiin vielä syksyn tapahtumissa niin, että 

työmäärä jakautui tasan kaikkien apuemäntien kesken. Emäntä oli keittiössä toimintaa johtamassa 

kaikissa tapahtumissa. 

  

Isompina tapahtumina kevätkaudella olivat kuraattorinvaihtokaronkka 22.1., senioripäivälliset 

19.3., DGO:n yhteissaunailta 31.3, tilintarkastuskaronkka 9.4., Kruthorenin vierailu (sitsit ja sillis) 

16.-17.4., yhteissitsit KSO:lla 22.4, ja kevätkäräjät 23.4. Näiden lisäksi järjestettiin luonnollisesti 

kokoukset kerran kuussa ja keskiviikkokahvit viisi kertaa. 

  

Ruokahankinnoissa pyrittiin painottamaan kotimaisuutta ja viinien yhteensopivuutta ruokien 

kanssa. 

  

Virkailijanvaihtokaronkassa ruokina oli taatelisalaattia, pääruokana täytettyjä kalkkunarullia 

mokkakastikkeella ja uunijuureksilla, kasvisruokana ruusukaalirisottoa ja jälkiruokana 

sitruunapossea. 

  

Senioripäivällisillä tarjottiin alkuruokana tomaatti-bataattikeittoa, pääruokana ylikypsää karitsaa 

punaviinikastikkeella tai härkäpapurouhepihvejä pellavamajoneesilla, paahdettuja juuripersiljoita ja 

hernepyreetä ja jälkiruokana suklaa-mascarponekakkua. 

  

Tilintarkastuskaronkassa alkuruokana oli kurpitsa-persimonkeittoa, pääruokana nieriää 

sahramikastikkeella ja punajuuriohrattoa ja jälkiruokana karamellisoidut hedelmät 

mascarponevaahdolla. 
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Kevätkäräjillä alkuruokana oli mustajuurikeittoa, pääruokana naudan sisäfileetä 

punaviinikastikkeella ja juuresgratiinia, kasvisruokana amarone-sienirisottoa ja jälkiruokana 

pannacottaa. 

  

Käenkastajaisissa alkuruokina oli halloumisalaattia, pääruokana burgundinpataaa, maa-

artisokkaperunapyreetä, kasvisruokana linssikroketteja ja jälkiruokana suklaamoussea. 

  

Syksyllä apuemäntiä oli kaksi vähemmän vaihto-opiskelujen vuoksi, mutta Samuli Rantala valittiin 

osakunnan toiseksi pääemännäksi ja tapahtumien vetovastuu saatiin jaettua kahden emännän 

kesken. Kokousten ja keskiviikkokahvien lisäksi syksyn isompina tapahtumina olivat itäsuomalaiset 

kesäjuhlat 19.8. (yhdessä KyOn, WiOn, SavOn ja ÖFN:n kanssa), rapujuhlat yhdessä 

seniorijärjestön kanssa 10.9., fuksisitsit 30.9., sarvijuhlat 15.10., praasniekkojen piirakkatalkoot 

6.11., praasniekat 12.11. ja itsenäisyyspäivän päiväjuhla. 

  

Fuksisitseillä tarjottiin fuksimajurin toiveesta kakkuja. Alkuruokana oli kala- ja 

kasvisvoileipäkakkuja, pääruokana ankanrintaa portviinikastikkeella tai tempe-kanttarellikastiketta 

punajuuripyreen ja paahdettujen kurpitsojen kera ja jälkiruokana mustikka-inkiväärikakkua. 

  

Sarvijuhlilla oli alkuruokana vuohenjuustosalaattia, pääruokana haukipihvejä sitruuna-

voikastikkeella ja maa-artisokkaperunapyreellä ja jälkiruokana tyrni-valkosuklaapannacottaa.  

  

Praasniekoilla ruokalistalla oli perinteiseen tapaan karjalainen pitopöytä eli alkusalaatti, erilaisia 

laatikoita, graavisiikaa, karjalanpiirakoita, rosollia, karjalanpaistia ja keitettyjä perunoita, 

kasvisruokana kasvispataa ja jälkiruokana ja karpalo-kinuskikakkua. Karjalanpiirakat oli tehty 

talkoilla viikkoa aiemmin. 

 

2.6 Isännistö 
 

Vuoden 2016 isäntinä toimivat kevään Jarkko Kontiainen ja koko vuoden Karri Rasinmäki. Vuonna 

2016 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 
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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. 

 

Apuisäntinä toimivat Noora Matilainen, Jani Parviainen, Aaro Aho, Lauri Mauranen, Antti-Pekka 

Kössi, Salla Jäntti, Anssi Kaikkonen, Riikka Raatikainen, Reetta-Stiina Järvinen. 

 

Isännistö hoiti lukuvuoden aikana päivystystä osakuntatiloissa arki-iltaisin vuoroviikoin yhdessä 

Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osakunnan isännistöjen kanssa. 

 

 

3. MAAKUNTATOIMINTA 
 

Maakuntayhteys Pohjois-Karjalaan tulee esille tavalla tai toisella kaikissa osakunnan toiminnoissa ja 

tapahtumissa. Voisi siis sanoa, että maakuntasihteerin avulla halutaan lisätä osakunnan ennestään rikasta 

maakuntatoimintaa.  

Maakuntasihteeri yritti kovasti järjestää tapaamista pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa. 

Eduskuntatalon remontin takia edustajat kutsuttiin vierailulle osakunnan tiloihin. Tapaaminen saatiin 

sovittua, mutta valitettavasti edustajat joutuivat viime hetkellä perumaan vierailunsa. 

Parin vuoden tauon jälkeen kesäretkiperinne saatiin elvytettyä. Vuoden 2016 kesäretki järjestettiin 

Ilomantsissa 5.-7.elokuuta. Retkelle osallistui yhteensä seitsemän, joista kaksi oli muiden osakuntien jäseniä. 

Yövyimme erään osakuntalaisen mökillä. Kesäretkestä tiedotettiin osakunnan sähköpostilistalla, 

Facebookissa ja kasvotusten. Kesäretken ensimmäinen päivä kului matkustamiseen Helsingistä Ilomantsiin. 

Toisena päivänä suuntasimme aikaisin aamulla aivan itärajalle. Tutustuimme Suomen itäisimmässä kylässä, 

Hattuvaarassa, sijaitsevaan Taistelijan taloon, joka on rakennettu kunnianosoitukseksi sotaveteraaneille. 

Vierailun aikana kuulimme kattavan luennon sotahistoriasta ja katselimme sotahistoriallista näyttelyä. 

Sotatunnelmista siirryimme rauhallisempaan nähtävyyteen, Hattuvaaran tsasounaan, josta meille pidettiin 

pieni esittely paikan päällä. 

Hattuvaarasta siirryimme vielä idemmäksi, sillä matkasimme manner-EU:n itäisimmälle pisteelle. 

Itäpisteellä vierailun jälkeen tutustuimme viinin valmistukseen Hermannin viinitilalla, joka on vanhin 

suomalainen viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila. Ilta jatkui yhdessä grillaten, saunoen ja uiden.  
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Kolmantena ja viimeisenä kesäretkipäivänä kävimme syömässä maittavan karjalaisen pitoaterian ravintola 

Parppeinpirtissä, minkä jälkeen ajoimme vatsat täynnä kohti Helsinkiä. Kaiken kaikkiaan kesäretki oli hyvin 

ohjelmarikas ja onnistunut. Osallistujat antoivat positiivista palautetta kesäretkestä. 

Vuonna 2016 maakuntasihteerinä toimi Satu Tahvanainen. 

 

 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Kansainvälisten asiain sihteerinä toimi vuonna 2016 Karri Rasinmäki.  

 

Karjalaisella Osakunnalla on kolme ulkomaista ystävyysjärjestöä: Ruotsissa Västmanlands-Dala 

Nation Uppsalassa ja Helsingkrona Nation Lundissa sekä Virossa Korp! Vironia Tartossa. 

Kansainvälinen yhteistyö oli eläväistä myös vuonna 2016: osakunnan delegaatio vieraili 

perinteisesti vappuna Tartossa ja myöhemmin toukokuussa Vårbal -tapahtumassa Uppsalassa. 

Vastaavasti Karjalainen Osakunta isännöi tänä vuonna V-Dalan orkesterin Kruthornin vierailua 

Helsingissä huhtikuussa yhdessä Östra Finlands Nationin kanssa. Tapahtumaan kunniaksi sitsattiin 

ÖFN:n tiloissa Uudella ylioppilastalolla 16.4. ja sillis järjestettiin seuraavana päivänä Domus 

Gaudiumilla. Iltajuhla veti 60 osallistujaa ja sillis 39. 

 

Myös osakunnan omissa juhlissa oli tänäkin vuonna vahva ulkomaalaisten ystävien edustus niin 

vuosijuhlissa, Sarvijuhlissa kuin Praasniekoillakin. 

 

Kv-toimikuntaan kuuluivat Janne Kangaskesti ja Miina Piipponen. 
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5. FUKSITOIMINTA 
 
Vuonna 2016 fuksimajurina toimi Mari Reijonen. Koulutustoimikuntaan kuuluivat Katri 

Parviainen, Manuel Ackermann ja Santeri Matikka. Fuksimajuri oli heti viran saatuaan samaa 

mieltä siitä vuoden 2015 fuksimajureiden kanssa, että osakunnan rekrytointiin on edelleen 

panostettava ja näkyvyyttä lisättävä, ja pystyttävä tarjoamaan kiinnostavaa toimintaa maakunnasta 

tuleville fukseille.  

 

Lisäksi haluttiin jatkaa ja kehittää tiiviistä yhteistyötä Domus Gaudiumin muiden osakuntien 

kanssa. Näissä merkeissä kolmen DG-osakunnan fuksivastaavat kokoontuivatkin jo keväällä 2016 

pohtimaan tulevan syksyn toimintasuunnitelmaa ja erilaisia tapahtumia.  

 

Yksi kevään vastuualueista oli yliopiston, osakunnan ja opiskelijaelämän esittely Joensuun lyseon 

lukiolle 20.4.2016. Tuolloin kuuntelijoita oli paikalla peräti 58 opiskelijaa. Kesällä 2016 

fuksimajurin vastuulla oli lähinnä fuksilehtemme fuksi–Puukellon kirjoittaminen ja levittäminen. 

Lehdestä tuli tekijänsä näköinen ja sitä jaettiin niin kaikille asuntoa hakeneille, kuin myös pitkin 

syksyä osakunnalla käyneille.  

 

Syksyn fuksitoiminta pärähti heti vahvasti käyntiin yliopiston avajaiskarnevaaleilla 5.9.2016. 

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 muutamia vanhempia opiskelijoita, jotka olivat muuttaneet pääkaupunkiseudulle jatkamaan 

opintojaan ja heitä, jotkaeivät vielä olleet liittyneet osakuntaan fuksivuotenaan. 

 

Avajaiskarnevaalien jälkeen samalla viikolla järjestettiin jo kaksi fuksitapahtumaa: uusien ilta sekä 

fuksipiknik. Molemmat tapahtumat kokosivat viime vuoden tavoin useita uskaliaita ja reippaita 

fukseja ja osakuntafukseja. Molemmissa tapahtumissa oli iloinen ilmapiiri ja mielettömän rento 

yhteishenki – karjalainen nauru kuului myös asiaan. Molemmissa tapahtumissa oli paikalla 

kymmenkunta henkilöä ja juttelimme hyvän ruuan merkeissä osakunnasta, perinteistä ja 

tapahtumista sekä opiskelusta.  
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Seuraava suurempi tapahtuma oli DGO:n yhteiset fuksiaiset 22.9.2016. Tuolloin likimain 

kolmekymmenpäinen joukko osallistui Domus Gaudiumin fuksiaisiin. Fuksiaisissa oli tarjolla 

monenlaisia rasteja, niin sisä-kuin ulkotiloissa, ja tunnelma oli läpi tapahtuman hyväntuulinen, rento 

ja rempseä. Fuksiaisista vierähti viikko, niin olimme istumassa fuksisitsien merkeissä pöydän 

ääressä. Viime vuoden yleisöryntäyksen johdosta päätimme, että jokainen DG-osakunta järjestää 

omat fuksisitsit, niin mukaan pöytään nauttimaan ruuasta, lauluista ja seurasta mahtuu myös 

muutama civis. Tänä vuonna pöydässä istui 21 iloista osallistujaa, joista 9 oli fukseja. Oli erittäin 

hyvä ratkaisu pitää osakunnan omat fuksisitsit, ja luottaa siihen että viime vuoden tapaan on 

innokkaita osallistujia. Viimeistään fuksisitseillä todettiin, että viime vuoden loistava ja hehkutettu 

”draivi” ja hyvä meno sai jatkoa. Koska järjestimme jokainen DG-osakunta omat fuksisitsit, 

päätimme järjestää tänä syksynä myös lisää jotain yhteistä: yhteiset fuksibileet teemalla ala-asteen 

disco. Ala-asteen discoja fiilisteltiin Leppäsuonkadun kellarissa 100  

osallistujan voimin, joten voidaan todeta, että teema puri ihmisiin ja musiikkiesityksiä myöten se 

otettiin haltuun läpi tapahtuman.  

 

Syksyn tapahtumien ohella fuksipäivystys pyöri kuten ennenkin syyskuun ajan osakuntatiloissa 

Leppäsuonkadulla tiistaista torstaihin joka viikko. Itsenäisyyspäiväviikolla osakunnalla taas 

tapahtui, kun ensin fuksit saivat juhlallisissa itsenäisyyspäivän merkeissä osakunnan värit sekä 

osallistuivat ensimmäistä kertaa soihtukulkueeseen. Loppuviikosta vuorossa oli pikkujoulut, jotka 

tuttuun tapaan 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. Kaiken kaikkiaan 

pikkujouluihin osallistui viitisenkymmentä henkeä. 

 

Vuonna 2016 fuksitoimintaan kuului myös kaksi muuta erillistä tapahtumaa. Toinen näistä oli 

oikeastaan projekti, joka aloitettiin kesällä 2016 yhteistyössä kaikkien Helsingin yliopiston 

osakuntien kanssa. Fuksimajuri Reijonen oli Karjalaisen Osakunnan edustaja tässä projektissa ja 

projektin lopputulemana julkaistiin Osakuntavideo, joka on tarkoitettu markkinointimielessä niin 

fukseille, vaihto-opiskelijoille kuin muillekin, jotka eivät ole vielä liittyneet osakuntaan. Videon 

löytää tästä linkistä:  

https://www.youtube.com/watch?v=TiI26Ih-_Ps. 
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Syksyn perinteinen toinen erillinen tapahtuma olikin joka vuosi suurempiin mittoihin paisuva 

HYY:n Fuksiseikkailu, joka keräsi tänä vuonna 2600 fuksia kiertelemään rasteja ympäri Helsinkiä. 

Myös tässä tapahtumassa yhdistimme voimamme muiden DG:n osakuntien kanssa, ja järjestimme 

maakuntamurteisiin pureutuvan rastin. Tilaisuus mahdollisti osakunnista kertomisen rennossa 

ilmapiirissä, ja koimme levittäneemme paljon oleellista tietoa. 

 

Kyseisen fuksivuoden ehdoton kulminoitumispiste oli maakunnassa järjestetty abikiertue. Viime 

vuodentapaan abikiertue jakaantui tänä vuonna molemmin puolin joulua ja uutta vuotta. 

Kiertueemme koostui tänä vuonna yhdeksästä eri lukiosta: Kontiolahden lukio, Pyhäselän lukio, 

Outokummun lukio, Polvijärven lukio, Kiteen lukio, Tohmajärven lukio sekä Joensuun lyseon 

lukio, Joensuun normaalikoulun lukio ja Joensuun yhteiskoulun lukio. Kiertueen pääpointteja oli 

Helsingin yliopiston sekä osakuntamme esittely.  

 

Viran alussa halusin tehdä fuksivuodesta 2016 ikimuistoisen uusille osakuntalaisille, ja aktiivisten 

fuksien ja menestyksekkäiden tapahtumien mukaan onnistuinkin. Halusin tavoittaa uusien 

opiskelijoiden lisäksi myös vanhempia opiskelijoita ja houkutella heidätkin osakuntaan, missä 

onnistuin myös melko hyvin olemalla äänessä ja mukana mahdollisimman monessa. 

Tapahtumatäyteisen fuksivuoden 2016 aikana matrikkeliin kirjautui kevään aikana kaksi ja pitkin 

syksyä 18 fuksia ja näyttää yhteydenottojen perusteella siltä, että uusia kirjautumisia tulee vielä 

keväälläkin. Fukseja osallistui jokaiseen tapahtumaan, ja ottipa osa fukseista jopa virkojakin. 

Lyhyesti sanottuna; fuksivuosi 2016 oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja meininki huikea – ja niin  

hyvin fuksimajuri viihtyi virassaan, että valittiin samaan virkaan seuraavaksikin vuodeksi 

 

 

 

6. ASUNTOTOIMINTA 
 
Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallila, Patola ja Domus 

Academica) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana vuonna 

2016 toimi varakuraattori Anna Eronen. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluivat Vallilan ja 

Patolan asuntovastaavat sekä̈ neljä̈ osakunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. 
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Asuntotoimikunta jakoi vuoden aikana kertaa asuntoja. Ensin vuorossa oli keväällä varsinainen 

asuntohaku ja kesällä puolestaan fuksiasuntohaku. Asuntoihin liittyvät keskeiset käytännön asiat, 

kuten vuokrasopimukset ja asukaslistan ylläpidon, hoitivat asuntovastaavat: Vallilassa Jani 

Parviainen ja Patolassa Ville Tanskanen. Kevään asuntohaku järjestettiin 15.2.–18.3. ja 

asuntojenjakokokous pidettiin 20. maaliskuuta. Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 

50 ja asuntoja jaettiin 36. Suosituimpia asuntoja haussa olivat Patolan 42,5 kaksiot sekä Vallilan 

pienet yksiöt. Hakemuksista hylättiin 1 kappale koska hakijan asumisehto osakunnan asunnoissa oli 

tullut täyteen eikä lisäajan myöntämiseen ollut perusteita. 4 hakemusta käsiteltiin puutteellisina, 

koska vaadituissa liitteissä oli puutteita. Eri hakuryhmien välillä hakumäärät jakaantuivat 

seuraavasti: ryhmä 1 osakunnan jäsenet, aktiivit 35 kappaletta, ryhmä 2 osakunnan jäsenet, ei-

aktiivit 9 kappaletta ja ryhmä 3 ei-osakunnan jäsenet 1 kappale. Asuntotoimikunta oli ilahtunut 

suuresta määrästä aktiivisia hakijoita. Kaikki 36 jaettavaa asuntoa saatiin jaettua ja jonotuslistalle 

jäi 13 henkilöä. Varsinaisesta asuntohausta tuli valitusajan puitteissa kolme valitusta, jotka 

käsiteltiin osakuntaneuvoston kokouksessa ja neuvosto yksimielisesti hylkäsi kaikki hakemukset. 

 

Fuksiasuntohaku onnistuttiin järjestämään siten, että kaikkien korkeakoulujen oli ollut pakko 

ilmoittaa opiskelijavalinnoistaan ennen fuksiasuntohaun päättymistä. Fuksiasuntohaku järjestettiin 

6.6.–7.7. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan Internet-sivuilla, pohjoiskarjalaisessa sanomalehti 

Karjalaisessa sekä osakunnan Facebook-sivuilla. Asuntotoimikunta kokoontui 8.7. jakamaan 

fuksiasuntoja. Fuksiasuntohaussa jaettavana oli yhteensä 12 asuntoa, joista 6 Vallilassa sijaitsevia 

yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus Academicalla. Hakemuksia saapui 

määräaikaan mennessä 23 kappaletta, joista puutteelliseksi todettiin yksi hakemus. 

Asuntotoimikunta arpoi asunnon saajien järjestyksen ottaen kuitenkin huomioon, että etusijalla 

olivat pääkaupunkiseudulle muualta muuttavat fuksit. Asunnonsaajista ainoastaan pari ei ollut 

saanut opiskelupaikkaa pääkaupungin korkeakouluista ja asunnot saatiin jaettua noin viikon 

kuluessa haun päättymisestä. 

 

Kokonaisuudessaan asuntotoimikunnan toimintavuosi 2016 oli oikein onnistunut vaikkakin kevään 

varsinaisen asuntohaun hakemusmäärän suuruudesta huolimatta. Jonkin verran päänvaivaa tuotti 

myös hakemuslomakkeen puutteellisuus erityisesti osakuntavirkojen erittelyn osalta. Näin ollen 

toimikunta lämpimästi kehottaa vuoden 2017 toimikuntaan perehtymään lomakkeen sisältöön ennen 

hakua ja tekemään joitain parannuksia. Vuoden 2015 varsinaisessa asuntohaussa ei jaettavia 

asuntoja saatu jaettua yhdellä kerralla vaan järjestettiin lisäasuntohaku, joten siihen verrattuna vuosi 
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2016 oli oikein onnistunut hakijamäärän ollessa molemmissa hauissa niin suuri ja on positiivista 

huomata kiinnostuksen osakunnan asuntoja kohtaan nousevan. 

 

 

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA  
 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta 

 

Vuonna 2016 Karjalaisen Osakunnan kulttuurisihteerinä toimi Laura Korhonen. Alla järjestetyt 

tapahtumat ja muu toiminta: 

 

31.1. DocPoint: time/ out of joint 

Osallistujamäärä: kaksi henkilöä 

25.2. Humanistispeksi: Metsä 

Osallistujamäärä: neljä henkilöä 

13. ja 16.10. Under Waterlilies -tanssiteos 

Osallistujamäärä: neljä henkilöä 

12.12. Ylioppilaskunnan Soittajien joulukonsertti 

Osallistujamäärä: kaksi henkilöä 

20.12. Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien joulukonsertti 

Osallistujamäärä: kaksi henkilöä. 

 

 

Yhteisten kulttuuriekskursioiden lisäksi kulttuurisihteeri välitti osakuntalaisille viestejä 

omakustanteisista kulttuuritapahtumista sähköpostilistalla. 
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7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 
 

Vuonna 2016 ekskursiomestarit järjestivät neljä ekskursiota. 

 

Ensimmäinen ekskursio suuntautui Alias Lönnrot -nimisen tv-sarjan kuvauksiin 3.10. Pääsimme 

yleisöksi stand up -koomikko Ali Jahangirin esitykseen kuuntelemaan hauskoja kertomuksia 

suomalaisuudesta ja Suomesta. Studioyleisön joukossa oli 10 osakuntalaista.  

 

Toinen ekskursio järjestettiin 20.10. Karjalaisen Osakunnan kissapäivänä kissakahvila Helkattiin.  

Kissakahvilassa oli mahdollista lievittää ikävää maakunnan kodissa olevia kissoja kohtaan. Kissoja 

paijailemassa oli seitsemän osakuntalaista. 

 

Kolmas ekskursio järjestettiin jo pitkään toiveena olleeseen trampoliinipuistoon. 

Trampoliinipuistoksi valikoitui uusi vasta avattu Rush ja päivämääräksi tarkentui 26.10. Alun 

pomputtelevan hämmennyksen ja painovoimaoikkujen jälkeen tilanteen stabiloiduttua 

osakuntalaiset saivatkin mielensä täyteen lapsellista riemua ja pomppimista kesti yhteensä tunti. 

Aika vierähti mukavasti ja nopeasti, polttopallon ollessa ehdoton suosikkileikki. 

Trampoliinipuistoekskursiolle osallistui yhteensä seitsemän osakunnan jäsentä.  

 

Neljäs ja vuoden viimeinen ekskursio järjestettiin 11.11. Kakkugalleriaan Fredrikinkadulle. Toive 

Kakkugallerian kakkujen ahmimisesta tuli muilta osakuntalaisilta. Herkullisista kakuista oli 

nauttimassa kuusi osakuntalaista. Kakkugalleria-ekskursion jälkeen oli mahdollista siirtyä 

kappalaisen järjestämään Liisankadun pyhiinvaellukseen. 

 

Vuonna 2016 ekskursiomestareina toimivat Aaro Aho ja Satu Tahvanainen. 
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7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

 
Kappalaisen toiminta vuonna 2016 jäi aiempaa pienimuotoisemmaksi tehtävään alun perin valitun 

Jarkko Kontiaisen siirryttyä opiskelemaan Joensuuhun. Lokakuussa tehtävään valittiin 

loppuvuodeksi Olli Salminen, joka kappalaisena järjesti perinteisen Liisankadun pyhiinvaelluksen 

11.11. 

 

 

7.4 Liikunta 

 
Vuoden 2016 aikana merkittävin liikunnallinen panostuksemme oli osakunnan sählyvuoron  

ylläpitäminen Kumpulan liikuntakeskuksessa yhdessä Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan  

kanssa. Sählyä pelattiin lukukausien aikana aina keskiviikkoisin kello 21–22. Peleihin oli helppoa  

lähteä mukaan, sillä erillistä ilmoittautumista (paitsi lomien aikana) tai säännöllistä osallistumista ei  

edellytetty. Jo perinteiseksi muodostuneelle sählyvuorolle kerääntyikin viikoittain noin 6–14  

pelaajaa pelaamaan keskenään hyvässä osakuntalaishengessä Kumpulan liikuntakeskuksessa.  

Peleissä tärkeintä oli yhdessä liikkuminen, jonka myötä vuorolla käyneellä ei ollut mitään syytä  

huonoon itsetuntoon, vaikkei pelitaitotaso olisi ollutkaan kaikkein kovin. 

 

Lisäksi kävimme seinäkiipeilemässä Salmisaaren liikuntakeskuksessa 3 osakuntalaisen voimin  

syyskuussa (27. päivä). Tunnin kiipeilyvuoron aikana opittiin kiipeilyn alkeet ja kiipeiltiin  

loppuaika itsevarmistavilla laitteilla itsenäisesti. Kukaan ei tippunut. Tämän ohella suunnitelmissa  

oli Kampin keilahalliin keilaamaan lähtö yhdessä marraskuussa, mutta tapahtuma siirtyi lopulta  

myöhempään toistaiseksi määrittämättömään ajankohtaan kiireisen ajankohdan myötä. 

 

Liikuntaohjaajana 2016 toimi Tatu Räsänen. 
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8. PIENI PUUKELLO 
 
Pienen Puukellon päätoimittajana toimi vuonna 2016 Janne Kangaskesti ja toimitussihteerinä Emmi 

Puumalainen (o.s. Uutela). Lehden toimituskuntaan kuuluivat Tatu Räsänen, Kaisa Kortelainen, 

Santeri Matikka, Alina Riionheimo, Satu Tahvanainen, Milla Nissinen ja Matti Kuivalainen. Lehteä 

ilmestyi neljä numeroa, joista kaksi kevät- ja kaksi syyslukukaudella. Lisäksi julkaistiin 

poikkeuksellisesti myös kaksi erikoisnumeroa ja totuttuun tapaan kesällä fuksimajurin kanssa 

yhteistyönä uusille ja tuleville opiskelijoille suunnattu Fuksipuukello. 

 

Ensimmäisen Puukellon ilmestyi loppuvuodesta 1916, eli osakuntalehtitoiminta täytti kuluneena 

vuonna sata vuotta. Pieni Puukello juhlisti asiaa kahdella epämuodollisemmalla erikoisnumerolla. 

Näistä ensimmäinen, Pienempi Puukello, ilmestyi keväällä osakunnan vuosijuhlien yhteydessä. 

Varjopuukello, vuoden toinen yllätysnumero, ilmestyi vuorostaan syksyllä praasniekoilla. 

 

Pienten Puukellojen neljän normaalin numeron julkaisuväli oli noin kolme kuukautta. Sivuja 

numeroilla oli 22–28 kullakin. Artikkelit lehtiin saatiin totutusti toimituskunnalta (pääsääntöisesti 

yksi per numero kultakin kirjoittajalta) ja kirjoittamisesta innostuneilta osakuntalaisilta sekä 

osakunnan seniorijäseniltä. Senioripalsta teki vuoden aikana paluun lehteen ajoittain ilmestyvänä 

osiona. Teemanumeroita ei tänä vuonna julkaistu, mikäli Varjopuukelloa ei sellaiseksi lasketa, vaan 

osakuntalaiset olivat vapaita kirjoittamaan kuhunkin numeroon kulloisenkin mielensä ja 

elämäntilanteensa mukaisesti. Tämän myötä syyspuolen numeroissa oli osaltaan selkeä vaihto-

opiskelupainotus. Lisäksi vuoden viimeisessä numerossa Puukellon satavuotisjuhla ilmeni 

historiapainotteisempina artikkeleina. 

 

Armoton kilpailu printti- ja digimedian välillä ei suoraan heijastu pienimuotoisiin järjestölehtiin, 

mutta silti muutos kansakunnan vapaa-ajanviettotavoissa heijastuu osaltaan myös Pieneen 

Puukelloon. Ajastaan jälkeen jääneen postitusosoiterekisterin perkaamisen jälkeen kävi ilmeiseksi, 

että lehden painosta tulee pienentää nykyisestä. Osakuntaneuvoston päätöksellä vuonna 2017 

Pienen Puukellon painos kutistuukin sadalla 200 kappaleeseen.  
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9. KERHOT  
 

9.1 Juristikerho 
 

Virkailijat ja jäsenet 

Puheenjohtaja: Iris Pitkänen 

Sihteeri: Maria Karpathakis 

Taloudenhoitaja: Antti Silvolahti 

Emäntä: Maria Karpathakis 

Ekskursiovastaava: Henri Nousiainen 

Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): 

Julia Tsegelnik, Emma Rydenfelt, Johanna Vihtonen, Nella Nummela, Santeri Tiilikainen.  

 

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 lisäks iajaa 

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

ainejärjestö Pykälän ry:hyn ja Karjalaiseen Osakuntaan. 

Toimintaan kuuluivat vuonna 2016 kokoukset (mukaan lukien avoin kokous syksyllä), 

vapaamuotoisemmat tapaamiset, ekskursiot, sekä erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin. 

Lisäksi vuodelle 2016 osuivat joka toinen vuosi järjestettävät Kevätkäräjät eli juristikerhon oma 

vuosijuhla.  

 

Kevätkaudella pidettiin 4 kokousta (25.1, 17.2, 9.3, 8.4,) ja syyskaudella 3 kokousta (19.9, 

1.11,17.11., 5.12.). Helmikuun kokous oli vuosikokous. Kokous 17.11. järjestettiin avoimena 

kokouksena, jossa yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala piti alustuksen aiheesta 

”Kilpailukykysopimus ja paikallinen sopiminen”. Joulukuunkokous oli vaalikokous. Kokoukset 

järjestettiin vaihtelevasti joko osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla tai jossain ravintolassa, ja 

niissä kävi keskimäärin 8-10 henkilöä. Myös Juristikerhon senioreita vieraili silloin tällöin 

kokouksissa. Toiminnantarkastus pidettiin 16.2.2016. Paikalla olivat Juristikerhon kaksi 

toiminnantarkastajaa, varatoiminnantarkastaja sekä kerhon puheenjohtajat  

ja taloudenhoitaja vuosilta 2015 ja 2016. 



23 
 

 

Kevätkäräjiä juhlittiin 23.4., tällä kertaa osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla. Juhlijoita oli 

yhteensä 22. Ennen illallista osa kevätkäräjävieraista osallistui myös ekskursiolle Helsingin 

Kaupungin Asunnoilla.  

 

Elokuussa Juristikerho esitteli toimintaansa uusille Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille 

Pykälä ry:n Punssikahveilla. Joulukuussa kerho kävi katsomassa Pykälä ry:n musikaalinäytelmän 

”Tahdotko tätä?”. 

 

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. 
 

 

9.2 Teatterikerho 

 
Teatterikerhon alku oli lupaava, sillä jo ennen varsinaista järjestäytymistä sana oli kiirinyt ja aina  

kaukaa ainejärjestöistä asti tultiin paikalle koe-esityksiin. Iloisessa seurassa käsikirjoitus alkoi  

hahmottua mestariteokseksi, jossa henkeäsalpaavat juonenkäänteet seuraavat toinen toistaan. 

Teknisten ongelmien vuoksi toisessa tapaamisessa, Patolan kerhopäivässä, palattiin menneisyyteen  

ja harrastettiin tarinankerrontaa tulen ympärillä käsikirjoituksen hiomisen lomassa. 

Rutinoituneiden ja pitkään rooliinsa valmistautuneiden näyttelijöiden karkaaminen ulkomaille ja  

muualle parempien tarjousten perässä, johti teatterikerhon hiljaiseloon syyskaudella. 

 

Teatterikerhon puheenjohtajana toimi Samuli Rantala. 

 

 

9.3 Spielka  
 

Osakunnan pelikerho Spielka järjesti vuonna 2016 neljä tapahtumaa. Peli-illoilla ei ollut mitään  

tiettyä teemaa ja niihin olivat tervetulleita niin Karjalaisen Osakunnan kuin muidenkin osakuntien  
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jäsenet. Tiedotus peli-illoista tapahtui osakunnan sähköpostilistalla ja Facebookissa. Myös  

Wiipurilaisen ja Kymeenlaakson Osakuntien sähköpostilistoilla tiedotettiin Spielkan tapahtumista.  

Ensimmäinen peli-ilta järjestettiinkin Domus Gaudiumin Osakuntien keskiviikkokahvien aikaan,  

jotta paikalle saataisiin muitakin kuin karjalaisia. Kaksi seuraavaa peli-iltaa puolestaan järjestettiin  

Patolassa osakuntien asuntojen lähellä, jotta mahdollisimman monen osallistujan olisi helppo  

osallistua. Neljäs ja vuoden viimeinen peli-ilta pidettiin jälleen osakunnalla. Kaikille 

osakuntalaisille annettiin mahdollisuus kertoa toiveita pelattavista peleistä ja mahdollisista uusista  

pelihankinnoista.  

 

Vuonna 2016 järjestetyt Spielkan tapahtumat ja osallistujamäärät: 

6.4. oli 12 osallistujaa. Pelattavia pelejä olivat mm. Port Royal ja Love Letter. 

22.5. järjestettiin Patolan kerhopäivä, jossa Spielka oli mukana. Kerhopäivään osallistui 12  

osakuntalaista. Illan aikana katsottiin peliä televisiosta, sillä samaisena iltana oli jääkiekkopelin  

MM-finaali. Finaalin jälkeen muutama kerhopäivään osallistunut jäi pelaamaan lautapelejä. 

22.11. oli 10 osallistujaa. Pelattavia pelejä olivat mm. Colt Express, Carcassonne ja Dixit. 

11.12. oli kolme osallistujaa. Pelattavia pelejä olivat mm. Race to Galaxy, Dead of Winter ja Machi  

Koro. 

 

Spielkan laajaa ja monipuolista pelivalikoimaa on ollut mahdollista käyttää myös muissa  

osakunnan tapahtumissa, kuten Domus Gaudiumin Osakuntien yhteisissä saunailloissa. Myös  

osakuntien päivystysaikoina (tiistaista perjantaihin klo 18-21) on ollut mahdollista pelata Spielkan  

pelejä. Vuonna 2016 Spielkan puheenjohtajana toimi Satu Tahvanainen, mutta puheenjohtajan  

valtuuttamana Samuli Rantala järjesti syyskauden pelitapahtumat. 

 

 

9.4 Brunssikerho 
 

Brunssikerhoa oltiin perustamassa jo vuonna 2015 mutta tuolloin kerho ei kokoontunut virallisesti 

kertaakaan. Kunnolla toiminta käynnistyi vuonna 2016, jolloin kerho kokoontui kylläkin 

valitettavasti ainoastaan kaksi kertaa. Kerhon jäseniksi ei tarvinnut erikseen liittyä vaan tervetulleita 

olivat kaikki mukaan pääsevät. Kerhon puheenjohtajana toimi Anna Eronen.  
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Kerhon ensimmäinen kokoontuminen oli puheenjohtajan kotona Patolassa sunnuntaina, joka 

hyväksi sattumaksi oli ystävänpäivä. Brunssille ei valittu mitään erikoisempaa teemaa, vaan 

osallistujien kesken etukäteen Facebookin avulla suunniteltiin, minkälaisia ruokia valmistaisimme 

ja mitä kukakin toisi tullessaan. Toisin sanoen brunssi järjestettiin nyyttäritapaan. Osakunta 

sponsoroi brunssin tarjoamisia muutamalla kympillä ja tämä helpottikin mukavasti 

opiskelijaosallistujien omien tuomisten kustannuksia, kun kalliimmat ainesosat saatiin osakunnan 

kautta. Brunssilla tarjoiltiin muun muassa lämminsavulohisalaattia, itse tehtyä leipää, muffineja, 

kuohuviiniä, hedelmiä ja kahvia. Brunssille osallistui yhteensä 10 henkeä.  

 

Kerhon toinen kokoontuminen ajoittui joulukuulle, jolloin brunssikerho meni tutustumaan eräänä 

arkiaamuna Kluuvissa sijaitsevan Karl Fazer Cafen aamiaisbuffettiin. Juuri tämä paikka valikoitui 

puheenjohtajan itsevaltaisella päätöksellä ja vankalla kokemuksella paikan hyvästä tarjonnasta. 

Suhteellisen aikaiseen ajankohtaan, klo 8.30, sijoittunut aamiainen keräsi 8 osallistujaa ja 

ilahduttavasti heistä puolet olivat sellaisia osakunnan jäseniä, jotka eivät enää niin aktiivisesti 

osallistu osakunnan tapahtumaan mutta tämä selvästi onnistui aikaisesta alkamisestaan huolimatta 

houkuttelemaan heidätkin mukaan. Osakunta sponsoroi tätä tapahtumaa yhteensä sen verran, että 

jokaisen osallistujan maksettavaksi jäi ainoastaan 5 euroa. Buffet keräsi kerhon osallistujilta kiitosta 

laajasta valikoimastaan ja erityisen iloisia oltiin laajasta itseleivotusta leivästä sekä kahdesta 

erilaisesta jälkiruokakakusta. Kerho totesi, että tämä oli mukava 

tapa aloittaa kylmä ja harmaa joulukuun päivä.  

 

 

9.5 Elokuvakerho 

 
Elokuvakerho palasi pitkän hiljaiselon jälkeen osakunnan kerholistalle. Vuonna 2016 elokuvakerho  

oli näkyvillä yhdessä tapahtumassa, Karjalaisen Osakunnan kissapäivässä. Kissapäivän elokuvailta  

järjestettiin 20.10. osakunnalla. Illan aikana katsottiin kaksi kissateemaista elokuvaa: Aristokatit ja  

Kissojen valtakunta. Leppoisaa iltaa oli viettämässä yhteensä seitsemän osallistujaa, joista kaksi oli  

muiden osakuntien jäseniä. 

Elokuvakerhon puheenjohtajana toimi vuonna 2016 Satu Tahvanainen. 
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9.6 Saunakerho 

 
Saunakerho aloitti vuotensa perinteisellä savusaunakierroksella Kuusijärvellä. Tällä kertaa avaus  

sattui sopivasti myös ystävänpäiväksi ja mikä olisikaan parempi tapa nauttia ystäviään kuin kevyesti  

savustettuina raikkaan ja jääkylmän veden äärellä. Tänä vuonna näki myös alkunsa Helsinki Sauna 

Day -tapahtuma, jossa saunat ympäri pääkaupunkiseutua ja kauempanakin avaavat ovensa kaikelle 

kansalle. Mukana on kaikkea edustussaunoista aina yksityishenkilöiden omiin kerrostalosaunoihin. 

Päällekkäisyyksien vuoksi saunakerho innokkuudestaan huolimatta joutui tyytymään vain 

osakunnan lähellä sijainneeseen Lapinlahden mielisairaalan takapihalle nousseeseen telttasaunaan, 

josta pääsi kätevästi läheiseen avantoon vilvoittelemaan. 

 

Vappuvalmistautumiseen kuului tänä vuonna vierailu Otaniemessä teekkareiden pystyttämään  

WiikonWappuSaunaan. Vaikka diskovaloista ja -pallosta saunassa voikin olla montaa mieltä, pääsi  

sieltä aina onneksi lämmittelemään itseään läheisiin paljuihin, jolloin ei edes pieni sadekaan  

haitannut. 

 

Saunakerho oli mukana varaamassa saunavuoroja ja osaltaan toteuttamassaan kutsumustaan  

Patolan kerhopäivän onnistumisessa. 

 

Syksyn kiireistä huolimatta saunakerho osallistui suuren suosion saavuttaneen Helsinki Sauna Dayn  

syksyiseen uusintaan. Tällä kertaa päivä alkoi pirteästi aamusaunalla Löylyssä, sillä saunakerho ei 

sitä ollut vielä aiemmin ehtinyt testaamaan, ja jatkui siitä yllättävän lempeisiin kaasusaunoihin  

Suvilahteen. Saunakerho oli myös mukana yhteisosakuntalaisella sauna-approlla, jossa eri 

osakuntien jäsenet tutustuivat toisiinsa ja eri osakuntien toimiviin ja toimimattomiin saunoihin. 

Mukana menossa olivat Bottan, KSO:n, SatO:n ja Hämiksen saunat.  

 

Tapahtumat 

14.2. Ystävänpäivän savusauna Kuusijärvellä (3 henkilöä) 

12.3. Helsinki Sauna Day (2 osallistujaa) 

23.3. Ensisilmäys (6-7 henkilöä) 

28.4. Pre-wappusauna (5/7/aika paljon) 

22.5. Patolan kerhopäivä (12 osallistujaa) 
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29.10. Helsinki Sauna Day (2 osallistujaa) 

28.11. Osakuntien sauna-appro (1/11+ osallistujaa) 

 

 

9.7 Frisbeegolfkerho Kiekkokäki 
 

Kiekkokäki järjesti vuonna 2016 sekä osakunnan rahallisesti tukemia tapahtumia että matalan tason 

itseorganisoituvaa toimintaa Facebook-ryhmänsä kautta. Jälkimmäisen toiminnan osalta kerholaiset 

kokoontuivat kiekkoilemaan Helsingin ja sen lähiseutujen eri radoille keskimäärin pari kertaa 

kuukaudessa: kesällä tiheämmin ja etenkin syksyllä kurakelien vallitessa harvemmin. Osallistujia 

oli useimmiten poolillinen, eli 3–5 henkeä. Tapahtumat olivat avoimia osakuntalaisten lisäksi 

muiden osakuntien jäsenille ja jäsenten tuttaville. 

Osakunnan myöntämää kerhobudjettia Kiekkokäki käytti seuraavissa tapahtumissa: 

22.9. Frisbeegolf-rasti DGO:n fuksiaisissa (noin 30 henkeä) 

27.9. Aloittelijapainotteinen kierros Meilahden frisbeegolfradalla (4 henkeä) 

29.9. Aloittelijapainotteinen kierros Meilahden frisbeegolfradalla (5 henkeä) 

23.11. Pimeä ledikiekkokierros Meilahden frisbeegolfradalla (5 henkeä) 

 

 

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 2016 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 
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toiminta-avustuksesta ja lehtituesta. Lisäksi Helsingin yliopisto tuki apurahalla tammikuussa 2017 

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. Tämä vastavuoroinen ja monipuolinen yhteistyö on 

toiminut mallikkaasti myös vuonna 2016, ja osakuntalaisia onkin kutsuttu ahkerasti osallistumaan 

mitä erilaisimpiin seniorijärjestön tapahtumiin ja ekskursioihin, jotka ovat voineet olla mitä tahansa 

taidenäyttelyistä perinteisiin kuukausioluisiin. Osakunnan ja seniorien yhteistyö tukee opiskelijoita 

sekä henkisesti että taloudellisesti, mistä osoituksena esimerkiksi kunniainspehtori Sakari Timosen 

vuosi sitten yhteisesti perustettu nimikkostipendi. Vuonna 2016 stipendin sai Satu Tahvanainen. 
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12. OSAKUNNAN KOKOUKSET 
 

19.1. paikalla 18+1 (jäsenet+ulkojäsenet) 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Kirsi Kauppinen 

 

11.2. paikalla 11+1 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Kirsi Kauppinen 

 

15.3. paikalla 13+2 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Kirsi Kauppinen 

 

12.4. paikalla 12+1 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Kirsi Kauppinen 

 

3.5. paikalla 14+1 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Kirsi Kauppinen  

 

13.9. paikalla 10+2 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Satu Tahvanainen 

 

11.10. paikalla 17+4 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Satu Tahvanainen 

 

8.11. paikalla 10+2 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Satu Tahvanainen 

 

29.11. (vaalikokous) paikalla 18+4 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Satu Tahvanainen 

 

15.12. paikalla 12+3 

pj Outi Tiainen, sihteerinä Miina Piipponen 

 

Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään. 
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13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA 

 
Kunniamerkit  Tapio Mustonen 

Paula Olsoni 

     

Ansiomerkit   Olli Salminen 

Niklas Junell 

  

Harrastusmerkit  Tatu Räsänen 

Iris Pitkänen 

Milla Nissinen 

Jani Parviainen 

   

Lipunkantaja  Manuel Ackermann 

     

Varalipunkantaja  Satu Tahvanainen 

   

Seniorikannu  Samuli Rantala 

 

KyO-KO-kuppi  Kirsi Kauppinen 

 

Emännän pienoisavain  Manuel Ackermann 

Satu Tahvanainen 

 

Sakari Timosen nimikkostipendi Satu Tahvanainen 

  

Värienkanto-oikeus  Pasi Pykälistö (KyO) 

Annamari Oittinen (SavO) 

Arto Niemi (SavO) 

Aivar Nigumann (Korp! Vironia) 
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14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

 
 

Inspehtori   Kari Rummukainen 

Kuraattori   Outi Tiainen 

Varakuraattori  Anna Eronen 

Sihteeri   Kirsi Kauppinen (kevät) 

   Satu Tahvanainen (syksy) 

Taloudenhoitaja  Tatu Räsänen 

Isännät   Jarkko Kontiainen (10/2016 asti) 

   Karri Rasinmäki 

Emännät   Antti Räty 

   Samuli Rantala (vain syksy) 

Toiminnanohjaaja  Manuel Ackermann 

Tiedotussihteeri  Miina Piipponen 

Fuksimajuri   Mari Reijonen 

Vuosijuhlamestarit  Jarkko Kontiainen ja 

Kirsi Kauppinen (vuoden 2016 vuosijuhla) 

Eliisa Leppävuori (vuoden 2017 vuosijuhla) 

Arkiston- ja kirjastonhoitaja Santeri Matikka 

Historioitsija  Santeri Matikka 

Kulttuurisihteeri  Laura Korhonen 

Ekskursiomestarit  Satu Tahvanainen 

   Aaro Aho 

Kv-sihteeri   Karri Rasinmäki 

Maakuntasihteeri  Satu Tahvanainen 

Vaalipäälliköt  Jarkko Kontiainen (10/2016 asti) 

   Manuel Ackermann 

Valokuvaajat  Aaro Aho 

   Jani Parviainen 

Kappalainen  Jarkko Kontiainen (10/2016 asti) 

   Olli Salminen (10-12/2016) 
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Liikunnanohjaaja  Tatu Räsänen 

Puukellon päätoimittaja  Janne Kangaskesti 

Puukellon toimitussihteeri Emmi Puumalainen (o.s. Uutela) 

Nettivastaava  Miina Piipponen 

 

Asuntovastaavat  Ville Tanskanen (Patola) 

   Jani Parviainen (Vallila) 

Apuisännät   Noora Matilainen 

Jani Parviainen 

Aaro Aho 

Lauri Mauranen 

Antti-Pekka Kössi 

Salla Jäntti 

Anssi Kaikkonen (vain syksy) 

Riikka Raatikainen (vain syksy) 

Reetta-Stiina Järvinen (vain syksy) 

Apuemännät  Pauliina Luukkainen (vain kevät) 

Milla Nissinen 

Laura Pasanen 

Pinja Heikkinen 

Iina Pakarinen 

Veera Karvonen 

Annika Venäläinen 

Hanna Laeslehto 

Rebekka Pastila 

Sirkku Kouki (vain kevät) 

    

Osakuntaneuvosto  Tatu Räsänen 

   Mari Reijonen 

   Martta Huttu 

   Juho Eskelinen 

   Jarkko Kontiainen (10/2016 asti) 

Toverineuvosto  Kari Rummukainen (virkansa puolesta) 

   Outi Tiainen (virkansa puolesta) 
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   Anna Eronen 

   Janne Kangaskesti 

   Antti Räty   

Laulunjohtajat  Juho Eskelinen 

   Lauri Mauranen 

Asevastaava   Kimmo Solehmainen 

Toiminnantarkastajat  Harri Hietala 

   Arto Pohjamo 

 

 

 

15. TOIMI-JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN 

PUHEENJOHTAJAT 
 

 

Asuntotoimikunta  Milla Nissinen 

   Iris Pitkänen 

   Manuel Ackermann 

   Heidi Pikkarainen 

   Toimikuntaa johtaa varakuraattori. Lisäksi  

   toimikuntaan kuuluvat virkansa puolesta Patolan ja  

   Vallilan asuntovastaavat. 

Vuosijuhlatoimikunta  Vuoden 2016 vuosijuhlat: 

   Anna Eronen 

   Karri Rasinmäki 

   Jarkko Kontiainen 

   Vuoden 2017 vuosijuhlat: 

   Mari Reijonen 

   Samuli Rantala 

   Manuel Ackermann 
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Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. Toimikuntaan  

   kuuluvat virkansa puolesta myös isännät, emännät,  

   toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja kappalainen. 

Puukellon toimituskunta  Kaisa Kortelainen 

   Santeri Matikka 

   Tatu Räsänen 

   Satu Tahvanainen 

   Alina Riionheimo 

   Milla Nissinen 

   Matti Kuivalainen 

Kv-toimikunta  Janne Kangaskesti 

   Miina Piipponen 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta Manuel Ackermann 

   Katri Parviainen 

   Santeri Matikka 

   Jarkko Kontiainen (10/2016 asti) 

 

 

 

Kerhojen puheenjohtajat 

 

Spielka   Satu Tahvanainen 

Elokuvakerho  Satu Tahvanainen 

Teatterikerho  Samuli Rantala 

Brunssikerho  Anna Eronen 

Saunakerho   Samuli Rantala 

Juristikerho   Iris Pitkänen 

Kiekkokäki   Janne Kangaskesti 
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16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ 

 
Huoneistotoimikunta (HTK) Janne Kangaskesti (varapuheenjohtaja) 

   Samuli Rantala (varaklubiemäntä) 

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 (10/2016 asti) 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry  Outi Tiainen 

Karjalainen Nuorisoliitto  Santeri Matikka 

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta Iris Pitkänen (sihteeri) 

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto Kari Rummukainen (virkansa puolesta) 

   Outi Tiainen (virkansa puolesta) 

   Anna Eronen 

   Niklas Junell 

   Martta Huttu (varajäsen) 

Seniores Carelienses ry  Outi Tiainen (virkansa puolesta) 

Pääsky ry   Ei edustusta vuonna 2016 

Kansallisteatterin hallintoneuvosto Anna Eronen 
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LIITTEET 

 

 
LIITE 1: Osallistujat Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa 2016 

 

Katso erillinen liite. 

 

 
LIITE 2: Karjalaisen Osakunnan tapahtumakalenteri 2016 

 

Katso erillinen liite. 
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