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1. YLEISTÄ VUODESTA 2020 

Kuten varmasti monien muidenkin osakuntien ja järjestöjen, myös Karjalaisen Osakunnan 

toimintavuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronapandemian takia. Tammi- ja helmikuun 

aikana ehdimme normaalin päivittäisen toiminnan ohessa järjestää kuraattorinvaihtokaronkan 

sekä isohkot vuosijuhlat 115-vuotisen taipaleemme kunniaksi. Vuosijuhlien aattona juhlistimme 

myös 90 vuotta täyttänyttä ystävyyssopimusta virolaisen ystävyysjärjestömme korp! Vironian 

kanssa. Maaliskuussa kaikki muuttui. Osakuntatoiminta jäi tauolle, mikä oli varmasti kaikille 

jäsenille hyvin haastavaa aikaa.  

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että onnistuimme tekemään edes jotain yhdessä, vaikka 

osakuntatoimintaa oli vuonna 2020 hyvin vähän. Osakunnan kerhot olivat hyvinkin aktiivisia 

pandemian helpoimpina aikoina, ja heinäkuulla osakunnan kesäretki järjestettiin onnistuneesti 

muutaman vuoden tauon jälkeen. Syksyllä kokoustimme myös muutaman kerran paikan päällä 

osakuntatiloissa. Monen mieleen jäi varmasti vaalikokous, joka järjestettiin hybridimuotoisesti 

sekä paikan päällä että Zoomin välityksellä samaan aikaan.  

Vaikka vuosi oli kokonaisuudessaan hämmentävä, outo ja todella poikkeuksellinen, onnistui 

osakunnan kuitenkin tehdä myös jotain poikkeuksellisen hyvää. Alkuvuodesta osallistuimme 

Kiihtelysvaaran kirkkokeräykseen, jonka avulla kerätään varoja tuhopoltossa palaneen kirkon 

uudelleenrakentamiseksi. Lisäksi päätimme syksyn alussa tukea pandemian seurauksena niin 

kovin kärsinyttä kulttuurialaa tukemalla maakunnan eri kulttuuritapahtumia kertamuotoisilla 

rahalahjoituksilla. Lahjoitukset saivat näkyvyyttä maakunnan paikallissanomalehdissä 

sekä -radiossa, mikä nostatti tunnelmia osakuntalaisten keskuudessa. 

 

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 

2.1 Tapahtumat lyhyesti 

31.1. Kuraattorinvaihtokaronkka 

Osallistujamäärä: 66 henkilöä 

Kuraattorinvaihtokaronkka on perinteinen pöytäjuhlamuotoinen tapahtuma, jossa juhlitaan 

kuraattorin ja virkailijoiden vaihtumista. Tapahtuma on uusille ja päättyneen vuoden 

virkailijoille ilmainen. 
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19.2. Tanssiharjoitukset 

Osallistujamäärä: 21 henkilöä 

Osakuntalaiset harjoittelivat yhdessä vanhojen tansseja vuosijuhlia varten. 

 

28.2. KO & korp! Vironia 90 vuotta ystävyyttä 

Osallistujamäärä: 39 

Karjalaisen Osakunnan ja korp! Vironian välinen ystävyyssopimus täytti 90 vuotta. Tätä 

juhlistettiin virolaisten vieraiden kanssa osakuntatiloissa cocktailtilaisuuden merkeissä. 

 

29.2. Vuosijuhlat 

Osallistujamäärä: 88 henkilöä 

Karjalaisen Osakunnan 115. vuosijuhlat vietettiin 29.2.2020 Teatteri Forumissa. Jatkot 

järjestettiin perinteisesti osakuntatiloissa. Tarkempi kuvaus vuoden 2020 vuosijuhlista löytyy 

osiosta 2.2. 

 

1.3. Silliaamiainen 

Osallistujamäärä: 29 henkilöä 

Perinteinen vuosijuhlien jälkeinen elvyttävä silliaamiainen nautittiin osakuntatiloissa Domus 

Gaudiumilla. 

 

8.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat 

Osallistujamäärä: 26 henkilöä 

Perinteinen itäsuomalaisten osakuntien yhteinen loppukesän pöytäjuhla korvattiin tänä vuonna 

koronapandemian vuoksi rennolla yhteisosakuntalaisella ulkoilulla, kun Karjalaisen, Savolaisen, 

Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakuntien sekä Östra Finlands Nationin jäsenet kokoontuivat 

pelaamaan ultimatea. 

 

19.9. DGO:n fuksiaiset 

Osallistujamäärä: 66 henkilöä 

Fuksiaiset on KyO:n ja WiO:n kanssa järjestetty uusille osakuntalaisille suunnattu 

kaupunkisuunnistustapahtuma. Tuttuun tapaan vanhempien osakuntalaisten järjestämillä rasteilla 

oli toinen toistaan visaisempia tehtäviä ja hupia riitti. 
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2.2 Vuosijuhlat 

Vuonna 2020 Karjalaisen Osakunnan 115. vuosijuhlaa juhlittiin teatteri Forumissa Yrjönkadulla. 

Vuosijuhlaan edustamaan tuli myös virolaisen ystävyysjärjestö korp! Vironian jäseniä. Illan 

aikana nautittiin maukkaasta ruoasta, puheista sekä musiikkiesityksestä.  

Ilta alkoi cocktailtilaisuudella, jonka yhteydessä kuultiin muistoja osakunnasta sekä annetiin 

lahjoja Karjalaiselle Osakunnalle. Puheen isänmaalle piti civis Juska Räsänen sekä puheen 

rakkaudelle civis Elli Luukkainen. Juhlapuheen pitäjänä oli Kalevalaisten Naisten Liiton 

puheenjohtaja Ildikó Lehtinen. Musiikkiesitys kuultiin duolta Aino & Miihkali. Illallinen päättyi 

akateemisiin juhlatansseihin. Jatkot järjestettiin Leppäsuonkadulla Domus Gaudiumin 

osakuntatiloissa (DGO). Vuosijuhlamestarina toimi Salla Kuittinen. 

 

2.3 Praasniekat 

Vuonna 2020 osakunnan perinteisiä Praasniekkoja ei järjestetty valtakuntaa riivanneen 

koronaviruspandemian vuoksi. 

 

2.4 Emännistö 

Vuonna 2020 emäntänä toimi Salla Kuittinen, ja apuemäntinä Aida Piirainen, Amanda 

Poutiainen, Krista Karttunen, Iiro Jalkanen, Anna Talkkari, Iina Pakarinen, Petra Parikka, Sofia 

Abbiw, Tiia Tukiainen sekä Sonja Käyhkö. Syksyllä tehtävänsä jättivät Sonja Käyhkö ja Iina 

Pakarinen. 

Apuemännistöstä enemmistö oli suorittamassa virkaa ensimmäistä kertaa. Perehdytys toteutettiin 

siten, että kirjallisten ohjeiden lisäksi emäntä ja kokeneemmat apuemännät olivat mukana 

suullisesti ohjeistamassa keittiön käytännöistä ja toimintatavoista. Perehdytykseen tulee 

kiinnittää paremmin huomiota tulevina vuosina ja painottaa sitä, että asuntopisteiden saamiseksi 

virkaa on hoidettava. 

Emännistöllä oli käytössään WhatsApp-ryhmä, jossa tiedotettiin muutoksista ja tapahtumista. 

Vuoroihin ilmoittautuminen tapahtui Google Docs -tiedostossa, jossa näkyivät jaetut vuorot. 
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Emäntä pyrki jakamaan vuorot mahdollisimman tasaisesti apuemäntien kesken, mutta 

peruuntuneet tapahtuvat hankaloittivat vuorojen jakoa. 

Keväällä ruoanlaitto oli emännistön vastuulla seuraavissa tapahtumissa: keskiviikkokahvit joka 

kolmas viikko, kokouskahvit kerran kuussa, kuraattorinvaihtokaronkka tammikuussa sekä kv-

kahvit vuosijuhlia edeltävänä iltana. Maaliskuusta eteenpäin kaikki tapahtumat peruttiin 

koronavirustilanteen vuoksi ja myös emännistön toiminta jäi tauolle. 

Kuraattorinvaihtokaronkassa tarjottiin alkuruoaksi patonkia ja bruschettaa, pääruoaksi pasta 

carbonaraa sekä jälkiruoaksi tiramisua. Alku- ja jälkiruoka tarjoiltiin vegaanisena, mutta 

pääruoalla oli valittavissa liha- ja vegaaniversio. Helmikuun lopun KO & korp! Vironia 90 

vuotta ystävyyttä -cocktailtilaisuudessa tarjoiltiin kvinoa-nyhtökaurasalaattia, voileipäkakkua, 

suklaapikkuleipiä sekä täytekakkua. Kaikki tarjottava oli vegaaneilla sopivaa. 

Vegaanipainotteiset tarjoilut (myös kokouskahvien pääsääntöisesti vegaaninen ruoka) herättivät 

osassa osakuntalaisissa keskustelua. Emäntä kuitenkin koki vegaanisen ruoan valmistamisen 

helpommaksi, koska se sopii kaikenlaisille syöjille ja vähensi erilaisten valmistettavien 

erikoisruokien määrää. 

Syksyllä emännistön toiminta jatkui kokouskahvien ja keskiviikkokahvien osalta, mutta sitsejä ja 

muita suurempia tapahtumia ei järjestetty. Myös keskiviikkokahvit jäivät tauolle lokakuun 

aikana. Joulukuun kokous pidettiin etänä heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi ja tarjoiluja 

ei järjestetty. 

 

2.5 Isännistö 

Vuoden 2020 isäntinä toimivat Jussi Aalto ja Nasti Pelvo. Apuisäntinä toimivat Hilla Liedes, 

Lauri Mauranen, Mikko Peltotupa, Terhi Palviainen, Varpu Karjalainen, Pietari Käyhkö ja Jesse 

Soininen. 

Isännistölle vuoden ensimmäinen tapahtuma oli 31.1. järjestetty kuraattorinvaihtokaronkka. 

Karonkan tauolla järjestetystä isäntien drinkkikilpailusta ei tänäkään vuonna löytynyt uusia 

suosikkeja. Tuore kuraattori sai lahjaksi niin monta Lehtikuohu-pulloa, että niitä löytyi 

osakunnalta vielä loppukesästä. 
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Ennen karkauspäivää 28.2. juhlistettiin Karjalaisen Osakunnan ja korp! Vironian 90-vuotista 

ystävyyssopimusta cocktailtilaisuudella, jonka järjestämisessä isännistö auttoi. Vuoden 

viimeinen merkittävä tapahtuma isännistön osalta oli vuosijuhlajatkojen järjestäminen 

seuraavana iltana. Juhlat jatkuivat perinteisesti aamuun asti ja paikalla oli paljon juhlijoita useista 

osakunnista. 

Isännistö myös auttoi 8.3. Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlien silliaamiaisen järjestämisessä. 

Tämän jälkeen isännistö auttoi ainoastaan osakunnan kokousten järjestämisessä silloin kun niitä 

oli mahdollista pitää lähikokouksina, sekä hoiti osakuntatilojen päivystyksiä. 

 

3. MAAKUNTATOIMINTA 

Maakuntasihteeri järjesti heinäkuun 11.–12. päivänä kesäretken Kiteelle, Kesälahdelle, 

Uukuniemelle ja Parikkalaan. Kesäretkelle osallistui neljätoista osakuntalaista. Retki aloitettiin 

kokoontumalla Kesälahdelle lounaalle ravintola Pivankaan, josta siirryttiin Sovintolaan 

tutustumaan Pave Maijasen valokuvanäyttelyyn ”Kuva ja valo”. Ennen vierailua Kiteen 

kotiseutumuseossa vietettiin aikaa divarissa ja kirpputoreilla. Kotiseutumuseolta ajettiin takaisin 

etelään Uukuniemen Papinniemen leirintäalueelle, jossa syötiin leirintäalueen ravintolassa ja 

vietettiin iltaa mökeissä saunoen. Päivä sujui hyvin huolimatta myrskyisestä säästä ja 

sunnuntaiaamuna päätettiin retki kierroksella Parikkalan Patsaspuistossa aurinkoisessa säässä.  

Keväälle suunniteltiin myös maakunnan kansanedustajien tapaamista, mutta se jouduttiin 

kulkutaudin vuoksi perumaan. 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Vuonna 2020 Karjalainen Osakunta piti edellisten vuosien tapaan aktiivisesti yhteyttä yhteen 

virolaiseen ystävyyskorporaatioon (korp! Vironia, Tallinna ja Tartto) sekä kolmeen 

ystävyysosakuntaan Ruotsissa (Västmanlands-Dala Nation Uppsalassa ja Helsingkrona Nation 

sekä Blekingska Nation Lundissa). 

Meillä oli ilo ja kunnia juhlia Karjalaisen Osakunnan ja korp! Vironian 90 vuoden kestoista 

ystävyyttä ja yhteistyötä cocktailtilaisuudessa vuosijuhlia edeltävänä päivänä. Tilaisuus 
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järjestettiin onnistuneesti vuosijuhlamestarin, toiminnanohjaajan, emännistön, isännistön, 

kansainvälisten asiain sihteerin sekä muiden osakunnan toimijoiden toimesta. 

Cocktailtilaisuudessa ja vuosijuhlassa saimme nauttia monen korp! Vironian edustajan seurasta. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi emme valitettavasti päässeet vierailemaan perinteiseen 

tapaamme esimerkiksi Tarton vapussa ja Uppsalan Vårbalissa. Siitä huolimatta kansainvälinen 

yhteistyö pysyi aktiivisena myös vuonna 2020. 

Kansainvälisten asiain sihteerinä vuonna 2020 toimi Iida Piipponen ja kansainvälisten asiain 

toimikunnassa Petra Parikka ja Nasti Pelvo. 

 

5. FUKSITOIMINTA 

Vuoden 2020 fuksimajureina toimivat Kerem Atak ja Aarni Pyy. Koulutus- ja 

rekrytointitoimikunnassa olivat mukana Jussi Aalto ja Varpu Karjalainen. 

Alusta lähtien fuksimajureiden ajatuksena oli toistaa viime vuosina muovautunut kaava 

fuksitapahtumien suhteen, sillä tämän kuvion todettiin olevan oikein menestyksekäs. 

Fuksimajureiden kausi osoittautui kuitenkin erityisen haastavaksi, sillä koronaviruspandemia 

valitettavasti sekoitti alkuperäiset suunnitelmat täysin. Keväällä vallitsi suuri epätietoisuus siitä, 

mitä tapahtumia syksyllä voidaan järjestää. Koronavirustilannetta seurattiin syksyn lähestyessä 

hyvin tarkkaan, ja välillä myös osakuntaneuvostoa konsultoitiin siitä, mitä kaikkea voisi taikka 

kannattaisi järjestää. 

Kesällä koronavirustilanne oli kuitenkin hyvä, ja yhdessä Wiipurilaisen ja Kymenlaakson 

Osakuntien fuksimajureiden kanssa kesällä ryhdyttiinkin ideoimaan yhteistapahtumia. Yhteistyö 

erityisesti wiipurilaisten kanssa osoittautui jouhevaksi. Hyviä ideoita oli monta, ja näistä suurin 

osa vieläpä päästiin toteuttamaan. Fuksisitsejä ja erinäisiä bileitä Domus Gaudiumilla ei 

valitettavasti pystytty järjestämään. Kesällä myös kirjoitettiin Fuksipuukello, ja fuksimajurit 

kiittävät Puukellon toimituskuntaa visuaalisesti erittäin näyttävästä lehdestä. 

Fuksimajureiden varsinainen työ alkoi 29.8., jolloin järjestettiin ensimmäinen Uusien ilta. Kun 

kanapastasalaatti oli keittiössä pyöräytetty, suunta kääntyi kohti Väinämöisen puiston piknikkiä. 

Hetken ajan fuksimajurit apureineen pelkäsivät, ettei paikalle ole ketään tulossa, mutta paikalle 
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saapuikin yhteensä 11 osallistujaa. Eräs fukseista jopa uskalsi lähteä vanhemman porukan 

seurassa saunomaan Vallilaan. 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan (OYV) kanssa ideoitiin kesällä fuksipuistoa. Kyseinen 

tapahtuma korvasi HYY:n avajaiskarnevaalit, ja se järjestettiin Hesperianpuistossa 3.9. DG:n 

osakunnat olivat saman teltan alla, ja kyykkää heittämällä osallistujat voittivat erinäisiä pieniä 

palkintoja – kaikkea Karjala-oluesta haalarimerkkeihin. Tapahtumassa koulutus- ja 

rekrytointitoimikunta tapasi innokkaita fukseja teltalla, ja civis Aarni Pyy oli viihdyttämässä 

yleisöä tiskijukkana. Tapahtuma oli suuri menestys, ja puhetta on ollut, että se voitaisiin 

ehdottomasti järjestää uudelleen. 

Uusien ilta vol. 2 järjestettiin 10.9 DG:n osakuntatiloissa, ja paikalla oli 19 osallistujaa. 

Kyseisessä tapahtumassa oli uusia fukseja paikalla, ja siellä juteltiin niitä näitä Helsinkiin 

muutosta ja osakunnasta. Fuksit ja civikset pääsivät hyvin tutustumaan toisiinsa. DGO:n uusien 

ilta oli 16.9, jolloin karjalaisia fukseja oli paikalla vain kaksi. DG:n etupihalla järjestetty 

tapahtuma oli kenties hieman hätäisesti suunniteltu, ja wiipurilaisten fuksien valtaisa yliedustus 

loisti. WiOL:n yllätysesitystä kuitenkin oli viihtyisää kuunnella. 

DGO:n fuksiaiset 18.9. olivat sen sijaan tapahtuma, johon panostettiin huolella. Fuksit pistettiin 

perinteiseen tapaan kiertämään tiimeissä DG:n lähialueen rasteja. Rasteja oli yhteensä 14 

kappaletta ja osallistujia 66. Rasteissa oli kaikkea frisbeegolfin heitosta juomapeleihin, toki myös 

alkoholittomat osanottajat oli huomioitu tapahtumassa. Pääpalkintona oli muun muassa välivettä 

ja lanttukukkoa, tosin civis Kerem Atak saattoi laskea pisteet hieman väärin ja ojentaa palkinnon 

väärälle joukkueelle. Koulutus- ja rekrytointitoimikunta kiittää kaikkia rastinpitäjiä onnistuneesta 

tapahtumasta. 

DGO:n fuksiaisten jälkeen koronatoimet alkoivat kiristyä, ja monia tapahtumia peruttiin. 

Edellisten vuosien tapaan hyväksi todettu Vallila-ilta kuitenkin järjestettiin 8.10., jolloin fuksit ja 

civikset hengailivat grillin, lautapelien ja saunan äärellä. Paikalla oli 19 osallistujaa. Tämän 

lisäksi Patolassa järjestettiin Virkailijasauna 13.11., missä kerrottiin kaikista eri osakunnan 

viroista. Paikalla oli 18 osallistujaa, ja esitystä pääsi kuuntelemaan myös netin välityksellä. 

Virkailijasaunan jälkeen fuksitapahtumia ei enää järjestetty, tosin fukseja kannustettiin 

osallistumaan erinäisiin saunailtoihin ja kerhojen tapahtumiin. Näihin moni myöskin osallistui. 

Etätapahtumien järjestämistä myös pohdittiin, mutta koska fukseilla ei ollut mielenkiintoa 

tällaisiin aktiviteetteihin, niitä ei järjestetty. 
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Vuonna 2021 järjestettiin 11.–20.1. tuttuun tapaan abi-info, tällä kertaa tosin täysin etänä 

Zoomin välityksellä. Mielenkiintoa olisi ollut mennä taas kiertämään maakuntaa autolla, mutta 

koronavirukseen täytyi suhtautua sen vaatimalla vakavuudella. Uutena kohteena oli Heinäveden 

lukio, koska kunta liitettiin saman vuoden alusta Pohjois-Karjalaan. Koulutus- ja 

rekrytointitoimikunta suosittelee, että seuraavana vuonna vuorovuosilukioita tasapainotettaisiin, 

koska kiertuekohteina oli 10 lukiota, ja edellisellä kiertueella oli vastaavasti 6 lukiota. 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunnan tehtävä oli suunnittelun osalta tänä vuonna haastava, eikä 

kaikkea yksinkertaisesti pystytty järjestämään. Moni fuksi on kuitenkin kokenut 

osakuntatoiminnan kiinnostavaksi, ja he olivat myös reippaita vastaanottamaan virkoja. 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunnan tärkein tehtävä on saada fuksit osaksi osakuntayhteisöä, 

siispä se kokee tehneensä työnsä hyvin. 

Fuksimajurit kiittävät civis Jussi Aaltoa ja Varpu Karjalaista erittäin reippaasta toiminnasta, ja 

toivottavat tuleville majureille onnea tulevaan tehtävään, toivoen normaaleja olosuhteita heidän 

kaudelleen. 

 

6. ASUNTOTOIMINTA 

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

Academica) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana 

vuonna 2020 toimi varakuraattori Tuomas Puumalainen. Toimikunnan sihteerinä toimi 

asuntosihteeri Emmi Puumalainen. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi asuntotoimikuntaan 

kuuluivat Juska Räsänen, Kerem Atak, Sanni Sorajoki, Iina Pakarinen ja Jesse Soininen. 

Asuntotoimikunta jakoi asuntoja keväällä ja kesällä. Ensin vuorossa oli keväällä varsinainen 

asuntohaku ja kesällä puolestaan fuksiasuntohaku. Asuntoihin liittyvät keskeiset ja kiireisimmät 

käytännön asiat, kuten vuokrasopimukset ja asukaslistan ylläpidon, hoiti asuntosihteeri. Kevään 

asuntohaku järjestettiin 11.2.–11.3. ja asuntojenjakokokous pidettiin 19.3. Asuntohakemuksia 

saapui määräaikaan mennessä 45 kappaletta ja asuntoja oli jaossa 37. Kuusi hakemusta 

käsiteltiin puutteellisena, koska vaadituissa liitteissä oli puutteita. Kaksi hakemuksista hylättiin. 

Eri hakuryhmien välillä hakumäärät jakaantuivat seuraavasti: ryhmä 1 (osakunnan jäsenet, 

aktiivit) 25 kappaletta, ryhmä 2 (osakunnan jäsenet, ei-aktiivit) 7 kappaletta ja ryhmä 3 (ei 

osakunnan jäsenyyttä) 11 kappaletta. Tuloksista annettiin valitusajan puitteissa kolme valitusta. 
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Asuntotoimikunta piti kokouksen 30.4. antaakseen vastineet jokaiseen valitukseen 

osakuntaneuvostolle. Osakuntaneuvosto käsitteli valitukset kokouksessaan 5.5. ja päätyi 

hylkäämään valituksista kaksi ja hyväksymään yhden. Asuntohaun tuloksia korjattiin tämän 

mukaisesti. Kevään haussa suosituimpia asuntoja olivat Vallilan yksiöt. Kahteen Patolan 60 m2:n 

asuntoon ei saatu varsinaisessa haussa tarpeeksi hakemuksia. Tämän takia asuntotoimikunta 

päätti ehdottaa asuntojen jakamista jonotuslistan kautta. 

Fuksiasuntohaku järjestettiin 1.6.–10.7.2020. Asuntohausta tiedotettiin osakunnan 

internetsivuilla, sekä osakunnan Facebook-sivuilla ja Instagramissa. Facebook-mainontaa 

tehostettiin maksullisilla, Pohjois-Karjalan alueelle kohdennetuilla mainoksilla 18 päivän ajan. 

Aiemmasta poiketen asuntohakua ei tällä kertaa mainostettu pohjoiskarjalaisessa sanomalehti 

Karjalaisessa, vaan uutena mainostustapana kokeiltiin olla yhteydessä suoraan maakunnan 

lukioihin. Heitä pyydettiin jakamaan tietoa alkaneesta asuntohausta omilla tiedostuskanavillaan. 

Tämä tuntui lisäävän saapuneiden hakemusten ja tiedustelujen määrää. Saapuneiden hakemusten 

määrässä palattiin taas parin vuoden takaisiin lukemiin. Vuonna 2020 hakemuksia saapui 21 

kappaletta, kun vuonna 2019 hakemuksia vastaanotettiin vain 13. Vuonna 2018 hakemuksia oli 

tullut 19 ja vuonna 2017 29 kappaletta. Asuntotoimikunta kokoontui 16.7. jakamaan 

fuksiasuntoja. Fuksiasuntohaussa jaettavana oli yhteensä 12 asuntoa ja soluhuonetta, joista 6 

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

Academicalla. 21 hakemuksesta neljä käsiteltiin puutteellisina. Puutteellisuudet johtuivat 

puuttuvista tai puutteellisista liitteistä. Asuntotoimikunta arpoi asunnon saajien järjestyksen. 

Myös puutteelliset hakemukset arvottiin järjestykseen omana ryhmänään. Hakijoista kaikkiin 

oltiin yhteydessä, mutta silti kaksi soluasuntoa jäi jakamatta. Näitä tarjottiin muille 

opiskelijaryhmille. Kaikkiin yksiöihin löytyi kuitenkin helposti asukkaat. 

Varsinaisen asuntohaun yhteydessä huomattiin muutama vuosi sitten uudistetussa ohjesäännössä 

ongelmia, joiden tiimoilta asuntotoimikunta kokoontui laatimaan parannusehdotuksia osakunnan 

kokouksen päätettäväksi. Kokous pidettiin 13.10. Asunto-ohjesääntöä muokattiin vastaamaan 

nykyisiä Kelan ja yliopistojen toimintatapoja muun muassa liitteiden osalta. Ohjesäännön 

uudistamisessa huomioitiin myös asuntohaun siirtyminen tulevaisuudessa sähköiseen 

formaattiin. Ohjesääntöuudistuksen henki oli, että jatkossa puutteellisia hakemuksia tulisi 

vähemmän. 

Kokonaisuudessaan asuntotoimikunnan toimintavuosi 2020 kuvasti viime vuosien toimintaa. 

Vuoden 2020 aikana tyhjillään oleviin asuntoihin pyrittiin entistä aktiivisemmin löytämään uusi 
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asukas tyhjänä olevien asuntojen minimoimiseksi. Tänä vuonna varsinaisessa asuntohaussa 

saatiin mukava määrä hakemuksia, eikä lisäasuntohakua tarvinnut järjestää edellisten vuosien 

tapaan. Asuntotoiminnassa oltiin erittäin tyytyväisiä lisääntyneisiin hakumääriin. Karjalaiselle 

Osakunnalle on valmistumassa lisää asuntoja, joten jatkossakin asuntotoiminnan tulee keskittyä 

asuntohausta tiedottamiseen, jotta hakemuksia saadaan jatkossakin enemmän. 

 

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA 

7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta 

Vuonna 2020 Karjalainen Osakunta toteutti yhden kulttuuriekskursion. Helmikuussa kävimme 

katsomassa Humanistispeksin esityksen Melkein, joka esitettiin Musiikkitalolla. Ekskursiolle 

osallistui kaksi henkilöä. Kulttuurisihteerinä toimi Aida Piirainen. 

 

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta 

Vuoden 2020 aikana Karjalaisen Osakunnan ekskursioita toteutui vain yksi. Ekskursio 

Kuusiluotoon järjestettiin yhdeksän osakuntalaisen voimin sunnuntaina 4.10. Osakuntalaiset 

reippailivat pitkin pitkospuita Viikin Vanhankaupunginlahteen kuuluvan luonnonsuojelualueen 

Lammassaaren kautta Kuusiluotoon. Harmillisesti matkalla ei kuitenkaan nähty lampaita. 

Vuonna 2020 ekskursiomestarina toimi Sanni Sorajoki. 

 

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta 

Vuonna 2020 kappalaisen virkaa hoiti Aino Turunen. Tapahtumia ei valitettavasti järjestetty 

herran vuonna 2020. Perinteiset tapahtumat – luostariolutilta ja saarna Praasniekoilla – 

peruuntuivat koronaviruspandemian takia. 
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7.4 Liikunta 

Liikuntatapahtumia järjestettiin kuluneena vuonna tavanomaista niukemmin 

koronaviruspandemian rajoitettua tapahtumien järjestämistä etenkin sisätiloissa. Alkuvuodesta 

ennätettiin järjestää vain tennisekskursio 7.2. ennen maaliskuussa voimaantulleita tiukkoja 

rajoitustoimia. Tämän myötä keväälle suunnitellut keilailuekskursio ja kiipeilyekskursio 

peruuntuivat osakunnan toiminnan jäätyä tauolle aina kevätlukukauden loppuun saakka. 

Keskeytys koski myös keskiviikon sählyvuoroa Kumpulan liikuntakeskuksella, joka jäi tauolle 

17.3. eteenpäin aina kevätlukukauden loppuun. Syksyllä sählyvuoro saatiin uudelleen käyttöön 

syyskuusta aina 28.11. asti koronarajoitustoimien tiukennuttua tuolloin. Syyslukukaudella ei 

järjestetty sählyvuoron lisäksi muita erillisiä liikuntatapahtumia. Varsinaisten 

liikuntatapahtumien lisäksi osakunnan piirissä toimi vuoden aikana kuitenkin useita liikunnallisia 

kerhoja, joiden järjestämät tapahtumat on eritelty kerhojen osuudessa. Liikunnanohjaajana toimi 

Tatu Räsänen. 

 

8. PIENI PUUKELLO 

Toimintavuonna 2020 Pieni Puukello ilmestyi yhteensä 4 kertaa, kahdesti keväällä ja kahdesti 

syksyllä. Tämän lisäksi julkaistiin uusille osakuntalaisille tarkoitettu Fuksipuukello. 

Päätoimittajana sekä toimitussihteerinä toimi Sonja Behm. Toimituskuntaan kuuluivat Salla 

Kuittinen, Alina Riionheimo, Iida Vokkolainen ja Aida Piirainen. Melkein jokaisessa lehdellä 

julkaistiin myös muiden kuin toimituskuntalaisten juttuja, sekä osakuntalaisten että senioreiden. 

Sivumäärät liikkuivat 24–32 välillä. Lehden graafinen ilme uudistettiin ja lehti tiivisti 

yhteistyötään osakunnan seniorijärjestön kanssa. 

 

9. KERHOT 

9.1 Brunssikerho 

Brunssikerho kokoontui viime vuoden aikana kerran, jolloin suuntana oli Moko Market 

Sörnäinen. Paikalla oli kuusi innokasta osanottajaa. Brunssikerhon toiminta oli maailman 

tilanteen vuoksi hyvin paljon riippuvainen rajoituksista ja muista viranomaisten antamista 
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ohjeistuksista, mikä vaikutti toimintaan negatiivisesti. Brunssikerhon puheenjohtajana toimi 

Eliisa Leppävuori. 

 

9.2 Juristikerho 

Virkailijat ja jäsenet 

Puheenjohtaja: Mila Mäkipaakkanen 

Varapuheenjohtaja: Maria Karpathakis 

Sihteeri: Juho Flinck 

Taloudenhoitaja: Iiris Kihlström 

Markkinointivastaava: Jenna Juureva 

Emäntä: Mila Mäkipaakkanen ja Maria Karpathakis 

Apuemäntä: Jenna Juureva 

Isäntä: Julia Tsegelnik 

Excursiovastaava: Ida Repo 

Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Iris Pitkänen, 
Jarkko Kontiainen ja Joona Korkiakoski 

Toiminnasta yleisesti 

Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota Pohjois-

Karjalasta kotoisin oleville oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kokoontumispaikka ja 

mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Kerhon pyrkimyksenä on lisäksi ajaa jäsentensä etuja sekä 

pitää yhteyttä kerhon senioreihin, muiden osakuntien juristikerhoihin, ainejärjestö Pykälän 

ry:hyn sekä Karjalaiseen Osakuntaan. 

Toimintaan vuonna 2020 ovat kuuluneet kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, sekä 

erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin. Lisäksi juristikerho järjesti syksyllä Varjokäräjät, 

jotka korvasit yleensä keväällä järjestettävät Kevätkäräjät. 

Kaudella 2020 juristikerho uudisti toimintatapaansa ja kokousti ensimmäistä kertaa etänä. 
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Tapahtumat 

Juristikerho kokousti kevätkaudella neljä kertaa ja syyskaudella kolme kertaa. Valitettavasti 

avointa kokousta ei järjestetty tänä vuonna koronatilanteen takia. Kokoukset on järjestetty 

pääosin Teams-palvelussa ja Karjalaisen Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla. Kokouksissa 

kävijämäärä on vaihdellut viiden ja yhdeksän henkilön välillä. 

Toiminnantarkastus järjestettiin 7.2.2020 kerhon varapuheenjohtajan Maria Karpathakiksen 

luona. Paikalla olivat juristikerhon varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 

ja nykyinen ja edellisvuoden puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja. 

Varjokäräjät järjestettiin 19.9.2020 ravintola Emossa. Varjokäräjät korvasivat keväällä perutut 

Kevätkäräjät. Tapahtumaan osallistui 9 henkilöä. 

Heinäkuussa juristikerho teki retken Kirkkonummen Meikon ulkoilualueelle. Ohjelmassa oli 

retkeilyä ja eväiden syöntiä. Elokuussa kerho osallistui oikeustieteellisen Phuksiaisiin 

toimittamalla rastille kerhon julisteen ja järjestämällä arvonnan Instagramissa. Syyskuussa kerho 

edusti myös DGO:n fuksiaisissa pitämällä Juristimölkkyä rastillaan. Tämän lisäksi kerholaiset 

ovat olleet mukana erinäisissä Karjalaisen Osakunnan tapahtumissa. 

Tapahtumista on pääasiallisesti tiedotettu Juristikerhon sähköpostilistalla ja sen lisäksi 

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

kun siihen on ollut syytä. Lisäksi tapahtumista on tiedotettu kerhon Instagramissa. 

 

9.3 Kiekkokäki 

Frisbeegolfkerho Kiekkokäen vuoden 2020 toiminta jäi tavallista vähäisemmäksi koronaviruksen 

aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia. Vaikka kausi 2020 ei sisältänytkään tyypillistä 

avajaiskierrosta eikä myöskään uusille pelaajille suunnattua opastuskierrosta, pysyivät 

tapahtumien osallistujamäärät entisellä tasollaan. Tapahtumia järjestettiin kaksi, jonka lisäksi 

Kiekkokäki osallistui DGO:n fuksiaisiin. 

Kiekkokäen mestaruuskilpailut pidettiin Munkkiniemen frisbeegolfradalla. Kisassa pelattiin 

neljä kierrosta ja jokaisella kierroksella pelattiin yksi CTP (Closest to pin) -kilpailu. CTP väylinä 
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toimivat väylät #2, #3, #5 ja #8. Mestaruuskilpailuiden palkintoina jaettiin lahjakortteja 

Powergrip-liikkeeseen. Voittajat:  

1. Olli Ahola 
2. Roope Vaittinen 
3. Pekka Perkiö 

 
CTP-voittajat: 

     #2    Pekka Perkiö 
     #3    Pekka Perkiö 
     #5    Antti Vaaranta 
     #8    Olli Ahola. 
 
Kiekkokäki sai lahjoituksena harjoittelukorin Lauri Mauraselta. Kerho hankki myös viisi 

puttikiekkoa, sekä kiekkoihin kiinnitettäviä LED-valoja laajentaakseen tulevien tapahtumien 

monipuolisuutta. Kiekkokäen puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Roope Vaittinen. 

 

9.4 Kyykkäkerho 

Toimintakauden aikana kyykättin kahdesti: syksyllä ja talvella.  

Ensimmäiselle kerralle osallistui noin 12 kyykkääjää, joista kaksi oli fukseja ja loput vanhoja 

tekijöitä. Oli oikein mukavaa ja fuksit tutustuivat jaloon puukalikoiden heittoon perustuvaan 

lajiin. 

Seuraavalla kerralla fuksit eivät tulleet. Meitä oli neljä ja oli säkkipimeää. Maa pikkuhiljaa 

mutaantui allamme, kun yritimme tihkusateesta huolimatta heittää kalikkaa kalikan luo, niin kuin 

on maan tapa. Vaikka meillä kaikilla oli kylmä ja märkä olo, tunsimme kyykän yhteydessä jotain 

kaunista, jotain puhdasta, jotain aitoa – Karjalaisen Osakunnan hengen, kuten alusta asti jo meitä 

ennen täällä olleet ovat tunteneet. Puheenjohtajana toimi Hilla Liedes. 

 

9.5 Maanpuolustuskerho 

Myös tämän kerhon suunnitelmat menivät uusiksi vallinneen turvallisuustilanteen johdosta. 

Syksyllä oli kuitenkin mahdollista järjestää pienimuotoista toimintaa. Kerho järjesti 20.11. 
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saunaillan, jossa oli turvallisuusaiheisia esitelmiä lääkkeistä salasanoihin. Osallistujia 

tapahtumalla oli 14. Kerhon puheenjohtajana toimi Juho Eskelinen. 

 

9.6 Pilkkikerho 

Vuonna 2020 pilkkikerho järjesti perinteiset pilkkimestaruuskilpailut, jotka käytiin kolmen 

osallistujan kesken. Tänä vuonna nimensä pokaaliin sai Antti Vaaranta. Kerhon puheenjohtajana 

toimi Lauri Tahvanainen. 

 

9.7 Purjehduskerho 

Purjehduskerho ei järjestänyt toimintaa vuoden 2020 aikana. 

 

9.8 Saunakerho 

Saunakerhon uudelleenlämmitys jatkui jälleen vuoden jälkeen. Vallitsevan tilanteen takia 

saunakerho järjesti pelkästään saunailtoja ilman suurempia ekskursioita. Tämän vuoden 

uutuutena oli saunan ja tieteen yhdistäminen ensimmäistä kertaa järjestetyssä Noopelisaunassa, 

missä osakuntalaiset pääsivät esittelemään alojaan liippaavaa tutkimusta ja kertomaan Nobel-

palkinnon saajista muulle kansalle. Loppuvuodesta lämmintä henkäystä aiheutti suomalaisen 

saunakulttuurin pääseminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Puheenjohtajana 

hääräsi tänä vuonna Samuli Rantala. 

 

9.9 Spielka 

Spielka aloitti taiteentäyteisen vuotensa tutustumalla vau-arkkitehtuuriin ja valtaamalla Oodin. 

Tänä vuonna myös lautapelien osalta yhteistyö laajeni Savolaiseen osakuntaan saakka. 

Ympäristöystävällisyydestä johtuen tämän vuoden uutuutena päästiin kokeilemaan erilaisia 

etäpelejä verkon välityksellä. Halukkaat pääsivät muun muassa vapauttamaan sisäisen Picasso-

Dalinsa. Toki muutama kasuaalimpikin pelikerta ja maailmanpelastusyritys mahtui 

vuodenkiertoon. Spielkaa moderoi tänä vuonna Samuli Rantala. 
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9.10 Sulkapallokerho 

Sulkapallokerho järjesti edellisvuoden tapaan matalan kynnyksen sulkapallopelailuja osakunnan 

jäsenilleen. Kerhon puheenjohtajana toimi Kerem Atak. 

Kerho järjesti keväällä ja syksyllä pelisessioita Kumpulan Unisportissa. Kerho vuokrasi 1–2 

kenttää, ja myös mailat niille, joilta puuttui omat pelivälineet. Tapahtumaan osallistuvat pääsivät 

kokemaan reipasta liikuntaa taitotasoon katsomatta. 

Vuonna 2020 pelejä oli vähemmän kuin mitä edellisenä vuonna, mikä johtui pääosin vallinneesta 

tartuntatautitilanteesta. 

 

10. TALOUS 

Osakunnan taloudesta vastaa osakuntaneuvosto. Osakuntaneuvosto kokoontui säännöllisesti 

kerran kuukaudessa ennen osakunnan varsinaista kokousta, sekä kerran kesällä. Tällä 

menetelmällä pystyttiin talouteen liittyvät asiat useimmiten valmistelemaan (osakuntaneuvoston 

kokouksessa) ja päättämään (osakunnan kokouksessa) saman illan aikana. Osakuntaneuvosto 

keskusteli Facebook-ryhmän avulla osakunnan hallintoon ja talouteen liittyvistä ajankohtaisista 

asioista myös kokousten välillä. 

Vuoden alussa tehtiin talousarvio, toiminta-avustuksen haku ja edellisen vuoden tilinpäätös. 

Talousarvioissa pysymistä seurattiin säännöllisesti vuoden aikana. Osakunnan arvokkaimpien 

omaisuustyyppien hallinnasta huolehti aiempien vuosien tapaan Karjalaisen Osakunnan 

tukirahasto. Rahallista tukea osakunnan perustoimintaan saatiin HYY:n toiminta-avustuksesta ja 

lehtituesta sekä Helsingin yliopistolta tukea abi-infokiertueen järjestämiseen. Osakunnan 

tapahtumille merkittävin ja monipuolisen toiminnan mahdollistava rahallinen tuki saatiin 

Karjalaisen Osakunnan tukirahastolta. 

Globaali pandemia vaikutti osakunnan talouden ennalta-arvattavuuteen, eivätkä osakunnan 

rahavirrat kohdentuneet tyypilliseen osakuntatoimintaan tänä vuonna, niin kuin talousarviossa 

uumoiltiin. Vaikka vuosijuhlat ehdittiin järjestää, jäivät monet sitsit sekä myös Praasniekat 

toteutumatta. Jo keväällä osakunta tuki Pohjois-Karjalan valtuuskunnan järjestämää seminaaria, 

mutta tuimme myös viittä pohjoiskarjalaista. Alkuvuodesta myönsimme lisäksi avustuksen 

Kiihtelysvaaran palaneen kirkon jälleenrakennukseen, kun Kiihtelysvaara seuran kirkkokeräys 
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lähestyi meitä tukea pyytäen. Tänä vuonna olemmekin kohdentaneet varoja, jotka tyypillisesti 

menisivät osakunnan kokouksiin ja tapahtumiin, Pohjois-Karjalan hyväksi monella eri tavalla. 

Iloista oli myös, että kerhot käyttivät aktiivisesti määrärahojaan tapahtuminen järjestämiseen sen 

ollessa mahdollista. 

 

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA 

Vuonna 2020 osakunta pyrki parantamaan yhteistyötä seniorijärjestönsä Seniores Carelienses 

ry:n kanssa. Tätä toteutettiin muun muassa viestimällä paremmin puolin ja toisin osakunnan ja 

seniorijärjestön eri tapahtumista. Lisäksi osakuntalaisilta kysyttiin, miten he haluaisivat, että 

senioritoiminta näkyisi osakunnalla. Vaikka perinteisiä senioripäivällisiä tai muutakaan 

toimintaa ei voinut pandemian takia järjestää, onnistuimme silti järjestämään yhdessä 

virtuaalisen uraillan, jossa entinen osakuntalainen kertoi omista opinnoistaan ja omasta 

urapolustaan. Tapahtuma oli pidetty ja sai paljon kiitosta, ja tarkoitus olisi jatkaa urailtojen 

järjestämistä myös tulevaisuudessa.  

Vuonna 2020 Seniores Carelienses ry:n puheenjohtajana toimi Outi Tiainen. 

 

12. OSAKUNNAN KOKOUKSET  

14.1. paikalla 19 (jäsentä) 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
11.2. paikalla 12 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
10.3. paikalla 21 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
14.4. paikalla 12 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
5.5. paikalla 10 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
15.9. paikalla 16 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
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13.10. paikalla 14 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
10.11. paikalla 12 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
19.11. paikalla 26 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
8.12. paikalla 18 
pj Kirsi Kauppinen, sihteeri Aino Turunen 
 
Kuraattoria ei ole laskettu mukaan jäsenmäärään. 

 

13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA 

Kunniamerkki   Ei jaettu vuonna 2020  

Ansiomerkki   Eliisa Leppävuori  

    Juska Räsänen  

Harrastusmerkki    Nasti Pelvo  

    Sanni Sorajoki  

    Iina Pakarinen  

    Salla Kuittinen  

Lipunkantaja    Kerem Atak  

Varalipunkantaja    Aino Turunen  

Sakari Timosen stipendi    Olli Pitkänen  

    Sonja Behm  

Seniorikannu    Tuomas Puumalainen  

KO-KyO kuppi    Jussi Aalto  

Emännän pienoisavain    Ei jaettu vuonna 2020  

 

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 

Inspehtori    Kari Rummukainen 

Kuraattori    Kirsi Kauppinen 

Varakuraattori   Tuomas Puumalainen 

Sihteeri    Aino Turunen   
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Taloudenhoitaja   Miina Piipponen 

Isännät    Jussi Aalto 

    Nasti Pelvo 

Emäntä    Salla Kuittinen 

Toiminnanohjaaja   Juska Räsänen  

Tiedotussihteeri   Varpu Karjalainen  

Fuksimajurit   Aarni Pyy 

    Kerem Atak 

Vuosijuhlamestari   Salla Kuittinen  

Arkiston- ja kirjastonhoitaja  Jarno Huusko 

Historioitsija   Jesse Soininen 

Kulttuurisihteeri   Aida Piirainen 

Ekskursiomestari   Sanni Sorajoki 

Kv-sihteeri    Iida Piipponen 

Maakuntasihteeri   Olli Pitkänen  

Vaalipäällikkö   Ei valittu vuodelle 2020 

Valokuvaaja   Pietari Käyhkö 

Kappalainen   Aino Turunen  

Liikunnanohjaaja   Tatu Räsänen 

Puukellon päätoimittaja   Sonja Behm 

Puukellon toimitussihteeri  Sonja Behm 

Tietosuojavastaava   Tuomas Puumalainen 

Laulunjohtaja   Sampo Sorvisto  

Asuntosihteeri   Emmi Puumalainen 

Apuisännät    Hilla Liedes 

     Lauri Mauranen 

    Mikko Peltotupa 

    Terhi Palviainen 

    Varpu Karjalainen 

    Pietari Käyhkö 

    Jesse Soininen 

Apuemännät   Aida Piirainen 
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    Amanda Poutiainen  

    Krista Karttunen  

    Iiro Jalkanen  

    Anna Talkkari  

    Petra Parikka 

     Sofia Abbiw  

    Tiia Tukiainen 

    Sonja Käyhkö (kevät 2020) 

    Iina Pakarinen (kevät 2020) 

Osakuntaneuvosto   Emmi Puumalainen 

    Iina Laak 

    Kerem Atak 

    Sanni Sorajoki  

Toverineuvosto   Kari Rummukainen* 

    Kirsi Kauppinen* 

    Heikki Karvinen 

    Manuel Ackermann  

    Samuli Rantala 

Toiminnantarkastajat   Harri Hietala 

    Arto Pohjamo 

*virkansa puolesta  

 

15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT 

Asuntotoimikunta   Iina Pakarinen 

    Jesse Soininen 

    Juska Räsänen 

    Kerem Atak 

    Sanni Sorajoki  

Toimikuntaa johtaa varakuraattori. 
Lisäksi toimikuntaan kuuluu virkansa 
puolesta asuntosihteeri. 
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Vuosijuhlatoimikunta   Kerem Atak 

    Nasti Pelvo 

    Sanni Sorajoki  

Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari. 
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa 
puolesta isännät, emäntä, 
toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja 
kappalainen. 

Puukellon toimituskunta   Aida Piirainen 

    Alina Riionheimo 

    Iida Vokkolainen 

    Salla Kuittinen 

Kv-toimikunta   Nasti Pelvo 

    Petra Parikka 

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta  Jussi Aalto 

    Varpu Karjalainen 

    Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa  
    puolesta fuksimajurit. 

Nettisivutoimikunta   Juska Räsänen  

    Kerem Atak   

    Eliisa Leppävuori  

    Antti Vaaranta  

    Miina Piipponen  

    Jussi Aalto 

    Marike Puranen (syksy 2020) 

    Juho Räsänen (syksy 2020) 

Kerhojen puheenjohtajat: 

Brunssikerho   Eliisa Leppävuori 

Juristikerho    Mila Mäkipaakkanen 

Kiekkokäki    Roope Vaittinen 

Kyykkäkerho   Hilla Liedes 

Maanpuolustuskerho   Juho Eskelinen  

Pilkkikerho    Lauri Tahvanainen 

Purjehduskerho   Tatu Räsänen 
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Saunakerho    Samuli Rantala   

Spielka    Samuli Rantala 

Sulkapallokerho   Kerem Atak 

 

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ  

 

Huoneistotoimikunta (HTK)  Eliisa Leppävuori (puheenjohtaja) 

    Nasti Pelvo (sihteeri) 

    Sanni Sorajoki (ympäristövastaava) 

Kiinteistö Oy Artti   Niklas Junell (vara-asiamies)  

    Miina Piipponen (varajäsen) (kevät 2020) 

    Emmi Puumalainen   
    (varajäsen) (syksy2020) 

Kiinteistö Oy Osakunta   Manuel Ackermann 

 Eliisa Leppävuori 

 Arto Pohjamo 

Ylioppilasasuntolasäätiö   Kirsi Kauppinen* 

    Niklas Junell 

    Lauri Mauranen  

Artin Säätiö    Kari Rummukainen* 

    Kaarlo Hakamies 

    Niklas Junell 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY) Antti Vaaranta (varaedustaja)  

HYY:n Osakuntalainen Unioni  Ei edustusta vuonna 2020 

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV) Eliisa Lepävuori (kevätkokous) 

    Sanni Sorajoki (kevätkokous) 

    Nasti Pelvo (syyskokous) 

Itäsuomalainen valtuuskunta – Östfinska  Kirsi Kauppinen* 

delegationen    Miina Piipponen  

    Salla Kuittinen 

Karjalainen Nuorisoliitto   Ei edustusta vuonna 2020 

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta   Maria Karpathakis (sihteeri) 
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    Mila Mäkipaakkanen (varasihteeri) 

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto  Kari Rummukainen* 

    Kirsi Kauppinen* 

    Miina Piipponen 

    Eliisa Leppävuori (myös vuosikokous) 

    Aino Turunen (varajäsen) 

Seniores Carelienses ry   Kirsi Kauppinen* 

Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr  Ei edustusta vuonna 2020 

Pääsky ry    Ei edustusta vuonna 2020 

*virkansa puolesta 

  



24 

LIITTEET 

LIITE 1: Osallistujamäärät osakunnan tapahtumissa 2020 

Kts. erillinen liite. 
 

LIITE 2: Tapahtumakalenteri 2020 

Kts. erillinen liite. 
 

 


