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Tervehdys sinulle uusi (tai van-
hempikin) korkeakouluopiskelija!

 Riina Parviainen

Olen Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan tämän vuoden fuksimajuri Riina. 
Fuksimajurina tutustutan sinut Osakuntamme toimintaan.

Opiskelujen aloittaminen sekä mahdollinen muutto tuovat aina eteen uudenlaisia 
haasteita. Olen valmiina avustamaan sinua kaikenlaisissa opiskeluun, opiskelijaelämään 
ja osakuntatoimintaan liittyvissä kysymyksissä.  Osakunnassa on paljon eri alojen 
opiskelijoita, joten löydät varmasti apua myös oman alasi opintojen aloittamiseen. 

Päivystän Karjalaisella Osakunnalla syyskuun ajan tiistaista torstaihin klo 18-19. 
Tule tutustumaan Osakuntaan ja juttelemaan kanssani kahvikupposen äärelle!

Voit myös ottaa minuun suoraan yhteyttä ja/tai tulla moikkaamaan yliopiston ja osakun-
nan fuksitapahtumiin. Katso tapahtumien ajankohdat lehden mukana tulleesta liitteestä.

Ota ilo irti opiskeluvuosistasi. Liity osakuntaperheeseen.

Fuksimajurinne
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Päätoimittaja
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Toimitussihteeri
Markus Palviainen

OsaKunnaT ovat Helsingin yliopiston yhteydessä toimivia opiskelijajärjestöjä, joille 
on ominaista kodinomainen yhteisöllisyys ja kunniakkaat perinteet. Ne ovat poikkitiet-
eellisiä järjestöjä, joissa pääsee helposti tutustumaan mudenkin kuin oman tieteenalan 
opiskelijoihin hauskanpidon merkeissä.

Karjalainen Osakunta koostuu pääosin Pohjois-Karjalasta muuttaneista tai karjalaiset su-
kujuuret omaavista korkeakouluopiskelijoista. Toimimme yhteisissä tiloissa Wiipurilaisen 
ja Kymenlaakson osakunnan kanssa, yhdessä meidät tunnetaan Liisankadun osakuntina 
(LiO).

Osakuntamme toiminta on monipuolista; lukukausien aikana järjestetään niin bileitä kuin 
akateemisia pöytäjuhliakin. Lisäksi voit päästä Osakuntamme mukana erilaisille excur-
sioille, soluttautua mukaan jonkun kerhomme toimintaan, tulla vaikuttamaan osakunnan 
kokouksiin sekä hakea asuntoja ja stipendejä.

Tämä kädessäsi oleva lehtinen sisältää tietoa Karjalaisesta Osakunnasta. Lueskele sitä 
rauhassa ja selvitä, mitä Osakuntamme voi juuri Sinulle tarjota! Fuksimajurit ovat sinua 
varten, joten älä epäröi kääntyä heidän puoleensa asiassa kuin asiassa.

YhteYstiedot:

Karjalainen osakunta
Liisankatu 17 B 13 / 5.krs.
00170

Fuksimajurit:

Riina Parviainen
0503491454
riina.parviainen@helsinki.fi	

Muista myös fuksinettisivut:
http://www.helsinki.fi/jarj/ko/ko_fuksit.html
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NÄIN TULET MUKAAN 
TOIMINTAAN - FUKSIN SYKSY
1. lIITY sÄHKÖPOsTIlIsTalle! Voit liittyä listalle vaikka heti. Sitä kautta saat 
kätevästi tiedot kaikista osakunnan tapahtumista. Listalle voi liittyä esim. ilmoittamalla 
fuksimajurille. Ohjeet itsenäiseen liittymiseen löytyvät osakunnan nettisivuilta.

2. JÄsenMaKsun MaKsaMInen. Huom! Voit osallistua kaikkiin syksyn fuksita-
pahtumiin, vaikka et vielä olisikaan maksanut osakunnan jäsenmaksua! Jäsenmaksun voit 
maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä tai suoraan osakunnan tilille 127130-
256002.  Viitenumero: 4488. Jäsenmaksun suuruus on vaivaiset 12 e/lukuvuosi. 

3. MaTRIKKelIIn KIRJauTuMInen. Jäsenmaksun suorittamisen jälkeen kir-
jaudutaan osakunnan matrikkeliin. Kirjautumisen yhteydessä saat Karjalaisen Osakunnan 
lukuvuositarran, joka liimataan opiskelijakorttiisi. (Voit saada tarran mukaasi, vaikka et 
vielä olisi saanut opiskelijakorttiasi.) Matrikkeliin voit kirjautua käymällä fuksipäivysty-
saikaan osakunnalla Liisankatu 17 B 13, 5.krs tai missä vaan tapahtumassa, fuksimajuri 
kantaa sitä mukanaan. 

4. FuKsIPÄIVYsTYs Osakunnalla! Syyskuussa tiistaista torstaihin klo 18-19. Tule 
hörppimään kahvia fuksimajurisi kanssa, hän esittelee sinulle osakuntahuoneiston!

5. YlIOPIsTOn aVaJaIsKaRneVaalIT yliopiston päärakennuksella. Tule 
moikkaamaan fuksimajuriasi osakunnan ständille ja osallistu kilpailuun!



Fuksipuukello 2008   � 

6. FuKsIPIKnIK Suomenlinnaan! Osakunta tarjoaa eväät! Kokoontuminen kauppato-
rilla. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mikäli Helsinki ei ole vielä tuttu, soita tai laita 
sähköpostia fuksimajurillesi, niin voimme hakea sinut mukaan muualtakin. Suomenlin-
nan lautta on Helsingin Bussiliikenteen piirissä, joten tavallisella matkakortilla tai ker-
talipulla voi matkustaa. Mikäli on kovin sateista, matkaamme Kauppatorilta osakunnalle 
Liisankadulle pitämään piknikin. (Kävelymatkan päässä.)

7. uusIen IllaT Vanhalla ylioppilastalolla. Tule tarkastamaan fuksimajurisi osakun-
nan ständille ja osallistu kilpailuun!

8. liisankadun Osakuntien FuKsIaIseT. (Osakuntahuoneistossa majailee Karjalaisen 
Osakunnan lisäksi Wiipurilaisen ja Kymenlaakson osakunnat.) Kierrämme osakuntalaist-
en pystyttämiä rasteja lähellä keskustan kampusaluetta. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Ilmestyt vain Liisankatu 17:ään!

9. FuKsIsITsIT. Tule tutustumaan akateemisten pöytäjuhlien saloihin. Siisti asu riittää, 
naisilla voi olla cocktail-mekko, eli lyhyt juhlamekko. Täällä harjoitellaan, ei ollenkaan 
vakavamielistä! Laulamme juomalauluja ja nautimme illallisen. Tarjolla myös alkoholiton 
vaihtoehto. Ilmoittautumisesta tarkemmin myöhemmin nettisivuilla ja sähköpostilistalla.

10. OsaKunnan KOKOuKseT ovat avoimet kaikille osakuntalaisille! Emäntä loihtii 
kokouksiin aina jotain pientä purtavaa. Kokoukset pidetään lukukausien aikana joka kuun 
toinen tiistai.

11. liOn (liisankadun osakuntien) KauDen aVaJaIseT!

12. Osakunnan vuoden 2008 VIRaT tulevat haettaviksi marraskuussa. Tämä on erittäin 
hyvä tapa fuksille soluttautua toimintaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, edellinen 
virkailija perehdyttää uuden virkailijan. Fuksimajurikin on usein edellisen vuoden os-
akuntafuksi. Ks. myös s.12-13.

13. ITsenÄIsYYsPÄIVÄJuHla 6.12. osakunnalla. Fuksit saavat osakuntanauhan, 
jonka jälkeen heistä tulee civiksiä. (Lausutaan kiivis.) Ilmoittautuminen ennakkoon.

14. Seuraavalla sivulla esittelemme osakunnan perinteisiä pönäköitä pöytäjuhlia ja muuta 
toimintaa! Jos et ehtinyt mukaan fuksitapahtumiin, voit tulla mukaan milloin haluat. Ota 
yhteyttä fuksimajuriisi tai tule mukaan itsenäisesti.

Liity	sähköpostilistalle,	niin	
tiedät missä mennään!
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ARVOKKAITA PÖYTÄJUHLIA JA 
MUUTA TOIMINTAA
Osakunnan toiminta on vireää ja monipuolista ja se ajoittuu pääasiassa 

yliopiston lukukausien aikaan.

Osakunnan kokous

Kaikille osakuntalaisille avoin Osakunnan kokous pidetään joka kuun toinen tiistai. Se 
on korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, jossa vahvistetaan vuotuiset budjetit ja toimin-
tasuunnitelmat, sekä päätetään ketkä osakuntalaisista edustavat Karjalaista Osakuntaa eri 
kiinteistöyhtiöiden ja toimielinten hallituspaikoilla. Emännistö loihtii kokouksiin kahvia 
ja pientä purtavaa.

Vuosijuhla 

Helmikuun 28. päivän tienoilla pidettävä Karjalaisen Osakunnan vuosijuhla on juhlista 
tärkein ja arvokkain. Miehet sonnustautuvat frakkiin ja naiset pitkään juhlapukuun. Juh-
lan aikana nautitaan kolmen ruokalajin illallinen, lauletaan ja pidetään hauskaa. Juhlien 
puitteet vaativat ison salin, joten niitä ei järjestetä osakunnalla, vaan paikka vaihtuu 
vuosittain (esim. vuonna 2008 ravintola Paasisali). Ilta huipentuu vanhoihin tansseihin, 
joiden jälkeen juhlaseurue siirtyy kohti jatkopaikkaa. Aamun hämärinä tunteina pääsee 
Osakunnan tiloihin saunomaan. Puolen päivän aikoihin juhlijat aloittavat uuden nousun 
silliaamiaisen eli silliksen merkeissä.

Muut akateemiset pöytäjuhlat

Osakunnalla järjestetään useat pöytäjuhlat vuodessa. Näihin juhliin emännistö valmistaa 
kolmen ruokalajin illallisen ja isännistö huolehtii virvokkeista. Syksyisin pidettävät 
Praasniekat ovat osakunnan kakkosjuhla, joissa menu on karjalaispainotteinen. Sarvijuh-
lia vietetään syksyllä yhdessä Savolaisen Osakunnan kanssa. Näissä juhlissa juomasarvi 
vaihtaa omistajaa ja juoma virtaa. Keväisin pidettäville Senioripäivällisille kokoontu-
vat nykyosakuntalaiset ja jo työelämään siirtyneet osakuntalaiset. Ne ovatkin loistava 
tilaisuus luoda kontakteja oman alansa huippuosaajiin.

Itsenäisyyspäivä

Päiväjuhla, jossa uudet osakunnan jäsenet saavat osakuntanauhansa. Fuksista tulee täl-
löin civis. Juhlan jälkeen on mahdollisuus siirtyä ravintolaan syömään. Illansuussa osal-
listutaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen, jonka jälkeen nautitaan glögit osakunnalla. 
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Kulttuuritapahtumat, excursiot ja kesäretki

Kulttuurisihteeri sekä muut innokkaat virkailijat ja osakuntalaiset järjestävät excursioita 
ja tapahtumia toivomusten pohjalta. Maakuntasihteeri vie osakuntalaiset syksyllä vier-
ailulle eduskuntaan ja kutsuu Pohjois-Karjalan kansanedustajat keväisin Osakunnan ti-
loihin keskustelemaan päivän polttavista kysymyksistä. Maakuntasihteeri järjestää myös 
joka kesä retken johonkin Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Kerhotoiminta

Kerhot tuovat oman pikantin lisänsä osakuntatoimintaan. Osakunta antaa kerhoille 
pienen määrärahan, jonka turvin kerhot harjoittavat toimintaansa. Juristikerho on Kar-
jalaisen osakunnan ainoa suljettu kerho. Sen jäseneksi pääsee, jos opiskelee oikeustie-
dettä Helsingin yliopistossa. Kaikille avoimia kerhoja ovat Gourmet -kerho, maanpuo-
lustuskerho, shakki- ja strategiapelikerho Spielka ja teologikerho. Aiemmin Osakunnalla 
on myös toiminut teatterikerho ja purjehduskerho. Kerhot ovat hyvä paikka päästä tu-
tustumaan muihin osakuntalaisiin rennossa ilmapiirissä ja mielekkään toiminnan ohessa. 
Jos sopivaa kerhoa ei löydy, niin aina on myös mahdollista perustaa uusi.

Keskiviikkokahvit 

Kahvia ja pullaa tarjolla Liisankadulla keskiviikkoisin klo 19-20! Keskiviikkoisin on 
myös mahdollista saunoa, tytöille ja pojille on omat vuoronsa.

Muu toiminta

Tietoa edellä mainituista ja monista muista tapahtumista saat parhaiten liittymällä Kar-
jalaisen Osakunnan sähköpostilistalle. Myös osakunnan nettisivuilta löytyy lisätietoa 
toiminnastamme.

Akateemiset	 pöytäjuhlat	 kuuluvat	 olennaisesti	 yliopistoelämään.	 Ne	
viedään	 läpi	 tietynlaisilla	 kaavoilla	 ja	 tavoilla,	 jotka	 kaikki	 oppii	 juhlis-
sa	 käymällä.	 Laulunjohtaja	 laulattaa	 juomalauluja,	 joita	 lauletaan	 illan	
mittaan	yhä	vain	kovemmalla	äänellä.	Miesten	asusteena	on	frakki	 tai	
tumma	puku,	ja	naisilla	iltapuku.	Juhlien	erityispiirteisiin	kuuluvat	myös	
juhlaesitelmät	 ja	 kohteliaat	 pöytätavat.	 Esimerkiksi	 miehet	 auttavat	
pöytädaaminsa	istumaan	siten,	ettei	tämän	tarvitse	koskea	tuoliin	käsil-
lään.	Lisää	tietoa	akateemisten	juhlien	tavoista	saa	Karjalaisen	Osakun-
nan	nettisivuilta	tai	vaikka	pohjalaisen	civiksen	Tiina	Metson	kirjoittama-
sta	oppaasta;	Tapaillaan.	Akateemisia	juhlia	ja	tapoja.
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Osakuntahuoneisto 
Liisankadulla
Osakunnan ehdoton toimintaedellytys ovat toimitilat. Karjalaisen Osakunnan tilat si-
jaitsevat Liisankatu 17 B:n viidennessä kerroksessa. Alhaalla on Liisankadun osakuntien 
yhteinen ovisummeri ja 5.krs huoneiston ovessa ovikello, jota soittamalla pääsee sisälle 
päivystysaikana ti-pe klo 18 - 22. Osakuntalaiset voivat myös lunastaa itselleen avaimen, 
jonka avulla tiloja pääsee käyttämään lukukausien aikana klo 10-22.

erityinen fuksipäivystys 
syyskuun	ajan	ti-to	klo	18-19.
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lehtihuoneessa voi lukea osakuntaan tulevia sanoma- ja aikakausilehtiä tai viettää mu-
uten vain aikaansa. Television ääreen on mukava perustaa kisakatsomoja. Huoneessa on 
myös tietokone, jolla voi kätevästi tarkastaa sähköpostinsa.

salissa pidetään osakunnan pienemmät pöytäjuhlat. Seiniltä löytyy joitakin Osakunnan 
taideaarteita. Lisäksi salissa on osakunnan kirjastokaappi ja Steinway -flyygeli, joka on 
osakuntalaisten vapaassa käytössä.

Klubihuoneessa pidetään osakunnan kokoukset. Pitkän pöydän äärellä on tehty mo-
nia päätöksiä ja juotu lukemattomat kahvit. Arvokkaan oloisen huoneen seiniltä löytyy 
vakavan oloisia muotokuvia merkkihenkilöistä.

Keittiö on tilojen ylpeys. Tilavassa, monipuolisesti varustetussa keittiössä on helppo 
valmistaa monenlaisia gourmet -herkkuja.

Jahtihuone on harvinaisuus nykyisin. Huoneessa voi savutella sisätiloissa ja samalla voi 
soitella Steinwayn pystypianoa.

saunatilat ovat osakuntahuoneiston yhteydessä ja ne ovat vapaasti osakuntalaisten 
käytössä. Mikäpä sen mukavampaa kuin raskaan opiskelupäivän jälkeen pyörähtää Li-
isankadulla saunassa virvoittumassa.

HuOM!
liisankadun osakunnat muuttavat loppuvuodesta leppätalolle, kolmannelle yliop-
pilastalolle. nyt on siis viimeinen mahdollisuus tulla tutustumaan tiloihin, joissa 
osakunta on pyörittänyt toimintaansa vuosikymmeniä.
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Tarvitsetko asuntoa?
KaRJalaInen OsaKunTa on kokoonsa nähden suuri opiskelija-asuntojen tarjoa-
ja. Osakunnalla 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 asunto-
haussa. 

Asunnon saamiseen vaikuttavat hakijan osakunta-aktiivisuus (0-10 pistettä), opintome-
nestys (0-5 pistettä) ja  sosiaalinen asema (0-5 pistettä). Fuksit saavat tasoitusta opiske-
lumenestyksestä; syksyn opinnot huomioidaan eri tavalla kuin pitempään opiskelleiden. 
Osakunta-aktiivisuus kannattaa! Virkoja hoitamalla kerätään aktiivisuuspisteitä, joilla 
on suuri merkitys asuntoja haettaessa.

Vallilan asunnot

Ylioppilasasuntolasäätiö (Mäkelänrinne 5 a) 
Asuntojen koot:   18 m2 
    28 m2 
    47 m2 

Vuokra:   15 e/m2 

Kiint Oy Osakunta (Rautalammintie 3 C)
Asuntojen koot:  17,5 m2
    20 m2
    32,5 m2

Vuokra:   16 e/m2

Vuokraan sisältyy kiinteä nettiyhteys, kuntosali, grillikatos, kerhohuone, 
pesutuvat ja sauna (yleisiä vuoroja neljänä iltana viikossa). 

Linja-autolla matka Rautatientorille vie noin 10 min. Kumpulan kampus 
on vain kivenheiton päässä ja Mäkelänrinteen uimahalli aivan vieressä.
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Patolan asunnot

Kiint Oy artti (Maapadontie 3 ja 5)
Asuntojen koot:   42,5 m2
    60 m2
Vuokra:   8,50 e/m2

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

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

Aktiivisuuspisteitä saa hoitamalla osakunnan virkoja ja kuulumalla toimi- ja valiokunti-
in. Näistä näet listan seuraavalla aukeamalla. Fuksivuonna aktiivisuuspisteet painotetaan 
kertoimella kaksi, joten kannattaa ryhtyä virkailijaksi jo fuksina. Virkakausi on yleensä 
yksi kalenterivuosi (tammikuusta joulukuuhun), joten ensimmäisen syksyn saa olla ihan 
rennosti, eikä virkailijaksi ryhtyvän suinkaan tarvitse sitoutua tehtävään loppuiäkseen.

Stipendit
OnnenMÄKI-sÄÄTIÖ Ja aRTIn sÄÄTIÖ

Onnenmäki- ja Artin Säätiöt ovat osakuntaa lähellä olevia säätiöitä, jotka jakavat vuosit-
tain 300-1000 euron väliltä olevia stipendejä. Artin Säätiön stipendejä jaettaessa tärkein 
perusta on osakunta-aktiivisuus, Onnenmäki-Säätiön stipendien jaon ratkaisevat poh-
joiskarjalaiset juuret ja opintomenestys.

Osallistumalla aktiivisesti Osakunnan toimintaan 
voit saada stipendin jo fuksivuonna!



12   Fuksipuukello 2008 

OSAKUNNAN KESKEISIMMÄT 
VIRKAILIJAT
TOIMIaKseen täydellä teholla osakunta tarvitsee henkilöitä, jotka toteuttavat os-
akunnan toimintaa. Virkojen täyttäminen perustuu toimijoiden vapaaehtoisuuteen. Virat 
täytetään vuodeksi kerrallaan, poisluettuna kuraattorin, inspehtorin ja Puukellon päätoi-
mittajan virat. Marraskuussa pidetään kaikille osakuntalaisille avoin vaalikokous, jossa 
täytetään seuraavan vuoden virat. Ainoastaan toiminnanohjaajan ja vuosijuhlamestarin 
virat vaihtuvat kesällä.

Inspehtori on osakuntaa valvoa yliopiston professori. Historiallisesti inspehtorin te-
htävänä on valvoa, että ylioppilaat edistyvät opinnoissaan ja käyttäytyvät arvolleen 
sopivasti. Tehtävä on nykyisin enemmän muodollinen, mutta toisinaan inspehtori muistaa 
myös mainita valvomistaan asioista. Karjalaisen osakunnan inspehtorina toimii akatemi-
aprofessori Dennis Bamford.

Kuraattori on Karjalaisessa osakunnassa osakuntaneuvoston (hallituksen) puheenjohta-
ja. Kuraattorin tehtäviin kuuluu valvoa osakunnan toimintaa ja huolehtia, että virkaili-
jat hoitavat tehtävänsä. Kuraattorin virkakausi on kaksi vuotta. Yleensä kuraattori on jo 
valmistunut entinen osakunta-aktiivi. Tällä hetkellä kuraattorina toimii Minna Varpiola.

Osakuntaneuvosto vastaa Karjalaisessa osakunnassa hallitusta. Osakuntaneuvoston 
tärkein tehtävä on valmistella kaikille osakuntalaisille avoimen Osakunnan kokouksen 
käsiteltäväksi tulevat asiat. Osakuntaneuvosto on oiva paikka opetella hallitustyöskente-
lyä ja kokousrutiineja. 

Toiminnanohjaajan viran nimi kertoo kaiken oleellisen. Toiminnanohjaaja suunnittelee 
kevään ja syksyn toiminnan pääpiirteet yhdessä muiden virkailijoiden kanssa. Lisäksi 
toiminnanohjaajan tehtävänä on valvoa, että suunniteltu toiminta toteutuu.

Isäntä on jokaisen janoisen sankari. Tämä virkailijahirmu pitää huolen siitä, että osakunt-
ien juhlat onnistuvat eikä kukaan jää janoiseksi. Isännän apuna on lauma apuisäntiä, joita 
isäntä paimentaa isällisin ottein.

emännän keittiö on osakunnan sydän. Siellä valmistetaan apuemäntien avustuksella kai-
kki ruoat osakuntien juhliin ja kokouksiin. Nerokkaana organisaattorina hän huolehtii si-
itä, että kuudella eurolla voit saada eteesi aivan uskomattoman menun. 
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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.

Tässä	lista	kaikista	haettavista	viroista:

Varakuraattori
Taloudenhoitaja
Talousvaliokunnan	pj
isäntä
emäntä
Apuisäntä (useita)
Apuemäntä (useita)
sihteeri
Fuksimajuri
Tiedotussihteeri
Toiminnanohjaaja
Vuosijuhlamestari
KV-sihteeri
Maakuntasihteeri
Historioitsija
Kulttuurisihteeri/Ekskursiomestari
Arkiston-	ja	kirjastonhoitaja
Liikunnanohjaaja
Laulunjohtaja
Valokuvaaja
Puukellon	päätoimittaja
Puukellon	toimitussihteeri
Nettivastaava
Osakuntaneuvoston	jäsen

TOIMI- Ja ValIOKunnaT

Talousvaliokunta
Asuntotoimikunta
Koulutustoimikunta
KV-toimikunta
Maakuntatoimikunta
Pienen Puukellon toimituskunta

Lisätietoja viroista osakunnan 
nettisivuilla. Virkailijat valitaan 
marraskuun vaalikokouksessa ja 
toimi- ja valiokuntien jäsenet jou-
lukuun kokouksessa.

Taloudenhoitaja on osakunnan rahakirstun valvoja ja virallinen penninvenyttäjä. Tässä 
virassa saa hyvää kokemusta kirjanpidosta. Osakunnan tilillä juoksee vuoden aikana ra-
haa suuntaan jos toiseen reilu 60 000 euroa, joten tehtävä on vastuullinen.

Näiden virkojen lisäksi löytyy vielä iso joukko muita virkoja.
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Lyhyt johdatus Karjalaisen Osakun-
nan historiaan
OsaKunTalaITOKsen juuret ulottuvat Turun akatemian alkuaikoihin. Alun perin 
osakunnat perustettiin, jotta juopottelevat ylioppilaat saataisiin jollakin tavalla kontrolli-
in. Virkaa tekevät yliopiston professorit määrättiin valvomaan osakuntalaisia inspehtoorin 
virkanimikkeen alla. Vuonna 1643 alkunsa saanut osakuntalaitos on historiansa aikana 
kokenut kaiken lakkauttamisten, jakamisten, ja uudelleen perustamisten välillä. Näihin 
samoihin tuuliin kulminoituu myös Karjalaisen Osakunnan historia.

Keisarillisen senaatin päätöksellä 1905 Savo-Karjalainen Osakunta jaettiin Karjalaiseen 
ja Savolaiseen Osakuntaan. Jaosta kerrotaan, että kaikki muu omaisuus saatiin jaettua 
paitsi yksi kahvikuppi ja iso juomasarvi. Kuppi päätettiin heittää seinään ja sarvea taasen 
kierrätetään vuorovuosin osakuntien välillä.

Heti jakamisen jälkeen alkoi Karjalaisen Osakunnan mielessä välkkyä omien tilojen 
saaminen. Vanhalla ylioppilastalolla olleet tilat olivat käyneet kaikille osakunnille liian 
ahtaiksi, joten useiden osakuntien keskuudessa heräsi mielenkiinto talohankkeita kohtaan. 
Vuonna 1907 Karjalainen Osakunta rakennutti Liisankadulle osakuntataloksi professori 
Onni Tarjanteen piirtämän graniittisen jugendtalon. Talohanke oli kunniainhimoinen. Os-
akunnan oli tarkoitus tehdä taloon asuntoja sekä kerho- ja juhlahuoneistot. Jotain hank-
keesta kertoo se, että pelkästään osakunnan toimitiloja palkattiin suunnittelemaan aikansa 
huippuarkkitehti Armas Lindgren. Valitettavasti hanke ei toteutunut. Ensimmäisen maail-
masodan aikana 1917 taloyhtiö ajautui konkurssiin ja Karjalainen Osakunta siirtyi Uudelle 
ylioppilastalolle.
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Uudella oltaessa ei osakunnan annettu 
näivettyä. 1920-luku oli osakuntalaitok-
sen kulta-aikaa. Jäsenmäärät nousivat ja 
toiminta kukoisti monessakin suhteessa. 
1930-lukua taasen leimaa poliittisen akti-
ivisuden nousu. Akateeminen Karjala -Seu-
ra lisäsi suosiotaan, ja sen toiminta alkoi 
saada äärioikeistolaisia ilmentymiä. AKS 
perustettiin alkujaan Karjalaisen Osakun-
nan siipien alla, mutta loppuvaiheessa sen 
toiminta siirtyi lähinnä pohjalaisten akti-
ivien hallintaan.

Sotavuosienkin ajan Karjalainen Osakunta 
oli toiminnassa. Osakunnan naiset lähet-
tivät rintamalle paketteja, kun tutut os-
akuntatoverit taistelivat isänmaan tule-
vaisuudesta. Osakunnan pro patria –taulut 
on sijoitettu Joensuun yliopistoon. Sotien 
jälkeen osakuntaan alkoi virrata valtavasti 

uusia jäseniä, ja Karjalainen Osakunta eli toista renessanssiaan aina 1960-luvun lopulle 
asti. 1960-luvulla osakunta rakennutti asuntoja Vallilaan ja Patolaan.

Euroopan opiskelijat nousivat barrikadeille 1968. Sama vasemmistolainen ajattelutapa 
heräsi myös Suomessa. Vanha vallattiin ja ylioppilaskunnan hallitus vaihtui. Samalla Uu-
den ylioppilastalon vuokrat kohosivat 400 prosenttia, joten Karjalainen Osakunta ryhtyi 
etsimään itselleen huoneistoa muualta. Yhdessä Wiipurilaisen ja Kymenlaakson osakunt-
ien kanssa vuokrattiin vuonna 1970 Liisankadulta 400 neliömetrin huoneisto samasta ta-
losta, jonka Karjalainen Osakunta oli rakennuttanut vuosisadan alussa. Näissä tiloissa 
toiminta jatkuu nykyäänkin.

1970-luvulla osakuntatoiminta hiljeni yleisen poliittisen aktiivisuuden heräämisen takia. 
Myös Karjalaisessa Osakunnassa oli toiminnassa vasemmistoseura KOVA (Karjalaisen 
Osakunnan vasemmistoseura). KOVA ajoi solidaarisuutta esimerkiksi siten, että osakun-
nan asuntoihin asukkaita valittaessa sosiaalinen status saisi olla ainoa ratkaiseva tekijä. 
KOVAn toiminta kuitenkin hiipui muutaman vuoden jälkeen, ja osakunta palasi takaisin 
normaaliin päiväjärjestykseensä.

Osakuntalaitoksen viimeisin suuri nousu ajoittuu 1980-luvulle, jolloin 70-luvun jättämät 
aukot korjattiin ja vanhat perinteet pääsivät uudelleen arvoonsa. Osakunnan historiasta 
voi lukea enemmän vuonna 2005 julkaistusta professori Veijo Saloheimon ja tohtori Olli 
Matikaisen kirjoittamista Karjalaisen Osakunnan historioista.
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Yhteydet lähelle ja 
kauas
MuuT OsaKunnaT

Liisankadun osakuntahuoneistossa toimii Karjalaisen Osakunnan lisäksi Kymenlaakson 
ja Wiipurilainen Osakunta. WiOn ja KyOn kanssa käsitelläänkin yhdessä osakuntakiin-
teistöön liittyviä asioita.

”Sisarosakunta Savolaisiin” ollaan myös yhteydessä; jokasyksyisissä Sarvijuhlissa vanha 
savo-karjalainen henki herää taas yhdeksi illaksi elämään.

Helsingin yliopiston muihin osakuntiin pidetään yhteyttä Osakuntien yhteistyövaltu-
uskunnan ja Osakuntalaisen Unionin kautta. Osakuntalainen Unioni edustaa suomenk-
ielisiä osakuntia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Lisäksi osakunnilla on tapana 
kutsua vuosijuhliinsa edustajia muista osakunnista.

ulKOMaalaIseT YsTÄVYYsOsaKunnaT
 
Västmanlands-Dala Nation (Upsala)
Västmanlands & Södermanlands Nation (Linköping)
Helsingkrona Nation (Lund)
Korp!Vironia (Tartto ja Tallinna)

Näihin ystävyysosakuntiin pidetään yhteyttä osallistumalla heidän vuosijuhliin ja tapah-
tumiin. Vastavuoroisesti he vierailevat Karjalaisen Osakunnan juhlissa.
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senIORes CaRelIensIs RY

Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestöön pidetään aktiivisesti yhteyttä. Senioreita osallist-
uu Osakunnan vuosijuhlaan ja varsinkin Senioripäivällisille. Järjestöllä on omaa toimintaa, 
johon osakuntalaiset ovat usein tervetulleita mukaan. Seniorit järjestävät kursseja ja ta-
paavat toisiaan säännöllisesti helsinkiläisissä ravintoloissa.

POHJOIs-KaRJalan ValTuusKunTa

Karjalainen Osakunta on ollut mukana perustamassa Pohjois-Karjalan Valtuuskuntaa, 
joka pyrkii jäsenistönsä asiantuntemuksen ja vaikutusvallan avulla tukemaan sellaisia 
maakuntaa koskevia hankkeita, joilla on takanaan Pohjois-Karjalan eri piirien laaja tuki 
ja joilla on myös valtakunnallista merkitystä. Valtuuskunnan sääntöjen mukaan siinä voi 
olla korkeintaan 60 jäsentä. Jäsenet pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan maakun-
nan kehittämiseen. Monet valtuuskunnan jäsenistä ovat entisiä osakuntalaisia.

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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KaRJalaInen OsaKunTa on eloisa, poikkitieteellinen yhteisö, josta henkii 
samanaikaisesti kodinomainen rento yhteisöllisyys ja arvokkaat akateemiset traditiot. 
Osakunta tarjoaa mahdollisuuden luoda poikkitieteellisen ja laajalle ulottuvan kontak-
tiverkoston, joka ei ulotu ainoastaan oman alan opiskelijoihin vaan laaja-alaisesti kaikk-
ien korkeasti koulutettujen ammattien suuntaan. Osakunnan tilat keskellä Kruununhakaa 
tarjoavat mahdollisuuden hengähtää hetkeksi ja nauttia hyvästä seurasta.

Osallistumisesi tason Karjalaisessa Osakunnassa voit määritellä itse. Voit vain käydä 
tapahtumissa ja nauttia osakunnan tarjonnasta. Voit myös hankkia itsellesi viran ja oppia 
opiskelusi ohessa monta hyödyllistä asiaa käytännön elämästä. Osakunnan jäsenyys ei 
kuitenkaan koskaan mene hukkaan.

Jäseneksi pääset siis maksamalla Osakunnan jäsenmaksun 12e/lukuvuosi joko ylioppi-
laskunnan jäsenmaksun yhteydessä tai suoraan Osakunnan tilille 127130-256002 viite-
numerolla 4488, ja kirjautumalla matrikkeliin. Voit kuitenkin tulla käymään Osakunnalla 
ja tutustua toimintaamme, vaikka et olisi vielä maksanut jäsenmaksua. Muista myös 
fuksipäivystys Osakunnalla syyskuun ajan ti-to klo 18-19. Nähdään Liisankadulla!

Miksi mukaan?
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FuKsIn aBC

HYY = Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. HYYn jäseniä ovat kaikki yli-
opistolla alempaa- ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. 
HYY tarjoaa jäsenilleen neuvontapalveluja ja edunvalvontaa sekä erilaisia 
jäsenetuja. Lisäksi HYY on yliopistolla toimivien opiskelijajärjestöjen katto-
organisaatio, jonka myöntämien tilojen ja avustusten turvin monet järjestöt 
toimivat. 
KO  = Karjalainen Osakunta
liO = Liisankadun Osakunnat, eli Karjalainen, Wiipurilainen ja Kymenlaak-
son Osakunta.
OYV = Osakuntien Yhteisvaltuuskunta. Osakuntien toiminnallinen yht-
eistyöelin.
unioni = Osakuntien poliittinen yhteistyöelin
HTK = Huoneistotoimikunta. Liisankadun osakuntakiinteistöstä vastaava 
LiO:n yhteistyöelin.
OKn = Osakuntaneuvosto. Osakuntamme hallinnollinen elin, joka valm-
istelee päätöksiä Osakunnan kokouksen hyväksyttäväksi.



Liisankadulla tavataan!


