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Tervehdys Karjalaisesta Osakunnasta!
Hei fuksi!
Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa tänne isolle kirkolle
koko Karjalaisen Osakunnan puolesta!

karjalaismieliset opiskelijat kaikista
pääkaupunkiseudun korkeakouluista
ja kaikilta näiden koulujen aloilta.
Osakunnat toimivat poikkitieteellisenä opiskelijajärjestönä HY:n alaisuudessa ja kokoavat pääosin samasta
maakunnasta kotoisin olevat, pääkaupunkiseudulle muuttaneet eri alojen
opiskelijat yhteen. Ja mikä parasta,
meiltä ei tekeminen lopu kesken; osakunnan toiminnassa mukana olemalla
pääset kokemaan akateemisia pöytäjuhlia ja muita teemabileitä, kaiken
maailman ekskursioita taidemuseoista
megazoneen, sekä vaikka minkälaista
kerhotoimintaa, joka voi viedä vaikkapa pilkkijäille keskellä Helsinkiä.
Aktiivinen osakuntatoimintaan osallistuminen voi mahdollistaa muun
muassa asunnon sekä erilaisten stipendien saamisen, mutta ennen kaikkea silloin on mahdollisuus ystävystyä
aivan mahtavien ihmisten kanssa!

Aidot stadilaiset sanoisivat, että olet
nyt Kehä III:n paremmalla puolella,
mutta me osakuntalaiset tiedämme
totuuden. Vaikka usein suuret kauppakeskukset ja laajat vegeruokavalikoimat voivatkin tuntua kosteahkolta
haaveunelta jostain tuonpuoleisesta,
välillä myös koti-ikävä iskee. Jokaisen
maakuntalaisen lempibiisiä lainataksemme: täytyy yksinkertaisesti päästä
vaihtamaan farkut verkkarihousuihin.
Kun seitsemän tunnin OnniBus-reissu
ei kuitenkaan innosta, löytyy ratkaisu
ongelmiin paljon lähempääkin, tarkalleen ottaen osoitteesta Leppäsuonkatu
11 eli Karjalaisen osakunnan tiloista.
Osakunnalta löydät ihmisiä fyysikoista filosofeihin sekä insinööreistä lastentarhanopettajiin, ja taitaa meiltä
löytyä joukosta joku espoolainenkin.
Yhtä kaikki, meille Karjalaiseen Osakuntaan ovat tervetulleita niin Pohjois-Karjalasta tulevat kuin muutkin

Tähän kaikkeen ja muuhun vielä ennalta näkemättömään huisin hauskaan touhuiluun sinut toivottavat
osakunnalla tervetulleiksi fuksimajurit Nasti ja Sanni. Me olemme osakunnalla vastassa sinne saapuessasi ja
keksimme kaikkea hauskaa tekemistä
samalla opastaen osakuntaelämän saloihin. Pitkin syksyä ja myöhemminkin järjestämme muun muassa Uusien
Iltoja sekä muita fuksitapahtumia ja
-bileitä, joihin olet lämpimästi tervetullut osallistumaan!
Toivottavasti nähhään osakunnalla!
Fuksimajurisi,
Sanni ja Nasti
sanni.sorajoki@helsinki.fi
nasti.pelvo@helsinki.fi
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OSAKUNNAN JÄSENEKSI?
NÄIN SE ONNISTUU!
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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
Osakuntien, kuten useimpien opiskelijajärjestöjen, tapahtumiin kuuluu pöytäjuhlia eli sitsejä, joissa syödään kolmen ruokalajin illallinen
juomien ja erityisten sitsilaulujen kera. Osakunnissa pöytäjuhlaperinne on vahva ja sen laadusta on pidetty kiinni vuosisatojen ajan. Karjalaisen Osakunnan pöytäjuhliin kuuluu maittava ja itsetehty ruoka sekä
paljon puhetta, naurua ja laulua. Tällä sivulla on listattu Karjalaisen
Osakunnan tärkeimmät vuosittaiset juhlat.
Vuosijuhlat – Vuosijuhlat ovat jokaisen osakunnan suurin ja arvokkain
juhla, vuoden ykkösjuhla. Vuosijuhlilla juhlitaan osakunnan syntymäpäiviä
hienosti pukeutuneena ja upeassa ympäristössä mahtavien ihmisten seurassa. Karjalaisen osakunnan vuosijuhlia
juhlitaan kevättalvella helmi-maaliskuun vaihteessa.

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 kakkosjuhlilla Praasniekoilla vaalitaan karjalaisista perinteistä pyhintä:
herkullista ruokaa. Tarjolla on niin perinteisiä kuin hieman modernimpejakin pitopöydän antimia. Praasniekoilta ei taatusti kukaan lähde kotiin vatsa
tyhjänä!

Itsenäisyyspäivä – Itsenäisyyspäivänä fuksit saavat osakuntanauhat
inspehtorin luovuttamana. Tällöin
fukseista tulee civiksiä. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet huipentuvat ylioppilaiden soihtukulkueeseen ja tottakai
Linnan juhlien kisakatsomoon.

Sarvijuhlat – Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa
järjestettävä perinteinen juhla, jossa
muistellaan osakuntien yhteisiä juuria, eli vuonna 1905 jakautunutta Savo-Karjalaista osakuntaa. Sarvijuhlien
nimi tulee juomasarvesta, joka kiertää
pöydästä toiseen juhlien aikana. Sarvi
sisältää mysteeristä isännän taikajuomaa, joka ei sarvesta koskaan illan aikana lopu.

Miksi sitten juhlimaan? – Fuksina sinulla on mahdollisuus juhlia osakunnan tapahtumissa ilmaiseksi tai reilusti alennettuun hintaan. Saat uusia ystäviä
sekä kokemusta akateeemisista perinteistä turvallisessa ja karjalaisen rennossa
seurassa. Ja vaikka juhlissa ei muu kiinnostaisi, saa sitseillä itselleen ainakin
mahan täyteen maukasta ruokaa. Voimme kuitenkin lyödä vetoa, että illan
aikana mahtava seura vie voiton mehukkaimmastakin karjalanpaistista.
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Kerhot

Juhlien lisäksi olennainen osa Karjalaisen osakunnan toiminnassa ovat sen kerhot.
Kerhoja on osakunnalla useita, ja sellaisen voi perustaa kuka vain osakunnan jäsenistä.
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 Lauri Mauranen.

Pelikerho Spielka
Karjalaisen osakunnan kaikille avoin pelikerho, joka järjestää peli-iltoja, joissa
pelaillaan erilaisia lauta- ja korttipelejä
hyvässä osakuntalaisessa hengessä. Tapahtumiin osallistuminen ei vaadi aiempaa
kokemusta pelien pelaamisesta, ja sääntöjä käydään yhdessä läpi tarvittaessa. Peliiltojen lisäksi kerho järjestää excuja, roolipelailua ja yhteisosakuntalaista pelailua.
Puheenjohtajana toimii Samuli Rantala.

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 Maria Karpathakis.

Pilkkikerho
Pilkkikerhon tavoitteena on terästää osakuntalaisten taitoja kaikkein ylväimmässä kalastuksen alalajissa eli pilkkimisessä.
Kerho järjestää erilaisia pilkkimiseen liittyviä aktiviteetteja aina pilkkivälineiden
valmistamisesta virtuaalisiin pilkkiturnauksiin saakka. Toiminnasta tiedotetaan
osakunnan sähköpostilistalla ja Pilkkikerhon omassa WhatsApp ryhmässä. Puheenjohtajana toimii Lauri Tahvanainen.

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 Juska Räsänen.
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Purjehduskerho
Purjehduskerhon tavoite on tarjota purjehtimiseen (väljästi) liittyviä aktiviteetteja
kaikille osakuntalaisille. Tarkoitus on pitää
hauskaa ja oppia samalla hyödyllisiä taitoja, joita voi tarvita niin merellä kuin maan
kamarallakin. Toimintaan kuuluu muun
muassa solmujen ja mastoon kiipeämisen
kuivaharjoittelua sekä rommien ja viskien
maistelua. Purjehduskerhon puheenjohtajana toimii Tatu Räsänen.

Brunssikerho
Nimensä mukaisesti brunssikerho järjestää osakuntalaisille brunsseja esimerkiksi
ravintolaekskursioiden muodossa. Kerhon tarkoituksena onkin kunnioittaa niin
darra-aamun rasvaista ja epäterveellistä
brunssivaihtoehtoa kuin myös kevyttä ja
raikasta päivän aloittajaa viikonloppuna.
Puheenjohtajana toimii Eliisa Leppävuori.
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OSAKUNTAGALLUP
Osakunta tarkoittaa monelle asuntoa, virkaa, kavereita tai ihan vaan hyviä bileitä. Selvitimme oman osakuntamme jäsenten (ja ehkä myös muutaman muun
osakunnan aktiivin) ajatuksia osakuntaelämästä pienen kyselyn muodossa. Tälle
aukeamalle on koottu parhaita paloja saamistamme vastauksista.
Mikä on parasta osakunnissa?
“Yhteisö, johon mahtuu väkeä monilta oppialoilta ja eri ikäpolvista”
“Omasta maakunnasta tulleet ihmiset, poikkitieteellisyys, pitkä historia, perinteet ja uudet kokeilut”
“Hyvä seura, hyvää ruokaa ja monitieteelliset keskustelut, jotka ovat todella kummallisia.”
“Kaikki, myös Kerem”
“Ihan kaikki: ihmiset ja tapahtumat ja kaikenmaailman kerhot ja retket, ja se kun tuntuu
että kaikessa tekemisessä on semmonen hyvä henki ja meininki ja jokainen saa olla ihan
just sellanen kun on.”
“Uudet oudot ja ihanat kaverit, ex-tempore skumpat naapurien luona ja parhaat bileet”
Mikä on randomeinta, mitä osakunnalla on tapahtunut?
“Sain jatkoilla aamukasin aikaan kutsun työnhaastatteluun. Haastattelusta nappasi töitä
kesäksi.”
“Wappusitsien ostoskärryt.”
“Sihijallu, myös Kerem”
“Oli aivan mahtavan absurdi fiilis, kun itsenäisyyspäivänä käveltiin kulkueessa Mannerheimintietä pitkin keskellä katua palavat soihdut käsissä ja huutolaulettiin porukalla
Pohjois-Karjalaa”
“Bileiden jatkojen jatkot, päätyy aina uusiin paikkoihin ja randomiin seuraan!”
“Suomen kulttuurirahaston vuosijuhlien jatkoilla tanssittiin Jorma Uotisen kanssa tanssilattialla. Uskomattominta tässä on mielestäni se, että tähän voi päätyä ihan kuka tahansa jos sattuu olemaan osakuntalainen!”
Muita terveisiä uusille fukseille?

“Meil on kivaa!!!!! Tulkaa mukaan!”
“Yhteisosakuntalaisuus on sangen mahtavaa, TULUKEE SARVIJUHLIIN

(myös Kerem)”
“Menkää töihin.”
“Vesilinja on paras linja.”
“WOOPWOOP!”
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Mikä on vuoden paras tapahtuma?

Mikä on lempisitsilaulusi?

Mikä on lempiruokasi?

Onko karjalaisilla universumin parhaat sitsiruuat?
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KAIPAATKO KATTOA PÄÄN PÄÄLLE?
Voisiko vielä paremmaksi muuttua? Osakunnalla on tarjota kaiken muun hauskan lisäksi myös
opiskelija-asuntoja opiskelijaystävällisellä budjetilla ja loistavalla sijainnilla. Kaikkiaan Karjalainen Osakunta omistaa noin 70 asuntoa, joihin lukeutuu niin yksiöitä, kaksioita kuin kolmioitakin.
Vallilassa ja Patolassa sijaitsevat asunnot on tarkoitettu Karjalaisen Osakunnan jäsenille ja maakunnasta Helsinkiin muuttaville fukseille. Vallilan ja Patolan lisäksi pelkästään fukseille suunnattuja asuntoja löytyy myös Kampista Domus Academicalta.

Fuksivuoden jälkeen asuntoja voi

PATOLA

VALLILA

hakea helmi-maaliskuussa järjestettävässä asuntohaussa, jossa pisteet
asunnon

saamiseksi

määrittyvät

osakunta-aktiivisuuden, opintomenestyksen, sekä sosiaalisen aseman
mukaan. Vuokra ei näissä asunnoissa päätä huimaa, joten osakuntaaktiivisuus kannattaa!
Mikäli huomaat kuitenkin tarvitsevasi asuntoa hakuaikojen ulkopuolella, voi meille ilmoittautua myös
jonotuslistalle.

Lisätietoja

asun-

noista ja niiden hakemisesta saa
asuntosihteeriltämme.

DGO
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Vallilan asunnot
Tunnelmallisessa Vallilassa Osakunnan asunnot sijaitsevat osoitteessa
Rautalammintie 3 C, sekä Mäkelänrinne 5 A. Matkaa Helsingin ydinkeskustaan on vain noin 4 kilometriä.
Kulkuyhteydet julkisella liikenteellä
ja vaikkapa Alepa-pyörillä ovat erinomaiset niin kampuksille kuin muuallekin Helsinkiin. Lähistöltä löytyvät
myös hyvät ulkoilu- ja lenkkeilymaastot kauniita puistoja unohtamatta.
Vallilan asunnoissa vuokraan sisältyvät vesi, sähkö, kiinteä nettiyhteys, pesutupa, sauna, kerhohuone, kuntosali,
grillikatos, sekä tilava parkkipaikka.
Mäkelänrinne 5 A:n asuntojen koot
ovat 20 m2, 28 m2 ja 32,5 m2. Rautalammintie 3 C:n asuntojen koot 17,5
m2, 20 m2, 32,5 m2. Vuokra vaihtelee
asunnosta riippuen 16,50 - 17,50€/
m2.
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Patolan asunnot

Osoitteessa Maapadontie 5 asuntojen koot ovat
42,5 m2 ja 60 m2. Näissä asunnoissa vuokra
on vain 9,25€/ m2. Asuntojen vuokraan sisältyy vesi ja sähkö, kiinteä nettiyhteys, kuntosali,
grillikatos, kerho-ja askarteluhuoneet, pesutuvat ja sauna.

Meiltä löytyy asuntoja myös hieman keskustaaluetta rauhallisemmaltakin alueelta Patolasta.
Tämäkin hyvien kulkuyhteyksien varrelta löytyvä viihtyisä asuinalue, jonka lähettyviltä löytyvät myös erityisen hyvät ulkoilumaastot muun
muassa Helsingin Keskuspuistossa. Patolasta
löytyvät osakunnan tilavimmat asunnot, jotka
sopivat erityisen hyvin vaikkapa asuttaviksi
kämppiksen tai puolison kanssa.

Maapadontie 2 löytyvät asunnot ovat
kooltaan 24 m2, 26 m2, 38 m2 ja 48 m2.
Vuokrahinta vaihtelee näissä asunnoissa
13,62-15,75€/ m2 välillä ja siihen sisältyy vesimaksu ja nettiyhteys.
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OSAKUNTATILAT

Osakuntatoiminnan keskeisesti mahdollistava tekijä ovat osakuntatilat. Karjalaisten toisen kodin voit löytää osoitteesta Leppäsuonkatu 11, Domus Gaudeamuksen kellarista osakuntatilosta, tuttavallisemmin DGO:lta. Samoissa tiloissa aikaansa viettävät myös Wiipurilaisen ja Kymenlaakson Osakunnan jäsenet,
Wiipurilaisen Osakunnan laulajat, sekä Hyvät Martat Ry. Sisään pääsee soittamalla ovikelloa Alexander Osakunnat. Osakuntatiloissa järjestetään erilaisia
tapahtumia ja illanviettoja. Syyskuun aikana järjestämme muun muassa fuksipäivystyksiä joka tiistai ja keskiviikko klo 18-20.

Lehtihuone

Keittiötilat
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OSAKUNTALAISUUTTA YLI
MAAKUNTARAJOJEN
Terkkuja myös OYV:ltä!
Niin, siis, miltä ihmeeltä?
OYV on lyhenne semmoisesta. sanamonsterista kuin Osakuntien yhteisvaltuuskunta. Meidän tehtävänä on toimia kattojärjestönä kaikille osakunnille (tiesitkö, että niitä on yhteensä 16?). Toisin sanoen pidetään huoli siitä, että osakuntalaiset kohtaavat toisiaan ja että puhalletaan yhteen
hiileen, vaikka jokaisella osakunnalla omat juttunsa onkin. Yhdessä ollaan
aina enemmän kuin vain yksinämme!
Käytännössä tämä meinaa esimerkiksi sitä, että OYV valvoo osakuntien
etua ja järjestää mahdollisuuksia keskustella päivänpolttavista osakuntaasioista, olit sitten mistä ”osiksesta” tahansa. Autetaan myös osakuntia
fuksitoiminnassa parhaamme mukaan, jotta moni uusi opiskelija löytäisi
paikkansa osakunnalta. Ja hei, tietysti järjestetään myös bileitä, illanviettoja ja muita tapahtumia, joihin kaikki osakuntalaiset tai osakuntaan mielivät saavat saapua! Tänä syksynä tarjolla on ainakin fuksidiskoa heti avajaiskarnevaalien jälkeisenä iltana sekä paljon, paljon muuta jännittävää…
Tykkää meistä Facebookissa (@Osakunnat – Nationerna) tai surffaa osoitteeseen www.osakunta.fi – nähdään syksyllä!

Osakuntia löytyy Suomesta kaiken kaikkiaan 16. Karjalaisella Osakunnalla on
myös olemassa ystävyysosakuntia Virossa ja Ruotsissa, jonne teemmekin vuosittain matkoja eri juhlien yhteydessä.
HELSINGIN YLIOPISTON OSAKUNNAT
AKATEEMISESSA JÄRJESTYKSESSÄ:
Nylands Nation (NN) • Eteläsuomalainen Osakunta (ESO) • Savolainen Osakunta (SavO )• Karjalainen Osakunta (KO) • Hämäläis-Osakunta(HO) • Keskisuomalainen Osakunta (KSO) • Kymenlaakson Osakunta (KyO) • Åbo Nation (ÅN)
• Varsinaissuomalainen Osakunta (VSO) • Satakuntalainen Osakunta (SatO) •
Wiipurilainen Osakunta (WiO) • Östra Finlands Nation (ÖFN) • Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO) • Vasa Nation (VN) • Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)
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Moikka!
Onneksi olkoon osakuntaan liittymisestä. Tiesitkö, että karjalaisten sisarosakunta on Savolainen Osakunta? Suosittelen osallistumaan yhteiseen
Sarvijuhlaan, niin pääset tutustumaan savolaisiin!
T. Emilia, SavOn fuksimajuri

Karjalaisen Osakunnan toinen kämppis eli Wiipurilainen Osakunta toivottaa uudet fuksit erittäin tervetulleeksi
osakuntaelämään ja Domus Gaudiumin kellariin!Alkava lukuvuosi tulee pitämään sisällään paljon uutta
nähtävää ja koettavaa, olitpa sitten
vanhempi opiskelija tai tuore ylioppilas. Jos kuitenkin alkaa tuntua siltä,
että kaikki kissanristiöiset eivät riitä
tyydyttämään loppumatonta (kokemuksen)janoanne,
suosittelemme
tutustumaan rohkeasti myös muihin
osakuntiin. Ja jotta kulttuurishokki
ei olisi liian suuri, kannattaa se aloittaa tietenkin meistä eteläkarjalaisista
vaikka hämäävästi wiipurilaisiksi itseämme kutsummekin. Tuutte näkemään meitä yhteisissä tapahtumissa
ja osakuntatiloissa norkoilemassa,
joten tulkaa ihmeessä juttusille!

Hei sie Karjalaisten fuksi. Onnittelut vielä kerran opiskelupaikasta ja mahtavaa, että oot
liittyny meiän joukkoon Helsingin Yliopistoon! Me Kymenlaakson Osakunnasta halutaan
toivottaa sut tervetulleeksi mukaan osakuntien toimintaan.
Toivottavasti siekii löydät täältä
itsellesi sopivan paikan! Olette
myös tervetulleita kaikki vierailemaan meidän tapahtumissa
milloin vaan!
Terveisin,
Kymenlaakson Osakunnan
fuksiohjaajat

Vinkkinä vielä, että syksy on osakuntien kakkosjuhlien aikaa ja niistä huikein on tunnetusti Wiipurin Pamaus,
jota vietetään marraskuun vikana
päivänä. Kannattaa siis olla loppusyksystä haukkana, jos yhtään kiinnostaa. Suositeltavaa on myös tehdä
meidän uusiin fukseihin tuttavuutta,
niin saatatte jopa päästä sinne ilmaiseksi, vink vink. Jos herää mitään kysymyksiä meihin liittyen, teidän fuksimajurit osaa kyllä ohjata oikeiden
ihmisten luo. Onnea ja menestystä
fuksivuodellenne!
Terkuin WiOn fuksisihteerit
Vilja & Vilma
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TÄRKEIMMISTÄ VIROISTA
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.
Inspehtori Kari Rummukainen

Kuraattori Juho Eskelinen

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 Juho Eskelinen.
Varakuraattori – Avustaa kuraattoria tämän
tehtävien hoitamisessa. Toimii myös asuntotoimikunnan ja osakuntaneuvoston puheenjohtajana. Karjalaisen Osakunnan varakuraattorina
toimii Kirsi Kauppinen.
Taloudenhoitaja – Kuten nimestä voi päätellä, osakunnan taloudenhoitaja vastaa osakunnan talousasioista. Karjalaisen Osakunnan
taloudenhoitajana toimii Miina Piipponen.

Varakuraattori Kirsi Kauppinen

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

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.
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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 Antti Vaaranta.
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 Nasti Pelvo ja Sanni Sorajoki.
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 Juska Räsänen ja Jussi Aalto.
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 Kerem Atak ja Salla Toivanen.
Laulunjohtaja – Johtaa laulunjohtomiekallaan osakunnan pöytäjuhlissa
raikuvaa laulua ja pitää huolen siitä, että osakuntien yhteislauluperinne säilyy
edelleen voimakkaana eteenpäin. Karjalaisen Osakunnan laulunjohtajana toimii
Antti Vaaranta.

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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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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OSAKUNTASANASTO
-RISTIKKOOsakuntasanat ovat menneet ihan sekaisin! Sanoja löytyy
kaikkiaan 12 ja ne voivat olla vasemmalta oikealle, ylhäältä
alas, kulmasta kulmaan tai väärinkin päin. Vinkkejä sanoihin
voit löytää osakuntasanastosta sivuilta 25-26.
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FUKSIN ABC
Aktiivi
Osakuntalainen jolle toiminnasta on tulossa elämäntapa. Usein sama asia kuin virkailija.

Isäntä
Osakunnan (wo)man in da Haus. Huolehtii osakunnan siisteydestä, viihtyvyydestä, juhlien tarjoiluista sekä vieraista.

Civis 		
Fuksia opintovuosiltaan vanhempi osakuntalainen.

Kappalainen
Kappalainen vastaa osakunnan henkisestä hyvinvoinnista ja osakunnan perinteiden ylläpidosta. Loppusyksystä kuullaan
Praasniekoilla kappalaisen puhe, joka
tuo ripauksen hengellisyyttä juhlatunnelmaan.

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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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

Toimitus
Aino Turunen
Salla Kuittinen
Tatu Räsänen
Janne Kangaskesti
Nasti Pelvo
Sanni Sorajoki

Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen Osakunta
Päätoimittaja
Alina Riionheimo
alina.riionheimo@helsinki.fi

Ilmestyminen
kerran vuodessa

Toimitussihteeri
Emmi Puumalainen
emmi.puumalainen@helsinki.fi

Pieni Puukello saa HYY:n
järjestölehtitukea

Painopaikka
Picaset Oy, Helsinki
Painos
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NÄHDÄÄN OSAKUNNALLA!
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Syksyn tapahtumat
28.8. Uusien ilta vol 1
2.9. Yhteisosakuntalainen fuksidisko
10.9. Syyskuun kokous
11.9. Uusien ilta vol 2
19.9. Fuksiaiset
21.9. Fuksisitsit
25.9. DGO:n yhteinen uusien ilta
TULE KÄYMÄÄN FUKSIPÄIVYSTYKSESSÄ
SYYSKUUSSA JOKA TI JA KE KLO 18-20
8.10 Lokakuun kokous
10.10. Vallila-ilta
18.10. Fuksibileet
9.11. Sarvijuhlat
5.11. Marraskuun kokous
16.11. Praasniekat
19.11. Vaalikokous
3.12. Joulukuun kokous
6.12. Itsenäisyyspäivä
13.12. Pikkujoulut

Lisää tietoa toiminnasta löydät osakunnan Facebookista sekä
nettisivuilta (karjalainenosakunta.fi). Sivuilta löytyvät myös
ohjeet sähköpostilistalle liittymiseen. Listalta saat tuoreimman tiedon ja myös ilmoituksia esimerkiksi kerhojen toiminnasta.

Karjalainen osakunta

@karjalainenosakunta

