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Sisältö

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

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

Käy kirjautumassa osakuntaan. Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla tai

vuksivastaanotolla osoitteessa Mannerheimintie 5A, ylin kerros (Vinni) , ajat voit tarkistaa osakunnan

nettisivuilta http://savolainen.osakunta.fi.

Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin sekä yhden seuraavista dokumenteista:

Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto

kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta

tulosteen Helsingin yliopistonWeboodin henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto

Kirjauduttuasi saat tarran, joka oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa

todistaa olevasi osakunnan jäsen.

Näin liityt Savolaiseen osakuntaan:
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HEIPÄ HEI VUKSI! Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi Savolaiseen osakuntaan! Olen Emilia, ja tämän

lukuvuoden vuksimajurina pyrin saattamaan yhdessä innokkaan toimikuntani kanssa sinut osaksi mustakeltaisten

nauhojen kantajia. Älä pelästy Uuden ylioppilastalon portaita, sillä niitä saattaa kavuta jopa vapaaehtoisesti

kilpailun voittamiseksi.

Olen viime vuoden vukseja, kotoisin Mikkelistä. Kaverini suositteli SavOa, jonka lupsakka meininki tempaisi

minut välittömästi mukaansa. Osakunnasta tuli vakituinen maanantaiharrastukseni ja kävin lähes kaikissa

tapahtumissa. Syksyn vaalikokouksessa mukaani tarttui musiikkimestarin, varalipunkantajan ja apuemännän virat,

ja keväällä päädyin vuksimajuriksi ja apuisännäksi. SavOn kautta sain myös asunnon. Loppukeväästä ajauduin

orkesterimme SOSSun tanssiryhmään KELAan ja sain orkesterinimen Mami.

Parasta osakunnassa on mukava yhteisö, jossa on helppo olla oma itsensä ja sekoilla. Jokaisen mielipiteitä

kunnioitetaan, vaikka välillä saadaankin aikaan hyvin mielenkiintoisia väittelyitä lähtien haalarimerkkien

ompelutyyleistä aina kalakukon leikkaamistapoihin ja Sveitsin armeijan linkkuveitsen väriin. Sain jopa vinkin

työpaikasta puurojuhlan jatkojen venyessä aamuun asti.

Maanantai-illat ovat parhaita, sillä ei ole parempaa lääkettä viikon ankeimpaan päivään kuin naurunremakan ja

outojen vitsien säestämä hengailu eri aloja edustavien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ennen kuin huomaatkaan,

kello on yksi yöllä ja tiistaiaamun ensimmäinen luento menee horroksessa, mutta hauskaa oli. Eikä haittaa, vaikket

pääsisi paikalle joka maanantai, myös harvemmin vierailevat ovat osa joukkoamme.

Vuksitoimikuntalaisilta saa kysyä tyhmiltäkin vaikuttavia asioita, olemme täällä juuri sinua varten. Kannattaa

myös houkutella kavereita liittymään SavOon, niin kynnys osallistua tapahtumiin laskee. Suosikkijuhlani on

sarvijuhla ensimmäisenä sitsikokemuksenani, suosittelen osallistumaan.

Vinkki: Hanki osakunnan laulukirja, joka erottuu ainejärjestösitseillä

mukavasti joukosta eikä katoa.

Nähdään Vinnillä!

Emilia ”Mami” Roponen

vuksimajuri, toisen vuoden matematiikan, fysiikan ja kemian

aineenopeopiskelija, KELAn tanssija,

runoja rustaava hevari ja lukutoukka

Vuksimajurin tervehdys
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Tervehdys tuleva SavOlainen,

Ja onneksi olkoon! Olet aloittamassa opintojasi, ja tulevaisuus on monella tapaa sinun käsissäsi. Opintojen aloittaminen ja

osakuntaelämään tutustuminen on hienoa aikaa, ja siitä kannattaa myös pyrkiä nauttimaan kaikin tavoin. Ennen kuin huomaatkaan,

tuo taianomainen fuksiaika on takana, joten heti alusta alkaen kannattaa lähteä mukaan opiskelijatoimintaan. Erinomainen paikka

tähän on Savolainen osakunta.

Savolaisessa osakunnassa haluamme, että opintojesi alku ja osakuntaan tutustuminen tapahtuisi mahdollisimman vaivatta ja

mukavasti. Mutta mitä ovat osakunnat ja miksi minun kannattaisi olla tällaisessa toiminnassa mukana, saatat kysyä. Varsinkin

jälkimmäiseen kysymykseen on helppo vastata. Osakunnat ovat paikka, jossa saat kavereita ja ystäviä monilta elämän aloilta

todennäköisesti koko loppuelämäksesi. Mutta lisäksi osakunnat ovat paljon muutakin. Kaiken kaikkiaan osakunnilla on jopa 1600-

luvulle ulottuva historia, ja näine traditioineen ne ovat yliopistoelämän ytimessä. Savolainen osakunta on myös toiminut itsenäisesti

jo 114 vuoden ajan, vaikka savolaisen opiskelijaelämän historia ulottuu tätäkin kauemmaksi.

Pitkästä historiasta huolimatta osakunnat elävät kuitenkin vahvasti ajassa, ja niistä löydät erittäin tiiviin ja toisiaan tukevan yhteisön.

Osakunnissa tutustut sekä oman alasi kollegoihin että (mikä erittäin tärkeää) myös muiden tiedekuntien, opintosuuntausten ja

alojen ihmisiin. Näin pääset opintoaikanasi näkemään myös oman oppialasi ulkopuolelle, ja saat paljon arvokasta elämänkokemusta.

Savolainen osakunta on paikka, jossa Savosta kotoisin olevat, savolaismieliset ja muuten mukavasta ja rennosta yhteisöllisestä

elämästä pitävät voivat kohdata ja elää arkea sekä juhlaa yhdessä. Älä siis ilmoittautuessa mieti sukusi savolaisuutta turhan tarkasti.

Tärkeintä on, että haluat olla mukana toiminnassa - se on ainoa asia, mitä me jäseniltämme toivomme. Savolaisen osakunnan kerhot

tarjoavat toimintaa aina kuoro- ja orkesteritoiminnasta elokuvien katsomiseen ja lautapelien pelailuun. Osakunnan toiminta on sen

jäsenien näköistä, joten sinäkin voit tulla luomaan SavOlle sellaista toimintaa, joka juuri sinua kiinnostaa.

Savolaisella osakunnalla on paljon erilaisia juhlia ympäri vuoden. Yhtä tärkeää meille on kuitenkin arjen eläminen yhdessä:

ekskursiot kulttuuri- ja urheilurientoihin, valmistautuminen tentteihin yhdessä sekä ihan vain yhteinen hengailu. SavOlla on myös

ystävyysjärjestöjä Ruotsissa ja Virossa, ja meidän kauttamme pääsetkin osallistumaan myös muiden maiden opiskelijatoimintaan ja

näkemään heidän tapojaan. Savolaisen osakunnan tilat sijaitsevat Uuden ylioppilastalon ylimmässä eli kuudennessa kerroksessa –

me kutsummekin tilaamme Vinniksi. Osakunnan jäsenenä Vinnistä saattaa siis kehittyä oma olohuoneesi Helsingin keskustaan!

Osakunnan toimintaa pyörittävät vuosittain valittavat virkailijat. Näitä ”virkoja” on useita,

ja niistä löytyy varmasti sinullekin sopiva – mahdollisesti jopa heti ensimmäisenä vuotena.

Virkojen hoitamisen kautta tutustut hyvin osakuntaan, ja saat arvokasta kokemusta

yhteisten asioiden hoidosta. Haluamme Savolaisella osakunnalla tehdä opiskeluajastasi

mieleenpainuvan kokemuksen, ja toivomme todella paljon sinun liittyvän osaksi meidän

iloista ja leppoisaa yhteisöämme.

Vesa Kyyrönen

Savolaisen osakunnan kuraattori

Kuraattorin tervehdys
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Hei vuksi ja tervetuloa osakuntaan myös minun puolestani!

Kiipesin Uuden ylioppilastalon portaat osakunnan tiloihin Vinnille ensimmäistä kertaa syksyllä 2016 tuoreena

tietojenkäsittelytieteen opiskelijana ja erinäisten käänteiden kautta toimin tällä hetkellä osakunnan toiminnanjohtajana.

Käytännössä siis olen kuraattorin apumies ja hoidan osakunnan päivittäiseen toimintaan liittyvät tehtävät.

Moni teistä varmaan pohtii, miten osakunnat eroavat ainejärjestöistä. Ehkä suurin käytännön ero on se, että

ainejärjestössä vietät aikaa samojen ihmisten kanssa, kenen kanssa käyt luennoilla ja opiskelet, kun taas osakunnalla

tapaat eri alojen opiskelijoita laidasta laitaan.

Ei olekaan ollenkaan epätavallista löytää itseään kokouksen jatkoilta pelaamasta lautapelejä psykologin,

musiikkikasvattajan, eläinlääkärin ja fyysikon seurasta.

Vuksivuosi on erittäin hyvä tilaisuus kiertää läpi kaikki osakunnan tapahtumat. Vukseille kaikki tapahtumat ovat

halvempia ja osa jopa täysin ilmaisia. Vuksisyksyn tärpeiksi vinkkaisin ainakin vuksisitsit, sarvijuhlan ja talakkunat.

Näiden lisäksi kannattaa myös käydä ainakin yhdessä osakunnan kokouksessa kuuntelemassa inspehtorin savon murretta

ja nauttimassa emännän loihtimista tarjoiluista.

Viikoittaista ohjelmaa on tarjolla maanantain osakuntailtojen muodossa, joita järjestävät vuorollaan osakunnan kerhot ja

virkailijat aiheiden vaihdellessa lautapeli-illoista simultaanitulkkauskaraoken kautta kiertoilmauunin ja tavallisen uunin

paistotulosten testaamiseen.

Osakunnan kautta on myös mahdollista luoda kansainvälisiä suhteita virolaisten ja ruotsalaisten ystävyysjärjestöjen

kautta. Viime vuosina etenkin Virossa on edustettu ahkerasti ja myös virolaisten värikkäitä tekkeleitä* on näkynyt

runsaasti niin osakunnan pöytäjuhlissa kuin myös tervahöyryristeilyllä.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä lukuisten muiden etujen lisäksi Savolaisella osakunnalla

on tarjolla myös Helsingin halvimmat opiskelija-asunnot Vallilassa ja Koskelassa.

Tervetuloa mukaan joukkoon ja toivottavasti nähdään Vinnillä syksyn tapahtumissa!

Olli Tanttu

toiminnanjohtaja

* tekkel = virolaisten opiskelijakorporaatioiden jäsenten käyttämä ylioppilaslakki

Toiminnanjohtajan tervehdys
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Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu- sekä vapaa-ajantarjontaamme, jota

järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden

Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin postitettuna

Pääsy osakunnan tiloihin eli Vinnille ydinkeskustassa Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5A ylin

kerros eli 6. kerros)

Jäsenalennus kaikkiin osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, vukseille yleensä lisäalennus. Myös muut osakunnat

myöntävät osakuntalaisalennuksia toisten osakuntien jäsenille omiin tilaisuuksiinsa.

Osakunnan sponsoroimat lisäalennukset pääsylippuihin osakunnan järjestämillä ekskursioilla

Osakunta jakaa myös ansiomerkkejä, apurahoja ja stipendejä ansioituneille osakuntalaisille

Osakuntalaisia ei ole ollut tapana pitää nälässä

Tämän kaiken lisäksi Savolaisten ylioppilaiden säätiö tarjoaa osakunnan jäsenille edullisia opiskelija-asuntoja

Helsingissä Koskelassa, Vallilassa ja Patolassa. Asuntoja on laidasta laitaan soluhuoneista perheasuntoihin, joten

kannattaa käydä tarkistamassa, jos juuri sinun unelma-asuntosi löytyy osakunnalta.

Tämänhetkinen asuntosihteerimme on Susanna Rantakylä, joka vastaa asuntojen vuokraamisesta ja kaikesta

siihen liittyvästä. Hänen vastaanottoaikansa on torstaisin Vinnin toimistossa klo 16.30-18.00.

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

Jäsenedut

Asunnot
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1. Kuka olet, mistä olet kotoisin ja mitä opiskelet?

2. Miten päädyit osakuntaan?

3. Mitä virkoja sinulla on / mitä teet osakunnalla?

4. Mikä on ollut parasta osakunnassa?

5. Suosikkitapahtumasi?

6. Terveiset vukseille

Vuksitoimikunta esittäytyy

1.Olen Emma Hämäläinen Kiuruvedeltä Pohjois-

Savosta. Aloitan toisen vuoden matkailu- ja

palveluliiketoiminnan opintoni Laurea AMK:ssa.

2.Vappuna 2018 isosiskoni (myös osakuntalainen) vei

minut vappusillikselle ja tutustuin muutamaan

osakuntalaiseen sekä Vinniin. Tiesin heti haluavani

olla osa porukkaa muuttaessani Helsinkiin.

3.Häärin Vinnin keittiössä apuemäntänä, tanssin

tanssiryhmä KELAssa ja nyt toimin

vuksitoimikunnassa.

4. Se, että tapaa monenlaisia ihmisiä eri puolilta Savoa

ja eri opintosuunnista.

5.Vuosijuhla. Saimme pukeutua kauniisti ja nauttia

juhlahumusta. Tietysti myös jatkot painuivat mieleen.

6. Ei haittaa, vaikka opiskelisit

ammattikorkeakoulussa, pääset varmasti mukaan

joukkoon! Osakunnalla otetaan kaikki vastaan ja

erilaisuus on meilläkin rikkautta.

1.Atte Martikainen, Juva, opiskelen kolmatta vuotta

teoreettista fysiikkaa.

2.Opiskelupaikan saatuani sain äidin kaverilta

vinkin hakea asuntoa Savolaiselta osakunnalta. En

vielä Helsinkiin muuttaessanikaan tiennyt, että mikä

se osakunta oikein on. Aloin kuitenkin käydä

säännöllisesti Vinnillä, silloisen kämppikseni

usuttamana. Ja sille tielle jäin.

3.Vuksitoimikunnan lisäksi olen apuemäntä ja

-isäntä, sekä lipunkantaja. Pyörähtelen KELAn

joukoissa.

4.Hauskat tapahtumat, rennot illanvietot ja se, että

näkee välillä muitakin ihmisiä kuin fyysikoita.

5.Talkkunajuhla eli talakkunat. Ohjelmassa

huippuhauska musiikkiesitys, enempää en tohdi

paljastaa.

6.Nähdään Vinnillä!
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1.Olen Hatakan Lauri ja opiskelen toista vuotta fysiikan ja

matematiikan opettajaksi Helsingin yliopistossa. Kotoisin

olen Kaavilta ja muutama vuosi on tullut Kuopiossakin

asuttua.

2.Veljeni toimi jo valmiiksi osakunnassa ja onnistui sitten

imaisemaan minutkin toimintaan mukaan. Ensitutustumisen

jälkeen houkuttimena toimivat huiput juhlat ja lupsakka

meininki, sekä viikoittaiset osakuntaillat, joissa pääsee

puuhaamaan kaikennäköistä ja pelaamaan enemmän ja

vähemmän hyviä lautapelejä.

3.Toimin huvipäällikkönä, musiikkimestarina, valokuvaajana,

opintosihteerinä, apuisäntänä ja mikä tärkeintä nyt

vuksitoimikunnassa.

4. Parasta osakunnassa on muut ihmiset ja rento

yhteismeininki, sekä mukavat monipuoliset tapahtumat. On

myös huikea voimavara, kuinka monipuolista porukkaa

osakunnalla parhaimmillaan pyörii. Olisihan se vallan tylsää

pelkkien fyysikoiden joukossa olla.

5.Aijai, nyt on kyllä varsin hankala kysymys. Kaikki

tapahtumat on olleet huippuja mutta kaipa se Tervis voittaa.

Torstain ja sunnuntain välinen yö Savon vesillä seilaten,

mahtavasta varsin monipuolisesta seurasta (mahtava tilaisuus

tutustua sennuihin) nauttien ja alueen paikkoihin tutustuen.

6.Tulkaahan mukaan, osakunnalla voi olla juuri sellainen

kuin on ja tehdä niitä juttuja, joita itse haluaa. Kannattaa

ainakin yksille sitseille tulla riippumatta muusta

sitsikokemuksesta, meidän sitsit on varsin erilaiset (mielestäni

positiivisella tavalla) ainejärjestösitseihin verrattuna.

1.Olen Jenni Häkkinen ja opiskelen nyt toista vuotta

fysiikkaa Helsingin yliopistossa. Kotoisin olen

Klaukkalasta Nurmijärveltä eli Uudeltamaalta, mutta

koko sukuni on Savossa, erityisesti Mikkelin ja

Haukivuoren seudulla.

2.Huomasin SavOn esittelypisteen yliopiston

Avajaiskarnevaaleilla, ja muistaakseni jo samana iltana

kapusin Vinnille kirjoittautumaan. Sitten hiljalleen

uskaltauduin osakuntailtoihin ja muihinkin tapahtumiin

mukaan.

3.Tällä hetkellä olen osakunnalla vain

vuksitoimikunnassa, osakunnan ulkopuolella olen paljon

mukana oman ainejärjestöni toiminnassa, minkä takia

virkoja ei mulla vielä täällä ole.

4. Parasta osakunnassa on kyllä poikkitieteellisyys ja

vastaanottava ilmapiiri.

5.Viime vuonna en ollut vielä kaikissa tapahtumissa niin

aktiivisesti mukana ja esimerkiksi vuosijuhlat jäi multa

välistä, joten suosikkini oli varmaan vuksipäivälliset.

6. Kannattaa ehdottomasti lähteä osakunnankin juttuihin

mukaan! Vaikka esimerkiksi omat harrastukset tai

ainejärjestötoiminta veisi suuren osan omasta ajasta, koen

itse, että pienempikin osallistuminen on ollut tosi

antoisaa.



10

1.Olen Sanni Nieminen ja kotoisin Mikkelin ympäriltä sieltä täältä sekä

Kangasalta Suur-Savosta. Nykyään olen ylpeä jakomäkeläinen. Opiskelen

kolmatta vuotta matematiikkaa, tosin saattaa minuun valtsikassakin

tulevana vuonna törmätä.

2. Päätin liittyä SavOon lähinnä uteliaisuuttani ja totesin pian osakuntien

olevan paras asia yliopistolla.

3.Olen emäntä. Puuhastelen vähän kaikkea muutakin osakunnan

toimikunnissa ja muun muassa lipunkantajana. Toimin myös

Osakuntalaisen Unionin sihteerinä, mikä puolestaan on kivaa

yhteisosakuntalaista hääräilyä.

4.Tunnelma on aina lupsakka, vaikka oltaisiin kokouksessa tai ykköset

päällä vuosijuhlassa.

5.Mahdoton valita suosikkia. Olen kuitenkin erityisen kiintynyt

kestävyysjuhlintaan, joten nelipäiväinen tervahöyryristeily ja onneksi

merkittävästi lyhyempi vuosijuhla ansaitsevat kunniamaininnan.

Taiteelliselta arvoltaan Talakkunat on omaa luokkaansa.

6.Osakuntalaisiin tutustuu yllättävän nopeasti ja vuksivuosi on ihaninta

aikaa, nauttikaa!

Vuksit 2019: Ryhmä vain

vukseille ja

vuksitoimikuntalaisille.

Tiedotusta ja mukavaa

jutustelua. Liity QR-koodilla:

Vinni: Kaikkien Vinnin

savonmielisten yhteinen ja

erittäin epämuodollinen

kanava. Liity QR-koodilla

tai linkillä:

https://t.me/savovinni

Savolainen osakunta

savolainenosakunta

Nettisivut: http://savolainen.osakunta.fi

Savo verkossa
Telegram-ryhmät
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Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL)

Oletko aina miettinyt, millaista olisi laulaa kuorossa? Vai haluatko jatkaa kuoroharrastusta Helsingissä?

Ohjelmistoltaan monipuolinen ja asenteeltaan innokas ja iloa pursuava sekakuoro SOL koostuu noin 40

laulajasta. SOL:in toiminta on luonteeltaan rentoa, mutta taiteellisesti tavoitteellista.

Kuoro järjestää kaikille avoimet koelaulut kahtena torstaina: 29.8. ja 5.9. klo 18. Viikoittaiset harjoitukset

pidetään torstai-iltaisin klo 18-21 Uuden ylioppilastalon ylimmässä kerroksessa eli ’Vinnillä’, lisäksi kuoro

keikkailee muutamia kertoja vuodessa. Jokavuotinen perinteemme on viikonlopun mittainen maakuntakiertue

Savoon vaihtuvin kohtein, ja teemme myös ulkomaanmatkoja muutaman vuoden välein, kuten esimerkiksi tänä

syksynä Viron Tarttoon.

Lisätietoja: http://sol.savolainenosakunta.fi/

Pelili ike

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 yhdessäoloa. Peliliike huolehtii myös lauta- ja korttipelivarastosta ja

sen kartuttamisesta.

Viliminkippeet

Savolaisen osakunnan oma elokuvakerho Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta poikkeavaa

kuvallista kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnankohteita olivat Jack Palance ja Charles Bronson.

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

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

Kerhot esittäytyvät
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Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSu)

SOSSu on Savolaisen osakunnan orkesteri, joka koostuu sekä savolaisista että savonmielisistä soittajista. Yli 30-

henkisen opiskelijaorkesterimme kokoonpanoon kuuluu jousia, vaskia, puupuhaltimia ja lyömäsoittimia. Välillä

sekaan eksyy myös erikoisempia soittimia, kuten kirjoituskone ja pulkka! Haastamme itseämme venymällä moneen

suuntaan: harjoittelemme sekä fiiniä klassista että tyrmäävää bilemusaakin. Repertuaariimme kuuluu ennestään

laaja valikoima musiikkia Finlandiasta Paranoidiin. Meiltä sujuvat niin akateemiset tanssit kuin kevyt poppikin.

Orkesterimme keikkailee ahkerasti mm. eri osakuntien, ainejärjestöjen ja yliopiston tilaisuuksissa. Näiden lisäksi

järjestämme omia konsertteja ja kalenteriimme kuuluu myös jokavuotinen reissu opiskelijaorkesterifestivaaleille

Ruotsiin. Teemme myös hää- ja juhlakeikkoja. Soittajistomme lisäksi mukana orkesteritoiminnassamme on myös

oma tanssiryhmämme KELA.

Orkesteriin kaivataan vahvistusta! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä meihin sähköpostitse sossu.orkesteri@gmail.com

ja kerro hieman itsestäsi ja soittotaustastasi. Toivomme hakijoilta vähintään 2/3 taitotasoa. Uusille tulokkaille

pidetään koesoitto, jossa esitetään vapaavalintainen oma kappale ja osallistutaan pienryhmäsoittoon. Koesoitot

pidetään sovitusti harjoitustemme yhteydessä, viikoittaiset harjoitukset tiistai-iltaisin klo 18-21.

SOSSu on mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin, saada paljon uusia ystäviä ja erilaisia kokemuksia. Tule siis

rohkeasti mukaan!

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 viikoittaisten

treenien sijaan harjoitellaan vain ennen keikkaa, jos aina edes silloin. KELA on myös hyvä mahdollisuus päästä

osaksi SOSSun meininkiä, vaikkei osaisi soittaa mitään!
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Korporatsioon Fraternitas Estica on tarttolainen mieskorporaatio, joka on perustettu 9.5.1907.

Neuvostovallan aikana se aloitti toimintansa maanpaossa mm. Ruotsissa, Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa.

Korporaatio perustettiin uudelleen maaliskuussa 1989. Ystävyyssopimus solmittiin helmikuussa 1930 ja uusittiin

vuonna 1991. SavO ei lopettanut yhteydenpitoa neuvostovallan kieltämään yhdistykseen. Korporaation värit ovat

sininen (veljeys) , vihreä (hengen vapaus) ja valkoinen (sivistys) , ja tunnuslause ”Teos õilgane ja vahvas, ustav sulle

Eesti rahvas!” (”Toimessa rehti ja uljas, uskollinen sinulle, Eestin kansa!”) . Syksyisin ja keväisin järjestettäviin

kommerssijuhliin voi päästä edustamaan ja tutustumaan tarkemmin Fraternitas Esticaan.

Korporatsioon Indla on tarttolainen naiskorporaatio, ja se on perustettu 7.3.1924. Neuvostoliiton miehityksen

aikaan korporaatio jatkoi toimintaansa ulkomailta käsin. Ystävyyssopimus muodostettiin lokakuussa 1930 ja

vahvistettiin uudelleen vuonna 1991. Indlan värit ovat kirsikanruskea (ystävyys) , valkoinen (raittius) ja vihreä

(nuoruus) ja tunnuslause ”Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!” (”Sanoihin varmuutta, tekoihin

rehellisyyttä, kodille rakkautta!”) . Kuten Fraternitas Estica, myös Indla järjestää syksyisin ja keväisin

kommerssijuhlia, joihin voi päästä edustamaan SavOa.

Värmlands Nation Upsalassa on perustettu vuonna 1660. Ystävyyssopimus on solmittu 27.10.1951.

Tavanomaisten kerhojen ympärillä tapahtuvan harrastustoiminnan lisäksi osakunta pyörittää klubia ja kahvilaa,

perjantaisin osakuntatalolla on iso disko. Värmlands Nationin tärkeimpiä tapahtumia ovat hirvipeijaiset (Älggask)

marraskuussa ja kevättanssiaiset (Vårbal, vastaavat vuosijuhlaa) toukokuussa. Osakunnan lipussa on Värmlandin

maakunnan vaakunaeläin kotka ja nauha on kelta-musta-keltainen.

Wermlands Nation Lundissa on perustettu vuonna 1682. Ystävyyssopimus solmittiin vuoden 1956 lopulla.

Osakunta järjestää viikoittain opiskelijadiskoja ja sillä on oma kahvila, pubi ja ruokala opiskelijoille. Suurimmat

juhlat ovat syyskuinen hapansilakkailta, syyspidot marraskuun puolivälissä ja kevättanssiaiset huhtikuun viimeisenä

päivänä.Wermlands Nationin nauha on sini-valko-punainen.

Wermlands Nation Linköpingissä on perustettu vuonna 1985 ja ystävyyssopimus solmittiin 19.2.2005.

Osakunnan tärkein juhla on kolmipäiväinen hirvijahtijuhla (Älgjakten) marraskuun alussa.Wermlands Nationin

vaakunaeläin on susi ja nauha vihreä-kelta-sininen.

Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y. on Savolaisen osakunnan entisten jäsenten yhdistys. Lutherinkadulla

sijaitseva naisosakuntalaisten opiskelijakommuuni Helmilä kuuluu yhdistykselle. Senioriyhdistys ja osakunta pitävät

yhteyttä toisiinsa ja niiden jäsenet osallistuvat toistensa järjestämiin juhliin. Yhdistys on samalla kätevä tapa ylläpitää

osakunnassa luotuja suhteita osakuntaelämän jälkeenkin. Sennujen tärkein juhla on Annanpäivän puurojuhla

perinteisesti 9.12.

Ystävyysjärjestöt
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Osakuntien yhteisvaltuuskunta (OYV) on rekisteröity yhdistys, joka toimii osakuntien yhteistyöelimenä.

Siihen kuuluvat kaikki Helsingin yliopiston 15 osakuntaa ja Aalto-yliopiston Teknologföreningen. OYV

järjestää yhteisosakuntalaisia tapahtumia, kuten fuksidiskon ja osakunta-appron syksyllä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Osakuntalainen Unioni on suomenkielisiä osakuntia yhdistävä

poliittisen ryhmän, Osakuntien edustajistoryhmän taustajärjestö, joka huolehtii osakuntien eduista

ylioppilaskunnassa. Unioni järjestää erilaisia yhteisosakuntalaisia tapahtumia ja asettaa ehdokkaita

HYYn edustajistovaaleissa.

Kannattaa tutustua myös muiden osakuntien jäseniin. Erityisen läheiset suhteet SavOlla on Karjalaiseen

Osakuntaan pitkän yhteisen historiamme vuoksi. Järjestämme vuosittain yhdessä sisarosakuntamme

KO:n kanssa sarvijuhlan, jota vietetään tänä syksynä Vinnillä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä

Varsinaissuomalaisen osakunnan (VSO) kanssa yhteisten tilojen vuoksi. Uudella ylioppilastalolla

majailevat myös Eteläsuomalainen osakunta (ESO), Åbo Nation (ÅN) ja Östra Finlands Nation (ÖFN).

Yhteisosakuntalaisuus

11.10.
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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,

jolloin pääset käyttämään tiloja

tapahtumien ulkopuolellakin. Aamuyöllä

on kätevä kavuta Vinnille tutkimaan,

olisiko jääkaapissa jotain syötävää samalla

kun odottaa bussin lähtöä. 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 Sanni Nieminen.

Ilmoittaudu pikimmiten apuemännäksi,

et tule katumaan!

FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille.

Tämä perinteikäs tervehdys lausutaan

juhlissa yhteislaulun jälkeen vastauksena

kiivisten toteamukseen ”Smollis”. Kiljaise

kovaa ja korkealta ja niin pitkään, että

varmasti kidutat lähietäisyydellä olevia

kiiviksiä ja estät heitä hörppäämästä.

FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme. Koostuu vain

miesjäsenistä. ”Proosit!”

FUNKKIS: Se huone Vinnillä, jossa on

sohvat, säkkituoli, telkkari ja SingStar.

Kannattaa tutustua funkkiksen kaappien

sisältöön, voit löytää mm.

sähköshokkipelin tai peruukin!

Neuvosto kokoontuu täällä.

HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet

osakunta-aktiivit palkitaan vuosien

uurastuksen jälkeen vuosijuhlissa

hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää

osakuntanauhaan.

HISTORIA: Osakunta perustettiin

1.10.1905 Savo-Karjalaisen Osakunnan

puolikkaasta, ja sen jälkeen on tehty

monenlaisia juttuja…

HUTTUHEIMO: Jotkut höperöt

väittää, että tarkoittaa meitä.

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.

ISÄNTÄ: Osakunnan kaikkivaltias

nakittaja ja janomme orja. Hoitaa

juhlien ja jokapäiväisen elämämme

juomapuolen, järjestää bileitä ja toimii

tirehtöörinä siivous- ja

remonttitalkoissa. Virka kestää puoli

vuotta, tänä syksynä vuorossa Ilari

Hatakka. 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.

SavO-Suomi sanakirja
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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

väliin, vaikka terve järki niin

kehottaakin.

KELTARUUSU: Mm. SavOn

vuosijuhlajatkoilla tanssittava

perinteinen omituinen tanssi, joka on

helpompi kuin miltä näyttää, tosin

hyvin urheilullinen.

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 Vesa

Kyyrönen.

KYYKKÄ: Puukalikkakeilauspeli

palikoille. Se joukkue älähtää, jonka

kalikka kapsahtaa…

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 pileissä 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.

NEUVOSTO: Osakunnan hallitus, sis.

neljä neuvosta. Käsittelee asiat

remonttikuluista tupakointikieltoihin.

OSAKUNTANAUHA: Koristaa

rintapieltäsi akateemisissa juhlissa,

omasi saat itsenäisyyspäivänä. Keltainen

raita yläpuolelle. Ei väliä, kummalla

olkapäällä kantaa. Perinteisesti 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.

PUSUKAAPPI: Musiikkitavaroiden

säilytyspaikka ja mielenkiintoinen

vierailukohde.

ROKOKOOHUONE: Hienosti

kalustettu huone funkkiksen vieressä.

SAUNANAUHA: Erikseen hankittu

osakuntanauha, jota voi käyttää

saunassa.

SAVO-TIEDOSTUS:

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.
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SILLIS: Juhlien jälkeinen aamiainen,

joka palauttaa hengen ja ruumiin

voimat. Sisältää muutakin kuin silliä,

vertaa ruotsinlaivojen

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 2019

Sakari Väkevä.

TALAKKUNAT: Jokavuotiset

juhlat, joissa piimä roiskuu ja

tirripaisti tirisee. Talakkunat

järjestetään marraskuussa, ja ne ovat

osakunnan kakkosjuhlat.

Esiintymässä salamyhkäinen

Kapitulj!

TELEGRAM: Tsättialusta, josta

löytyy osakunnan keskusteluryhmä

“Vinni”. Keskustelu usein aidasta ja

vielä useammin seipäästä. Jos iskee

eroahdistus Vinnistä, hyvä paikka

parantaa asia etänä tai selvittää

olisiko portaiden yläpäässä kuitenkin

joku. Onpahan ryhmään joku eksynyt

VSO:lainenkin tainnut ajautua.

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 Olli

Tanttu.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään tultaessa

oikealla (tosin ensimmäinen ovi johtaa

siivouskomeroon). 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 Emilia Roponen.

VUOSIJUHLA: Tärkein juhla, joka

pidetään vuosittain helmikuun lopulla.

Ruoka on gurmeeta, seura kultturellia

ja ilmapiiri hienostunut, ainakin

alkuillasta. Jatkot kestävät aamuun

asti, jolloin käydään kahvilla

Kappelissa.

WAPPU: En muista. Vapu ei lopu.

WÄRMLANDS NATION:

Ruotsalainen ystävyysosakuntamme,

joka toimii kolmessa kaupungissa:

Lundissa, Linköpingissä ja Uppsalassa.

YLEISKOKOUS: Osakunnan

päättävä elin, kokoontuu kerran

kuukaudessa maanantaisin. Nautitaan

emännän kokkailuista sekä päätetään

asioista. Vinnin juhlasalissa, tule

mukaan ja vaikuta!
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Vie roskat
Kerro inspille

vitsi
Bileet SOLin tai

SOSSun keikka

Hengaa Vinnillä

kahtena päivänä

viikossa

Osakunnan

kokous
Auta emäntää

Lue kiivikselle

lausahdus

Kasvantaviäristä

Osakuntailta Pöytäjuhla

Vuksitapahtuma
Ota

osakuntavirka

Tuo kaveri

osakuntaan
Siivoa Vinnillä

Liity osakunnan

Telegramiin

Kolme muuta

osakuntatilaa
Auta isäntää

Sauno

osakuntalaisen

kanssa
Eksku

Juttele sennun

kanssa

SOLin tai

SOSSun keikka
Osakuntailta

Sarvijuhla/

Talakkunat/

Vuosijuhla

Osakunnan

kokous

Halaa

kuraattoria

Vuksibingo

Käy osakunnan tapahtumissa ja kerää erilaisista toiminnoista rasteja ruudukkoon. Rastin merkitsijöiksi

kelpaavat etenkin vuksitoimikuntalaiset, neuvoston jäsenet, mutta myös tavalliset kiivikset, jos edellä

mainittuja henkilöitä ei ole saatavilla.

Bingon saa, kun kerää ruudukkoon viisi rastia vaaka- tai pystysuoraan tai vinottain. Bingon saaneet vuksit

saavat palkinnon. Koko ruudukon täyteen keränneet henkilöt saavat erikoispalkinnon! Rasteja voi kerätä

lukuvuoden 2019-2020 ajan.



Akateemiset tanssit vuosijuhlassa Osakuntailta

Vappusillis

Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura eli SOSSu Isännät leikkimässä Terviksellä

Talakkunaratikka



Syksyn tapahtumia
14.9. Kaudenavajaiset ja uusien ilta

Tutustumista muihin vukseihin ja osakuntalaisiin Vinnillä tapahtuvan

suunnistuksen merkeissä

27.9. HYYn fuksiseikkailu

SavOn ja VSO:n yhteisrasti Vinnillä, aiheena pakohuonepeli

28.9. Vuksisitsit

SavOn vukseille ilmaiset sitsit, joissa perehdytään sitsitapoihin, kannattaa

osallistua!

9.11. Sarvijuhla

Yhteissitsit sisarosakuntamme Karjalaisen Osakunnan kanssa, tänä vuonna

Vinnillä

23.11. Talakkunat

Salaperäinen Kapitulj esiintyy, minkä jälkeen nautitaan tirripaistia ja

talakkunapuuroa

6.12. Itsenäisyyspäivä

Arvokkaalla päiväjuhlalla kunnioitamme 102-vuotiasta Suomea, ja tämä on

uusien jäsenten vuoden ainoa mahdollinen tilaisuus saada osakuntanauha.

Illalla SavO osallistuu omana joukkonaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

14.12. Puurojuhla

Osakunnan pikkujoulut

Joka maanantaina on osakuntailta, johon ohjelmaa järjestävät eri virkailijat ja

kerhot. Tarjolla saattaa olla jotain naposteltavaa, mutta ainakin rentoa jutustelua

ja mukavia ihmisiä löytyy. Satunnaisesti voidaan järjestää myös ekskursioita ja

muita pienempiä tapahtumia.

Yleiskokous on kerran kuukaudessa, ennen kokousta emäntä tarjoaa maittavaa

ruokaa.

Tapahtumakalenteria voit seurata SavOn nettisivuilta ja Facebookista.

Sähköpostilistoilla tiedotetaan tapahtumien ilmoittautumisista, osakuntailtojen

teemoista ja kaikesta mahdollisesta tarpeellisesta.




