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1. YLEISTÄ VUODESTA 2021
Osakunnan toimintavuosi 2021 voidaan jakaa melko karkeasti kahteen hyvin erilaiseen osaan.
Ensimmäisen puoliskon, eli noin reilun puolen vuoden ajan, lähes kaikki osakuntatoiminta oli
tauolla. Kokoukset järjestettiin etänä eikä juhlia järjestetty. Pääsimme kuitenkin kokemaan jotain
hyvin ainutlaatuista, kun järjestimme helmikuulla 116. vuosijuhlamme livelähetyksen muodossa
kaikelle kansalle nähtäväksi suoraan YouTubesta. Etävuosijuhlissamme kuultiin puheita,
musiikkia, stand up -komiikkaa ja kilpailimme myös osakuntateemaisessa tietovisassa.
Ehdottomasti

positiivista

etävuosijuhlissa

oli

ihmisten

mahdollisuus

osallistua

vuosijuhlamenoihin omalta kotisohvalta, myös kanta-alueeltamme Pohjois-Karjalasta.
Kesän

kääntyessä

syksyyn

vuoden

2021

toinen

puolisko

alkoikin

vauhdikkaasti.

Pandemiatilanteen helpottaessa ja rajoitusten höllentyessä pystyimme suunnittelemaan erilaisia
tapahtumia

pitkälle

syksyyn,

mikä

nostatti

tunnelmaa

osakuntalaisten

keskuudessa.

Tapahtumissa vallinnut ilo, huojennus ja lämpö huokui jokaisesta osallistujasta, sillä osakunta oli
päässyt aivan liian pitkän ajan jälkeen olemaan jälleen se tuttu ja turvallinen paikka, joka on
meille kaikille niin kovin tärkeä. Tämä jaettu onni näkyi osakunnan eri tapahtumissa ja
kokouksissa oikeastaan läpi koko loppuvuoden. Vuoden kruunasi joulukuun osakunnan
kokouksen päätös kutsua osakunnalle uusi kunniajäsen Pirkko Sallinen-Gimpl, joka on tehnyt
merkittävän uran karjalaisen kulttuurin tutkijana.
Vaikka vuosi oli edeltäjänsä kaltainen eli hyvin poikkeuksellinen, oli siinä myös paljon hyvää.
Ennen kaikkea loppuvuosi 2021 muistutti meitä osakunnan ja etenkin osakuntaelämän
tärkeydestä.

2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
2.1 Tapahtumat lyhyesti
28.2. Vuosijuhlat
Osallistujamäärä: 76 henkilöä
Karjalaisen Osakunnan 116. vuosijuhlat vietettiin 28.2.2021 etäyhteyden välityksellä YouTuben
kautta.
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27.3 Liisankadun debatti
Osallistujamäärä: 30 henkilöä
Perinteinen kolmen naapuriosakunnan välinen väittelykilpailu, jonka osakuntien inspehtorit
tuomaroivat. Tapahtuma järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Debatin voitti tänä vuonna
Wiipurilainen Osakunta.

30.4. Vappuhulinat
Osallistujamäärä: 20 henkilöä
Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen etävapputapahtuma, jossa jaettiin vappumuistoja ja
pelailtiin verkon välityksellä pelejä.

18.9. Osakuntien fuksipuisto
Osallistujamäärä: 300 osallistujaa
Yhteisosakuntalainen fuksitapahtuma Hesperianpuistossa, jossa Helsingin yliopiston
avajaiskarnevaalien tapaan muun muassa fuksit pääsivät tutustumaan erinäisiin osakuntiin
Helsingin yliopistolla. Viime vuoden tapaan Karjalainen Osakunta piti samassa teltassa pisteen
yhdessä KyO:n ja WiO:n kanssa.

24.9. DGO:n fuksiaiset
Osallistujamäärä: 52 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.

1.10. KO-sitsit
Osallistujamäärä: 52 henkilöä
KO-sitsit järjestettiin Casa Academicalla, missä osakuntamme sitsikausi avattiin. Tapahtuma
korvasi fuksisitsit, jossa fuksit saivat perehdytystä sitsikäytäntöihin. Tapahtumassa myös jaettiin
osakunnan aiemmin myöntämiä tunnustuksia.
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8.10. Sarvijuhlat
Osallistujamäärä: 79 henkilöä
Sarvijuhlat on yhdessä Savolaisen osakunnan kanssa järjestettävä juhla, jossa muistellaan
pohjoiskarjalaisten ja savolaisten yhteistä alkutaivalta osakuntalaitoksessa osana entistä SavoKarjalaista Osakuntaa. Juhlaperinteisiin kuuluu sarven kierrättäminen vuorovuosin osakunnalta
toiselle. Tänä vuonna juhlat olivat Karjalaisen Osakunnan järjestämät, mutta ne pidettiin
Käärmeenpesällä Sörnäisten rantatiellä Yliopiston Farmasiakunnan tiloissa.

16.11. Praasniekat
Osallistujamäärä: 31 henkilöä
Praasniekat on osakunnan toiseksi suurin perinteinen juhla vuosijuhlien jälkeen. Sen keskiössä
ovat karjalaisen pitopöydän runsaat antimet. Praasniekoista enemmän osiossa 2.3.

6.12. Itsenäisyyspäivä
Osallistujamäärä: 32 henkilöä
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin kuuluu perinteisesti osakuntanauhojen ja harrastusmerkkien
myöntämistilaisuus osakuntatiloissa, sekä ylioppilaiden soihtukulkueeseen osallistuminen.
Itsenäisyyspäivän juhlapuheen piti osakunnan inspehtori Kari Rummukainen. Soihtukulkueen
jälkeen osakuntalaiset juhlistivat 104-vuotiasta Suomea yhteisosakuntalaisessa seurassa Domus
Gaudiumilla osakuntatiloissamme.

11.12. DGO:n pikkujoulut
Osallistujamäärä: 47 henkilöä
Pikkujoulutapahtuma, jossa Domus Gaudiumin osakuntien (DGO) uudet fuksit järjestävät
vapaamuotoista ohjelmaa osakuntien väelle.

2.2 Vuosijuhlat
Vuonna 2021 vietettiin Karjalaisen Osakunnan 116. vuosijuhlaa internetin välityksellä
YouTuben kautta. Esitys lähetettiin suorana Domus Gaudiumilta osakuntatiloista käsin.
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Illan aikana kuultiin musiikkiesitys sekä puheita. Juhlapuheen piti kuraattori Kirsi Kauppinen.
Puheen rakkaudelle lausui civis Iida Piipponen. Parin tunnin pituisessa juhlassa myönnettiin
jäsenille ansiomerkkejä, jotka sitten jaettiin lokakuussa KO-sitseillä. Osallistujille myös jaettiin
muistoksi tapahtumasta pinssit. Osallistujia oli 76. Vuosijuhlat järjestivät kuraattori Kirsi
Kauppinen, toiminnanohjaaja Kerem Atak, ja civikset Iida Piipponen ja Kata Ponkilainen.

2.3 Praasniekat
Karjalaisen

Osakunnan

perinteikäs

kakkosjuhla

Praasniekat

järjestettiin

lauantaina

osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla. Paikalla oli 31 iloista juhlavierasta. Juhlan aikana syötiin
karjalaisen pitopöydän antimia, johon kuului olennaisena osana niin piirakat kuin
karjalanpaistikin.
Juhlan aikana Karjalainen Osakunta otti vastaan tervehdyksiä muiden osakuntien edustajilta,
kuunteli Metsoforten lauluesitystä, sekä nautti varjokappalaisen saarnasta. Pöytäosuuden jälkeen
juhlat jatkuivat jatkojen merkeissä samoissa tiloissa. Praasniekat järjesti toiminnanohjaaja Kerem
Atak.

2.4 Emännistö
Vuonna 2021 emäntänä toimi kevätkaudella Krista Karttunen ja syyskaudella virkaa tekevinä
emäntinä toimivat Niklas Nurminen ja Patrik Nurminen Wiipurilaisesta Osakunnasta.
Apuemäntinä toimivat Amanda Poutiainen, Anna Talkkari, Pinja Sivonen, Kasimir Kokkonen,
Tatu Hiltunen, Tiia Tukiainen, Johanna Kupari, Saimi Pulkkinen ja Anna Lahtinen. Emännistö
piti yhteyttä keskenään WhatsApp-ryhmän kautta. Apuemännistöstä vain harvalla oli
pidempiaikaista

kokemusta

emännistön

toiminnasta

pääasiassa

pitkään

jatkuneen

koronaepidemian takia. Keväällä emännistö ei käytännössä toiminut pahan koronatilanteen ja
tilojen käyttörajoitusten takia, mutta syksyllä toimintaa pystyttiin avaamaan pikkuhiljaa ja
emännistö aktivoitui. Syksyn ensimmäisessä osakunnan kokouksessa valittiin virkaa tekevät
emännät

loppuvuodeksi,

sillä

edellisvuoden

opiskeluvaihtoon.
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vaalikokouksessa

valittu

emäntä

lähti

Uusien emäntien ensimmäinen tapahtuma oli uusien osakuntalaisten ilta syyskuun alussa, jossa
tarjolla oli ruokaisaa salaattia ja lämpimäisiä. Osakunnan ensimmäiset sitsit pitkään aikaan
pidettiin syyskuun lopulla Casa Academicalla, ja alkuruokana oli ranskalaista sipulikeittoa,
pääruokana spagettia ja liha- tai linssipullia ja jälkiruokana vegaanista pannacottaa. Seuraava
merkittävä tapahtuma oli Savolaisen osakunnan kanssa järjestetyt perinteikkäät Sarvijuhlat
välivuoden jälkeen. Juhlat pidettiin Käärmeenpesässä, ja kehuttu menu koostui bruschettasta,
risotosta ja vegaanisesta banoffeesta. Vuoden viimeinen pöytäjuhla oli Praasniekat, jota edeltävät
piirakkatalkoot keräsivät mukavan joukon emännistöä ja muita osakuntalaisia rypyttämään
piirakoita satamäärin. Itse juhla pidettiin osakuntatiloissa, ja juhlan keskiössä oli perinteiseen
tapaan pitopöytä, johon emännät olivat päättäneet perinteisten herkkujen, kuten karjalanpaistin
sekä graavilohen, lisäksi tuoda perinteisiä hämäläisiä suosikkeja pitomakaronilaatikon muodossa
sekä lisätä kasvissyöjille sopivaa tarjontaa muun muassa tarjoamalla itse tehtyä porkkalaa.
Kaikissa juhlissa oli tarjolla sekä liha- että vegaanimenu, jotka emännät pyrkivät pitämään
mahdollisimman paljon toisiaan vastaavina. Myös erikoisruokavalioita noudattaville pyrittiin
tekemään mahdollisimman samanlaiset ruoat kuin muillekin juhlijoille.
Kokoustarjoiluja nautittiin kerran kuussa kokousten yhteydessä ja apuemännät hoitivat syksyn
keskiviikkokahvivuorot. Kokouksissa oli tarjolla suolaisia piirakoita tai ruokaisaa salaattia.
Keskiviikkokahvit alkoivat puolentoista vuoden tauon jälkeen lokakuussa ja jatkuivat vuoden
loppuun.

2.5 Isännistö
Vuoden 2021 isäntinä toimivat huhtikuuhun asti Nasti Pelvo ja Hilla Liedes. Huhtikuun
kokouksessa Liedes erosi tehtävästä ja toiseksi isännäksi valittiin Tuomas Puumalainen.
Apuisäntinä toimivat Lauri Mauranen, Mikko Peltotupa, Varpu Karjalainen, Pietari Käyhkö,
Roope Vaittinen sekä Sauli Pietarinen.
Alkuvuodesta tapahtumia ei pystytty järjestämään, joten isännistö pääsi kunnolla töihin vasta
1.10. KO-sitsien merkeissä. Sitsit järjestettiin osakuntatilojen viereisessä korttelissa Casa
Academicalla, joten nokkakärryt tulivat illan aikana isännistölle tutuksi.
Heti seuraavalla viikolla 8.10. Käärmeenpesällä järjestetyt Sarvijuhlat sujuivat perinteisen
railakkaasti, kun Savolainen osakunta luovutti sarven isäntien hellään huomaan. Sarvella oli
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selvästi jo ikävä sen todelliseen kotiin, olihan se majaillut Vinnillä kahden kokonaisen vuoden
ajan.
Praasniekoilla 20.11. isännistö pääsi vihdoin isännöimään juhlia omissa osakuntatiloissa
puolentoista pitkän vuoden jälkeen. Sitsit ja jatkot sujuivat oikein mallikkaasti.
Osakunta-approilla 3.12. isännöintivastuu oli jaettu KyO:n ja WiO:n kanssa. Ilta meni koko
DGO:n osalta yllättävän hyvin suuresta osallistujamäärästä huolimatta.
Isännistön osalta vuoden viimeinen tapahtuma oli itsenäisyyspäivä 6.12., jossa isännät olivat
vastuussa myös jatkoista. Jatkoille oli kutsuttu DGO:n lisäksi myös pohjalaiset osakunnat, ja
väkimäärä oli kaikista syksyn jatkoista selvästi suurin. Tästä huolimatta suurempia ongelmia ei
tullut, ja ilta oli hyvä lopetus isännistön kiireiselle syksylle.
Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi isännistö oli mukana järjestämässä osakunnan kokouksia
sekä keskiviikkojen päivystyksiä.

3. MAAKUNTATOIMINTA
Kesällä 2021 oli tarkoitus tehdä reissu Heinävedelle, Pohjois-Karjalan 2021 liittyneelle kunnalle.
Reissun kohteina oli mietitty Valamo, Juojärvellä seikkailua ja Karvion kanavalla vierailua.
Tämä reissu kuitenkin peruuntui vallitsevan koronatilanteen takia.
Osakuntalaisille jaettiin myös vuoden 2021 alussa video ja tietoa 300-vuotiaasta PohjoisKarjalasta.
Maakuntasihteerinä vuonna 2021 toimi Juho Räsänen.

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2021 osakunta piti aktiivisesti yhteyttä ystäyysjärjestöihin Virossa ja Ruotsissa
sähköpostien muodossa.
Heille lähetettiin myös kutsut Praasniekoille 2021, mutta vallitsevan koronatilanteen takia
saimme ystävälliset peruutukset.
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Kansainvälisten asiain sihteerinä vuonna 2021 toimi Juho Räsänen.

5. FUKSITOIMINTA
Vuoden 2021 fuksimajurina toimi Jasmin Kontkanen. Koulutus- ja rekrytointitoimikunnassa
toimivat Antti Vaaranta, Kata Ponkilainen, Kerem Atak, Sanni Sorajoki ja Tuomas Puumalainen.
Urakkaan ryhtyessä suunnitelmana oli toteuttaa viime vuoden syksy olettaen, että tulevana
vuotena pystyy toteuttamaan myös ne tapahtumat, jotka vuonna 2020 jäivät toteutumatta
koronatilanteen

vuoksi.

Edellisvuoden

tapahtumat

fuksimajuri

koki

mielekkäiksi,

ja

toteuttamalla nämä sekä kaikki muut aikaisempien vuosien tapahtumat toivottaisivat varmasti
uudet fuksit myöskin tervetulleiksi osakuntaan. Fuksimajurilla oli apuna kokenut joukko
civiksiä, jotka osasivat hyvin neuvoa opastaa tapahtumien järjestämisessä, joista osaa
fuksimajuri ei päässyt kokemaan edellisvuotena. Yhteistyötä tehtiin myös perinteikkäästi
Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa.
Koulutus- ja rekrytointitoimikunnan työ oli keväällä lähinnä uusien jäsenien kirjaamista
osakunnan matrikkeliin. Kesällä suunniteltiin ohjelmaa ja kirjoitettiin Fuksipuukello.
Varsinainen työ alkoi syyskuun alussa, kun 7.9. järjestettiin Väinämöisen puistossa Uusien ilta.
Tuolloin fukseja ja civiksiä oli paikalla yhteensä 12, ja fuksit pääsivät kertomaan
pääkaupunkiseudulle muutosta ja civikset saivat kertoa osakuntaelämästä ja sen ihanuudesta.
Uusien ilta vol. 2 järjestettiin taas osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla, jossa tällä kertaa 19
hengen joukoin fuksit ja civikset pääsivät tutustumaan toisiinsa.
18.9. Karjalainen Osakunta osallistui edellisvuoden tapaan Osakuntien yhteisvaltuuskunnan
järjestämään Fuksipuistoon. Tässä Hesperianpuistossa järjestetyssä tapahtumassa oli mukana
edellisvuoden tapaan yhdessä kymenlaaksolaisten ja wiipurilaisten kollegojen kanssa saman
teltan alla. DGO:n tiimi järjesti osallistujille pientä skabaa kyykän ja frisbeegolfin merkeissä.
Paikalla oli myös omia fukseja – laskien kaikki osallistujat järjestäjineen paikalla oli arviolta 300
henkeä.
DGO:n fuksiaiset järjestettiin 24.9. DGO:lla ja sen lähiympäristössä. Viime vuoden tapaan
fukseilla oli yhtä sun toista hauskaa rastia, joissa fuksijoukkueet suorittava niissä tapahtuvia
tehtäviä. Fuksimajuri ei itse paikalle päässyt, mutta hauskaa kuulemma oli. Paikalla oli 52
osallistujaa.
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DGO:n uusien ilta 4.10. järjestettiin Mäkelänrinne 5A:n kerhohuoneessa Vallilassa. Uusien illan
tapaan siellä istuttiin iltaa, ja eri osakuntien fuksit ja civikset tutustuivat toisiinsa. Paikalla oli 34
osallistujaa. Kaksi päivää myöhemmin järjestettiin Vallila-ilta 6.10. samoissa tiloissa, jossa
Karjalaisen Osakunnan kesken saunottiin, syötiin ruokaa ja pelattiin lautapelejä. Paikalla oli 17
osallistujaa. 12.11. järjestettiin DGO:n fuksibileet Domus Gaudiumilla, jossa musiikki soi ja
pelattiin seurapelejä yhteisosakuntalaisessa seurassa. Teemana oli värikkyyden tuominen
harmauden keskellä, mutta osallistujat huomioivat teeman huonosti. Paikalla oli 44 osallistujaa.
DGO:n pikkujoulut järjestettiin 11.12. Domus Gaudiumilla, jossa fuksit pääsivät itse
suunnittelemaan ja toteuttamaan bileet vanhemmille jäsenille. Joulupöydän antimien nauttimisen
jälkeen osallistujat pääsivät kiertämään rasteja joukkueittain, joissa koristeltiin joulukuusi
kaikesta löytyvästä irtaimistosta, askarreltiin kortteja toimiston ylijäämäpahveista, koristeltiin
hienoja pipareita sekä keksittiin uusia jouluteemaisia säkeistöjä tuttuihin sitsilauluihin. Voittajan
lopulta ratkaisi jouluisimpiin vermeisiin pukeutuneet. Lopuksi pukki jakoi lahjoja kilteille ja
tuhmille osakuntalaisille. Tapahtumaan osallistui 47 henkilöä.
Vuonna 2022 abi-info järjestettiin 11.–20.1. etänä Zoomin kautta tai nauhoitteen muodossa. Alun
perin suunnitelmana oli lähteä pitämään esitykset paikan päällä. Kuitenkin viime hetkellä
koronatilanne paheni sen verran, että nähtiin järkeväksi pitää esitykset etänä tänäkin vuonna.
Tänä vuonna esitykset pidettiin Joensuun lyseon, Joensuun normaalikoulun, Ilomantsin,
Kontiolahden ja Nurmeksen lukiolle. Joensuun yhteiskoulun ja Lieksan lukiolle lähetettiin abiinfo-nauhoitteet. Tähän järjestelyyn jouduttiin turvautumaan Joensuun yhteiskoulun lukion
kohdalla, sillä he toivoivat 4 esitystä, mutta emme valitettavasti saaneet näin moneen esitykseen
esittelijöitä. Lieksan lukion kanssa olimme sopineet esityksen Zoomin välityksellä, mutta viime
hetkillä esitys peruuntui, sillä opiskelijat eivät päässeetkään paikalle. Näin ollen päätimme
lähettää nauhoitteen, jotta opinto-ohjaajat voivat halutessaan näyttää abi-infon asiasta
mahdollisesti kiinnostuneille opiskelijoille. Juuan lukiolle järjestetään mahdollisesti abi-info
paikan päällä myöhemmin keväällä, sillä heiltä ei valitettavasti löytynyt kiinnostusta
etäesittelylle.
Fuksisyksy oli työläs, mutta mukaan saatiin aktiiveiksi ja virkailijoiksi lukuisia fukseja. Voisi
siis sanoa, että oli työn arvoista tänäkin vuonna. Onni onnessa oli se, että tänä vuonna saatiin
järjestettyä kaikki ne tapahtumat normaalisti, miten alun perinkin suunniteltiin.
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6. ASUNTOTOIMINTA
Asuntotoimikunta huolehti osakunnan hallinnassa olevien asuntojen (Vallila, Patola ja Domus
Academica) jaosta ja asuntohakemusten käsittelystä. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana
vuonna 2021 toimi varakuraattori Juska Räsänen. Toimikunnan sihteerinä toimi asuntosihteeri
Emmi Puumalainen. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi asuntotoimikuntaan kuuluivat Jussi
Aalto, Kerem Atak, Tuomas Puumalainen, Samuli Rantala ja Sanni Sorajoki.
Tänä vuonna asuntohaut järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Asuntohakua varten luotiin
sähköinen asuntohakulomake, ja tietoturvasyistä liitetiedostojen toimittamista varten hankittiin
turvasähköpostipalvelu toimimaan asuntosihteerin sähköpostin yhteydessä. Hakijan täytettyä
sähköisen asuntohakulomakkeen (Google Forms) hän pystyi ohjeiden mukaisesti lähettämään
tarvittavat liitteet tietoturvallisesti asuntotoimikunnan sihteerinä toimivalle asuntosihteerille
turvasähköpostia

käyttäen.

Vaikka

kyseinen

sähköinen

tapa

hoitaa

asuntohaku

oli

yksinkertaisesti toteutettu ilman monimutkaisia tietojärjestelmiä, se tuntui toimivan hyvin
hakemusten

vastaanottamisessa

ja

helpotti

hakijoiden

osallistumista

asuntohakuun.

Asuntosihteeri pystyi hyödyntämään perustettua turvasähköpostia myös tietoturvallisena tapana
vastaanottaa allekirjoitettuja vuokrasopimuksia, mikä vähensi tarvetta sopimusten edestakaiselle
postittelulle.
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

22.2.–24.3.2021

ja

asuntojenjakokokous

pidettiin

29.3.

Asuntohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 51 kappaletta ja asuntoja oli jaossa 45. Tänä
vuonna asuntohaussa jaettiin ensimmäistä kertaa 10 asuntoa elokuun puolivälissä valmistuneesta
Rautalammintien Huipusta kasvattaen Karjalaisen Osakunnan asuntokantaa. Kaksi hakemusta
käsiteltiin puutteellisena, koska vaadituissa liitteissä oli puutteita ja hakijan opiskeluoikeus oli
loppumassa.

Yksi

hakemuksista

hylättiin,

koska

hakija

ei

ollut

hakukelpoinen

enimmäisasumisajan ylittyessä.
Eri hakuryhmien välillä hakumäärät jakaantuivat seuraavasti: ryhmä 1 (osakunnan jäsenet,
aktiivit) 24 kappaletta, ryhmä 2 (osakunnan jäsenet, ei-aktiivit) 10 kappaletta ja ryhmä 3 (ei
osakunnan jäsenyyttä) 14 kappaletta. Tuloksista annettiin valitusajan puitteissa yksi valitus.
Asuntotoimikunta piti kokouksen 5.5. antaakseen vastineen valitukseen osakuntaneuvostolle.
Osakuntaneuvosto käsitteli valituksen kokouksessaan 11.5. ja päätyi hyväksymään valituksen.
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Asuntohaussa annettuja pisteitä korjattiin tämän mukaisesti, mutta se ei riittänyt muuttamaan
asuntohaun tuloksia. Kevään haussa suosituimpia asuntoja olivat Vallilan isommat yksiöt.
Yhteen Vallilan Rautalammintien Huipun 29 m2:n asuntoon ei saatu varsinaisessa haussa
tarpeeksi hakemuksia. Tämän takia asuntotoimikunta päätti ehdottaa tämän asunnon siirtämistä
fuksiasuntohakuun.
Fuksiasuntohaku

järjestettiin

31.5.–11.7.2021.

Asuntohausta

tiedotettiin

osakunnan

internetsivuilla, maakunnan lukioille lähetettävällä tiedotteella sekä osakunnan Facebook-sivuilla
ja Instagramissa. Facebook-mainontaa tehostettiin maksullisilla, Pohjois-Karjalan alueelle
kohdennetuilla mainoksilla 28 päivän ajan. Saapuneiden hakemusten määrää nousi jälleen
edellisestä vuodesta. Vuonna 2021 hakemuksia otettiin vastaan 25. 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 13.7.
jakamaan

fuksiasuntoja.

Muutaman

kesään

mennessä

vapautuneen

asunnon

myötä

fuksiasuntohaussa jaettavana oli yhteensä 15 asuntoa ja soluhuonetta, joista 9 Vallilassa
sijaitsevia yksiöitä, 2 Patolassa sijaitsevia yksiöitä ja 4 soluhuonetta Domus Academicalla.
Hakemuksista viisi käsiteltiin puutteellisina. Puutteellisuudet johtuivat puuttuvista tai
puutteellisista liitteistä. Asuntotoimikunta arpoi asunnon saajien järjestyksen. Myös puutteelliset
hakemukset arvottiin järjestykseen omana ryhmänään. Hakijoista kaikkiin oltiin yhteydessä.
Kokonaisuudessaan asuntotoimikunnan toimintavuosi 2021 kuvasti viime vuosien toimintaa.
Vuoden 2021 aikana tyhjillään oleviin asuntoihin pyrittiin aktiivisesti löytämään uusi asukas
tyhjänä olevien asuntojen minimoimiseksi. Myös tänä vuonna varsinaisessa asuntohaussa saatiin
mukava määrä hakemuksia, eikä lisäasuntohakua tarvinnut järjestää. Asuntotoiminnassa oltiin
erittäin tyytyväisiä siihen, että hakumäärät riittivät täyttämään haussa olleet asunnot, vaikka
haussa oli tänä vuonna uuden valmistuneen asuntokohteen myötä ennätysmäärä asuntoja.

7. KULTTUURI JA LIIKUNTA
7.1 Kulttuurisihteerin järjestämä toiminta
Vuonna 2021 Karjalainen Osakunta pystyi onneksemme toteuttamaan yhden kulttuuriekskursion,
vaikka koronan tiimoilta muut suunnitteilla olleet ekskursiot jäivät tällä kertaa toteuttamatta.
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Elokuussa kävimme katsomassa uuden James Bond -elokuvan No Time to Die Finnkino
Tennispalatsissa. Ekskursiolle osallistui 6 henkilöä.
Kulttuurisihteerinä vuonna 2021 toimi Iida Piipponen.

7.2 Ekskursiomestarin järjestämä toiminta
Toimintaa ei vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestetty.
Ekskursiomestarina vuonna 2021 toimi Kata Ponkilainen.

7.3 Kappalaisen järjestämä toiminta
Vallitsevan

koronatilanteen

vuoksi

kappalainen

ei

päässyt

järjestämään

perinteistä

luostariolutiltaa eikä mitään muutakaan toimintaa. Myöskään Praasniekoille kappalainen ei
päässyt osallistumaan, mutta siellä onneksi päästiin kuulemaan varjokappalaisen saarna.
Kappalaisena vuonna 2021 toimi Tatu Räsänen.

7.4 Liikunta
Liikuntatoiminta vuonna 2021 pystyi koronaviruspandemian aiheuttamien rajoituksien vuoksi
käynnistymään kunnolla vasta syyslukukaudella. Perinteinen Kumpulan liikuntakeskuksella
pyörivä yhteisosakuntalainen liikuntavuoro keräsi osallistujia syyskuusta joulukuun loppuun,
jolloin

tuli

voimaan

taas

uudet

kokoontumisrajoitukset.

Ensimmäinen

varsinainen

liikuntatapahtuma pidettiin lokakuun puolessa välissä Eläintarhan urheilukentällä – seitsemän
osakuntalaista juoksi Cooperin testin upeasti aikaan kaksitoista minuuttia. Marraskuussa teimme
retken Rush-trampoliinipuistoon myös seitsemän ihmisen voimin. Hyppiminen kirvoitti
lapsimaista iloa osakuntalaisissa. Liikunnalle on kuluneen vuoden aikana perustettu oma
viestintäkanava, jossa on kutsuttu osakuntalaisia arkisille kävelylenkille ja porrastreeneihin –
onnistuneesti.
Liikunnanohjaajana vuonna 2021 toimi Aino Turunen.
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8. PIENI PUUKELLO
Vuonna 2021 Karjalaisen Osakunnan jäsenlehti Pieni Puukello julkaisi neljä numeroa, kaksi
kevätlukukaudella ja kaksi syyslukukaudella. Tämän lisäksi julkaistiin uusille opiskelijoille
tarkoitettu Fuksipuukello. Lehtien sivumäärät vaihtelivat 20-28 sivun väliltä, ja koronavirus
näkyi oletetusti myös kirjoittajien jutuissa.
Päätoimittajana ja toimitussihteerinä vuonna 2021 toimi Sonja Behm. Toimituskuntaan kuuluivat
Elli Luukkainen ja Pihla Kukkonen sekä Salla Kuittinen kevään ajan. Lehdessä julkaistiin lähes
joka numerossa myös senioreiden kirjoittamia juttuja.

9. KERHOT
9.1 Juristikerho
Puheenjohtaja: Juho Flinck
Varapuheenjohtaja: Mila Mäkipaakkanen
Sihteeri: Joona Korkiakoski
Taloudenhoitaja: Iiris Kihlström
Markkinointivastaava: Ida Repo
Emäntä: Maria Karpathakis
Isäntä: Julia Tsegelnik
Excursiovastaava: Ida Repo
Muut aktiiviset jäsenet (myös vain osan vuodesta toiminnassa mukana olleet): Iris Pitkänen,
Emma Rydenfelt, Niilo Toijonen.

Toiminnasta yleisesti
Karjalaisen Osakunnan Juristikerhon toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota PohjoisKarjalasta 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.
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Toimintaan vuonna 2021 ovat kuuluneet kokoukset, vapaamuotoisemmat tapaamiset, sekä
erinäinen yhteydenpito muihin toimijoihin.

Tapahtumat
Juristikerho kokousti kevätkaudella neljä kertaa ja syyskaudella kaksi kertaa. Valitettavasti
avointa kokousta ei järjestetty tänä vuonna koronatilanteen takia. Kokoukset on järjestetty
pääosin Teamsin välityksellä ja Karjalaisen Osakunnan tiloissa Domus Gaudiumilla.
Kokouksissa kävijämäärä on vaihdellut neljän ja kahdeksan henkilön välillä.
Toiminnantarkastus järjestettiin 2.2.2021 Teamsissa koronatilanteen vuoksi. Paikalla olivat
juristikerhon varsinaiset toiminnantarkastajat sekä nykyinen ja edellisvuoden puheenjohtaja sekä
taloudenhoitaja.
Juristikerho järjesti 19.5.2021 tuomaripaneelikeskustelun, jossa neljä ammattituomaria ja kerhon
seniorijäsentä tuomioistuimista ympäri Suomen keskustelivat mm. ajankohtaisista aiheista,
uravalinnoista ja juristikerhostakin. Paneelilla oli parhaimmillaan 18 samanaikaista katsojaa.
Elokuussa kerho järjesti jäsenilleen saunaillan. Syksyn tapahtumat jäivät koronatilanteen
pahentumisen vuoksi järjestämättä lukuun ottamatta kahta kokousta sekä Pykälän Spex eksursiota, jossa käytiin katsomassa vuoden 2021 Pykälän Spex Joka leikkiin ryhtyy. Myöskään
vuodelle 2021 kaavailtua seniori-illallista ei järjestetty.
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.

9.2 Kiekkokäki
Vuosi 2021 oli haastava myös Kiekkokäen toiminnan ylläpitämisen kannalta. Vuodella 2021 oli
suunnitteilla kuukausittainen cup, mestaruuskisat, osallistuminen fuksiaisiin sekä luonnollisesti
frisbeegolfin pelaamista.
Koronarajoitusten kieltäessä lähes kaiken muun kuin ulkoliikunnan, toimi kerho jäseniä
yhdistävänä tekijänä ja useita kierroksia tuli vuoden aikana pelattua. Mutta yleistä ja
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laajamittaista patistamista ei koronan vuoksi voinut, eikä olisi ollut mielekästä, tehdä.
Kierrokselle osallistui pääasiassa 2–4 henkilöä kerrallaan.
Kiekkokäen cuppia ei koko vuonna pidetty koronasta johtuen. Koronan ollessa valloillaan ei olisi
ollut mielekästä esittää avointa kutsua ja toivoa samalla laajamittaista osallistumista, edes
ulkoliikuntatapahtumaan. Vuoden aikana oli kuitenkin välillä parempi tautitilanne, joten
mestaruuskisat pidettiin 10.10. Puolarmaarin frisbeegolfradalla. Osallistujia oli 7 ja kilpailun
voitti jälleen Herra O. Ahola. Lisäksi Kiekkokäki osallistui DGO:n fuksiaisiin rastin muodossa
24.9.
Kiekkokäelle perustettiin vuoden aikana Telegram-kanava yhteydenpitoa varten, Facebookin
jäädessä yhä käyttöön, mutta enemmän digitaaliseksi julkisivuksi.
Kiekkokäen puheenjohtajana 2021 toimi Pekka Perkiö.

9.3 Kyykkäkerho
Kyykkäkerholla ei ollut toimintaa vuonna 2021.
Kerhon puheenjohtajana toimi Lauri Mauranen.

9.4 Maanpuolustuskerho
Maanpuolustuskerho järjesti 22.10. turvallisuussaunan Patolassa. Osallistujia oli 12.
Kerhon puheenjohtajana toimi Juho Eskelinen.

9.5 Pilkkikerho
Pilkkikerholla ei ollut toimintaa vuonna 2021.
Kerhon puheenjohtajana toimi Lauri Tahvanainen.
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9.6 Purjehduskerho
Purjehduskerholla ei ollut toimintaa vuonna 2021.
Kerhon puheenjohtajana toimi Tatu Räsänen.

9.7 Saunakerho
Saunakerhon puheenjohtaja oli innoissaan pestistään, pääsihän hän innokkaana Mäkelänrinteen
saunojana järjestämään saunailtoja nyt koko osakunnalle! Hakemuksessa saunakerhon
puheenjohtajaksi hän oli luvannut, ettei tule järjestämään tapahtumia missään muualla kuin
Mäkelänrinteen saunassa. Lupauksensa hän piti, ja osakuntalaiset saivat nauttia ilmaisesta
saunasta virvokkeiden kera monta kertaa vuoden aikana. Kesällä ei saunottu niin paljoa
koronasta ja puheenjohtajan ailahtelevasta mielialasta johtuen. Kyllä mieli lepää kun kiuas
sihahtaa ja huurteinen kutittaa huulia hyvän seuran kera!
Kerhon puheenjohtajana toimi Lauri Mauranen.

9.8 Spielka
Spielka vietti hieman kevyempää kevätkautta ohjeiden muuttumista odotellessa. Se painottui
lähinnä vuosijuhlaviikolla kanssaosakuntalaisten viihdyttämiseen etäpelailuilla.
Syyskaudella rajoitusten salliessa päästiin jo perinteisemmän pelailun makuun kokoontumalla
osakuntatiloihin

aikaa

viettämään.

Syyskauden

lopussa

käytiin

vielä

tutustumassa

omistajanvaihdoksen kokeneeseen lautapelikahvilaan.
Varsinaisten

tapahtumien

lisäksi

Spielkan

pelivalikoima

on

osakuntalaisten

vapaasti

käytettävissä oikean kaapin löytyessä, ja niinpä muutamissa bileissä sekä jatkoilla näkyikin jo
innokkaita tutustujia.
Tänäkin vuonna Spielkaa isännöi Samuli Rantala.
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9.9 Sulkapallokerho
Sulkapallokerholla ei ollut toimintaa vuonna 2021.
Kerhon puheenjohtajana toimi Kerem Atak.

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- ja WhatsApp-ryhmien 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.
Globaali pandemia vaikutti osakunnan talouden ennalta-arvattavuuteen, eivätkä osakunnan
rahavirrat kohdentuneet tyypilliseen osakuntatoimintaan tänäkään vuonna. Osakunta järjesti
keväällä virtuaalivuosijuhlat sekä syksyllä Praasniekat, mutta monet sitsit jäivät keväällä
toteutumatta. Syksyllä järjestettiin tavallista isommat fuksisitsit KO-sitsien nimellä sekä
Sarvijuhlat olivat tavallista suuremmat. Lisäksi loppuvuonna panostettiin osakunnan visuaaliseen
ilmeeseen tilaamalla uudet kangaskassit ja haalarimerkit sekä roll-up osakunnan esittelyjä varten.
Iloista oli myös, että kerhot käyttivät aktiivisesti määrärahojaan tapahtuminen järjestämiseen sen
ollessa mahdollista.

11. YHTEISTYÖ SENIOREIDEN KANSSA
Yhteistyö osakunnan ja senioreiden kesken jatkui samalla tavalla kuin edeltävänä vuonna, eli
senioreiden tapahtumista pyrittiin tiedottamaan hyvin osakuntalaisille ja osakunnan tapahtumista
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tiedotettiin myös senioreille. Senioripäivällisiä ei pystytty järjestämään tänäkään vuonna, mutta
syksyn isoimmissa pöytäjuhlissa näimme mukavasti myös senioriedustusta. Vuonna 2021 nähtiin
myös hyvä esimerkki yhteistyöstä senioreiden kanssa, sillä Seniores Carelienses ry:n
johtokunnan

vinkistä

osakunnan

toverineuvosto

esitti

osakunnan

kokoukselle

uuden

kunniajäsenen kutsumista. Kunniajäsenprosessin jälkeen osakunta saikin uuden kunniajäsenen
Pirkko Sallinen-Gimplin, joka on tehnyt merkittävän uran karjalaisen kulttuurin tutkijana.
Vuonna 2021 Seniores Carelienses ry:n puheenjohtajana toimi Outi Tiainen.

12. OSAKUNNAN KOKOUKSET
KOKOUKSET 2021
19.1.2021, paikalla 19 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
16.2.2021, paikalla 13 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
16.3.2021, paikalla 14 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
13.4.2021, paikalla 13 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
11.5.2021, paikalla 10 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
14.9.2021, paikalla 16 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
12.10.2021, paikalla 12 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
16.11.2021, paikalla 11 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
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22.11.2021, paikalla 13 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki
14.12.2021, paikalla 10 jäsentä
Puheenjohtaja Kirsi Kauppinen, sihteeri Sanni Sorajoki

13. TUNNUSTUKSET OSAKUNTATOIMINNASTA
Kunniamerkki

Ei jaettu vuonna 2021

Ansiomerkki

Aino Turunen
Kerem Atak
Jussi Aalto
Emmi Puumalainen

Harrastusmerkki

Sonja Behm
Varpu Karjalainen

Lipunkantaja

Antti Vaaranta

Varalipunkantaja

Sanni Sorajoki

Sakari Timosen stipendi Emmi Puumalainen
Seniorikannu

Juho Eskelinen

KO-KyO kuppi

Juska Räsänen

Emännän pienoisavain

Ei jaettu vuonna 2021

Värienkanto-oikeus

Ei jaettu vuonna 2021

14. OSAKUNNAN VIRKAILIJAT
Inspehtori

Kari Rummukainen

Kuraattori

Kirsi Kauppinen

Varakuraattori

Juska Räsänen

Sihteeri

Sanni Sorajoki
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Taloudenhoitaja

Miina Piipponen

Isännät

Nasti Pelvo
Hilla Liedes (kevät)
Tuomas Puumalainen (syksy)

Emännät

Krista Karttunen (kevät)
Niklas Nurminen (WiO, syksy)
Patrik Nurminen (WiO, syksy)

Toiminnanohjaaja

Kerem Atak

Tiedotussihteeri

Kata Ponkilainen

Fuksimajurit

Kata Ponkilainen (kevät)
Jasmin Kontkanen

Vuosijuhlamestari

Nasti Pelvo

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Sonja Behm

Historioitsija

Johanna Kupari

Kulttuurisihteeri

Iida Piipponen

Ekskursiomestari

Kata Ponkilainen

Kv-sihteeri

Juho Räsänen

Maakuntasihteeri

Juho Räsänen

Valokuvaaja

Sonja Behm

Kappalainen

Tatu Räsänen

Liikunnanohjaaja

Aino Turunen

Puukellon päätoimittaja

Sonja Behm

Puukellon toimitussihteeri

Sonja Behm

Laulunjohtaja

Antti Vaaranta

Asuntosihteeri

Emmi Puumalainen

Apuisännät

Mikko Peltotupa
Dennis Brouwer
Lauri Mauranen
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Varpu Karjalainen
Sauli Pietarinen
Pietari Käyhkö
Roope Vaittinen
Apuemännät

Amanda Poutiainen
Anna Talkkari
Pinja Sivonen
Kasimir Kokkonen
Tatu Hiltunen
Tiia Tukiainen
Johanna Kupari
Saimi Pulkkinen
Anna Lahtinen

Osakuntaneuvosto

Antti Vaaranta
Emmi Puumalainen
Tuomas Puumalainen
Iida Piipponen

Toverineuvosto

Kari Rummukainen*
Kirsi Kauppinen*
Heikki Karvinen
Manuel Ackermann
Samuli Rantala

Toiminnantarkastajat

Harri Hietala
Arto Pohjamo

Varatoiminnantarkastajat

Juha Martikainen
Jaakko Hietala

*virkansa puolesta
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15. TOIMI- JA VALIOKUNNAT SEKÄ KERHOJEN PUHEENJOHTAJAT
Asuntotoimikunta

Sanni Sorajoki
Samuli Rantala
Jussi Aalto
Kerem Atak
Tuomas Puumalainen
Toimikuntaa johtaa varakuraattori.
Lisäksi toimikuntaan kuuluu virkansa
puolesta asuntosihteeri.

Vuosijuhlatoimikunta

Antti Vaaranta
Pietari Käyhkö
Sonja Behm
Toimikuntaa johtaa vuosijuhlamestari.
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa
puolesta isännät, emäntä,
toiminnanohjaaja, laulunjohtaja ja
kappalainen.

Puukellon toimituskunta

Salla Kuittinen
Elli Luukkanen
Pihla Kukkonen

Kv-toimikunta

Ei valittu vuodelle 2021

Koulutus- ja rekrytointitoimikunta

Antti Vaaranta
Kerem Atak
Sanni Sorajoki
Tuomas Puumalainen
Kata Ponkilainen
Iina Pakarinen
Lisäksi toimikuntaan kuuluvat virkansa
puolesta fuksimajurit.
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Nettisivutoimikunta

Juska Räsänen
Kerem Atak
Eliisa Leppävuori
Antti Vaaranta
Miina Piipponen
Jussi Aalto
Marike Puranen
Juho Räsänen

Kerhojen puheenjohtajat:
Juristikerho

Juho Flinck

Kiekkokäki

Pekka Perkiö

Kyykkäkerho

Lauri Mauranen

Maanpuolustuskerho

Juho Eskelinen

Pilkkikerho

Lauri Tahvanainen

Purjehduskerho

Tatu Räsänen

Saunakerho

Lauri Mauranen

Spielka

Samuli Rantala

Sulkapallokerho

Kerem Atak

16. EDUSTUKSET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Huoneistotoimikunta (HTK)

Jussi Aalto (klubiemäntä)
Antti Vaaranta (apuklubiemäntä)

Kiinteistö Oy Artti

Kerem Atak

Kiinteistö Oy Osakunta

Eliisa Leppävuori (varsinainen jäsen)
Manuel Ackermann (varajäsen)
Arto Pohjamo (varajäsen)
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Ylioppilasasuntolasäätiö

Kirsi Kauppinen*
Emmi Puumalainen
Tatu Räsänen

Artin Säätiö

Kari Rummukainen*
Kaarlo Hakamies
Niklas Junell

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY)

Iida Piipponen

HYY:n Osakuntalainen Unioni

Ei edustusta vuonna 2021

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry (OYV)

Jussi Aalto (kevätkokous)
Antti Vaaranta (syyskokous)

Itäsuomalainen valtuuskunta – Östfinska

Nasti Pelvo

delegationen

Jussi Aalto

Karjalainen Nuorisoliitto

Ei edustusta vuonna 2021

Pohjois-Karjalan Valtuuskunta

Mila Mäkipaakkanen
Maria Karpathakis

Karjalaisen Osakunnan tukirahasto

Kari Rummukainen*
Kirsi Kauppinen*
Miina Piipponen
Tuomas Puumalainen
Antti Vaaranta (varajäsen, vuosikokous)

Seniores Carelienses ry

Kirsi Kauppinen*
Outi Tiainen

Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr

Iida Piipponen

Pääsky ry

Ei edustusta vuonna 2021

*virkansa puolesta
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LIITTEET
LIITE 1: Osallistujamäärät osakunnan tapahtumissa 2021
Kts. erillinen liite.

LIITE 2: Tapahtumakalenteri 2021
Kts. erillinen liite.
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