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Vuksimajurin tervehdys

Tervehdys, vuksit!

Haluan toivottaa teidät erityisen lämpimästi tervetulleeksi Savolaiseen osakuntaan! Olen vuksimajurinne, eli

äitihahmonne, osakunnalla: tehtäviini kuuluu opastaa ja avustaa teitä kaikessa, ja tietenkin järjestää tapahtumaa

ympäri vuoden. Apunani on onneksi ihana vuksitoimikunta, jonka jäseniä haluan kiittää ahkeroinnista ja avusta mm.

tapahtumien järkkäilyssä.

Ryhdyin vuksimajuriksi, koska haluan mahdollisimmanmonen kokevan yhtä mahtavan vuksivuoden kuin itselläni oli

syksyllä 2013. Sain ystäviä (ja virkoja) ja huomasin yhä useammin kiipeäväni Uuden ylioppilastalon portaita pitkin

ylimpään kerrokseen. Juhlat olivat unohtumattomia, ja kaikki jäsenet otettiin avosylin vastaan! Osakunta oli hauska

lisä opiskelijaelämään: tutustuin ihmisiin myös oman alani ulkopuolelta,mikä ei ainejärjestön tapahtumissa ollut

tavallista. Pääsin myös matkustamaan ulkomaille ystävyysjärjestömme vuosijuhlaan,mikä oli ikimuistoinen reissu!

Osakuntaelämä on ihmisen parasta aikaa, koska täällä pääsee suoraan mukaan savolaiseen sykkeeseen! Sanotaan,

että savolaisuus on mielentila. Niin se onkin, eikä ole väliä, oletko sitten Savosta tai Keravalta kotoisin: tärkeämpää on,

että olet kiinnostunut osakunnasta ja haluat olla toiminnassa mukana! Täällä voit opiskelun ohella viettää aikaa

kavereiden kanssa, käydä Vinnillä juomassa kahvia, osallistua lukuisten kerhojen toimintaan ja juhlia! Täällä voit myös

nakittautua mahtaviin virkoihin, tanssia ikkunalaudalla aamuun asti, osallistua legendaariseen Tervahöyryristeilyyn ja

laulaa Kallavettä saunassa. Päästä osakunta osaksi opiskelijaelämääsi,

niin takaat unohtumattomat ja tapahtumantäyteiset vuodet hauskassa

seurassa!

Olitpa sitten jännitystä, sivistystä, särmää tai seuraa etsimässä…

osakunnalta sen löydät!

Nella Peippo

Vuksimajuri



Kuraattorin tervehdys
Hei vuksi!

Monet kertovat, että aikuisiällä saattaa olla vaikeaa

löytää uusia ystäviä – harrastusporukat asettuvat omiin

uomiinsa, osa tärkeimmistä lukioystävistä saattaa

mennä opiskelemaan eri paikkakunnalle ja

massaluennoilta voi olla haastavaa bongata

samanhenkisiä ihmisiä.

Osakunnalla ihmiset eivät nopeasti katsottuna saata

näyttää samanhenkisiltä. Yhden pyöreän pöydän

ympärillä voi istua vastavalmistunut fyysikko,

pappisvihkimystä odottava teologi, juuri opintonsa

aloittanut lääkisläinen, taidehistorioitsija, kuopiolainen,

mikkeliläinen tai kirkkonummelainen. Tanssiin

hurahtanut, käpistelijä, hieman kauemmaksi istuutunut

kirjoihin uppoutuja ja se, joka ei malta pysyä pöydän

ääressä, vaan joka häärää pöytään kahvia, karkkia ja

voileipiä.

Osakunnalla klikit purkautuvat, ryhmät särkyvät ja

ystävyydet aukeavat moniin eri suuntiin. En osaa

kahdeksankaan vuoden jälkeen tyhjentävästi ilmaista,

mikä SavOlaisia osakuntalaisia yhdistää, vaikka

porukasta muotoutuu aina vuosi vuodelta

lämminhenkinen ja samalla ulospäin suuntautunut

posse.

Savolainen huumori on varmasti yksi seikka. Sinun ei

tarvitse välttämättä olla Savossa syntynyt nauraaksesi

Vinni-läpälle. Savolaisuus on mielentila, ei vain DNA:ta.

Jos olet avoin hassuille perinteille ja spontaaneille

oudoille ideoille, on tämämyös sinunkin paikkasi.

Savolaisuus ei tarkoita sitä, että jokainen on

ultrasosiaalinen hassuttelija. Kerhoja, illanviettoja ja

juhlien seurueita löytyy osakunnaltamme varmasti

jokaiseen makuun. Periksiantamattomuus on kuitenkin

tärkeää Savolaiseen osakuntaan kiintymisessä – tilamme

sijaitsevat yli 100 portaan päässä Ylioppilasaukiolta.

Tilojamme, eli Vinniä, käytetään usein myös opintopiirien

kokoontumispaikkana tai sunnuntaipäivien huonojen tv-

ohjelmien yhteiskatsomona.

Haluatko tutustua paremmin kansantanssijoihin ja

varsinaissuomalaisiin? Siihenkin on loistava

mahdollisuus, sillä nämä parhaat kämppikset jakavat

tilat kanssamme. Heidän lisäkseen Vinnillä kokoontuu

myös Osakuntalainen unioni, joka on linkki osakuntien ja

yliopistopolitiikassa vaikuttavan osakuntien

edustajistoryhmän sekä ylioppilaskunnan välillä.

Mietitkö vielä,mitä osakunnat oikein ovat?Miten

valita oma osakunta?Mitä osakunnissa tehdään?Mikä

on kuraattori? Vastausten selvittäminen onnistuu

oikeastaan vain tulemalla paikalle ja tutustumalla niihin

ihaniin ihmisiin, joita minäkin saan kutsua edelleen

toiseksi perheekseni.

Olen iloinen, että juuri

sinä luet tätä lehteä.

Kaipaamme sinunlaistasi

kertomaan,minkälaista

Savolaisen osakunnan

toiminta voisi tänä syksynä

olla. Yhdessä tekemällä

tästäkin lukuvuodesta

tulee tämän vuoden paras!

Annamari Oittinen



Näin liityt
Kuinka liittyä Savolaiseen Osakuntaan:

1.Maksa osakunnan jäsenmaksu 12 €, joko Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai

osakunnan tilille OKO FI89 5800 1320 0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002 (maksulomake).

2. Käy kirjautumassa osakuntaan. Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla

maanantaisin klo 17:30-19:00 tai syyskuun aikana vuksivastaanotoilla maanantaisin ja torstaisin klo 16.30-

18.00 Vinnillä.Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:

-Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto

-tulosteen Helsingin yliopistonWeboodin henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto

-kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta

Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi

osakunnan jäsen.

Sähköpostilistat

Helpoin tapa saada tietoa osakunnan tapahtumista on sähköpostilistalle liittyminen. Osakunnan viralliset

ilmoitukset ja muu vastaava kaikille osakuntalaisille tarkoitettu viestintä kulkee savo-

tiedotus(at)helsinki.fi -listalla. Asuntoilmoitukset ja muut massapostitukset listalla ovat kiellettyjä.

Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi sähköpostiviesti, jonka sisältönä (ei

otsikkona) on seuraava rivi: subscribe savo-tiedotus.

Facebook

Savolaisella osakunnalla on myös omat Facebook-sivunsa,mistä voi bongailla tuttuja. Vukseille on oma

keskusteluryhmänsä Facebookissa nimellä SavO Vuksit 2016.

IRC

#vinni on osakunnan jäsenten virtuaalinen olohuone.

Nettisivut

Löytyvät osoitteesta http://savolainen.osakunta.fi

Instagram

SavO löytyy Instagramista nimellä savolainenosakunta.

Tiedotus ja listat



Jäsenedut ja asunnot

Jäsenedut

• Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu sekä vapaa-ajan
tarjontaamme, jota järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden.

• Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin postitettuna.

• Pääsy osakunnan kerhotiloihin, eli Vinnille, ydinkeskustassa Uudella ylioppilastalolla

(Mannerheimintie 5A ylin kerros).

• Jäsenalennus kaikkiin osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.Myös monet muut osakunnat

myöntävät osakuntalaisalennuksia toisten osakuntien jäsenille omiin tilaisuuksiinsa.

• Osakunnan sponsoroimat lisäalennukset pääsylippuihin osakunnan järjestämillä

ekskursioilla kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

• Osakunta jakaa myös ansiomerkkejä, apurahoja ja stipendejä ansioituneille

osakuntalaisille

Tämän kaiken lisäksi Savolaisten ylioppilaitten säätiö tarjoaa osakunnan jäsenille edullista
opiskelijamajoitusta ympäri Helsinkiä. Asuntoja on laidasta laitaan soluhuoneista
perheasuntoihin, joten kannattaa käydä tarkistamassa, jos juuri sinun unelma-asuntosi löytyy
osakunnalta!

Tämänhetkinen asuntola-asiamiehemme on Laura Takkunen, joka vastaa asuntojen
vuokraamisesta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Hänen vastaanottoaikansa on torstaisin Vinnin
toimistossa klo. 16:30 – 18:00.

Lisätietoa hakemisesta ja kohteista löytyy osoitteesta:
http://savolainenosakunta.fi/?q=asunnot



Vuksitoimikunta esittäytyy
Hei kaikki vuksit!

Minä olen Iida. Olen kotoisin Kiuruvedeltä Pohjois-Savon perukoilta, osakunnalle eksyin

jo neljä vuotta sitten saatuani asunnon. Opiskelen Aalto-yliopiston

kauppakorkeakoulussa, vaikken kuulemma kauppislaiselta vaikutakaan. Osakunnalla

olen ollut (ainakin) emäntä, apuisäntä, varalipunkantaja sekä eri toimikunnissa.

Nykyään toimin osakunnan Susj-lehden päätoimittajana ja taittajana. Jos siis tunnet

kiinnostusta lehden tekoa kohtaan, ota rohkeasti yhteyttä minuun! Lisäksi olen mukana

Sossu-orkesterin tanssiryhmässä SossuBalletissa eli tuttavallisemmin kelassa.

Toivottavasti mahdollisimmanmoni teistä vukseista innostuu osakunnan

toiminnasta ja uskaltautuu kiipeämään portaat ylös Vinnille. Osakunnalle on helppo

tulla, sillä vastaanotto on aina lämmin ja tekemistä riittää monista eri asioista

kiinnostuneille. Yksi osakunnan hyvä puoli on myös poikkitieteellisyys, täällä voit

tavata opiskelijoita muistakin kuin omasta koulustasi ja oppia siinä sivussa kaikenlaista

kiinnostavaa ja hyödyllistä.

Moi, vuksit!

Olen Tuomas, neljättä vuotta osakunnalla ja kolmatta vuotta

lääkiksessä. Helsinkiin olen ajautunut Heinävedeltä, ja

osakuntaelämään päädyin mukaan melko perinteistä reittiä:

asunnon kautta. Vuksivuonna neljän seinän sisällä

kyhjöttäminen Antti Korpin tiellä alkoi nopeasti maistua

puulta, joten päätin mennä osakunnan vuksisitseille Vinnille.

Vastaanotto oli alusta asti lämmin, ihmiset upeita, ja

tunnelma mukaansatempaavaa. Aulan sohvapöydät

päätyivätkin tanssilattiakseni heti näissä ensimmäisissä

osakuntabileissäni.

Tämän syksyn ajan toimin osakunnan isäntänä, joten vastaan osakuntatilamme (eli Vinnin) kunnosta sekä juhlien

käytännön järjestelyistä. Olen myös kansainvälisten asioiden sihteeri eli pidän yhteyttä Ruotsissa ja Virossa toimiviin

ystävyysjärjestöihimme.

Osakunnassa on paljon hienoja asioita, ja osakuntauran aikana tielle ilmaantuu hyvällä tavalla outoja sattumuksia.

Hienoista asioista parhaimpia on ehdottomasti kansainvälisyys. Vieraileminen virolaisten ja ruotsalaisten

ystävyysjärjestöjen tapahtumissa on erinomainen tilaisuus saada ystäviä ulkomailta sekä päästä paikkoihin ja tilanteisiin,

joihin tavallinen matkaaja ei pääse. Tietenkin myös ulkkarivieraiden seurasta nauttiminen omissa juhlissamme avartaa.

Tl;dr: Tulkaa osakuntaan, jutelkaa kaikille, tanssikaa pöydillä, käykää Virossa ja Ruotsissa!



Hei vuksi!

Nimeni on Laura. Olen kuudennen vuoden osakuntalainen ja nyt itsekin fuksi,

toista kertaa. Tätä kirjoittaessani odotan innolla psykologian opintojen

alkamista. Aiemmin olen opiskellut erityispedagogiikkaa, ja läheltä piti, että

minusta olisi tullut opettaja. Valtion rautateiden mahdollistamana saavuin

Helsinkiin aikoinaan mualiman navan kupeesta, Kuopiosta.

Liityin osakuntaan vasta fuksikeväänä. Jo ensisilmäyksellä ihastuin

perinteikkäisiin osakuntatiloihin ja -tapahtumiin sekä siihen rentoon ja

välittömään savolaiseen meininkiin, joka osakunnalla vallitsi. Vuosien aikana

olen ehtinyt toimimaan neuvoksen, valokuvaajan ja apuemännän viroissa.

Ensimmäistä kertaa osakuntatoiminnasta kuullessaan joku saattaisi pitää sitä

sisäänpäin kääntyneenä. Sellaista se ei kuitenkaan ole, vaan osakunta tarjoaa

mahdollisuuksia tutustua erilaisiin ihmisiin laajalla skaalalla poikkitieteellisesti,

kansainvälisesti sekä yli osakuntarajojen. Osakunnan juhlissa onkin tullut

käytyä monet mielenkiintoiset poikkitieteelliset keskustelut, joskin niiden

sisällöt ovat jääneet aikalailla muistin tavoittamattomiin. Kansainvälistä

yhteistyötä teemme esimerkiksi virolaisten ja ruotsalaisten jäsenjärjestöjen

kanssa. Osakunnan matkoilla on päässyt oppimaan muun muassa

metsäsuomalaisten historiasta sekä opiskelijaperinteiden kansainvälisestä

taustasta.

Vukseille haluaisin sanoa, että ottakaa kaikki ilo irti runsaasta osakunnan syksyn

tapahtumatarjonnasta! Kavutkaa siis Vinnille – nähdään siellä!

Moikka!

Olen Sakke. Olen Mikkelin miehiä, ja aloittelen nyt maisteriopintoja Helsingin

yliopiston fysiikan laitoksella, pääaineena geofysiikka. Tutkin siis tulivuoria ja

maanjäristyksiä, ja tykkään muutenkin luonnosta ja matkustamisesta paljon!

Olen neljännen vuoden osakuntalainen, huonon huumorin ystävä ja viimeinen

korpisoturi. AKT:llä asutan samaa solua niinikään neljättä vuotta. Syksyn mittaan

työskentelen puolipäiväisesti tutkimusavustajana yliopistolla,mutta iltaisin

minut voi bongata osakunnan toimistosta, sohvan nurkalta, pianon äärestä

soittamasta tai sihteerin paikalta osakunnan yleiskokouksista.Muuten käytän

aikani oman ainejärjestöni puheenjohtamiseen, HYY:n fuksitoimintavaliokunnassa

seikkailemiseen, sometukseen sekä pariin muuhun järjestönakkiin.

Sihteröinnin lisäksi toimin SavO:n laulunjohtajana, ja suatanpa olla tänä

vuonna kakkosjärjestäjänä osakunnan ja koko yliopiston hauskimmassa juhlassa

eli Talakkunoissa! Odotankin näkeväni vukseja tuomiosunnuntain aattona sankoin

joukoin tirripaistin ja talakkunapuuron ääressä.



Toiminnanjohtajan tervehdys
Hyvä uusi osakuntalainen,

jos luet tätä, olet ilmeisesti liittynyt Savolaiseen osakuntaan.

Käytän Vuksi-Sujen tarjoaman mahdollisuuden esitellä hieman

itseäni, sekä hoitamieni toimien kautta myös vähän osakuntaa.

Toiminnanjohtajan ominaisuudessa kirjaan vastaanotoillani

maanantaisin osakunnan uudet ja vanhat jäsenet

jäsenrekisteriin. Lisäksi toiminnanjohtaja hoitaa osakunnan

avainrekisteriä, koordinoi tilojen käyttöä sekä huolehtii

osakunnan tapahtumien toteutumisesta. Itse aloitin

toiminnanjohtajana vuoden 2015 alussa, ja kaksivuotinen

kauteni siis jatkuu vielä tämän syksyn. Valmistuin edellisen

lukuvuoden aikana, ja monen osakuntavuoden jälkeen siirryn

vuodenvaihteessa senioriyhdistyksemme puolelle. Osakunnan

virkailijat valitaan osakunnan marraskuun kokouksessa, jolloin

siis muiden virkailijavalintojen ohessa valitaan myös minulle

seuraaja.Minkä tahansa järjestön toimintaan pääsee parhaiten

sisään ottamalla aktiivisesti osaa myös toiminnan

järjestämiseen, ja vaikka vuksina voikin aivan hyvin nauttia

mahdollisuudesta ihan vain osallistua eri aktiviteetteihin

vanhempien jäsenten kantaessa päävastuun järjestelyistä, on

myös uusien jäsenten erittäin sallittua ja suositeltavaa ottaa

hoidettavakseen pienempiä hommia.

Uuteen – ja omalla kohdallani opiskelijajärjestön

puolella viimeiseen – osakuntalukukauteen valmistuessa lienee

hyvä hetki miettiä,mitä osakunta aktiiveilleen tarjoaa.

Savolainen osakunta on 111-vuotias yhteisö, johon kuuluu

ihmisiä kaikilta akateemisilta aloilta. Toimintaan osallistuvien

jäsenten ja entisten jäsenten ikä vaihtelee 18-vuotiaasta

vuksista jo kauan sitten eläkeiän saavuttaneisiin sennuihin.

Nuorille, uusille opiskelijoille suunnattu Vuksi-Susj ei ehkä ole

paras paikka hehkuttamaan juuri tätä osakunnan erikoisuutta,

mutta en malta olla mainitsematta, että olen itse joka kerralla

ollut yhtä iloisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin koko

osakuntayhteisölle suunnatuissa tapahtumissa viihtyvät niin

90-vuotiaat seniorit kuin parikymppiset opiskelijat. Suurin osa



toiminnasta toki kuitenkin koostuu perinteisemmästä

opiskelijajärjestön juhla- ja kulttuuriaktiviteetistä, mutta

samalla tavoin kuin sukupolvirajat ylittävä osakunnan ja

seniorijärjestön yhteistoiminta tarjoaa puitteet erilaisten

ihmisten kohtaamiselle, tarjoaa osakunta

opiskelijajärjestönä mahdollisuuden eri alojen

opiskelijoiden yhteistoiminnalle. Osakunnalle on yhtä

tervetullut niin teekkari, teologi, humanisti kuin

fyysikkokin.

Miksi uuden opiskelijan siis kannattaa liittyä

osakunnan jäseneksi? Usein sanotaan osakunnan

tarjoavan kodin maakunnasta kaupunkiin saapuville

nuorille opiskelijoille. Tämä on toki osaltaan totta,mutta

mielestäni vielä suurempi merkitys osakunnalla on sen

roolilla osana yliopistoa. Osakunnat instituutiona ovat

olleet olemassa yhtä kauan kuin yliopistomme, ja

viimeisen vuoden mullistuksista huolimatta en näe syytä

miksi osakuntien rooli yliopistolla pienenisi. Eri

elämänvaiheisiin kuuluu aina uusiin ihmisiin

tutustuminen ja uudet ystävät. Osakunnan mielestäni

tärkein tehtävä onkin tarjota paikka jossa yliopistolaiset

voivat tavata. Tähän yhteisöön ovat myös uudet

opiskelijat tervetulleita, ja vaikka osakunnan toiminta

onkin monin tavoin erilaisten perinteiden määrittämää,

tekee jokainen opiskelijapolvi kuitenkin osakunnasta

omansa näköisen.

Arto Niemi

toiminnanjohtaja

Osakunnan jäsenrekisteri tehdään joka lukuvuodelle

uudestaan, ja osakuntaan pitää siis kirjautua joka vuosi

joko toiminnanjohtajan vastaanotolla tai syyskuun aikana

vuksivastaanotoilla. Osakuntaan kuuluu sekä varsinaisia,

että ulkojäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Osakunnan sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä ovat ne

Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka ovat maksaneet

osakunnan vuotuisen jäsenmaksun, ovat kirjoittautuneet

osakunnan matrikkeliin eivätkä kuulu muuhun

osakuntaan. Muutamat osakunnan viroista ovat auki vain

varsinaisille jäsenille.

Ulkojäsenet

Osakunta voi ottaa ulkojäsenekseen

korkeakouluopiskelijan, joka on maksanut osakunnan

jäsenmaksun, on kirjoittautunut osakunnan

jäsenrekisteriin eikä kuulu muuhun osakuntaan. Myös

muita ylioppilaita voidaan eri hakemuksesta hyväksyä

jäseniksi. Opinahjon sijainnilla ei ole merkitystä,

vaikkakin luonnollisista syistä selvästi suurin osa

ulkojäsenistämme opiskee pääkaupunkiseudulla. Suurin

osa ulkojäsenistämme opiskelee Aalto-yliopistossa tai

Taideyliopistossa, mutta jäseniimme kuuluu myös

ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Seniorijäsenet

Osakunnan jäsenestä, joka valmistumis- tai opintojensa

keskeytymishetkellä ollut osakunnan jäsen, tulee entinen

jäsen, joka edelleen saa osallistua osakunnan järjestämiin

tilaisuuksiin ja toimia määrätyissä viroissa. Osakunnan

entisillä jäsenillä on myös oma yhdistys Savolaisen

Osakunnan Seniorit ry.

Toiminnanjohtajan vastaanotto maanantaisin 17:30-19.

Vuksivastaanotot syyskuussa maanantaisin ja torstaisin

16:30-18:00



Omasta vuksisyksystäni osakunnalla tulee tänä vuonna

kuluneeksi kymmenen vuotta. Tällä taustalla on ehkä

hieman vaikeaa asettua nykyisen osakuntavuksin asemaan,

mutta voin hyvillä mielin suositella osakuntatoimintaa juuri

sinulle, tämän tekstin lukija. Itse olen osakunta-

aktiivisuuden kautta päätynyt esimerkiksi opiskelemaan

viron kieltä ja saanut paljon hyviä ystäviä tuolta

etelänaapuristamme.

Virossa osakuntia vastaavia järjestöjä on kahta tyyppiä,

korporaatioita ja seltsejä eli ylioppilasseuroja.

Korporaatioiden perinteet pohjautuvat paljolti vanhaan

saksalaiseen ylioppilaselämään, kun taas seltsien toiminta

on lähempänä suomalaisia osakuntia.

Korporaatioiden perinteet saattavat suomalaiseen

ylioppilaselämään tutustuvasta tuntua jopa kummallisen

tiukoilta: Korporaatioissa on tarkat säännöt, jotka jäsenten

on tunnettava ulkoa. Korporaatiot ovat jakautuneet mies-

ja naiskorporaatioihin, yhtään molemmille sukupuolille

tarkoitettua korporaatiota Virossa ei ole. Fuksit ovat

korporaatioissa koeajalla ja heitä neuvoo vanhempi jäsen,

ns. akateeminen isä tai äiti. Järjestön värejä eli värikästä

lakkia ja nauhaa saavat käyttää vain täysjäsenet, fuksit

käyttävät mustaa lakkia.Mieskorporaatioiden perinteisiin

kuuluu myös miekkailu ja siksi osakunnallakin johdetaan

sitseillä laulua Virosta lahjaksi saatujen laulunjohtajan

miekkojen eli rapiirien kanssa. Perinteitä ei Virossa

vieraillessa kuitenkaan kannata liikaa jännittää – ainakin

niistä saa mielenkiintoisia keskustelunaiheita.

Savolaisella osakunnalla on Virossa kaksi

ystävyysjärjestöä,mieskorporaatio nimeltään

korporatsioon Fraternitas Estica ja naiskorporaatio

nimeltään korporatsioon Indla. Ystävyyssuhteet on

solmittu vuonna 1930, eli olemme olleet ystäviä jo yli 85

vuotta.

Korporatsioon Fraternitas Estica (virolaisittain

lyhennetynä C!F!E!) on iältään toiseksi vanhin virolainen

korporaatio, se on perustettu Tartossa vuonna 1907, eli ensi

vuonna on luvassa suuret 110-vuotisjuhlat. Korp!

Fraternitas Estican värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen,

joista sininen symboloi veljeyttä, vihreä henkistä vapautta

ja valkoinen koulutusta. C!F!E! toimii tällä hetkellä sekä

Tartossa että Tallinnassa. Tartossa sillä on komea kivitalo

Vanemuise-kadulla ja Tallinnassa suuri huoneisto vanhassa

kaupungissa Pikk-kadulla.

Korporatsioon Indla (virolaisittain lyhennettynä C!I!) on

perustettu Tartossa vuonna 1924 ja se on Viron toiseksi

vanhin naiskorporaatio. Korp! Indlan värit ovat

kirsikanruskea, valkea ja vihreä, joista kirsikanruskea

symboloi ystävyyttä, valkea selkeää mieltä ja vihreä

nuoruutta. C!I! toimii pääasiassa Tartossa, jossa sillä on oma

huoneisto Tähtvere-kadulla.

Korporaatioiden toiminta painottuu omien jäsenten

tukemiseen niin opinnoissa kuin muussakin elämässä,

hauskaan yhdessäoloon ja toki myös perinteiden

vaalimiseen.Molemmissa ystävyyskorporaatiossamme

järjestetään esimerkiksi keskusteluiltoja ajankohtaisista

aiheista, ekskursioita, kesä- ja talvipäiviä sekä urheilua.

Korp! Indlalla on myös oma naiskuoro.

Korp! Fraternitas Estican tapahtumista ehkäpä hauskin

on olutpöytä, hieman sitsejä muistuttava tilaisuus, jossa

korporaation jäsenet ja vieraat kokoontuvat pitkien pöytien

ääreen, nimen mukaisesti juomaan olutta ja laulamaan.

Korp! Indla, joka on periaatteidensa mukaisesti alkoholiton

järjestö, taas tunnetaan teeilloistaan, joissa on useimmiten

paikalla joku tunnettu luennoitsija ja teen lisäksi tarjotaan

myös herkullista syötävää.

Suosittelen ehdottomasti käymään ainakin kerran

opiskeluaikana Virossa ystävyyskorporaatioiden vieraana.

Erityisesti Tartto on kaunis, yliopiston ympärille kasvanut

kaupunki. Keväisin korporaatioissa pidettävät

kevätkommerssit vastaavat osakunnan vuosijuhlaa ja ovat

todella mielenkiintoisia tapahtumia salamyhkäisine sisarus-

ja veljeysjuhlineen. Korp! Indlassa ja korp! Fraternitas

Esticassa todella arvostetaan ystävyyssuhdetta osakunnan

kanssa ja osakuntalaiset ovat

aina lämpimästi tervetulleita

vierailulle. Nähdään Virossa –

tai kotoisammin Vinnillä. Jos

haluat kysellä korporaatioista

lisää, niin minua saa aina tulla

nykimään hihasta!

Savolaisen osakunnan ystävyysjärjestöistä Virossa

Ville-Pekka Vainio
osakunnan seniori
korp! Fraternitas Estican
vilistlane (seniori)
korp! Indlan kavaljeeri



Kerhot esittäytyvät

SOL

Oletko aina miettinyt, millaista olisi laulaa kuorossa? Tai haetko uutta kuoroa Helsingistä? Osakunnan oma sekakuoro

Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL) harjoittelee joka torstai osakunnan tiloissa Vinnillä kello 18–21. Ohjelmistoltaan

monipuolinen ja asenteeltaan innokas ja iloa pursuava SOL koostuu noin 40 laulajasta. Kuorolle ominaista on vahva

side Savoon ja kuoro vaaliikin juuriaan vuosittaisella maakuntakiertueella. Tämän lisäksi kuoro konsertoi

monipuolisesti pääkaupunkiseudulla ja järjestää säännöllisesti konserttikiertueita ulkomaille.

Kuoro aloittaa syyskautensa uuden taiteellisen johtajan Sabrina Ljungbergin johdolla. Lisäksi kuorokautta

värittävät perinteisten konserttien lisäksi tulevan kevään vuosijuhla ja vuosijuhlakonsertti, kun SOL täyttää huikeat 85

vuotta. Kunnioitettavasta iästään huolimatta SOL on nuorekas opiskelijakuoro, jolle ominaista on korkea taiteellinen

taso, upea yhteishenki ja tekemisen meininki. Torstaiharjoitusten lisäksi kuoro järjestää monipuolista vapaa-

ajanohjelmaa muun muassa laulu- ja karaokeiltojen merkeissä.

SOL ottaa riveihinsä uusia laulajia niin nais- kuin miesääniin. Koelaulut järjestetään kahtena peräkkäisenä

torstaina 15. sekä 22.9. Vinnillä. Ilmoittauduthan koelauluun etukäteen sähköpostitse kuoron puheenjohtajalle Henri

Korhoselle osoitteeseen henri.korhonen@helsinki.fi. Koelauluissa esitetään jokin vapaavalintainen säestyksetön

kappale. Koelauluissa testataan myös laulajan äänialaa ja sävelkorvaa. Koelaulut järjestetään ennen harjoituksia,

varauduthan jäämään harjoituksiin koelaulun jälkeen.

Tule rohkeasti mukaan SOL:n toimintaan, uudeksi kuorolaiseksi tai konserttiyleisöksi!

SAVOLAISEN OSAKUNNAN SOITANNOLLINEN SEURA

Osakunnan oma filharmonia SOSSu (Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura) on jo kymmenen vuoden

ajan rikastuttanut osakunta- ja yliopistokulttuuria ja onkin nykyään jo erottamaton osa niitä. Kaudella 201 5-201 6

tämä 30-henkinen orkesteri harjoittelee vinnillä tiistaisin klo 1 8-21. SOSSuun otetaan jälleen uusia soittajia

kaikkiin soitinperheisiin koesoiton ja koeajan perusteella. Toivottu lähtötaso soittajillamme on vähintään

peruskurssi 2/3.

Tulevana orkesterivuonna tiedossa on ainakin syyskuun alussa järjestämämme opiskelijaorkesterifestivaali

Puhallus lukuisine esiintymisineen, iso joulukonsertti, levyprojektin aloittaminen sekä jokavuotinen

festivaalimatka Ruotsiin toukokuussa. Ohjelmistossamme pysyy perinteisesti niin Sibeliuksen Finlandia kuin

Black Sabbathin Paranoidkin.

Kapellimestarinamme toimii trumpettitaiteilija Arttu "Ransu" Sipilä. Tervetuloa monipuolisen orkesterisoiton pariin

soittajaksi, kuuntelijaksi tai tanssijaksi omaan ballettiimme Kelaan!

www.sossu-orkesteri.fi

www.facebook.com/sossu.orkesteri



SOSSUBALLET eli KELA

Osakunnan orkesterilla SOSSulla on myös ikioma tanssiryhmä, KELA. Tanssitaito on plussaa,mutta asenne

ratkaisee. Tanssiryhmässä ei oteta asioita turhan vakavasti, vaan koreografiat tehdään porukalla ja viikottaisten

treenien sijaan harjoitellaan vaan ennen keikkaa, jos aina edes silloin.

VILIMINKIPPEET

Savolaisen osakunnan oma elokuvakerho Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta poikkeavaa

kuvallista kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnan kohteita olivat Jack Palance sekä Charles Bronson.

Sukupolvenvaihdoksien myötä myös muut erilaiset epänormaalit tahi tahattoman kehnot tekeleet ovat nousseet

kerhon suosioon. Kerhon toimintaan kuuluvat pari kertaa vuodessa järjestettävät elokuvaillat sekä satunnaisen

epäsäännölliset ekskursiot.

PELILIIKE

Savolaisen osakunnan Peliliike on lautapeleihin erikoistunut kerho, jonka

tavoitteena on lisätä pelaamista ja välittää lautapelien ilosanomaa. Kerho

järjestää osakuntailtojen lisäksi peli-iltoja, jotka sisältävät yleensä erilaisten

lautapelien kokeilua ja hauskaa yhdessä oloa! Peliliike huolehtii myös osakunnan

lauta- ja korttipelivarastosta ja sen kartuttamisesta.

MOMENTTI

Savolaisen osakunnan juristikerho Momentti pitää perinteikkäästi yllä oikeustieteen harjoittamista osana

osakunnan toimintaa. Kerhon tarkoituksena on koota yhteen oikeustiedettä opiskelevia osakuntalaisia tai muuten

vain juristimielisiä henkilöitä ja järjestää yhteistä toimintaa erilaisten aktiviteettien muodossa. Vähintään kaksi

kertaa lukuvuodessa kerho järjestää keissejä&keissejä-osakuntaillan, jossa ideana on käydä läpi vaihtuvaan

teemaan kuuluvia oikeustapauksia ja keskustella niistä yhdessä vapaamuotoisesti. Illan teema pyritään yleensä

valitsemaan niin, että se herättäisi mahdollisimman laajaa kiinnostusta myös muissa kuin oikeustieteen

opiskelijoissa.

KOKEILE KAIKKEA KERRAN-KERHO

Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon (KoKaKeKe tai Kokis) tehtävä on auttaa osakuntalaisia kokeilemaan asioita, joita he

eivät ole vielä ehtineet, osanneet tai uskaltaneet kokeilla. Kerho pyrkii madaltamaan kokeilemisen kynnystä

tarjoamalla sosiaalista, tietotaidollista ja joskus taloudellista tukea järjestämällä ekskursioita mitä erilaisimpiin

kohteisiin sekä hankkimalla tykötarpeita ja apua mitä kummempiin päähänpistoihin.

Tavoitteena on kokeilla kaikkea edes yhden kerran, tyydyttää uteliaisuutta sekä murtaa samalla ennakkoluuloja.

Toteutuneita tapahtumia ovat mm. Soitinten kokeiluilta, Hajota laitteesi kerran -osakuntailta, hyönteissyönti-ilta ja

bändin haastattelua backstagella.



SavO-Suomi sanakirja

AAMUSAUNA: Isompien juhlien

jälkeinen lämminhenkinen tilaisuus

useimmiten Uuden ylioppilastalon

pohjakerroksessa, jossa erityisenä

plussana lämmitetty lattia (ihana

torkahtaa).

AIRUT: Edustaa osakuntaa

pukeutuneena nauhaan (+vaatteisiin),

kulkueessa lipun edessä ja/tai takana.

Näyttää kauniilta myös esim.

ovenpielessä. Yleensä sekavassa

tilassa puolenyön jälkeen.

AKATEEMINEN: -ihminen:

korkeakoulutettu, sivistynyt henkilö,

erottaa ei-akateemisesta siitä, että

akateemikko tietää milloin puhuu

paskaa. -pöytäjuhla: esim. vuosijuhlat,

Talakkunat ja Sarvijuhlat. Menoon

kuuluvat valkeat pöytäliinat,

juomalaulut, snapsit, puheet ja tanssi.

Verrattavissa sitseihin.

ANSIOMERKIT: Jos jaksat ahertaa

osakunnalla vielä harrastusmerkinkin

saatuasi, tämä on seuraava etappisi.

Rispektiä!

APUEMÄNNÄT: Emännän pienet apurit.

Apuemännäksi ryhtyminen on helppo

tapa tutustua osakuntalaisiin ja siten

päästä sisälle osakuntaelämän

saloihin. Siksi sisältää yleensä vukseja.

APUISÄNNÄT: Isännän pienet apurit,

lue edellinen!

AVAIN: Voit lunastaa avaimen Vinnille

panttia vastaan, erittäin hyväksi

havaittu mm. tullessa aamuyöstä

juhlimasta, kun yksikään bussi ei enää

kulje. Voit poiketa myös luentojen

välillä kahvikupilliselle!

EDARI: HYYn edustajisto, vastannee

”yliopiston eduskuntaa”.

EMÄNTÄ: Osakuntalaisten oma

muumimamma. Leipoo, kokkaa,

siivoaa, käy kaupassa, nakittaa,

kiroilee. Valitaan aina puoleksi

vuodeksi kerrallaan, tänä syksynä

virassa Jaakko Hannikainen.

Ilmoittaudu pikimmiten apuemännäksi,

et tule katumaan!

FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille. Tämä

perinteikäs tervehdys lausutaan

juhlissa yhteislaulun jälkeen

vastauksena kiivisten toteamukseen

”Smol nis”. Kiljaise kovaa ja korkealta,

tarkoitus on lähinnä kiduttaa

lähietäisyydellä olevia kiiviksiä ja estää

heitä hörppäämästä.

FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme. Koostuu

vain miesjäsenistä. ”Proosit!”

FUNKKIS: Se huone Vinnillä, jossa on

sohvat, säkkituoli, telkkari, SingStar ja

epävireinen piano. Kannattaa tutustua

funkkiksen kaappien sisältöön, voit

löytää mm. sähköshokkipelin tai

peruukin!

HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet

osakunta-aktiivit palkitaan vuosien

uurastuksen jälkeen vuosijuhlissa

hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää

osakuntanauhaan.

HUVIPIÄLLIKKÖ: Järjestää ohjelmaa ja

huvitusta juhliin ja tapahtumiin,

mukaan pääsee liittymällä

huvitoimikuntaan!

INDLA: Toinen eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme, tällä kertaa

varsin naisellinen sellainen.

INSPEHTORI: Tuttavallisemmin inspi.

Ylin pamppu oksalla, aikoinaan

nimitetty valvomaan ”hillittömien

ylioppilaiden” tapoja ja siveellisyyttä,

nykyään lähinnä luotettu isähahmo ja

neuvonantaja. Tällä hetkellä uljasta

titteliä kantaa Prof. Martti Nissinen,

joka myös johtaa puhetta

yleiskokouksissa.

IRKKI: Milloin Vinnin portaat tuntuvat

liian korkeilta, voi maailmaa parantaa

Virtuaali-Vinnillä IRCnetin kanavalla

#vinni. Aktiivisuus ei taattu. Irkin

lisäksi SavOn somekanavia on mm. Fb

ja Ig!



ISÄNTÄ: Osakunnan kaikkivaltias

nakittaja ja janomme orja. Hoitaa

juhlien ja jokapäiväisenelämämme

juomapuolen, järjestää bileitä ja toimii

tirehtöörinä siivous- ja

remonttitalkoissa. Virka kestää puoli

vuotta, tänä syksynä vuorossa Tuomas

Venäläinen. Ilmoittaudu pikimmiten

apuisännäksi, et tule katumaan!

ITSENÄISYYSPÄIVÄ: 6.12. tietenniin.

Suuri päivä vukseille, tuolloin teidät

virallisesti hyväksytään osakunnan

täysivaltaisiksi jäseniksi antamalla

teille osakuntanauhat, joita kannetaan

akateemisissa juhlissa. Jaon jälkeen

liitytään historiallisen hienoon

ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

KALAKUKKOKARONKKA: SOL:in

järjestämä musiikintäyteinen juhla,

jonne jokainen voi säveltää oman

kappaleensa. Tarjolla tietysti myös

kalakukkoa!

KARLOJAISET: Viliminkippeitten

vuosittainen pöytäjuhla. Ö-luokan

elokuvia, teemaansopivaa A-luokan

ruokaa ja hurttia huumoria. Älä jätä

väliiin, vaikka terve järki niin

kehottaakin.

KELTARUUSU: Mm. SavOn

vuosijuhlajatkoilla tanssittava tanssi,

helpompi kuin wienervalssi ja

reippaasti urheilullisempi.

KIIVIS: Konttaamaan oppinut/opetettu

osakuntalainen, eli yli 12 kk osakunnan

lattioita kuluttanut perheenjäsen.

Nimikkeesi osakunnalla vuksivuoden

jälkeen.

KONFERENSSI: Pöytäjuhlat saattavat

keskeytyä hetkeksi tärkeiden

neuvottelujen takia. Muistathan siis

täyttää taskumattisi jo kotona!

KUNNIAJÄSEN: Tunnustus osakunnan

toimintaan merkittävästi ja

pitkäaikaisesti vaikuttaneelle

henkilölle. Mm. Konstantin Päts, Anni

Swan, Martti Ruutu, Kai Laitinen ja

Antero Nederström.

KURAATTORI: Osakuntaneuvoston

puheenjohtaja. Tarvittaessa toimii

myös inspehtorin sijaisena

yleiskokouksissa. Johtaa osakunnan

toimintaa ja luo sille suuria

suuntaviivoja yhdessä neuvoston

kanssa. Toimii virassaan 2 vuotta.

Tällä hetkellä kuraattorin virkaa

hoitaa Annamari Oittinen.

LAULUKIRJA: Viisuja pöytäjuhliin, oman

kappaleen voit ostaa toimistosta.

MATRIKKELI: Se iso kirja, johon sinäkin

raapustit nimesi ensi kertaa

osakunnalla käydessäsi. Kertoo suuria

salaisuuksia jälkipolville, menossa jo

neljäs opus, eikä loppua näy.

MUSIIKKIMESTARI: Vastaa musiikista

bileissä ja juhlien jatkoilla. Ottaa

mielellään vastaan toiveita.

NAKKI: Tehtävä, koitos, homma, työ,

urakka yms. ”Nakittaa” = antaa

henkilön hoidettavaksi tehtävä, koitos,

homma, työ, urakka yms. Isäntä ja

emäntä ovat Vinnin ahkerimmat

nakittajat. Harvemmin ravitseva

einespala perunamuusin kanssa, tosin

näitäkin on havaittu.

NARIKAT: Nakeissa viihtyneet

palkitaan vuoden lopuksi isännän ja

emännän kutsukemuissa.

NEUVOSTO: Osakunnan hallitus, sis.

neljä neuvosta. Käsittelee asiat

remonttikuluista tupakointikieltoihin.

OSAKUNTANAUHA: Koristaa

rintapieltäsi akateemisissa juhlissa,

omasi saat itsenäisyyspäivänä.

Keltainen raita yläpuolelle. Miehillä

oikealla, naisilla vasemmalla

olkapäällä.

PIIMÄKAAPPI: Isännän vastuulla on,

että kaapissa on aina erilaisia

piimälaatuja osakuntalaisten

tarpeisiin.

PIIMÄNKANTO: Step-aerobikkiä Vinnin

rappusia ylös piimäkori kädessä. Pitää

piimäkaapin täytenä, isäntä organisoi.

ROKOKOOHUONE: Neuvoston

kokoontumispaikka, hienosti

kalustettu huone funkkiksen vieressä.

Sisään pääsee vain virkailija-

avaimella.

SAUNANAUHA: Erikseen hankittu

osakuntanauha, jota voi käyttää

saunassa.

SAVO-TIEDOTUS: Sähköpostilista, jolle

liittymällä saat postilaatikkoosi kaikki

tärkeät tiedot tapahtumista ja pysyt

muutenkin ajan tasalla. Ei mitään

roskapostia, liity heti!



SENIORI: ”Silloin kun minä olin

osakuntalainen…” Valmistunut

savOlainen, joka ei ole päässyt

osakunnasta irti valmistuttuaankaan.

Tunnetaan myös lempinimellä sennu.

SILLIS: Juhlien jälkeinen aamiainen,

joka palauttaa hengen ja ruumiin

voimat. Sisältää muutakin kuin silliä,

vertaa Tallink Siljan meriaamiaiseen.

Tunnetaan myös jatkojenjatkojen

jatkoina.

SITSIT: Pöytäjuhlat, eli ennen biletystä

aterioidaan (lähes) sivistyneesti.

Vukseille järjestetään omat vuksisitsit

SJUKHUSOMRÅDE: Parkering endast

för laboratoriets personal. Ks.

Piimäkaappi.

SUSJ: Osakunnan oma lehti, joka

ilmestyy pari kertaa vuodessa.

Päätoimittajana on vuonna 2016 Ida

Hämäläinen.

TALAKKUNAT: Jokavuotiset juhlat,

joissa piimä roiskuu ja tirripaisti

tirisee. Talakkunat järjestetään

marraskuussa, ja ne ovat osakunnan

kakkosjuhlat. Esiintymässä

salamyhkäinen Kapitulj!

TERVAHÖYRYRISTEILY: Tunnetaan

tuttavallisemmin nimellä Tervis.

Jokakesäinen, torstain ja sunnuntain

välisen yön kestävä risteily Savon

vesillä. Hyvä tsäänssi bongata myös jo

valmistuneita osakuntalaisia. Maine

kiirinyt Ruotsiin ja Viroon asti. Muista

varoa tappajahaukea, joka saalistaa

erityisesti vukseja! Tervistä koordinoi

arvoisa Amiraali.

TOIMINNANJOHTAJA: Hoitaa osakunnan

käytännön toiminnan ja

toimintakalenterin ylläpidon, tilojen

varausasiat, huolehtii jäsen- ja

avainrekisteristä, sekä kaikesta

muusta, mitä ei muiden virkailijoiden

tehtäviin kuulu. Virka kestää kaksi

vuotta. Toimintaa johtaa tällä hetkellä

Arto Niemi.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään tultaessa

oikealla. Toimistossa hoidetaan asioita

asuntosopimuksista laulukirjan ostoon.

Suattaapi olla hieman sotkuinen.

ULKOJÄSEN: Ei-yliopistolainen

osakuntalainen, esimerkiksi teekkari.

Ulko-etuliitteestä huolimatta ihan

varsinaisen jäsenen veroinen!

ULKOSEURAKUNTALAINEN: Ei-

savOlainen. Tunnetaan myös

lempinimellä viäräuskoinen.

VINNI: SavOn kerhotilat Uudella

ylioppilastalolla, osoite

Mannerheimintie 5 A, ylin kerros.

Olohuoneesi Helsingissä.

VIRKAILIJA: Omistaa virkailija-avaimen

ja maksaa siitä hiellä. Valitaan marras-

ja toukokuussa. Virkailijat huolehtivat

Vinnin asioista ja osakuntalaisten

viihdyttämisestä.

VUKSI: Osakuntaperheen vaaveli,

ensimmäisen vuoden osakuntalainen.

Pääsee nauttimaan vuksialennuksista

ja vukseille suunnatusta toiminnasta.

VUKSIMAJURI: Vuksien oma paimen,

jonka tehtävänä on toivottaa teidät

tervetulleeksi ja perehdyttää

osakuntaelämän saloihin. Majurin

apuna mukavaa ohjelmaa keksii

vuksitoimikunta. Tänä vuonna

suojelusenkelinne on Nella Peippo.

VUOSIJUHLA: Tärkein juhla, joka

pidetään vuosittain helmikuun lopulla.

Ruoka on gurmeeta, seura kultturellia

ja ilmapiiri hienostunut, ainakin

alkuillasta. Kauniita naisia ja komeita

miehiä ykköset yllä. Jatkot kestävät

aamuun asti.

WAPPU: En muista. Vapu ei lopu.

WÄRMLANDS NATION:Vi har vänner

också I Sverige!

Virolaisten korporaatioiden lisäksi

olemme ystäviä Värmlands nation –

nimisen osakunnan kanssa, joka toimii

peräti kolmessa kaupungissa:

Lundissa, Linköpingissä ja Uppsalassa!

LinköpinginWermlands nation on

näistä nuorin,mutta yksi kaupungin

aktiivisimmista osakunnista. Lundin ja

Uppsalan osakuntien juuret ovat jopa

1600-luvulla! Ystävyydellämme on

pitkä historia, ja vierailemmekin

aktiivisesti toistemme ykkös- ja

kakkosjuhlissa, sekä muissa

tapahtumissa.

YLEISKOKOUS: Osakunnan päättävä

elin, kokoontuu kerran kuukaudessa

maanantaisin. Nautitaan kahvia ja

pullaa sekä päätetään asioista. Vinnin

juhlasalissa, tule mukaan ja vaikuta!



Vuksisyksy 2016
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Syyskuu

Ma 5.9. Ensimmäinen vuksivastaanotto + osakuntailta

Syksyn ensimmäinen vuksivastaanotto ja mahdollisuus kirjautua/ tulla tutustumaan osakuntaan

pidetään heti avajaiskarnevaalien jälkeen klo. 16:30 Vinnillä. Vastaanoton jälkeen alkaa rento

osakuntailta klo. 18 alkaen, johon voi vapaasti jäädä.

La 10.9. Viliminkippeitten non-Disney night

Ma 12.9. Osakuntavuoden ensimmäinen kokous

La 17.9 Osakunnan grilli-ilta

Maistuuko grilliruoka? Kelpaako hyvä seura? Tule nauttimaan Rautalammintie 5:een ja Antti Korpintie 4:een

viimeisistä kesäilloista osakuntaporukalla! Tapahtuma on suunnattu varsinkin uusille vukseille, jotka

toivotetaan tervetulleiksi osakuntaan. Tapahtumapaikkana on osakunnan asuntokohteiden

pihagrillipaikat, eli pääset tutustumaan samalla SavO:n asuntokohteisiin.

Ma 19.6 Peliliikkeen osakuntailta

La 24.9. Kaudenavajaiset!

Perinteistäkin perinteisempi kaudenavajaissuunnistus järjestetään vukseille Vinnillä ennen mahtavia

kaudenavajaisbileitä, jotka on avoimet kaikille osakuntalaisille vukseista sennuun!

Ke 28.9. HYY:n fuksiseikkailu

Lokakuu

Ma 3.10. Fazer-excu

Jo perinteeksi muodostunut Fazerin suklaatehtaan tutustumiskäynti järjestetään tänä vuonna Fazerin

uudistuneisiin tiloihin. Exculle on 13 paikkaa varattuna, ja vuksit ovat ilmoittautumisessa etusijalla. Esittely

alkaa klo. 14, ja kestää noin tunnin. Tapahtumaan on yhteislähtö keskustasta.

La 15.10. Sarvijuhla

Ma 17.10. SOSSu:n osakuntailta

Ma 24.10. Väliviikon osakuntailta

La 29.10. Savolaisen osakunnan seniorien 80-vuotisjuhla



Marraskuu

La 5.11. Vuksisitsit

Syksyn ensimmäiset sitsit pidetään myöhäissyksyllä, ja ne ovat ilmaiset kaikille uusille vukseille! Tule siis

tutustumaan SavO:n sitsikulttuuriin, näitä juhlia et nimittäin halua missata!

La 19.11. Talakkunat

Joulukuu

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla + soihtukulkue

Itsenäisyyspäiväuhla on yksi osakuntavuoden koreimmista juhlapäivistä, ja tämä on ainoa päivä vuodesta,

kun uudet jäsenet saavat osakuntanauhan. Lisäksi SavO osallistuu yhteisporukalla ylioppilaitten näyttävään

soihtukulkueeseen, jossa on mahdollisuus päästä vilkuttamaan itse presidentille!

Puurojuhla -osakunnan pikkujoulut

Osakuntaviikko pähkinänkuoressa:

Vinnillä on alkusyksystä (5.9-3.10) vuksivastaanotot MAANANTAISIN ja TORSTAISIN klo. 16:30 – 18:00.

Silloin voit käydä kirjautumassa osakuntaan (voit maksaa jäsenmaksun joko etukäteen tai paikanpäällä).

Torstaisin on myös asuntola-asiamiehen vastaanotto toimistossa 16:30 – 18!

MAANANTAISIN Vinnillä on osakuntaillat, joihin kaikki vuksit, civikset ja sennut ovat tervetulleita!

Osakunnan kokous on pidetään kerran kuussa, yleensä kuun ensimmäisenä maanantaina.Maanantaisin

on myös toiminnanjohtajan vastaanotto klo. 17:30 – 19.




