Tervehdys Karjalaisesta Osakunnasta!
Moikka Fuksi! Täällä kirjoittelevat
Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan fuksimajurit Mari ja Eliisa.
Seuraava vuotesi sujahtaa ensimmäisen vuoden opiskelijana unelmiesi korkeakoulupaikassa, jonka olet
juuri vastaanottanut. Suuren suuret
onnittelut siitä! Sinulla on varmasti
mielessäsi uuden opiskelupaikan lisäksi huikeat suunnitelmat sujahtaa
opiskelijaelämään täysillä mukaan
ja tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ikimuistoinen. Tätä toivetta
pääset toteuttamaan Karjalaisessa
Osakunnassa.

raan yhteyttä sekä tulla moikkaamaan yliopiston ja osakunnan fuksitapahtumiin. Tästä lehdestä löydät
tietoa Karjalaisesta Osakunnasta ja
osakuntatoiminnasta, sekä lehden
takakannesta löydät etenkin fuksitapahtumien tarkemmat ajankohdat
kalenteriin merkittäviksi.
Fuksivuotesi aikana sinulla on tilaisuus nähdä ja kokea vaikka mitä,
joten ota matkaan hyvää mieltä sekä
avoin asenne ja liity rohkeasti osaksi
Karjalaista Osakuntaan, pientä palaa
Pohjois-Karjalaa keskellä Helsinkiä!
Ota ilo irti opiskeluvuosistasi ja hyppää mukaan osakuntalaiseen maailmaan saadaksesi kaksin verroin irti
seuraavista vuosista!

Osakunta on lämminhenkinen, opiskelijoista koostuva järjestö, jonka
tehtävänä on tarjota erilaisia virikkeitä ja vastapainoa opinnoissasi
puurtamiselle. Mistä sitten on huikea fuksivuotesi osakunnalla tehty?
Akateemisista pöytäjuhlista, fuksipiknikistä,
ulkomaanmatkoista,
teemabileistä, harrastus- ja kerhotoiminnasta, maittavasta karjalaisesta ruuasta, urheilusta ja ystävistä
– unohtamatta upeita yhteistapahtumia muiden osakuntien kanssa, niistä se on tehty. Sinulla on hyvä mahdollisuus napata myös osakunnan
asunto ja stipendi heti ensimmäisen
vuoden aikana. HYY tarjoaa meille
tilat Leppäsuonkatu 11:ssä, joka on
kuin toinen koti ja olohuone sinulle
ja meille pohjoiskarjalaisille opiskelijoille yli ainejärjestörajojen. Edessäsi
on kasapäin uusia haasteita, ystäviä
ja seikkailuja, joilla toivottavasti on
positiivisia vaikutuksia koko loppuelämääsi.

Toivottavasti näemme pian!
Karjalaisin terveisin,
Mari ja Eliisa
mari.reijonen@helsinki.fi
eliisa.leppavuori@helsinki.fi

Fuksimajureina tehtävämme on pitää huoli siitä, että osakuntatapahtumat sekä itse osakuntalaiset tulevat
sinulle tutuksi – olemme täällä vain
ja ainoastaan sinua varten, joten älä
epäröi kääntyä puoleemme asiassa
kuin asiassa! Voit ottaa meihin suo-
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Fuksitesti
1. Mikä on motivaatiotasosi opiskelun suhteen?
A) Jee, pääsin muuttamaan Helsinkiin!
B) Erittäin kova. Kirjat, kynät ja reppu valmiina.
C) Ihan ok, mutta enemmän odotan fuksivuotta.
2. Missä vietät viikonloppusi?
A) Osakunta
B) Kirjasto
C) Opiskelijasolu
3. Kuinka hyvin tunnet fuksimajurit?
A) Tutustuttiin osakunnalla, ja ollaan jo kavereita
B) Hyvän päivän tuttuja
C) Nevöhööd
4. Osaatko kertoa kaverillesi Karjalaisen Osakunnan tapahtumista?
A) En ihan vielä, luen ensimmäistä kertaa Fuksipuukelloa
B) Olen ollut avajaiskarnevaaleilta alkaen tietoinen kaikista tapahtumista
C) Tärkeimmät tapahtumat tulevat kuin apteekin hyllyltä
5. Olen osallistunut myös muihin osakunnan tapahtumiin kuin fuksitapahtumiin (kokouksiin, peli-iltoihin, sählyvuoroihin, vierailuihin
yms.)?
A) Olen tietoinen tapahtumista, mutten ole vielä ehtinyt osallistumaan
B) Kyllähän mie
C) Kyllä, ja olen ehtinyt käymään jopa muidenkin osakuntien tapahtumissa
6. Tiedän mitä OKN tarkoittaa?
A) Öööh, en
B) Suunnilleen
C) Kyllä, selvitin sen (löytyy mm. tästäkin lehdestä)
7. Tunnistan Karjalaisen Osakunnan värit?
A) Punakeltasininen
B) Punamusta
C) Keltamusta
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8. Mitä odotat eniten fuksivuodelta?
A) Uusia ystäviä
B) Opiskelua
C) Bileitä ja juhlimista
9. Mitä jäit kaipaamaan Pohjois-Karjalasta eniten?
A) Luontoa
B) Kotia ja omaa sänkyä
C) Ystäviä
10. Illan juomakulttuurisi?
A) Holiton, kiitos
B) Sangriaa ämpärikaupalla
C) Kannatan Keski-Eurooppalaista sivistynyttä juomakulttuuria
Laske seuraavaksi monta vastausta sait A-, B- ja C-kohtiin.
Jos sinulla oli eniten A-vastauksia: Tunnut passaavan aika hyvin osakuntaporukkaan! Tulet kaikkien kanssa toimeen, höpötät iloisesti itsestäsi ja päivän
kuumista puheenaiheista sekä tykkäät osallistua poikkitieteellisiin keskusteluihin. Olet hyvä keskustelija ja kuuntelija, ja et heti pelästy karjalaisille tyypillistä
kovaa äänenkäyttöä.
Jos sinulla oli eniten B-vastauksia: Tervetuloa, olet liittymässä oikeaan paikkaan! Tämä osakuntatoiminta on just sinulle mukavaa vastapainoa opiskeluille
ja pääset viettämään vähän kuin aikaasi kotona, sillä meillä on meininki sellainen osakunnalla. Tunnet itsesi varmasti tervetulleeksi ja kotoisaksi kälättävien
ja hassunhauskojen karjalaisten keskellä. Voit kysyä meiltä koska vain neuvoja
tai apua, sillä karjalaiset ovat tottuneet yhteisöllisyyteen. Pääkaupunkiseutuun
alkaa tottua nopeasti meidän seurassa.
Jos sinulla on eniten C-vastauksia: Sinua on saattanut ensin hieman jännittää
muutto Helsinkiin ja uuden alku, mutta kun olet saanut Fuksipuukellon käteesi,
olet jo askeleen lähempänä tunnelmaa, joka vie sinut kuin takaisin Pohjois-Karjalaan. Me Karjalaisen Osakunnan ihmiset ollaan rentoja, auttavaisia, rehellisiä
ja etenkin nauravaisia. Me osataan käyttää kovaa ääntä, mutta olla myös rauhassa. Meidän kanssa kokee parhaat juhlat, sauna- ja peli-illat, tapahtumat ja kaikki
muut. Helsinki ei enää tunnukaan vieraalta ja huomaat pian, että ehdit käymään
kotona yhä harvemmin.
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Juhlainfo

Vuosijuhlat – Vuosijuhlat ovat jokaisen osakunnan suurin ja arvokkain
juhla, vuoden ykkösjuhla. Vuosijuhlilla juhlitaan osakunnan syntymäpäiviä
hienosti pukeutuneena ja upeassa
ympäristössä mahtavien ihmisten
seurassa. Vuosijuhlien järjestämisvastuussa ovat vuosijuhlamestari ja
vuosijuhlatoimikunta.

Fuksisitsit – Fuksien ensimmäinen
kosketus akateemisen sitsiperinteen
maailmaan. Fuksisitsit ovat erinomainen tapa tutustua aktiivisiin vanhempiin osakuntalaisiin, sekä tietenkin
muihin osakuntafukseihin.
Pikkujoulut – Domus Gaudiumin
osakuntien pikkujoulut ovat joka vuosi joulun alla järjestettävä tapahtuma,
jonka suunnittelevat ja toteuttavat
osakuntiemme fuksit! Silloin uudet
osakuntalaiset pääsevät vallankahvaan ja saavat järjestää juuri omannäköisensä juhlat.

Praasniekat – Karjalaisen Osakunnan kakkosjuhlille Praasniekoilla
vaalitaan karjalaista perinnettä muun
muassa tarjoilemalla karjalaisen
pitopöydän antimia ja kuuntelemalla
kappalaisen saarnaa. Praasniekoille
on erittäin tyypillistä se, että herkullinen ruoka ei tule loppumaan kesken!

Itsenäisyyspäivä – Itsenäisyyspäivänä fuksit saavat osakuntanauhat
inspehtorin luovuttamana. Tällöin
fukseista tulee civiksiä. Itsenäisyyspäivänä on myös ylioppilaiden soihtukulkue ja Linnan juhlien kisakatsomo.

Sarvijuhlat – Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa
järjestettävä perinteinen juhla, jossa
muistellaan Savo-Karjalaisen Osakunnan hajoamista Savolaiseen ja
Karjalaiseen Osakuntaan. Sarvijuhlien
nimi tulee juomasarvesta, joka kiertää
pöydästä toiseen juhlien aikana. Sarvi
sisältää mysteeristä juomaa, joka ei
sarvesta koskaan illan aikana lopu.

7

8

Kerhot
Kiekkokäki
Karjalaisen Osakunnan frisbeegolfkerho
Kiekkokäki on paikka frisbeegolfista tai
sen aloittamisesta kiinnostuneille osakuntalaisille ja heidän ystävilleen. Kiekkokäki
järjestää yhteisiä kierroksia pääkaupunkiseudun frisbeegolfradoille. Toiminnasta
tiedotetaan Facebook-ryhmässä ”Kiekkokäki” ja osakunnan sähköpostilistalla.
Puheenjohtajana toimii Antti Vaaranta.

Maanpuolustuskerho
MPK on kerho, joka järjestää aktiviteetteja
aina ulkoilusta ja museovierailuista erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kursseihin.
MPK järjestää myös kerholle jo perinteeksi muodostuneita pippaloita. Puheenjohtajana toimii Janne Kangaskesti.
Pelikerho Spielka
Karjalaisen osakunnan kaikille avoin
pelikerho, joka järjestää peli-iltoja, joissa
pelaillaan erilaisia lauta- ja korttipelejä
hyvässä osakuntalaisessa hengessä. Puheenjohtajana toimii Samuli Rantala.

Brunssikerho
Brunssikerho vie osakuntalaiset tutustumaan muutaman kerran vuodessa Helsingin eri brunssipaikkoihin ja valmistaa itse
perinteisen brunssin perinteisin tarjoiluin.
Puheenjohtajana toimii Mari Reijonen.

Teatterikerho
Teatterikerhon tarkoituksena on antaa
mahdollisuus omien näyttelijänlahjojensa kehittämiseen erilaisten tapahtumien
keinoin. Toiminnassa mukana oleminen
ei vaadi aiempaa esiintymiskokemusta.
Puheenjohtajana toimii Anni Pellikka.

Juristikerho
Yhteisosakuntalainen oikeustiedettä
opiskeleville suunnattu kerho, joka järjestää kokouksia, ekskursioita, juhlia ja
senioritoimintaa. Juristikerho tiedottaa
toiminnastaan pääasiassa omalla sähköpostilistallaan. Kerholla on myös oma
Facebook-ryhmä ”Karjalaisen Osakunnan
Juristikerho”, josta saa lisätietoa kerhon
toiminnasta. Puheenjohtajana toimii Antti
Silvolahti (WiO).

Kasvisruokakerho Kasvusto
Kasvusto on kiinnostunut vegaanisesta
ruokavaliosta ja sen mahdollisuuksista.
Kasvusto järjestää myös omia vegaanisia
kokkailuiltamiaan. Puheenjohtajana toimii
Jarno Huusko.
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TARVITSETKO ASUNTOA?
Karjalainen Osakunta on kokoonsa nähden suuri opiskelija-asuntojen tarjoaja: sillä on hallinnassaan noin 70 asuntopaikkaa. Asunnot sijoittuvat pääasiassa Vallilaan sekä Oulunkylän lähelle
Patolaan, molemmat hyvien kulkuyhteyksien päähän.
Asunnoista noin puolet on haettavissa vuosittain maaliskuussa järjestettävässä asuntohaussa.
Asunnon saamiseen vaikuttavat hakijan osakunta-aktiivisuus (0-10 pistettä), opintomenestys
(0-5 pistettä) ja sosiaalinen asema (0-5 pistettä). Fuksit saavat tasoitusta opiskelumenestyksestä
ja syksyn opinnot huomioidaan eri tavalla kuin pitempään opiskelleiden.

PATOLA

VALLILA

Osakunta-aktiivisuus siis kannattaa! Osakunnan virkoja hoitamalla kerätään ns. aktiivisuuspisteitä,
joilla on suuri merkitys asuntoja
haettaessa sillä kaikki hakijat, joilla
on aktiivisuuspisteitä, ovat haussa
etusijalla muihin hakijoihin nähden. Fuksivuonna aktiivisuuspisteet
kerrotaan kahdella, joten kannattaa
ryhtyä virkailijaksi jo fuksina. Virkakausi on yleensä yksi kalenterivuosi (tammikuusta joulukuuhun),
joten ensimmäisen syksyn saa olla
ihan rennosti ja katsella ympärilleen
osakunnan menoa, eikä virkailijaksi
ryhtyvän suinkaan tarvitse sitoutua
tehtävään loppuiäkseen.
Asuntoihin ja niiden hakemiseen
liittyviin

kysymyksiin

vastaavat

Vallilan ja Patolan asuntovastaavat
sekä asuntotoimikunnan puheenjohtaja, joiden yhteystiedot löydät
osakunnan nettisivuilta. Jos asuntojen hakuaika on päässyt menemään ohitse tai huomaat muuten
vain kesken kaiken olevasi asuntoa
vailla, voit ilmoittautua asuntojen
jonotuslistalle olemalla yhteydessä
asuntovastaaviin.
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Vallilan asunnot
Ylioppilasasuntosäätiö
MÄKELÄNRINNE 5 A
ASUNTOJEN KOOT: 18 m2,
28 m2, 47 m2
VUOKRA: 15,60 - 16,50 €/ m2

Kiinteistö Oy
Osakunta
RAUTALAMMINTIE 3 C
ASUNTOJEN KOOT: 17,5 m2,
20 m2, 32,5 m2
VUOKRA: 16,50 €/ m2

Vuokraan sisältyvät vesi ja sähkö,
kiinteä nettiyhteys, kuntosali, grillikatos, kerhohuone, pesutuvat ja
sauna (yleisiä vuoroja neljänä iltana
viikossa). Linja-autolla matka Rautatientorille vie noin 15 min. Kumpulan
kampus on vain kivenheiton päässä
ja Mäkelänrinteen uimahalli on aivan
vieressä.
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Patolan asunnot

Vuokraan sisältyvät vesi ja sähkö, kiinteä nettiyhteys, kuntosali, grillikatos, kerho-ja askarteluhuoneet, pesutuvat ja sauna (useita yleisiä saunavuoroja viikossa).

Kiinteistö Oy Artti
MAAPADONTIE 3 JA 5
ASUNTOJEN KOOT: 42,5 m2, 60 m2
VUOKRA: 9,25 €/ m2

Asuntojen sijainti ei ole aivan yhtä keskeinen kuin
Vallilassa, mutta tämän voittaa asuntojen hintatasossa. Matka Rautatientorille linja-autolla vie vain
25 minuuttia.

MAAPADONTIE 2
ASUNTOJEN KOOT: 24 m2, 26 m2,
38 m2, 48 m2
VUOKRA: 13,25 € - 15,25 €/ m2
Lisäksi Maapadontie 2:ssa on uusia, marraskuussa 2013 valmistuneita yksiöitä ja kaksioita.
Niidenkin vuokraan sisältyvät vesimaksu ja nettiyhteys.
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OSAKUNNAN KESKEISIMMÄT
virkailijat
Inspehtori – Yliopiston professori, joka valvoo ja edistää osakunnan toimintaa ja ylläpitää suhteita yliopiston suuntaan. Inspehtoriksi valitaan yleensä osakunnan kanta-alueelta
kotoisin oleva, tai muuten maakuntaa tunteva
henkilö. Karjalaisen Osakunnan inspehtorina
on vuodesta 2013 toiminut teoreettisen alkeishiukkasfysiikan professori Kari Rummukainen.

Kuva Erkki Jõgi

Inspehtori Kari Rummukainen

Kuraattori Outi Tiainen

Kuraattori – Osakunnan puheenjohtaja. Kuraattori valvoo osakunnan sääntöjen ja noudattamista sekä pitää yllä osakunnan suhteita
kotimaakuntaan ja ulkopuolisiin yhteisöihin
ja henkilöihin. Kuraattorin virka-aika on kaksi
vuotta ja virkaan valitaan osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt jo akateemisen loppututkinnon suorittanut entinen osakuntalainen.
Erityisistä syistä virkaan voidaan valita myös
varsinainen jäsen. Karjalaisen Osakunnan kuraattorina toimii Outi Tiainen.
Varakuraattori – Avustaa kuraattoria tämän
tehtävien hoitamisessa. Toimii myös asuntotoimikunnan ja osakuntaneuvoston puheenjohtajana. Karjalaisen Osakunnan varakuraattorina
toimii Manuel Ackermann.
Taloudenhoitaja – Kuten nimestä voi päätellä, osakunnan taloudenhoitaja vastaa osakunnan talousasioista. Karjalaisen Osakunnan
taloudenhoitajana toimii Tatu Räsänen.

Varakuraattori Manuel Ackermann

Sihteeri – Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjan ylläpitäminen osakunnan kokouksissa ja
muiden juoksevien paperiasioiden hoitaminen.
Karjalaisen Osakunnan sihteerinä toimii Laura
Korhonen.

Tiesitkö, että myös sinä voit hakea Karjalaisen Osakunnan virkailijaksi.
Virkailijana pääset mukaan osakunnan toiminnan ytimeen. Lisäksi virkojen hoitamisesta saa aktiivisuuspisteitä, joista on hyötyä osakunnan
asuntohaussa.

14

Toiminnanohjaaja – Vastaa osakunnan tapahtumien yleisestä suunnittelusta, laatii toimintasuunnitelmat ja avustaa virkailijoita tapahtumien järjestämisessä. Toiminnanohjaaja tekee paljon yhteistyötä myös muiden Domus
Gaudiumin osakuntien toiminnanohjaajien kanssa. Karjalaisen Osakunnan toiminnanohjaajana toimii Kirsi Kauppinen.
Fuksimajuri – Tutustuttaa uudet osakuntalaiset, eli fuksit, osakuntatoimintaan ja järjestää heille osakuntatapahtumia kuten fuksisitsit, fuksipiknik ja fuksiaiset. Apuna fuksimajurilla on koulutus- ja rekrytointitoimikunta. Fuksimajuri
on oivallinen henkilö vastaamaan osakuntaa koskeviin kysymyksiin. Karjalaisen
Osakunnan fuksimajureina toimivat Eliisa Leppävuori ja Mari Reijonen.
Isäntä – Vastaa osakunnan pöytäjuhlien juomatarjoiluista ja yleisistä käytännön järjestelyistä. Isännän apuna toimii joukko ahkeria apuisäntiä. Virka ei nimestään huolimatta ole sukupuolisidonnainen, vaan kuka tahansa voi virkaa
hakea. Karjalaisen Osakunnan isäntinä toimivat Lauri Mauranen ja Antti-Pekka
Kössi.
Emäntä – Jos isäntä vastaa juomapuolesta, niin emännän tehtävänä on valmistaa pöytäjuhliin ja muihin tapahtumiin herkulliset ruoat. Emännän apuna toimii
joukko ahkeria apuemäntiä. Tämäkään virka ei ole sukupuolisidonnainen, vaan
kuka tahansa voi tähän virkaan hakea. Karjalaisen Osakunnan emäntinä toimivat Antti Räty ja Satu Karhu.
Laulunjohtaja – Johtaa laulunjohtomiekallaan osakunnan pöytäjuhlissa
raikuvaa laulua ja pitää huolen siitä, että osakuntien yhteislauluperinne säilyy
edelleen voimakkaana eteenpäin. Karjalaisen Osakunnan laulunjohtajana toimii
Juho Eskelinen.

Stipendit: Onnenmäki- ja Artin Säätiö
Onnenmäki-ja Artin Säätiöt ovat osakuntaa lähellä olevia
säätiöitä, jotka jakavat vuosittain 300-1500 euron väliltä
olevia stipendejä. Artin Säätiön stipendejä jaettaessa tärkein perusta on osakunta-aktiivisuus, Onnenmäki-Säätiön stipendien jaon ratkaisevat pohjoiskarjalaiset juuret
ja opintomenestys.
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Fuksipuukellon
urasuunnitelmat

Nimi: Juska Räsänen
Opintojen aloitusvuosi:
Helsingissä 2016, Joensuussa 2013
Kotipaikkakunta: Joensuu

1. Mitä opiskelet ja miksi?
Pääaine minulla on teoreettinen fysiikka ja sivuaineeni ovat fysiikka ja
matematiikka. Fysiikka on varmasti kaikille jollain tasolla tuttu aine
lukiosta, mutta yksinkertaisimmillaan fysiikan voidaan sanoa olevan
maailmankaikkeuden ilmiöiden ja
niitä hallitsevien lakien tutkimista.
Saattaa vaikuttaa hieman oudolta, että pääaineeni on teoreettinen
fysiikka ja toinen sivuaineeni on
fysiikka. Tämä on kuitenkin täysin
Helsingin yliopiston tutkintorakenteista johtuva muodollisuus. Erona on esimerkiksi se, että fysiikan
opinnot sisältävät laboratoriotyöskentelyä ja ilmiöiden kokeellista
havainnointia, kun taas teoreettisen
fysiikan opinnot painottavat enemmän tarvittavan matemaattisen koneiston rakentamista ja ilmiöiden
puhtaan matemaattista kuvausta.
Koska matematiikka on niin keskeisessä roolissa fysiikassa, on se
hyödyllinen sivuainevaihtoehto jokaiselle fyysikolle.
Fysiikka ja matematiikka olivat lu16

kiossa minulle hyvin helppoja ja pidin niistä kovasti. Tästä huolimatta,
kun aloitin yliopisto-opinnot syksyllä 2013 Itä-Suomen yliopistossa
Joensuun kampuksella, luulin vielä
haluavani opiskella lääketiedettä.
Olin ennen opintojen alkua vuoden
töissä, ja ajattelin, että opiskelen
vuoden Joensuussa fysiikkaa ja matematiikka ja luen lääkiksen pääsykokeisiin näiden opintojen ohessa.
Hyvin nopeasti kuitenkin havaitsin,
että juuri fysiikka on minun alani, ja
jäin Joensuuhun jatkamaan opintoja. Siirryin viime syksynä opiskelemaan Helsinkiin teoreettista
fysiikkaa, koska ainoa Joensuussa
tarjolla oleva tutkijapuolen maisteriohjelma ei minua kiinnostanut.
2. Mikä on omissa opinnoissasi parasta?
Minusta ehdottomasti parasta teoreettisessa fysiikassa on se, että se
on teoreettista. En ole ikinä oikein
välittänyt labrassa kokeiden tekemisestä, vaikka se on tietysti hyvin
tärkeä osa fysiikan tai minkä tahansa tieteen harjoittamista. Juuri
teoreettinen työskentely, ja monien
mielestä äärimmäisen tylsä ”kaavojen pyörittely” on aina vetänyt minua puoleensa, ja olenkin erittäin
tyytyväinen siihen, että voin keskittyä juuri siihen opinnoissani.
3. Millaisia mahdollisia uravaihtoehtoja alallasi on ja
millaisesta urasta haaveilet?
Yleisin suuntaus teoreettisen fysiikan maisterin tutkinnon suorittaville opiskelijoille lienee jatkoopiskelu eli tohtorin tutkinnon
suorittaminen. Tohtorin tutkinto
on ainakin akateemisesta urasta
haaveileville käytännössä pakollinen. Opintokokonaisuudesta riip-

puen teoreettisen fysiikan maisterin papereilla on myös mahdollista
päästä yksityisellä sektorilla erinäköisiin asiantuntijatehtäviin. Olen
esimerkiksi kuullut Helsingin yliopistosta valmistuneesta henkilöstä, joka lähti työskentelmään
Finnairille lentolippujen hintaanalyytikkona.
Itse hyvin todennäköisesti pyrin
jatkamaan suoraan tohtoriopintoihin, sillä minua kiinnostaa juuri
tutkijana työskentely. Erikoistumislinja maisteriopintoja varten on
vielä hieman auki, mutta luultavasti erikoistun joko kosmologiaan tai
hiukkasfysiikkaan. Lisäksi osana
fyysikon urakehitystä on se, että
tohtoriksi väittelyn jälkeen ollaan
jossain vaiheessa ainakin pari vuotta ulkomailla. Tämä hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus lienee siis
minullakin edessä jos päädyn tulevaisuudessa tutkijan uralle.

kea pitää ottaa huomioon hyviä sitsejä järjestettäessä.
Minusta osakunnan parhaita puolia ovat yhteisöllisyys ja ihmiset.
Meillä kaikki innokkaat ja osakuntatoiminnasta kiinnostuneet fuksit
otetaan avosylin vastaan, ja jos päätät lähteä mukaan, tulet saamaan
monia hyviä kavereita. Erityisen
mukavaa minusta on ollut se, että
koska osakunnat ovat poikkitieteellisiä, olen päässyt tutustumaan
monien eri alojen opiskelijoihin.
Minusta on myös erittäin tärkeää,
ettei jää vain elämään oman alansa
”kuplaan”. Voin nyt yhden vuoden
osakuntakokemuksella suositella
siis erittäin lämpimästi, että lähdet
rohkeasti toimintaan mukaan!
5. Mitkä ovat fuksivuotesi
parhaat osakuntamuistot?
Ehdottomasti fuksivuoden kohokohta oli osakunnan vuosijuhlat,
joita juhlitaan joka vuosi helmikuussa, ja joista löytynee pieni infopaketti jostain näiden kansien
välistä. Myös kaikki muut juhlat
ja sitsit olivat erinomaisia, ja pienenä kannusteena ne ovat yleensä
hieman halvempia, elleivät jopa ilmaisia, fukseille. Muita hyviä osakuntamuistoja, jotka nyt tulevat
mieleen, ovat esimerkiksi se, kun
leivoimme pienellä porukalla yli
300 karjalanpiirakkaa osakunnan
kakkosjuhlille eli Praasniekoille, ja
se, kun itsenäisyyspäivän kulkueen
jälkeen menimme osakunnalle katsomaan Linnan juhlia. Tytöt tietysti arvostelivat naisten juhlapukuja,
ja me pojat aloimme tästä inspiroituneena arvostelemaan miespuolisten vieraiden frakkeja. On varmasti monia muita hyviä muistoja,
joita en nyt tätä kirjoittaessani saa
palautettua mieleen, ja uskon, että
tulevaisuus tuo tullessaan vielä parempia muistoja.

4. Miten päädyit osakunnalle
ja mikä on osakunnassa parasta?
Olin kävelemässä ympäriinsä lukuvuoden avajaisjuhlassa, kun
huomasin Karjalaisen Osakunnan
kojun muiden kojujen joukossa.
Muistin silloin, että maksaessani
HYY:n jäsenmaksun maksoin myös
osakunnan jäsenmaksun, ja menin
heti kirjoittamaan nimeni matrikkeliin. Lähdin heti syksyn alusta
mukaan osakuntatoimintaan, osallistuin aktiivisesti tapahtumiin ja
pääsin sitä kautta tutustumaan
uusiin ihmisiin. Vuodenvaihteessa
hain apuisännän hommiin, jotta
pääsisin tutustumaan osakunnan
organisaatiopuoleen. Osakuntatoiminnasta kiinnostuneille fukseille juuri apuisännän tai -emännän
hommat sopivat hyvin, sillä niissä
ei ole vielä liikaa vastuuta, mutta
niissä pääsee kuitenkin seuraamaan esimerkiksi sitä, mitä kaik17

Nimi: Kirsi Kauppinen
Opintojen aloitusvuosi: 2013
Kotipaikkakunta: Lieksa

ni Helsingin yliopiston englannin
pääaineen. Rankoista ja äärimmäisen vaikeista pääsykokeista johtuen minua kohtasi joka kevät hylkäyskirje hakijapalveluista. Eräänä
välivuonna opiskelin Työväen Akatemiassa englantia sekä kiinaa, ja
valitsin sattumalta yleisen kielitieteen johdantokurssin. Kurssin sisältö tuntui heti omalta ja palaset
tuntuivat loksahtelevan paikoilleen
aivoissani – tätä minä osaan! Hain
heti seuraavana keväänä englannin
lisäksi myös kielitiedettä, mutta
hyväksyntäkirje odotti minua vasta vuonna 2013, neljän välivuoden
jälkeen. En häpeä pitkää ja rankkaa
taivaltani sisälle yliopistoon, sillä
se kertoo mielestäni päättäväisestä
luonteestani. Nyt opiskelenkin sataprosenttisesti minulle omaa alaa.

1. Mitä opiskelet ja miksi?
Opiskelen Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa yleistä
kielitiedettä. Yleinen kielitiede on
lyhykäisyydessään kielen eri osaalueisiin perehtymistä ja kielen tutkimista. Toisin kuin yleisesti luullaan, pääaineeni ei sisällä minkään
vieraan kielen opintoja, eikä se ole
myöskään suomen kielen kieliopin
pänttäämistä. Kielitiede on jakautunut viiteen eri osa-alueeseen:
fonologiaan, morfologiaan, syntaksiin, semantiikkaan ja pragmatiikkaan. Oppiaineessani käymme läpi
siis kaikenlaisia teorioita näiltä viideltä eri alueelta. Vaikka kielitieteilijät ovat kiinnostuneita kielestä ja
sen teorioista, ei se automaattisesti
tarkoita, että olisimme polyglotteja
eli henkilöitä, jotka puhuvat kymmeniä kieliä. Itsekin puhun vain
neljää kieltä. Toki monilla kiinnostus kieleen näkyy myös kiinnostuksena opiskella uusia kieliä.
Yleinen kielitiede ei ollut alun perin
haluamani pääaine. Olen aina ollut
hyvä kielissä, ja tiesin jo yläasteikäisenä, että haluan opiskelemaan
jotain mikä liittyy kieliin. Kenties
loogisesti valitsin hakukohteekse-

2. Mikä on omissa opinnoissasi parasta?
Ehdottomasti yksi parhaista puolista opinnoissani on se, että tiedän
opiskelevani juuri sitä mitä haluankin. Se auttaa kummasti opintojen
etenemisessä. Lisäksi kurssitarjonta on monipuolista, ja vaihtelee
lukuvuosittain mukavasti. Lisäksi
tutkijatilanteesta riippuen meillä
on ollut myös monia mielenkiintoisia erikoiskursseja. Parasta on
myös oppiaineeni pienuus: henkilökuntaan kuuluu vain yksi professori ja kaksi yliopistonlehtoria.
Tämä tarkoittaa sitä, että tunnen
kaikki kolme hyvin, ja tarvittaessa
voin heittää proffan kanssa vaikka
ylävitoset häntä nähdessäni!
3. Millaisia mahdollisia uravaihtoehtoja alallasi on ja
millaisesta urasta haaveilet?
Tämä on eräs useimmin kysyttyjä kysymyksiä: ”Niin mikä sinusta
sitten oikein tulee?” Valitettavasti
tähän ei ole oikein mitään suoraa
vastausta, sillä en valmistu ammat18

tiin, vaan saan yleispätevän filosofian maisterin tutkinnon. Yleisin
suuntaus oppiaineestani on lähteä
jatko-opiskelijaksi väitöskirjatyöhön, sillä saralla kun tuntuu olevan
paljon tarjontaa. Urasuuntaukset
riippuvat paljon myös opiskelluista sivuaineista, sillä jokainen
valmistuva maisteri on varmasti
tehnyt omanlaisensa kokonaisuuden, mikä myös on yksi Helsingin
yliopistossa opiskelun hyvä puolia.
Yleisesti voin sanoa, että lingvistit
voivat toimia yleispätevinä kieliasiantuntijoina, tai esimerkiksi käännösfirmoissa käännöskoordinaattoreina.
Oma urapolkuni on vielä apposen
avoin, mutta olen varma, että löydän tämänkin polun sitten kun sen
aika on. Jos valmistumisen kynnyksellä minua kiinnostavat jatkoopinnot, saatan suuntautua tälle
tielle. Jos haluan päästä mukaan
käytännönläheisempään työhön,
työharjoitteluni käännöstoimistossa antoi minulle eväitä toimia myös
niissä hommissa. Fakta on kuitenkin se, että suurin osa työmahdollisuuksista sijaitsee ulkomailla.

aktiivisesti tapahtumissa, tutustuin toimintaan ja ihaniin ihmisiin.
Mielestäni tärkeintä fuksivuodessa
on muistaa olla itse aktiivinen, sillä
se palkitsee.
Osakunnan parhautta on vaikea
pukea sanoiksi. Yksi parhaimmista
asioista on kuitenkin ihmiset, jotka tekevät osakunnasta sen mitä se
on. Osakunnalla on poikkitieteellisintä porukkaa, mitä tulet ikinä tapaamaan, ja se on aivan mahtavaa.
Lisäksi karjalaishenkinen ilmapiiri
keskellä Helsinkiä on aina yhtä lohduttavaa. Vain muut samasta maakunnasta tulevat voivat ymmärtää
sitä älämölön määrää mitä osakunnalla joskus näkee. Osakunnan
toiminnassa mukana olemisen yksi
parhaimpia puolia on ollut myös
tutustuminen muihin ihmisiin yli
osakuntarajojen. Olen saanut osakunnan kautta monta mielettömän
tärkeää ystävää, ja toiminpa yhdelle heistä ensi vuonna jopa kaasonakin! Ainut ohjeeni on seuraava: tule
ja koe!
5. Älyttömimmät muistot osakunta-ajalta?
Näitä muistoja on enemmän kuin
laki sallii! En tiedä onko älyttömämpää valvoa jokaisilla vuosijuhlilla vuorokauden ympäri ja mennä samoilla silmillä aamukahville
Kappeliin ja osallistua sen jälkeen
vielä sillikselle, vai päätyä osakunnan edustushommiin Ruotsin Uppsalaan, ja valvoa sielläkin kellon
ympäri ja todistaa huikea auringonnousu kuorolaulun saattelemana?
Minua voi aina tulla nykimään hihasta ja kysymään kokemuksistani,
sillä niitähän osakunta-ajoilta löytyy! Olen varma, että omalta osaltani älyttömät seikkailut ja tarinat
eivät ole läheskään ohi. Jännä nähdä mitä ensi vuosi tuo tullessaan!

4. Miten päädyit osakunnalle
ja mikä on osakunnassa parasta?
Liityin heti osakunnan toimintaan
fuksisyksynäni 2013. Neljän välivuoden aikana minulla oli aikaa
selvittää kaikki mahdollinen mitä
Helsingissä opiskeleminen pitää sisällään, ja joskus päädyin Karjalaisen Osakunnan nettisivuille. Sieltä
asti sivu odotti kirjanmerkeissä
sitä hetkeä, kun pääsisin sisään yliopistoon. Eli tavallisesta poiketen,
en liittynyt osakuntaan pelkästään
asunnon toivossa, sillä olin asunut pääkaupunkiseudulla jo kolme
vuotta aloittaessani opinnot. Fuksivuonna en lähtenyt vielä mihinkään virkaan, vaan kävin lähinnä
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Osakuntayhteistyö
Osakunnista on moneksi! Helposti
lähestyttävin yhteistyön muoto osakuntalaiselle on luonnollisesti se, että
menee ja rupattelee muille osakuntalaisille. Siitä se lähtee. Meitä on ympäri Suomea ja kauempaakin, edustaen
laajaa kirjoa Helsingin alueen korkeakoulujen tarjoamista oppiaineista. Osakuntien tarjoamia tapahtumia,
joissa tutustua kanssaosakuntalaisiin,
on niitäkin laidasta laitaan, pienistä
valtaviin. Eräs helppo ja edullinen tapa
tutustua erityisesti sitsikulttuuriin (ja
sen varjolla uusiin ihmisiin) neuvotaan tämän jutun loppupuolella.

kunnan kanssa. Yhteisistä tiloista pidetään huolta huoneistotoimikunnan
(HTK) avulla. Siihen kuuluu virkailijoita kustakin kolmesta osakunnasta,
sekä lisäksi tarkkailujäseniä muista
tiloja käyttävistä järjestöistä.
Meillä on myös yksi sisarosakunta ja
virallisia ystäviä. Savolaiselle Osakunnalle olemme sukua, sillä molempien
osakuntien juuret ovat vuonna 1905 jaetussa Savo-Karjalaisessa Osakunnassa. Sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä
ja keskinäisestä avunannosta (YYA)
Karjalaisella Osakunnalla on naapurinsa Kymenlaakson Osakunnan kanssa tarpeellisine kiertopalkintotuoppeineen. Osakunnalla on ystävyyssopimus
lisäksi virolaisen korporaatio Vironian
sekä ruotsalaisten Västmanlands-Dala
Nationin ja Helsingkrona Nationin
kanssa. Ulkomaisten ystävyysjärjestöjen tapahtumissa vieraileminen on
mainio, vaihto-opintoja pienimuotoisempi tapa tutustua ylioppilaselämään
muissa maissa. Esimerkiksi vappu
Tartossa ja vårball Uppsalassa ovat ikimuistoisia tapahtumia.

Karjalainen Osakunta on yksi Helsingin yliopiston osakunnista, joita on
kaikkiaan viisitoista. Kaikkien osakuntien yhteistyöelin on Osakuntalainen
yhteisvaltuuskunta (OYV), joka valvoo
jäsentensä etuja ja koordinoi osakuntien yhteisiä tapahtumia. Näistä esimerkkinä mainittakoon osakuntien
aloittama, muutaman vuoden välein
järjestettävien Senaatintorin suursitsien perinne. Suomenkielisenä osakuntana KO kuuluu lisäksi Osakuntalaiseen Unioniin, joka toimii yhdyssiteenä
osakuntien ja ylioppilaskunnan välillä.
Unioni on aktiivisesti näkösällä osakunnissa erityisesti ylioppilaskunnan
edustajistovaalien aikaan.

Osakunnat järjestävät monenlaista
toimintaa ja usein vieraiden osakuntien tapahtumat, olivat ne sitten vaikkapa yhteisliikuntaa tai ekskursioita
jonnekin, ovat avoimia myös muille
osakuntalaisille. Näistä tapahtumista
tiedotetaan muun muassa Civis maita kiertelee -ryhmässä Facebookissa.
Sieltä saa tietoa lisäksi kaikkien osakuntien suurimpien juhlien päivämääristä, ynnä milloin mistäkin keskustelun alla olevasta aiheesta. Perinteisiin
juhliinsa osakunnat kutsuvat edustajia
muista osakunnista. Karjalainen Osakunta sponsoroi edustamaan meneviä
jäseniään, eli nämä juhlat ovat usein
sekä hauskoja että edullisia tilaisuuk-

Lisäksi Karjalainen Osakunta kuuluu
Itäsuomalaisten osakuntien yhteisvaltuuskuntaan, joka kattaa kaikki viisi
itäistä osakuntaa. Se toimii pienemmän piirin yhteistoimielimenä ja vastaa erityisesti kesän parhaiden pippaloiden, itäsuomalaisten kesäjuhlien,
järjestämisestä. Vielä tiiviimpi yhteisö
löytyy Domus Gaudiumin yhteisistä
osakuntatiloista, joissa Karjalainen
Osakunta asustaa yhdessä Kymenlaakson Osakunnan ja Wiipurilaisen Osa-
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Kuvat: Tiina Heikkilä ja Mikko Virta
sia edustamaan uskaltautuville. Osakunta tukee myös ulkomaalaisten
ystävyysjärjestöjensä tapahtumiin lähteviä matkakustannusten kattamisessa. Lisää tietoa edustamiskäytännöistä
saa osakunnan sihteeriltä ja muilta aktiiveilta.

nostuksen kohteensa, sekä ennen kaikkea eri ihmiset toiminnasta vastuussa.
Omasta kodistaan ei ole pakko poistua,
tapahtumia riittää toki sielläkin, mutta
muihin tutustuminen omaan tahtiin
on ehdottomasti antoisaa. Kannattaa
kokeilla!

Osakuntalaitos on verkosto, johon
kuuluu oman kotiosakunnan lisäksi
paljon muitakin. Kullakin taholla on
hieman erilaiset toimintatavat ja kiin-
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LYHYT JOHDATUS KARJALAISEN OSAKUNNAN

historiaan

Osakuntalaitoksen juuret ulottuvat Turun
akatemian alkuaikoihin 1600-luvulle. Alun
perin osakunnat perustettiin, jotta juopottelevat ylioppilaat saataisiin jollakin tavalla
kontrolliin. Virkaa tekevät yliopiston professorit määrättiin valvomaan osakuntalaisia inspehtorin virkanimikkeen alla. Karjalaisen Osakunnan tausta on vuonna 1653
alkunsa saaneessa Natio Wiburgensiksessa,
eli Wiipurilaisessa Osakunnassa, joka jaettiin yliopiston konsistorin vaatimuksesta
jäsenmäärältään liian suurena 1833. Toinen
puoli sai luvan jatkaa aiemmalla nimellä,
toinen Savo-Karjalaisena Osakuntana. Nykyinen Karjalainen Osakunta syntyi vuorostaan Savo-Karjalaisen jakautuessa vuonna
1905.

osakunnassa ja taiteiden osalta karelianismi oli suosiossa. Kotiseututyö oli suuressa
arvossa ja osakunta avusti useita maakuntansa lukutupia, kirjastoja ja kansakouluja.
Vuosisadan alkupuolisko oli kotiseutututkimuksen kulta-aikaa osakunnassa.

Heti jakamisen jälkeen alkoi Karjalaisen
Osakunnan mielessä välkkyä omien tilojen
hankinta. Vanhalla ylioppilastalolla olleet
tilat olivat käyneet kaikille osakunnille liian ahtaiksi. Vuonna 1907 Karjalainen Osakunta rakennutti Liisankatu 17:ään oman
osakuntatalon. Talohanke oli kunnianhimoinen, mutta ajautui nopeasti ongelmiin
ensimmäisen maailmansodan myllerryksessä. Konkurssi koitti vuonna 1915 ja Karjalainen Osakunta siirtyi Osakuntatalolle,
eli Uudelle ylioppilastalolle.

Sotien päätyttyä osakuntaan alkoi virrata
valtavasti uusia jäseniä. Aiempi ”yleiskarjalaisuus” jäi taka-alalle ja pohjoiskarjalainen
maakuntaidentiteetti korostui. Vuosikymmenten mittaan Karjalaisen Osakunnan
jäsenmäärä kasvoi ja naisten osuus kohosi
huomattavasti. Huipussaan osakunnan jäsenmäärä oli 1088 vuonna 1969, joskin vain
murto-osa jäsenistä oli aktiivisia osakunnassa. Opiskelijamäärän kasvuun osakunta
reagoi rakennuttamalla opiskelija-asuntoja
Vallilaan ja Patolaan. Lisäksi osakuntalaiset olivat mukana Joensuun korkeakoulun
(nykyisin Itä-Suomen yliopiston Joensuun
kampus) perustamiseen johtaneessa hankkeessa.

Karjalainen Osakunta oli alkuaikoinaan
tiiviisti mukana aikansa yliopisto-opiskelijoita innoittaneissa ilmiöissä. Esimerkiksi
jääkäriliikkeellä oli tuolloin vahva jalansija

Sotavuosina osakunnan naiset lähettivät
paketteja rintamalle, missä monet tutut
osakuntatoverit taistelivat. Sota oli raskas
koettelemus. Moni Karjalaisen Osakunnan aktiivi kaatui. Välittömästi sodan jälkeen osakunta osallistui karjalaisevakkojen
avustamiseen, joihin moni osakuntalainen
itsekin lukeutui. Laaja alue osakunnan perinteisestä värväys- eli kanta-alueesta jäi
rajan taakse.
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Euroopan opiskelijat nousivat barrikadeille
vuonna 1968. Vanha vallattiin ja ylioppilaskunnan hallitus vaihtui. Samassa rytäkässä
Uuden ylioppilastalon vuokria nostettiin
vanhoillisiksi mustanmaalatuilta vuokralaisilta mielivaltaiset 400 prosenttia. Tämän
myötä Karjalaisen Osakunnan oli pakko etsiä huoneistoa muualta. Yhdessä Wiipurilaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan kanssa karjalaiset vuokrasivat vuonna
1970 Liisankadulta huoneiston samasta talosta, jonka Karjalainen Osakunta oli rakennuttanut vuosisadan alussa.
1970-luvulla vasemmistoradikalismin voimakas asema ylioppilaskunnassa ja sen
edustajien kielteinen asenne osakuntia kohtaan johti osakuntatoiminnan hiipumiseen.
Toisaalta myös vanhoilliseksi leimatun Karjalaisen Osakunnan sisällä toimi oma vasemmistoseura. KOVA:n toiminta kuitenkin
hiipui muutaman vuoden jälkeen, kuten vasemmistoradikalismi laajemminkin.

Vuonna 2009 Karjalainen Osakunta muutti jo tuttujen kymäläisten ja wiipurilaisten
osakuntanaapuriensa kanssa uusiin tiloihin Domus Gaudiumille Leppäsuonkadulle.
Siellä osakunta on jatkunut 80-luvun viitoittamalla tiellä, uusille toiminnan muodoille avoinna ja vuosisataisia perinteitä
arvostaen. Seuraava sivu Karjalaisen Osakunnan historiassa odottaa kirjoittajiaan,
1980-luvulla osakuntatoiminta elpyi. Edel- uusia ylioppilaita.
tävän vuosikymmenen poliittisuus joutui
epäsuosioon ja vanhat perinteet pääsivät
uudelleen arvoonsa. Osakuntatoiminnasta
muodostui 80-luvulta alkaen aiempaa rennompaa. Samalla maakuntatoiminta ja yhteiskunnalliset vaikutuspyrkimykset jäivät
taka-alalle. Osakunta keskittyi vuosisatoja
vanhaan rooliinsa opiskelijoiden omana yhteisönä.
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Fuksimajurien haastattelu
Mari Reijonen
Toisen asteen oppilaitos: JYK (Urheiluakatemia, lajina yleisurheilu)
Asuinpaikka Pohjois-Karjalassa: Joensuu, Hukanhauta
Asuinpaikka pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Kallio
Mitä opiskelet: Pääaineena fonetiikka, sivuaineena logopedia, psykologia
Kengänkoko: 35
Lempihedelmä: Kiivi
Lempiväri: Sininen
Fuksimajurin onnennumero (laita tämä lottoriviin): 12
Adidas vai Nike: Nike
Omena vai Android: Omppu :)
Lempimatkakohde: Barcelona
Mielestäsi paras osakuntatapahtuma: Vuosijuhlat
Marin extra; Lempikakku: Lakkakakku ;)

Eliisa Leppävuori
Toisen asteen oppilaitos: Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärvellä
Asuinpaikka Pohjois-Karjalassa: Ilomantsi, tuttavallisemmin vain Mantsi
Asuinpaikka pääkaupunkiseudulla: Vallilla
Mitä opiskelet: Folkloristiikkaa
Kengän koko: 36
Lempihedelmä: Kiivit ovat aika hyviä kyllä
Lempiväri: Sininen
Fuksimajurin onnennumero: 3
Adidas vai Nike: Adidas
Omena vai Android: Android
Lempimatkakohde: Norjan vuonorannikko
Paras osakuntatapahtuma: Kaikki, mutta jos joku täytyy nostaa parhaaksi
niin Praasniekat, koska ruoka :)
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Osakuntasanasto
Aktiivi
Osakuntalainen jolle toiminnasta on tulossa elämäntapa. Usein sama asia kuin virkailija.
Civis 		
Fuksia opintovuosiltaan vanhempi osakuntalainen.
DGO		
Domus Gaudiumin Osakunnat. Leppäsuonkatu 11:n alakerrassa sijaitsevat osakuntatilat ymmärretään yleisesti DGO:ksi.
Emäntä		
Osakunnan väkevä ja kantava nais- tai
miesvoima, huolehtii etenkin juhlissa tarjottavista eväistä.
Fuksi 		
Ensimmäisen vuoden opiskelija. Elämänsä alussa ja oppii nopeasti. Saa osakuntavärit itsenäisyyspäivänä.
Fuksimajuri
Fuksin tuki ja turva osakunnalla. Omistautunut ohjaamaan ja auttamaan juuri
fukseja näiden alkutaipaleella.
Fuksisitsit		
Erityisesti fukseille suunnatut sitsit, joissa
opetellaan sitsikulttuurin perusteet.
Inspehtori
Osakunnan korkein auktoriteetti ja Helsingin yliopiston edustaja osakunnassa.
Inspehtorina toimii osakuntaan tai maakuntaan yhteyksiä omaava professori.
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Isäntä
Osakunnan (wo)man in da Haus. Huolehtii osakunnan siisteydestä, viihtyvyydestä, juhlien tarjoiluista sekä vieraista.
Kappalainen
Kappalainen vastaa osakunnan henkisestä hyvinvoinnista ja osakunnan perinteiden ylläpidosta. Loppusyksystä kuullaan
Praasniekoilla kappalaisen puhe, joka
tuo ripauksen hengellisyyttä juhlatunnelmaan.
Kuraattori		
Osakunnan toiseksi korkein virka. Osakuntatoiminnan organisaattori ja johtaja. Kuraattorina toimii joko valmistunut
tai valmistuvassa oleva osakunta-aktiivi.
Nakki		
Virkanakki tai pari vuodessa pitää tylsyyden, asunnottomuuden ja putkiaivoisuuden loitolla. Rentoa tekemistä opiskelujen oheen.
OKN		
Osakuntaneuvosto, eli osakunnan hallitus. Valitaan osakuntalaisten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Valmistelee kokoukset ja hoitaa erinäisiä juoksevia asioita.
Osakunta		
Opiskelijoista koostuva yhteisö. Järjestö,
josta säädetään yliopistolaissa. Alkuperäinen opiskelijaryhmittymä. Opiskelun
tuki, vapaa-ajan viettotapa tai jopa elämäntapa.

Osakuntavärit		
Jokaisella osakunnalla on omat värinsä, joita kannetaan osakuntanauhana erilaisissa tilaisuuksissa. KO:n
värit ovat punainen ja musta. Vuosien mittaan kyseisten värien käyttö on
levinnyt moniin muihinkin yhteyksiin
– maakuntaväreiksi saakka.

Seniori
Yliopistolta tai muusta korkeakoulusta valmistunut osakuntalainen. Ei
enää virallisesti osakunnan kirjoilla,
vaikka osakuntalaisuus onkin ikuista.
Vallila		
Legendaarinen kaupunginosa Helsingissä, tuttu etenkin opiskelijoiden
keskuudessa. Osakunnan asuntojen
toinen sijaintipaikka.

Patola		
Opiskelijoiden keskuudessa tunnettu
kaupunginosa Helsingissä. Osakunnan asunnoista noin puolet sijaitsee
Patolassa.

Virkailija
Virkanakin sydämeensä ottanut osakuntalainen. Vastuun määrä ja toimialan laajuus vaihtelevat suuresti
virasta riippuen.

Sitsit		
Akateemiset pöytäjuhlat. Enemmän
tai vähemmän muodollista kaavaa
noudattavat juhlat lauluineen, ruokailuineen ja puheineen. Voidaan
höystää mitä erilaisimmilla teemoilla.
Pieni Puukello/Fuksipuukello
ISSN 0359-1271

Painos
100

Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen Osakunta

Toimitus
Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Alina Riionheimo
Mari Reijonen
Eliisa Leppävuori

Päätoimittaja
Janne Kangaskesti
janne.kangaskesti@gmail.com
Jani Parviainen
jea.parviainen@gmail.com

Ilmestyminen
kerran vuodessa
Etukansi
Aino Turunen/KO

Toimitussihteeri
Emmi Puumalainen
emmi.puumalainen@helsinki.fi

Pieni Puukello saa HYY:n
järjestölehtitukea

Painopaikka
Picaset Oy, Helsinki
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Syksyn tapahtumat
ma 4.9. HYY:n avajaiskarnevaalit
su 10.9. Fuksipiknik
ti 12.9. Syyskuun kokous
pe 15.9. DGO:n kauden avajaiset
ke 20.9. DGO:n fuksiaiset
la 23.9. KO:n fuksisitsit
pe 29.9. HYY:n fuksiseikkailu
la 7.10. Sarvijuhlat
ti 10.10 Lokakuun kokous
ti 7.11. Marraskuun kokous
pe 17.11. DGO:n yhteiset fuksibileet
la 18.11. Praasniekat
to 23.11. Vaalikokous
ti 5.12. Joulukuun kokous
ti 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla
la 9.12. DGO:n pikkujoulut
Lisäksi järjestämme muita tapaamisia ja ekskursioita, kuten
peli- tai saunailtoja, ja niistä saa lisätietoa liittymällä sähköpostilistalle sekä seuraamalla meitä Facebookissa.
Sähköpostilistalle liittymisohjeet löytyvät osoitteesta
http://karjalainenosakunta.fi/sahkopostilistat/
Listalta saat tuoreimman tiedon ja myös ilmoituksia esimerkiksi kerhojen toiminnasta,
josta tieto ei välttämättä aina päädy Facebook- tai kotisivuille.
Kannattaa siis liittyä listalle!

