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Hei vuksit ja tervetuloa osakuntaan!
Toimin tänä lukuvuonna vuksimajurina ohjaamassa teitä
opiskelu- ja osakuntaelämän ihmeelliseen maailmaan.
Olen seitsemännen (eli n:nen, voi apua) vuoden
opiskelija pääaineenani geologia. Kivet ovat lähellä
sydäntäni ja olen valmis höpöttämään aiheesta
loputtomasti niille, jotka asiasta vain jaksavat kuunnella.
Miksi sitten jämähdin osakuntaan, enkä jäänyt
ainejärjestöjen toimintaan? Pidän osakunnassa eniten
juuri siitä, että ihmiset opiskelevat eri aloja ja siten
saattaa joskus Vinnillä huomata keskustelevansa
esimerkiksi oikeustieteistä tai arkeologiasta niitä
opiskelevien kanssa. Se on äärimmäisen opettavaista ja
mielenkiintoista. Toinen asia, joka on lähellä sydäntäni,
on leppoisa savolainen tunnelma, jonka voi aistia Vinnin
lisäksi erilaisissa osakunnan tapahtumissa, kuten
esimerkiksi kesällä järjestettävällä Terviksellä, jolla
seilataan Savon vesillä tervahöyryaluksella. Eikä
osakunnan viehättävyyttä vähennä yhtään myöskään
mahdollisuus tutustua muihin yliopiston osakuntiin ja
mennä
Ruotsiin
tai
Viroon
tutustumaan
ystävyysjärjestöjemme opiskelijaelämään.
Oma osakuntaurani alkoi heti ensimmäisenä
opiskelusyksynäni, kun innostuin osallistumaan juhlien
järjestelyyn apuemännän hommissa. Tuntui hauskalta
kokkailla emännän apuna sapuskaa useille kymmenille
ihmisille ja tuntui, että soluttauduin joukkoon suht
kivuttomaksi sitä kautta. Näiden osakuntavuosien aikana
olen tehnyt vaikka minkälaista vappusilliksen
järjestämisestä tanssiesityksiin orkesterimme SOSSun
konserteissa ja sihteerin hommiin osakunnan
kokouksissa, enkä vaihtaisi hetkeäkään! Osakunta
merkitsee minulle ystäviä ja mahdollisuutta toteuttaa
itseään erilaisissa tapahtumissa. Ja vuksitoiminta on ollut
aina lähellä sydäntäni. Olen ollut vuksitoimikunnassa
mukana 4 kertaa ja nyt pääsen järjestämään loistavan
vuksitoimikuntani kanssa teille toivottavasti ikimuistoisen
vuksivuoden.

Nyhdin osakuntalaisilta tätä lehteä varten kertomuksia
heidän parhaista vuksivuoden muistoistaan. Oma
lempimuistoni on peräisin puurojuhlista. Puurojuhla on
syksyn viimeisimpiä juhlia ja siinä on tavallisesti ollut
vuksien suunnittelema ja esittämä näytelmä ja lisäksi
nautitaan emännän ja isännän keittämää puuroa ja
glögiä. Muistoni ei liity varsinaiseen juhlaan vaan niiden
”jatkoille”, kun istuimme porukalla Vinnillä pelaamassa
osakunnan sekalaisia lautapelejä aamuseitsemään asti.
Aamupäivän luennolla oli hieman väsynyt tunnelma,
mutta yö oli vuksivuoteni hauskimpia.
Toivonkin siis, että tekin löydätte tänä lukuvuonna
lempivuksimuistonne ja innostutte osakunnasta.
Nähdään Vinnillä!
Riina Puttonen
Vuksimajuri 201 5-201 6

Uutta kohti!
Elokuun puolenvälin tietämillä monet pienet kädet
hikoilevat ja puristavat jännittyneinä vastahankitun
koulurepun hihnaa. Ensimmäistä koulupäivää on odotettu
ja jännitetty jo pitkään. Ja niitä jännityksenaiheita tosiaan
riittää. Entä jos ei opikaan lukemaan? Entä jos pitää
mennä vessaan kesken tunnin? Entä jos pakotetaan
syömään hernekeittoa?
Vuosien ja vuosien päästä, peruskoulun ollessa jo
taaksejäänyttä elämää, jännitetään syksyllä taas.
Ensimmäinen luento on edessä. Entä jos ei löydäkään
oikeaa luentosalia? Entä jos ei löydä omaa tutorryhmäänsä? Entä jos valitsee ihan vääriä kursseja? Entä ystävyyssuhteita, jotka kantavat vuosia ja taas vuosia.
jos ei pääsekään tentistä läpi? Entä jos ajaa vahingossa En kuitenkaan aio kyllästyttää sinua, hyvä
ratikalla väärään suuntaan?
vuksipalleroinen, puhumalla historiasta, vaan kehotan
sinua miettimään mitä osakuntalaisuus ja osakunta voisi
Pienen ekaluokkalaisen ja uuden opiskelijan merkitä juuri sinulle juuri nyt, vuonna 201 5. Osakunta
tuntemuksissa on paljon samaa; jännitystä sekä toisaalta elää ja muovautuu jatkuvasti ja jokainen vuksikerta tuo
myös innostusta uuden edessä. Jokaisen uuden soppaan omat mausteensa. Olet lämpimästi tervetullut
opiskelijan vuksivuosi on erilainen. Joku on ehkä Vinnille!
muuttanut suoraan kotoa opiskelijasoluun, toinen on
ehkä kokeillut jo muuta alaa ja tutustunut jo hieman Syksyisin terveisin,
opiskelijaelämään.
kuraattori Katja, vuksi 2006
Yhteistä kuitenkin on se, että vuksivuodesta juuri P.S. Go vuksit 201 5!
Savolaisella osakunnalla kannattaa nauttia ja ottaa siitä
kaikki irti! Osakunnan toimintaan ovat erittäin lämpimästi
tervetulleita kaikki opiskelijat. Osakunnan monipuolista
toimintaa esitellään tässä lehdessä laajasti, ei muuta kuin
selailemaan!
Parhaiten
käsityksen
osakunnan
toiminnasta ja osakuntalaisista saa kuitenkin
ilmaantumalla Vinnille ja osallistumalla rohkeasti
toimintaan.
Lähde rohkeasti mukaan osakuntatoimintaan, vuksi!
Saatat yllättyä, innostua, hullaantua, ehkä jopa rakastua.
Uskalla antaa jotain itsestäsi, saat varmasti monin verroin
takaisin. Monille osakuntalaisuus merkitsee

NÄIN LIITYT SAVOLAISEEN
OSAKUNTAAN:
Osakuntaan voit liittyä tekemällä seuraavat
kohdat 1 ja 2:
1 . Maksa osakunnan jäsenmaksu 1 2€, joko (a) Helsingin
yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai (b)
osakunnan tilille OKO FI89 5800 1 320 0711 28 käyttäen
viitenumeroa 11 002.
2. Käy kirjautumassa osakuntaan. Osakuntaan kirjautuminen
onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla maanantaisin klo 1 6.301 8 tai syyskuun aikana vuksivastaanotoilla maanantaisin ja
torstaisin klo 1 6.30-1 8.00 Vinnillä. Mukaan vastaanotolle tarvitset
yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin
osakuntatieto tai kuitin maksetusta jäsenmaksusta, sekä
opiskelijakortin tarraa varten. Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan
osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi
osakunnan jäsen.

JÄSENEDUT
Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-,
urheilu sekä vapaa-ajan tarjontaamme, jota järjestetään
säännöllisesti läpi koko lukuvuoden.
Jäsenlehti Susj neljä kertaa vuodessa kotiin kannettuna.
Pääsy osakunnan kerhotiloihin ”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.
Osakuntaan voi liittyä koka tahansa Helsingin yliopiston tai muun
korkeakoulun opiskelija miltä tahansa tieteenalalta.

Moi! :)
Olen Nella, toista vuotta mukana vuksitoimikunnassa ja innokkaasti
tutustuttamassa uusia vukseja osakuntaan! Olen myös tämänhetkinen
kv-sihteeri ja apuemäntä, eli minua näkee myös keittiössä auttamassa
Idaa! Opiskelen toista vuotta Aalto-yliopistossa kemiantekniikkaa,
mutta olen vielä kirjoilla Helsingin yliopistolla tietojenkäsittelytieteen
linjalla.
Koukutuin itse osakunnasta jo sisäänkirjautuessani Vinnillä
ensimmäisen kerran. Vinni oli rento, mukava ja tilava, ja siellä viihdyin
mm. osakunnan eri tapahtumissa ja sitten ihan myös kouluhommia
tehden. Minulle on jäänyt ihania muistoja Savolaisesta osakunnasta
näiden kahden vuoden aikana, ja mikä pitää minut erityisen tiiviisti
osakunnassa on ihmiset; letkeät savolaiset ja savonmieliset! Myös
perinteiset tapahtumat, kuten Talakkunat, Tervahöyryristeily ja
Sarvijuhla, ovat aivan uniikkeja tälle osakunnalle ja niihin kannattaa
ehdottomasti mennä!
Olisi mukava jos moni teistä vukseista innostuisi Savolaisesta
osakunnasta sen verran, että tulisimme näkemään eri tapahtumissa ja
menoissa. Vukseille tullaan järjestämään kaikkea kivaa ohjelmaa, eli
rohkeasti vain mukaan!
Hyvää koulujen alkua jokaiselle, nähdään pian!
Käsityöintoilija ja #humpuukimaakari.
Valmistusaineista löytyy piirusteija-askartelijaa, heppatyttöä,
korumuotoilijaa ja apuemäntää.
Keitokseen lisätään lankakeriä, kankaita, ompelukone, puukko, sirkkeli
ja pari kakkosnelosta.
Muutaman vuoden haudutuksen jälkeen lopputuloksen pitäisi olla sekä
tekstiili- että teknisen käsityön opettaja.

Vilma Hyvönen

Nella Peippo

Tervehdys, vuksi!
Olen Linda ja opiskelen toista vuotta lääkiksessä. Olen kotoisin Raumalta, eli
Suur-Savon läntisestä osasta. Aloitin huilistina osakuntamme mainiossa
orkesterissa SOSSussa syksyllä 201 3. Orkesterissa oli helppo tutustua
osakuntalaisiin ja liityinkin samana syksynä osakuntaan kielimuurista huolimatta.
Pidän (syömisen lisäksi) ruoanlaitosta ja leipomisesta, joten tuntui luontevalta
ryhtyä apuemännäksi – minut voikin bongata Vinnin keittiöstä ennen tapahtumia
leikkuulaudan tai hellan äärestä. Päätoimitan tällä hetkellä Susj-lehteä, joten
mikäli lehden tekeminen kiinnostaa, kiskaise rohkeasti hihasta. (Sujen päätoim.
huom. Hihasta saa kyllä kiskaista, vaikkei lehden tekeminen kiinnostaisikaan.)
Varoituksen sana: suatanpa kiskaista takaisinkin, sillä en yleensä suhtaudu uusiin
ihmisiin länsisuomalaisen varautuneesti.
Osakunnalla pääsee puuhailemaan kaikenlaista ja mikä parasta, mukavassa
seurassa! Erilaisia tapahtumia riittää hienoista juhlista rentoihin leffailtoihin. Koska
osakunnalla ihmiset ovat monilta eri opiskelualoilta, saattaa jopa juhlimisen
lomassa oppia jotakin uutta. Paras tapa tulla mukaan osakuntatoimintaan on
uskaltaa kavuta Vinnille – loppu hoituu oman kokemukseni mukaan lähes
itsestään!

Linda
Lindström

Heipä hei!
Olen tämmöne toisen vuoden taidehistorian opiskelija, joka hyppi tänne
Helsinkiin tossa viime vuonna. Ihan hauskaa on ollu täällä hyppiä joo.
Pyöriskellyt olen humaanisti humanististen aineiden kirjon välejä läpi tässä
siis tuon vuoden. Mistä tänne sitten eksyin, Helsinkiin? Huh huh, niin
tosiaan Pieksämäeltä pyörin tänne vaikkei minua siellä hirveästi
piestykään, luulisin.
Tosiaan Vinni eksyi sitten minunkin leikkipaikakseni tässä ja tosiaan
ensimmäiset sitsini olivat savolaisen osakunnan fuksisitsit. Sitsikulttuurin
aloittaminen onkin ollut yksi elämäni suuria merkkipaaluja ja tolppia täällä
Helsingin kurimuksessa. Osakunta on kyllä ollut muutenkin jännä paikka ja
hyvin helposti sinne voi imeytyä mukaan tai sitten vain heilua mukana. Sitä
mieltä oon.

Elmo Holopainen

Moi!
Olen Jari, aloitan vasta toista syksyä osakunnalla, mutta
opinnoissani olen jo maisterivaiheessa. Olen alun perin
Kuopiosta, mutta muutin vajaa neljä vuotta sitten opiskelemaan
kemiaa Jyväskylään. Kun valmistuin keväällä 201 4 kandiksi,
hyppäsin junaan ja saavuin Helsinkiin. Saavuttuani Helsinkiin
muistin, että eräs lukio ajan opettaja kertoi tyttärensä kehuneen
Savolaista osakuntaa, se oli ensimmäinen ajatus, joka tuli
mieleeni, kun hyppäsin pois junasta päärautatieasemalla.
Syksyllä 201 4 päätin astella Uuden ylioppilastalon portaat
rohkeasti ylös Vinnille ja liittyä Savolaisen osakunnan jäseneksi.
Olen positiivisesti yllättynyt, että osakunnalla oli todella avoin
vastaanotto, eikä tuntunut ollenkaan pöllöltä mennä
istuskelemaan osakunnalle vaikka ei tuntenut ketään.
Syksyn myötä syöksyin yhä syvemmälle mukaan osakunnan
toimintaan, kun otin vastaan erilaisia virkoja, kuten
ympäristövastaavan ja apuemännän pestin. Toimin myös
neuvoksena
osakunnan
hallituksessa,
edustajana
Osakuntalaisessa Unionissa ja varaedaattorina. Lisäksi päätin
lähteä mukaan vuksitoimikuntaan, jotta saadaan aikaiseksi
mahtava fuksisyksy.
Moikka!
Minä olen Iida. Olen kotoisin Kiuruvedeltä Pohjois-Savosta, ja
aloittelen nyt kolmatta opiskeluvuottani Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa. Olen ollut mukana osakunnalla opintojeni
alusta alkaen. Tulin ensin katsomaan osakunnan menoa saatuani
kämpän osakunnalta, ja totesin savolaisen osakunnan olevan juuri
oikea paikka minulle. Olen toiminut tähän mennessä apuemäntänä
ja apuisäntänä sekä vuksitoimikunnassa. Kuulun myös
SossuBallettiin,
eli
osakunnan
soitannollisen
seuran
tanssiryhmään. Olen myös tämän syyskauden osakunnan keittiön
valtiaana eli emäntänä, ja toivon että moni teistäkin löytää tiensä
myös keittiön puolelle, sillä ainakin itse olen viettänyt osakunnan
keittiössä hauskoja hetkiä kokkaillessa ja muiden kanssa
jutellessa. Osakunnalla parasta on juuri yhdessä tekeminen ja
kokeminen, sekä kaikkiin uusiin ihmisiin tutustuminen. Kun antaa
osakunnalle pikkusormen, se vie koko käden, tai tässä
tapauksessa sydämen!

Jari Ahonen

Ida Hämäläinen

Pääsin heti osakuntaurani alussa tutustumaan siihen mitä osakunnan olemassaolo vaatii. Pääsin nimittäin
ensimmäistä kertaa osakuntailtaan osallistuessani heti siivoamaan Vinniä osakunnan silloisen isännän johdattamana.
Muut yksityiskohdat kyseisestä illasta ovat vuosien varrella unohtuneet. Muistaakseni sain siivouksen jälkeen
toiminnanjohtajan laittamaa ruokaa, mutta mistään illan teemasta mieleeni ei ole jäänyt minkäänlaista muistikuvaa.
Vinnillä siivoamisesta ja ruuanlaitosta on vuosien varrella tullut niin säännöllinen osa elämästäni, että jos tekisin
kumpaakin osakunnan tarjoamassa asunnossa yhtä usein, olisi asunto varmasti siisti ja jääkaapissa aina ruokaa. Nyt
tilanne on harvoin niin.
Muut muistot vuksivuodestani ovat onneksi mieltä ylentävämpiä. Vuksina kaikissa tapahtumissa on oma uutuuden
viehätyksensä, jota ei myöhemmin saa takaisin muuten kuin järjestämällä itse ne kyseiset hienot tapahtumat.
Osakuntayhteisön omintakeisuus johtuu suurelta osin juuri osakuntalaisten niin sanotusta luonnollisesta kierrosta.
Osakunnalta löytyy joka vuosi samalla tavalla Vinnille eksyneet vuksit, nuoret civikset, että vanhat, lähes ikuisesti
opiskelleet jäärät. Se mistä roolista kukin itsensä löytää vain vaihtuu joka vuosi. Tiesin oman roolini osakunnalla
muuttuneen kun kuraattorimme tämän kesäisellä tervahöyryristeilyllä kertoi, että ”Arto, sä olet liian vanha, me
tarvitaan sua nuorempiakin tekemään osakuntahommia” (Huom. Karza, sä olet vanhempi kun mä). Hienointa onkin,
että toisaalta osakunnalla viettää edelleen aikaa niiden samojen kavereiden kanssa jotka Vinnille aikanaan saivat
jäämään, mutta joukkoon tulee jatkuvasti uusia tuttavuuksia. Oli osakuntavuosia takana sitten nolla tai kymmenen, voi
osakunnalta aina hankkia uusia kokemuksia. Eihän osakunnan seniorijärjestön puolella kymmenenkään vuotta ole
vielä mitään.
Pitkän ja huolellisen yliopisto-opiskelun ohella osakunta tarjoaa sopivan rankan elämän koulun. Luennoilla istumisella
on toki oma osansa opiskelijana olemisessa, mutta lopulta osakuntakokemusten kautta opituilla asioilla on itselläni –
ja kuulemma monella muulla – ollut yhtä iso henkilökohtainen merkitys opiskeluvuosien aikana tapahtuneessa
kasvussa.
-Arto, Civis (vielä hetken) 27v.

LISTAT JA TIEDOTUS
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 201 5.
IRC
#vinni on osakunnan jäsenten virtuaalinen olohuone.
Nettisivut
Löytyvät osoitteesta http://savolainen.osakunta.fi
Instagram
SavO löytyy Instagramista nimellä savolainenosakunta.

KERHOT ESITTÄYTYVÄT

Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon (KoKaKeKe tai Kokis) tehtävä on auttaa osakuntalaisia kokeilemaan asioita, joita
he eivät ole vielä ehtineet, osanneet tai uskaltaa 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.
Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi. Kerho tarjoaa resurssiensa
rajoissa apua unelmiesi kokeilun onnistumiseen!"

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.

ILIMINKIPPEET
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. Puheenjohtaja: Riku Salpakari riku.salpakari(at)helsinki.fi

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. Mikäli kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä
riikka.ruuth@gmail.com

SOL eli Savolaisen Osakunnan Laulajat on osakunnan oma sekakuoro, joka harjoittelee torstaisin kello 1 8-21
Vinnillä. Ohjelmistoltaan hyvin monipuolinen SOL koostuu noin 40 innokkaasta laulajasta. SOL pitää savolaisista
juuristaan hyvää huolta jokavuotisella maakuntakiertueella sekä konsertoi muuten ahkerasti niin
pääkaupunkiseudulla kuin ulkomaanmatkoilla. Kuoron taiteellisena johtajana on vuodesta 201 0 lähtien toiminut
Dani Juris. Syksyllä 201 5 kuoro järjestää myös pienimuotoisen Ruotsinkiertueen.
Taiteellisen tason lisäksi SOLlissa on parasta se, että kuoron yhteishenki on huikean hieno, ja kuorokavereiden
kesken on mahtavaa viettää aikaa myös harjoitusten ulkopuolella, niin karaokeiltojen kuin muun hengailun
merkeissä.
SOL ottaa syksyllä riveihinsä myös uusia innokkaita laulajia. Koelaulut kuoroon haluaville ovat kahtena
ensimmäisenä harjoituskertana eli 3.9. ja 1 0.9. Vinnillä. Koelauluihin tulee ilmoittautua etukäteen kuoron
puheenjotajalle Kimmolle sähköpostitse osoitteeseen kjhovi@gmail.com. Koelauluissa esitetään kuoron
musiikkilautakunnalle jokin vapaavalintainen säestyksetön laulu, esimerkiksi kansalaulu. Koelauluissa testataan
myös äänialaa ja sävelkorvaa erilaisilla ääniharjoituksilla. Koelauluun tulevia pyydetään varautumaan jäämään
myös ensimmäisiin harjoituksiin.
Tervetuloa mukaan SOLlin toimintaan, kuorolaiseksi tai konserttiyleisöksi!

AVOLAISEN 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

AAMUSAUNA:
Isompien
juhlien
jälkeinen lämminhenkinen tilaisuus
useimmiten Uuden ylioppilastalon
pohjakerroksessa, jossa erityisenä
plussana lämmitetty lattia (ihana
torkahtaa). Katso myös ”jatkot”.

AVAIN: Voit lunastaa avaimen Vinnille
panttia vastaan, erittäin hyväksi
havaittu mm. tullessa aamuyöstä
juhlimasta, kun yksikään bussi ei enää
kulje. Poikkea luentojen välillä
kahvikupilliselle!

AIRUT:
Edustaa
osakuntaa
pukeutuneena nauhaan (+vaatteisiin),
kulkueessa lipun edessä ja/tai takana.
Näyttää kauniilta myös esim. oven
pielessä. Yleensä sekavassa tilassa
jälkeen puolenyön.

EDARI: HYYn edustajisto, vastannee
”yliopiston eduskuntaa”. Tällä hetkellä
ainejärjestöläisvaltainen.

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. Ed. syystä johtuen yleensä
vukseja.
APUISÄNNÄT: Isännän pienet apurit,
lue edellinen!

EMÄNTÄ:
Osakuntalaisten
oma
muumimamma.
Leipoo,
kokkaa,
siivoaa, käy kaupassa, nakittaa,
kiroileeN Valitaan aina puoleksi
vuodeksi kerrallaan, tänä syksynä
virassa Ida Hämäläinen. Käy
ilmoittautumassa apuemännäksi, et
tule katumaan!
FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille. Tämä
perinteikäs
tervehdys
lausutaan
juhlissa
yhteislaulunjälkeen
vastauksena kiivisten toteamukseen
”Smol nis”. Kiljaise kovaa ja korkealta,
tarkoitus on
lähinnä kiduttaa
lähietäisyydellä olevia kiiviksiä.
FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen
ystävyyskorporaatiomme.
Koostuu
vainmiesjäsenistä (huh huijaa!).
FUNKKIS: Se huone Vinnillä, jossa on
sohvat, telkkari, videot, singstar ja
lehtiä.
HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet
osakunta-aktiivit palkitaan vuosien
uurastuksenjälkeen
vuosijuhlissa
hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää
osakuntanauhaan.

HUVIPIÄLLIKKÖ: Järjestää ohjelmaa
ja huvitusta juhliin ja tapahtumiin,
mukaan
pääseeliittymällä
huvitoimikuntaan!
INDLA:
Toinen
eestiläinen
ystävyyskorporaatiomme, tällä kertaa
varsin naisellinen sellainen.
INSPEHTORI: 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
puhettayleiskokouksissa.
IRKKI: Milloin Vinnin portaat tuntuvat
liian korkeilta, voi maailmaa parantaa
Virtuaali-Vinnillä IRCnetin kanavalla
#vinni.
ISÄNTÄ: Osakunnan kaikkivaltias
nakittaja ja janomme orja. Hoitaa
juhlien ja jokapäiväisenelämämme
juomapuolen, järjestää bileitä ja toimii
tirehtöörinä
siivousja
remonttitalkoissa. Virka kestää puoli
vuotta, tänä syksynä vuorossa Matti
Ylhäisi.
Ilmoittaudu
pikimmiten
apuisännäksi, et tule katumaan!

ITSENÄISYYSPÄIVÄ: 6.1 2. tietenniin.
Suuri päivä vukseille, tuolloin teidät
virallisestihyväksytään
osakunnan
täysivaltaisiksi jäseniksi antamalla
teille
osakuntanauhanne,
jota
kannetaan akateemisissa juhlissa.
Jaon jälkeen liitytään ylioppilaiden
soihtukulkueeseen, johon kannattaa
varata mukaan valkolakki, rukkaset,
kynttilä ja termarillinen kuumaa glögiä.
KALAKUKKOKARONKKA:
SOL:in
järjestämä lauluilta, jonne jokainen voi
säveltää omankappaleensa. 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: SavOn vuosijuhlissa
tanssittava tanssi, helpompi kuin
wienervalssi
ja
reippaasti
urheilullisempi.
Hiostavasta
puvuntakista kannattaa suosiolla
luopua ennen tanssia.
KIIVIS: Konttaamaan oppinut/opetettu
osakuntalainen, eli yli 1 2 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
Katja Kastarinen.
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: Soittaa levyjä
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.
NARIKKABILEET: 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 piimäkaapintäytenä,
isäntä organisoi.
ROKOKOOHUONE:
Neuvoston
kokoontumispaikka, hienosti kalustettu
huone funkkiksen vieressä. Sisään
pääsee vain virkailija-avaimella.
SAVO-TIEDOTUS:
Sähköpostilista,
jolle liittymällä saat postilaatikkoosi
kaikki tärkeät tiedot tapahtumista ja
pysyt muutenkin ajan tasalla. Ei mitään
roskapostia, liity heti!
SENIORI: 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 Cinderellan meriaamiaiseen.
Tunnetaan myös jatkojenjatkojen
jatkoina.

SITSIT: Pöytäjuhlat, eli ennen biletystä
aterioidaan (lähes) sivistyneesti.
SJUKHUSOMRÅDE: Parkering endast
för laboratoriets personal. Ks.
Piimäkaappi.
SUSJ: Osakunnan oma lehti, ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Päätoimittajana
vuonna 201 5 häärää Linda Lindström.
TALAKKUNAT: Jokavuotiset juhlat,
joissa piimä roiskuu ja tirripaisti tirisee.
TERVAHÖYRY:
Tunnetaan
tuttavallisemmin
nimellä
Tervis.
Jokakesäinen, viikonlopun kestävä
risteily Savon vesillä. Hyvä tsänssi
bongata myös jo valmistuneita
osakuntalaisia. Maine kiirinyt Ruotsiin
ja Viroon asti. Muista varoa haukea!
TOIMINNANJOHTAJA:
Hoitaa
osakunnan käytännön toiminnan
koordinoinnin ja toimintakalenterin
ylläpidon, tilojen varausasiat, huolehtii
jäsen- ja avainrekisteristä, sekä
kaikesta muusta, mitä ei muiden
virkailijoiden tehtäviin kuulu. Hoitaa
virkaansa kaksi vuotta.Toimintaa
johtaa tällä hetkellä Arto Niemi.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään
tultaessa vasemmalla. Pyhitetty
virkailijoiden viranhoidolle,kaipaa aina
siivousta.
ULKOJÄSEN:
Ei-yliopistolainen
osakuntalainen, esimerkiksi teekkari.
Ulko-etuliitteestä huolimatta ihan
varsinaisen jäsenen veroinen!
ULKOSEURAKUNTALAINEN:
savOlainen.
Tunnetaan
lempinimellä viäräuskoinen.

Eimyös

VINNI: SavOn kerhotilat Uudella
ylioppilastalolla,
osoite
Mannerheimintie 5 A, ylin kerros.
Olohuoneesi Helsingissä.
VIRKAILIJA:
Omistaa
virkailijaavaimen ja maksaa siitä hiellä.
Valitaan marras- ja toukokuussa,
huolehtivat Vinnin asioista ja
osakuntalaisten viihdyttämisestä.
VUKSI: Osakuntaperheen vaaveli,
ensimmäisen vuoden opiskelija.
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 teidän
päänne
menoksi
keksii
vuksitoimikunta. Tänä vuonna teitä
kaitsee Riina Puttonen.
VUOSIJUHLA: Tärkein juhla on kerran
vuodessa. Ruoka on gurmeeta, seura
kultturelliaja ilmapiiri hienostunut,
ainakin alkuillasta. Kauniita naisia ja
komeita miehiä ykköset yllä. Jatkot
kestävät aamuun asti.
WAPPU: En muista.
WÄRMLANDS NATION: Ystävämme
Ruotsin Uppsalassa, Linköpingissä ja
Lundissa.
YLEISKOKOUS: Osakunnan päättävä
elin, kokoontuu kerran kuukaudessa
maanantaisin. Nautitaan kahvia ja
pullaa sekä päätetään asioista. Vinnin
juhlasalissa, tule mukaan ja vaikuta!
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