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Osakunnan toiminta
Joka maanantaina on osakuntailta, johon ohjelmaa järjestävät eri virkailijat ja kerhot. Yleensä kuun ensimmäinen
maanantai on osakunnan kokous, jossa mahdollisuus päästä vaikuttamaan osakunnan asioihin. Ennen kokousta
tarjolla emännän loihtimaa maittavaa apetta. Tule käyttämään äänioikeuttasi!
Toinen maanantai on osakunnan pelikerhon peliliikkeen lautapeli-ilta, jossa pelataan mitä erilaisimpia lautapelejä.
Kuun viimeinen osakuntailta helpottaa loppukuun talousahdinkoa ruokaillalla – kokoonnumme siis Vinnille
tekemään porukalla ruokaa. Väliin jäävät maanantait ovat ns. vapaata riistaa, joita voi varata toiminnanjohtajalta ja
johon virkailijat ja muut osakuntalaiset voivat keksiä haluamansalaista ohjelmaa.
Tapahtumakalenteria voit seurata SavOn nettisivuilta ja Facebookista. Sähköpostilistoilla tiedotetaan tapahtumien
ilmoittautumisista, osakuntailtojen teemoista ja kaikesta mahdollisesta tarpeellisesta. Vinni - Telegramryhmässä
ilmoitellaan ex tempore -tapahtumista, kuten esimerkiksi ulkopelailuista.

Osakuntaan liittyminen
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Vuksimajurin tervehdys
Moikka vuksit ja aivan hirrrrrveän lämpimästi tervetuloa SavOon!
Minä olen Lauri, kolmannen vuoden osakuntalainen, fysiikan ja matematiikan opeopiskelija ja mikä tärkeintä,
tämän vuoden vuksimajuri. Minä ja minun aivan mahtava vuksitoimikuntani toimimme oppainasi osakunnan
kiehtovaan maailmaan ja meitä voikin tulla nykimään hihasta oli syy mikä tahansa. Myös syyttä suotta saa tulla
juubailemaan. Esimerkiksi kahvinkeitosta, lautapeleistä ja musiikista jaksan jutella ihan miten paljon vain.
Kuten tämänkin lehden sivuilta voit huomata, on käsityksiä osakunnan merkityksestä vähintään yhtä monta kuin
osakuntalaisiakin. Pikaisella vilkaisulla se on osakuntailtoja, pöytäjuhlia ja kokouksia, mutta myös asuntoja,
kerhoja ja mitä omituisimpia perinteitä. Kaikista parhaiten osakuntaa kuitenkin ainakin minulle kuvaa sana 'koti'.
Siitä lähtien kun ensimmäisen kerran nousin hissillä Vinnille, on siellä tullut vietettyä mitä erilaisimpia hetkiä.
Joskus on kokeiltu montako ihmistä yhdelle sohvalle mahtuu läjässä löhöämään, toisella kertaa taas montako
juomapilliä saa yhdistettyä viereisen pöydän juhlijoiden juomien verottamiseksi. Saattaapahan itsensä löytää
keskustelemasta Sveitsin armeijan linkkuveitsien väristä, Keiun elämäntavoista tahi ihanteellisesta SodaStreamin
käytöstäkin.
Kannattaa ottaa osakunnasta kaikki irti ja käydä tutustumassa erilaisiin SavOlaisuuden koukeroihin.
Maanantaisin osakuntaillat ovat ainakin minulle viikon kohokohta, jossa pääsee vaihtelevasti laittamaan ruokaa,
kokoustamaan, pelaamaan lautapelejä, tai vaikka maistelemaan erilaisia kuplavesiä. Isommissa juhlissa taas pääsee
laulamaan, syömään, rikkomaan etikettiä, tanssimaan tai oudompien perinteiden kohdalla jopa ihmettelemään
mihinkähän ihmeeseen sitä on itsensä taas tuonut (talakkunat <3). Mikäli tämän kaiken jälkeen vielä intoa ja
aikaa löytyy, on osakunta myös oiva paikka päästä tekemään loistavassa aktiiviporukassa asioita, joihin muuten
hyvin harvoin löytyisi tilaisuutta tai syytä. Missä muualla esimerkiksi pääsee laittamaan 60 hengelle illallista tai
keräämään listaa kiusallisimmista seurapeleistä, joita maa päällään kantaa?
Osakunnalla jokainen voi olla juuri sellainen oma itsensä kuin haluaa. Minulle siitä on
muodostunut toinen perhe, jonka kanssa on lähdetty ex-tempore uimaan Espooseen,
pelaamaan petankkia temppeliaukiolle, ammuttu virtuaalimatoja singoilla ja kerätty
roolipeliporukka. Yleensä kun osakunnan Telegramryhmässä kysyy haluaisiko joku lähteä
Kiasmaan tai kävelylenkille, löytyy aina joku seuraksi. Harvassa paikassa on yhtä hyvät
mahdollisuudet törmätä sulassa sovussa eläviin musiikkikasvattajaan, psykologiin,
hanuristiin ja jopa mikkeliläiseen. Osakunnan yhteisöllisyydestä kielii sekin, että osakunnan
taian houkuttelemina vuodesta toiseen juhlissa pyörii vanhoja osakuntalaisia, joiden omista
opiskeluajoista saattaa olla vuosikymmeniä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Nähkäämme Vinnillä!
Lauri Hatakka
Vuksimajuri

5

Inspehtorin tervehdys
Hyvä Savolaisen Osakunnan fuksi vuosimallia 2020,
Onnittelen sinua lämpimästi siitä, että olet liittynyt Helsingin yliopiston, Suomen vanhimman, suurimman ja
parhaan yliopiston opiskelijoiden joukkoon! Samalla kiitän sinua siitä, että olet päättänyt liittyä Savolaiseen
Osakuntaan ja osoittaa kuuluvuuttasi yliopistoomme. Osakunnat ovat osa yliopistoamme ja sen vilkasta
opiskelijaelämää, joka kuuluu olennaisesti pääkaupungin katukuvaan. Liity iloiseen joukkoon tunnustamaan väriä
– SavO:n tapauksessa kultaista ja mustaa! Kun jaksat odottaa itsenäisyyspäivään, minulla on ilo pukea sinulle
tämänvärinen osakuntanauha.
Tein itse jo vuonna 1979 saman valinnan kuin sinä nyt. Tulin Kuopiosta opiskelemaan Helsingin yliopiston
teologiseen tiedekuntaan ja kömmin ensi töikseni Vinnille ilmoittautumaan osakunnan jäseneksi. Osakunnan
touhu vei saman tien mennessään. Sain johtaakseni osakunnan kuoron SOL:n, ja opiskeluaikaa rytmittivät vuosi
toisensa jälkeen osakunnan juhlat: fuksiaiset, talakkunat, itsenäisyyspäivä, vuosijuhla, kalakukkokaronkka…
Osakunnassa opin käytännössä paljon siitä, mitä oman kouluni, Kuopion Klassikan tunnuslause non scholae sed
vitae discimus tarkoittaa: emme opiskele koulua vaan elämää varten. Osakunnassa olo tuo yliopisto-opiskeluun
luovuutta ja yhteisöllisyyttä – olennaisia elämisen taitoja, joita ilman tiedon olemus jää tavoittamatta.
Vinnille noususta seurasi elämän mittainen suhde osakuntaan ja yliopistoon. Ihanat osakuntalaiset ovat sietäneet
minua jo toistakymmentä vuotta inspehtorinaan, ja pidän etuoikeutena olla maailman ainoa professori, jonka
akateemisiin velvollisuuksiin kuuluu savolaisuuden ylläpito. Vinnillä olen juhlinut aikoinaan väitöskaronkkaani ja
viime toukokuussa myös omia häitäni, joihin olisin kutsunut osakuntalaisiakin ellei koronaepidemia olisi
pakottanut supistamaan juhlakansan minimiin. Toivottavasti olosuhteet paranevat niin, että tapaamme pian
Vinnillä osakuntaelämän merkeissä. Kun näet alla olevan kuvan näköisen valkopartaisen ukkelin, tule tervehtimään
ja juttelemaan!
Martti Nissinen
Savolaisen Osakunnan inspehtori
Vanhan testamentin eksegetiikan professori
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Kuraattorin tervehdys

Hyvä vuksi,
Tervetuloa Savolaiseen osakuntaan! SavOn ja osakuntien merkityksen kuvailu olisi pitkä ja polveileva essee, jonka olen monet kerrat
aloittanut, mutten koskaan päässyt loppuun saakka. Olen kuitenkin huomannut, ettei asia parhaiten aukea aloittamalla suomalaisen
osakuntalaitoksen synnystä Turun akatemian Nylands Nationin perustamisen myötä 1643, eikä edes synnyinalueiden mukaisen jaon
alkuperäisestä perustelusta 1800-luvulla. Sen sijaan syy, miksi nuori mies ja opiskelija mielellään täytti kalenteriaan jopa kuukausia
etukäteen, ja miksi vielä valmistuneena maisterinakin yhä jaksan samoissa tapahtumissa nuohota, aukeaa paremmin kertomalla missä ja
kenen seurassa kirjoitan tätä nyt.
On heinäkuun 25. päivä vuonna 2020 jälkeen ajanlaskumme alun. Katson television ruudulta tusinoiden kameroiden ääreen yksin,
kaksin ja muutaman kesken kerääntyneitä tuttuja kasvoja. Paikalla kanssani samassa huoneistossa, parin korttelin päässä omasta
asunnostani Malmilla, on kuusi ihmistä, joista valtaosan olen tuntenut lähemmäs vuosikymmenen. Pieni joukko edustaa kolmea
osakuntaa, Osakuntien yhteisvaltuuskuntaa, molempia SavOn musiikkikerhoja SOLia (kuoromme Savolaisen Osakunnan Laulajat) ja
SOSSua (orkesterimme Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura), ja sen nimissä lienee liioittelematta ainakin sata
henkilövirkakautta eri järjestötehtävissä. Etäyhteyden päässä on lisää tuttuja vuosien varrelta - kolme pappia, opettajia, ainakin viisi
entistä kuraattoria, rivijäseniä - civiksiä ja valmistuneita - senioreita, sekä ihmisiä jotka eivät ole olleetkaan SavOn jäseniä, leikkisästi
ilmaisten viäräuskosia. Tähänkin joukkoon lukeutuu monen osakunnan ja yhteensä kahden eri yliopiston Savolaisen osakunnan jäseniä.
Mukana on osallistujia paitsi eri puolilta pääkaupunkiseutua, Savoa, Karjalaa ja koko Suomea, myös ulkomailta; Ruotsista, Sveitsistä ja
Alankomaista asti. Vaikkakin viimeksi mainittu paljasti jälkikäteen olleensa koko ajan toisaalla Helsingissä. Niin ruotsalaiset kuin
virolaisetkin ystävyysjärjestöt esittivät tervehdyksensä.
Seuraamme kun Vantaalaisen omakotitalon pihalla nostetaan keltaista lippua, jonka keskellä on mustassa ympyrässä jousi.
Tervahöyryristeilyn amiraali laulaa yksin Savolaisen laulua, mutta videokuvista näkee monen laulavan mukana. Kappale tuntuu
pidemmältä kuin koskaan, ja kesken toisen säkeistön kuuluu osakuntaseniorin pienen lapsen itkua. Omatkaan silmäni eivät kestä
kuivina, enkä voi laulaa mukana sillä ääneni särkee liika. Eletään uuden koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin värittämää
aikaa. Tervahöyryristeily, SavOn vuosittainen kesäretki, sisävesiristeily perinnealuksella, on peruttu ensimmäistä kertaa tapahtuman
historiassa. Se olisi pitkästä aikaa purjehdittu viimeisellä yhä vesikelpoisella kirjaimellisella tervahöyryllä, puurunkoisella
höyrykäyttöisellä sisävesirahtilaivalla Mikolla, jonka kotisatama kaiken lisäksi on kotikaupungissani Savonlinnassa.
Vaikka koko risteily on peruttu vallitsevan tilanteen vuoksi, kymmeniä ihmisiä on vapaaehtoisesti
herättänyt itsensä lauantaina seitsemältä ja varautunut viettämään koko päivän etäyhteyden päässä.
Ihmisiä parikymppisistä aikuisten lasten vanhempiin on kerääntynyt vaalimaan yhteyttä SavOon.
En vieläkään osaa todenmukaisesti kuvailla tätä yhteisöä vähin sanoin, mutta sen merkitys tiivistyy
tässä hetkessä muutamaan väkevään totuuteen - Osakuntien yhteishenki ulottuu yli niin pääaine- ja
kampusrajojen, maakuntien ja valtioiden rajojen kuin sukupolvikuilunkin. Savolainen osakunta
tarjoaa elinikäisen yhteyden Helsingin seudun korkeakouluihin, Savoon, ja ennen kaikkea
porukkaan, joka ei malta pysyä erillään vaikka koko maailma olisi peruttu. Älä sivuuta kevyesti
tilaisuuttasi liittyä siihen.
Tervetuloa huttuheimoon!
Jani Suutarinen, FM
Kuraattori
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Toiminnanjohtajan tervehdys
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, joiden 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, joissa on tarjolla vakio-ohjelmaa
kuukausittaisten peli- ja ruokailtojen muodossa, sekä osakunnan kerhojen ja virkailijoiden järjestämiä teemailtoja.
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
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Jäsenedut
Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu- sekä vapaa-ajantarjontaamme, jota
järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden
Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin kannettuna
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

Asunnot
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, löytyykö juuri sinun unelma-asuntosi Savolaisten ylioppilaiden säätiöltä!
Asuntojen vuokraamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä vastaa tämänhetkinen asuntosihteerimme Susanna
Rantakylä. Parhaiten hänet tavoittaa vastaanottoaikana torstaisin klo 16.30-18.00 Vinnin toimistosta tai
puhelimitse numerosta 050-530 6049.
Lisätietoa hakemisesta ja kohteista löydät osoitteesta: http://savolainenosakunta.fi/?q=asunnot
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Syksyn tapahtumia
5.9. Fuksipuisto

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan järjestämä kaikkien osakuntien yhteinen esittelytapahtuma Hesperian puistossa.
Osakuntaesittelyjä, uusia kavereita ja iloista meininkiä.
19.9. Kaudenavajaiset ja uusien ilta

Tutustumista muihin vukseihin ja osakuntalaisiin Vinnillä tapahtuvan ohjelman merkeissä .
25.9. HYYn fuksihaaste

Tutustumista monipuolisesti erilaisiin ylioppilaskunnan toimijoihin etätehtävien muodossa. Myös osakunta menossa
mukana!
26.9. Vuksisitsit

SavOn vukseille ilmaiset sitsit, joissa perehdytään sitsien syvimpään olemukseen. Kannattaa ehdottomasti osallistua (ilmaista
ruokaa)!
2.10 Osakunta-appro

Kaikkien osakuntien yhdessä järjestämä appro, jossa tutustutaan osakuntien tiloihin. SavOlaisia löytyy varmasti seuraksi.
10.10. Sarvijuhla

Yhteissitsit sisarosakuntamme Karjalaisen Osakunnan kanssa, tänä vuonna Karjalaisten tiloissa Domus Gaudiumilla
(Leppäsuonkatu 11).
23.11. Talakkunat

Osakunnan kakkosjuhla, jossa piimä roiskuu ja tirripaisti tirisee. Lavalla nähdään myös salaperäinen Kapitulj. Loistavaa
lääkettä kulttuurin- ja talakkunannälkään.
6.12. Itsenäisyyspäivä

Arvokkaalla päiväjuhlalla kunnioitamme Suomea. Samalla on vuoden ainoa tilaisuus saada osakuntanauha. Illalla SavO
osallistuu omana joukkonaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen.
X.12. Puurojuhla

Osakunnan pikkujoulut, joissa syödään riisipuuroa, lauletaan joululauluja ja nautitaan jouluisesta osakuntalaisseurasta.
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Kevään tapahtumia
X.1. Virkailijanvaihtokaronkka/Kuraattorinvaihtokaronkka

Virkailijoiden ja kuraattorin vaihtumista juhlitaan vuorovuosittain. Juhla on uusille ja väistyville
virkailijoille ilmainen. Tänä lukuvuonna vuorossa on virkailijanvaihtokaronkka.
X.2. Vuksipäivälliset

Päivällisillä opetellaan etikettiä tulevaa vuosijuhlaa varten. Vukseille ilmainen.
X.2. Vuosijuhla

Osakunnan vuosijuhlaa vietetään helmikuun 20. päivänä tai sitä lähinnä olevana lauantaina tai
sunnuntaina sen muistoksi, että kyseisenä päivänä vuonna 1865 annettiin asetus suomen kielen käyttöön
ottamisesta oikeusistuimissa ja virastoissa.
X.3. Kalakukkokaronkka (SOL)

Osakunnan kuoron järjestämässä sitsimuotoisessa tapahtumassa järjestetään SavO-viisut, jossa tarjolla
osakuntalaisten itse säveltämää ja sanoittamaa uutta musiikkia. Tarjolla myös kalakukkoa.
X.4. SOSSun vuosijuhla

Osakunnan orkesterin vuosijuhlassa on ohjelmassa mm. hiihtokilpailut.
1.5. Vappubrunssi

Vappupäivän brunssi Kaivarissa. Tarjolla emännän herkkuja ja karnevalistinen juhlahumu.
X.6. Kevätjuhla

Juhlassa muistetaan kuluvana lukuvuonna valmistuneita osakunnan jäseniä. Ohjelmassa myös grillausta.
21.7. - 25.7. Tervahöyryristeily

Osakuntien suurin ja kaunein kesäretki kotimaakunnan vesillä, jossa matkaa taitetaan tervahöyrylaivalla
kuntien vieraanvaraisuudesta nauttien. Varo tappajahaukea! Ensi vuonna huhujen mukaan
poikkeuksellisesti päivän pidempi, päivämäärät alustavia.
X.8. Syksyjäiset

Lukuvuoden ensimmäiset sitsit kiiviksille ennen uusien vuksien saapumista osakuntaan.
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Tilat
Keittiö

Toinen puolisko Vinnin aulasta, sisältää kaiken mitä keittiöltä voisi ikinä kaivata.
Jäsenistö käyttää vapaasti, mikäli ei ole muun toiminnan tiellä (tarkista tilakalenterista
nettisivuilta) ja siivoaa jälkensä. Kannattaa myös tarkistaa pakastimen ja jääkaapin
käyttöohjeet, sieltä saattaa löytää itselleen jonkun muun lahjoittamaa syötävää.
Aula

Vinnin sohvat, jotka löytyvät siitä keittiön vierestä. Oiva paikka löhöillä kun
tarvitset olohuonetta Helsingin keskustassa. Usein myös hyvä paikka löytää
itselleen seuraa välttelemään arjen velvollisuuksia tai vaikka pelaamaan yhden
pelin Pandemiaa.

Rokokoo

Hienosti kalustettu huone, joka toimii pienten kokousten pitopaikkana,
kirjastona, piilopaikkana ja mm. backstagena. Sarvi on täällä säilössä silloin
kun se palaa kotiin Vinnille.
Funkkis

Vinnin toinen olohuone. Sisältää TV:n, Playstationin, sohvia, säkkituolin
sun muuta. Yleensä pienempien juhlien tanssilattia sijaitsee myös
funkkiksessa. Kun aulassa on liikaa häiriötä funkkis on hyvä paikka
vetäytyä pelaamaan vaikkapa lautapelejä, joita kaapista löytyy melkoinen
läjä. Kulmassa isännän työkalukaappi, josta löytyy työkaluja mihin
tahansa ongelmaan.
Kellarivarasto

Osakunnan varastohuone, jossa on säilössä kaikkea enemmän ja vähemmän tärkeää.
Löytyy salin sivuovelta alkavan käytävän varrelta. Yleensä kannattaa vähän kysellä etsityn
asian perään ennen itse kaivelemista, voi olla muuten loputon suo.

12

Sali

Juhlasali, jossa mm. pidetään kokouksia, tanssitaan ja pidetään pöytäjuhlia.
Reunoilla SavOn vanhoja kalusteita ja ulkonäköään huomattavasti paljon
mukavammat nojatuolit. SavOn ja VSOn vaakuna- ja taidekokoelmat asuvat
salissa. Huomionarvoinen on myös inspin pöytä, jonka ääressä kaikki
tärkeimmät päätökset tehdään.
Toimisto

Virkailijoiden valtakunta, jossa hoidetaan kaikennäköistä osakunnan
pyörittämiseen liittyvää paperityötä. Usein hallitun kaaoksen tilassa. Jos
tarvitset täältä jotain kannattaa nykiä neuvoksia ja varsinaisia virkailijoita
hihasta.
Imurikaappi

Heti Vinnille tultaessa oikealla oleva kaappi, jossa siivousvälineitä sun muuta
vastaavaa roinaa. Jos etsit esimerkiksi siivoustarvikkeita tai paristoja, on tämä
etsintäretken ensimmäinen etappi (isännän hihan nykimisen jälkeen).

Pusukaappi

Salin nurkasta löytyvä SOSSun ja musiikkimestarien valtakunta, jossa on
osakunnan ja orkesterin soitin- ja musalaitevarasto. Pääsy vain harvoilla ja
valituilla. Jos eksyt juhlien jatkoilla pusukaappiin, saatat löytää yllätyksen.

Emännänkaappi

Vinnin ulkopuolella, sisäänkäynnin oikealla puolella oleva kaappi, jossa säilytetään
kaikennäköistä tarjoiluun ja emännöintiin liittyvää. Pöytäliinat, kahvipaketit, teet,
viinilasit sun muu vastaava tallessa täällä. Sisälle pääsee virkailija-avaimella.
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Vuksitoimikunta esittäytyy
Moikka! Olen Emilia“Mami” Roponen. Olen kotoisin
Mikkelistä ja aloittelen kolmatta opiskeluvuottani
matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajana.
SavOlle päädyin fuksivuotenani kaverin suosittelemana, ja
siitä lähtien olen ollut aktiivisesti mukana toiminnassa. Sain
myös asunnon osakunnan kautta, kun halusin muuttaa
lähemmäksi kampusta.
Tällä hetkellä olen isäntä, mutta toimin myös valokuvaajana,
opintosihteerinä ja häärään useammassakin toimikunnassa,
kuten tässä vuksitoimikunnassa, Susj-lehden
toimituskunnassa sekä ympäristö- ja nettisivutoimikunnissa.
Osakunnassa parasta mielestäni on ollut se, miten SavO ja
Vinni on minulle kuin perhe ja koti täällä Helsingissä. Ja jos
ihmettelette tuota hipsuissa olevaa lempinimeäni, niin
kuulun orkesterimme eli SOSSun tanssiryhmään KELAan.
Suosikkitapahtumani on vuksivuoteni sarvijuhla,
ensimmäiset sitsini koko yliopiston aikana. Suosittelen
sarvijuhlaa tänäkin syksynä, sillä järjestämisvuorossa on
sisarosakuntamme Karjalainen
osakunta ja siellä pääsee
tapaamaan myös muita
osakuntaihmisiä.
Saapukeehan rohkeesti Vinnille
ja lähtekää mukaan toimintaan,
kertaakaan en ole katunut
SavOon liittymistä. Ja isännän
apulaiseksi saapi ilmottautuva,
mukavaa ja helppoa hommaa
vukseillekin.
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Moips, Olen Pinja Heikkinen ja kotoisin muailman
navan läheisyydestä eli Kuopiosta. Opiskelen
Kemiantekniikkaa Aallon puolella.
Osakuntaan lähdin mukaan kaverini mukana
vuksisitseille toisena opiskeluvuonna ja sen kautta
mukaan myös osakuntailtoihin. Vuodenvaihteessa
päädyin ottamaan myös virkoja itselleni. Mukaan
tarttuikin apuisännän ja varalipunkantajan pestit.
Osakunnassa parasta on ihmiset, aina löytyy apua
ongelmaan kuin ongelmaan, ainakin melkein.
Suosikkitapahtumani viime talvena oli sarvijuhla,
siellä tutustui lisää ihmisiin ja hauska perinne.
Vinnillä olen myös päässyt tutustumaan
erikoisimpiin lautapeleihin, joita ei muuten olisi
varmaan ikinä tullut pelattua.
Suosittelen tutustumaan osakuntaan ja lähtemään
innokkaasti toimintaan mukaan. Tapahtumia on
monenlaisia ja jokaiselle löytyvät ne omat suosikit
varmasti.

Hei! Olen Sanni Nieminen, mikkeliläis-kangasalalaisjakomäkeläinen neljännen vuoden matematiikan ja
taloustieteen opiskelija. Osakunnalla olen tällä hetkellä
sihteeri, joten minut on erityisen helppo bongata osakunnan
kokouksesta tietokoneen äärestä. Sivupersoonaani Xylitoliin
pääsee tutustumaan osakunnan SOSSu-orkesterissa, jossa
toimin taloudenhoitajana ja KELAn tanssijana.
Osakunnan ilot löysin heti syyskuussa opinnot aloittaessani ja
vastaanottavaisen lupsakka tunnelma vei mukanaan
ensimmäisistä osakuntailloista lähtien. Vinnistä on tullut
minulle toinen koti Helsingissä ja myönnän rehellisesti
viettäväni aivan liian suuren osan vapaa-ajastani
osakuntajuttujen parissa. Lempitapahtumani on vuosijuhla,
sillä olen pönötykseen taipuvainen himolaittautuja ja
akateemisten tanssien ylin ystävä. Frakit, juhlamekot ja
seuraavaan aamuun jatkuvat juhlat eivät jätä ketään kylmäksi.
Vuksisitsit on myös erittäin mukava tapahtuma ja loistava
tilaisuus tutustua muihin vukseihin.
Osakuntalaisiin tutustuu yllättävän nopeasti ja ilmaiset
vuksitapahtumat kannattaa ihan kokeilumielessäkin
hyödyntää. Vuksivuosi on immeisen parasta aikaa, nauttikaa!

Hei! Olen Sigrid Sysmäläinen ja kotoisin Mikkelistä.
Opiskelen toista vuotta lingvistiikkaa samalla kun mietin,
mitä oikeasti tahdon tehdä elämälläni.
Osakuntatoimintaan ajauduin metsästäessäni sitsejä,
joille voisimme eri aloille päätyneiden lukiokavereiden
kanssa mennä yhdessä. Jäin kiinni SavOn parhaaseen
antiin; kotoisaan tunnelmaan ja loistaviin uusiin
tuttavuuksiin. Näiden lisäksi osakuntaelämän
mukavuuksiin kuuluvat mahtavat sitsit, omana
suosikkina jo mainostettu Sarvijuhla, jonne kannattaa
ehdottomasti tulla.
Toimintaan osallistuminen on matalan kynnyksen
hommaa, ja voin sanoa kokemuksella, että ensimmäisen
osakuntaillan jälkeen tuntee vääjäämättä olevansa jo osa
porukkaa. Kaverin kanssa tai yksin, tule Vinnille!
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Kerhot esittäytyvät
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: 3.9. ja 10.9. klo 18. Keväällä vastaavat päivät ovat
alustavasti 17.1. ja 24.1. 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. Ilmoittautumiset koelauluihin ja muut lisätiedustelut
sähköpostitse osoitteeseen: sol-puheenjohtaja@helsinki.fi
Lisätietoja: http://sol.savolainenosakunta.fi/

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 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 suosioo . Kerhon toimintaan kuuluvat pari kertaa vuodessa järjestettävät elokuvaillat.
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Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSu)
Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura, eli SOSSu on villi ja vapaa opiskelijaorkesteri Helsingistä. Jäsenemme ovat
SavOlaisia tai savonmielisiä, ja kokoonpanoon kuuluu keskimäärin 25 henkeä. Orkesteri harjoittelee tiistaisin klo 18-21
Uudella ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 5 A, ylimmässä kerroksessa eli Vinnillä.
Enemmän kuin bilebändi, enemmän kuin Big Band, parempi kuin sinfoniaorkesteri; jousisoittimien peloton soveltaminen
lajityyppiin kuin lajityyppiin on SOSSuna tunnetun orkesterin erikoisuus. Harmaatakkisen orkesterin mukana tulee
bileet, joita et halua missata! Ohjelmisto ei noudata kaupunkien, maakuntien, maiden tai genrejen rajoja, vaan koostuu
niin iskevästä kuin herkästäkin popista, maailmanmusiikista ja jazzista, joskus jopa klassisesta. Kyse ei kuitenkaan ole
koskaan pelkästään musiikista. SOSSu on.
SOSSu keikkailee ahkerasti festareilla, akateemisissa tansseissa sekä yksityistilaisuuksissa, ja muuntuu tapahtumasta
riippuen sivistyneestä pienryhmäesityksestä riehakkaaksi bileorkesteriksi. SOSSu järjestää myös omia konsertteja, ja usein
soittajiston lisäksi lavalla nähdään orkesterin oma tanssiryhmä KELA.
Tunnetko kaipausta rinnassasi olla osa Helsingin savolaisinta opiskelijaorkesteria tai sen tanssiryhmää? SOSSu saattaa
tarvita juuri sinua! Pääasiallinen rekrytointisesonki on syksyisin lukuvuoden alussa, mutta uusia soittajia ja tanssijoita
otetaan mukaan ympäri vuoden. Toivomme soittajilta vähintään 2/3 taitotasoa.
Kaipaamme mukaan lisää erityisesti jousisoittajia, puupuhaltajia sekä saksofonisteja. Älä kuitenkaan epäröi ottaa yhteyttä
vaikket soittaisikaan edellämainittuja instrumentteja, sillä perinteisten orkesterisoitinten lisäksi SOSSun esiintymisissä on
vuosien saatossa nähty mm. kirjoituskone, pulkka sekä kuohuviinipullo. Myös tuuraajasoittajille on tarvetta.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sossu.orkesteri@gmail.com tai nettisivujemme Ota yhteyttä
-osiosta, ja kerro hieman itsestäsi sekä soittotaustastasi. Uusille soittajille pidetään tarvittaessa koesoitto.

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 rennolla asenteella. Viime vuosina
KELA on aktivoitunut merkittävästi ja viikottaisista treeneistäkin on kuulunut huhuja. KELA on myös hyvä
mahdollisuus päästä osaksi SOSSun meininkiä, vaikkei osaisi soittaa mitään!
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Ystävyysjärjestöt
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 9.12.
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Yhteisosakuntalaisuus
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 fuksipuiston 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 Karjalaisten tiloissa Domus Gaudiumilla. 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).
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SavO-Suomi sanakirja
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.

EDARI: HYYn edustajisto, vastannee
”yliopiston eduskuntaa”.

HUTTUHEIMO: Jotkut höperöt
väittää, että tarkoittaa meitä.

EMÄNTÄ: Osakuntalaisten oma
muumimamma. Leipoo, kokkaa, siivoaa,
käy kaupassa, nakittaa, kiroilee. Valitaan
aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, tänä
syksynä virassa Heta“Sir Pale” Ikonen.
Ilmoittaudu pikimmiten apuemännäksi,
et tule katumaan!

HUVIPIÄLLIKKÖ: Järjestää
ohjelmaa ja huvitusta juhliin ja
tapahtumiin, mukaan pääsee liittymällä
huvitoimikuntaan!

FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille.
-pöytäjuhla: esim. vuosijuhlat,
Tämä perinteikäs tervehdys lausutaan
vuksipäivälliset ja sarvijuhla. Menoon
juhlissa yhteislaulun jälkeen vastauksena
kuuluvat valkeat pöytäliinat, juomalaulut, kiivisten toteamukseen ”Smollis”. Kiljaise
snapsit, puheet ja tanssi. Verrattavissa
kovaa ja korkealta ja niin pitkään, että
sitseihin.
varmasti kidutat lähietäisyydellä olevia
kiiviksiä ja estät heitä hörppäämästä.
ANSIOMERKIT: Jos jaksat ahertaa
osakunnalla vielä harrastusmerkinkin
FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen
saatuasi, tämä on seuraava etappisi.
ystävyyskorporaatiomme. Koostuu vain
Rispektiä!
miesjäsenistä. ”Proosit!”
APUEMÄNNÄT: Emännän pienet
apurit. Apuemännäksi ryhtyminen on
helppo tapa tutustua osakuntalaisiin ja
siten päästä sisälle osakuntaelämän
saloihin. Siksi sisältää yleensä vukseja.

HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet
osakunta-aktiivit palkitaan vuosien
uurastuksen jälkeen vuosijuhlissa
hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää
osakuntanauhaan.

APUISÄNNÄT: Isännän pienet apurit,
lue edellinen!

HISSI: Ihmisiä ylös ja alas kuljettava
vekotin. Kiivisten hourailuissa B-rapun
hissi kuljetti Vinnille ilman lihasvoiman
tarvetta, nykyään hotelliremontin myötä
poistunut käytöstä.

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!
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HISTORIA: Osakunta perustettiin
1.10.1905 Savo-Karjalaisen Osakunnan
puolikkaasta, ja sen jälkeen on tehty
monenlaisia juttuja…

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 Emilia
“Mami” Roponen. 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!
KAPITULJ: Omituinen kaapujengi,
joka valtaa Vinnin joka syksy
talakkunajuhlaa edeltäväksi viikoksi.
Kameleonttimaisia otuksia, jotka
saattavat ottaa osakuntalaisten
hahmon. Älä anna ulkonäön pettää,
yksikään kiivis ei taatusti tiedä asiasta
yhtään mitään.
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 konferenssipuhelimesi jo
kotona!

KUNNIAJÄSEN: Tunnustus
osakunnan toimintaan merkittävästi ja
pitkäaikaisesti vaikuttaneelle henkilölle.
Mm. Konstantin Päts, Anni Swan,
Martti Ruutu, Kai Laitinen, Antero
Nederström ja Olli Rehn.
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 Jani
Suutarinen.
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.
SARVI: Savolaisten ja Karjalaisten
yhteiskäytössä oleva suuri juomasarvi,
joka asuu joka toinen vuosi Vinnillä ja
joka toinen vuosi Karjalaisten tiloissa
Domus Gaudiumille. Sarven siirtymistä
juhlitaan Sarvijuhlassa.
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.
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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 2020
Jaakko “Mufasa” Hannikainen.
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.
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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.

VIRKAILIJA: Omistaa virkailijaavaimen ja maksaa siitä hiellä. Valitaan
marras- ja toukokuussa. Virkailijat
huolehtivat Vinnin asioista ja
osakuntalaisten viihdyttämisestä.

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 sotkee tällä hetkellä Olli
Tanttu.

VUKSIMAJURI: Vuksien oma
paimen, jonka tehtävänä on toivottaa
teidät tervetulleeksi ja perehdyttää
osakuntaelämän saloihin. Majurin
apuna mukavaa ohjelmaa keksii
vuksitoimikunta. Tänä vuonna
suojelusenkelinne on Lauri Hatakka.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään tultaessa
oikealla (tosin ensimmäinen ovi johtaa
imurikaappiin). Toimistossa hoidetaan
asioita asuntosopimuksista laulukirjan
ostoon. Suattaapi olla hieman sotkuinen.
ULKOJÄSEN: Ei-yliopistolainen
osakuntalainen, esimerkiksi teekkari.
Ulko-etuliitteestä huolimatta ihan
varsinaisen jäsenen veroinen!
ULKOSEURAKUNTALAINEN: EiSavOlainen. Tunnetaan myös
lempinimellä viäräuskoinen.
VINNI: SavOn kerhotilat Uudella
Ylioppilastalolla, osoite Mannerheimintie
5 A, ylin kerros. Olohuoneesi Helsingissä.

VUKSI: Osakuntaperheen vaaveli,
ensimmäisen vuoden osakuntalainen.
Pääsee nauttimaan vuksialennuksista
ja vukseille suunnatusta toiminnasta.

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!

Akateemiset tanssit vuosijuhlassa

Talakkunaratikka

Jatkobileet Vinnillä

Savolaisen Osakunnan Laulajat

Isännät leikkimässä Terviksellä

Nähdään Vinnillä!

SavO verkossa
Nettisivut: http://savolainenosakunta.fi

Telegram-ryhmät

Vuksit 2020: 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:

Savolainen osakunta

savolainenosakunta
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https://t.me/savovinni

