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Kuraattorilta
Tervehdys uusi opiskelija eli vuksi! Ja lämpimästi tervetuloa Savolaisen Osakunnan iloiseen menoon mukaan! Olet liittynyt jäseneksi
yhteen Helsingin yliopiston viidestätoista osakunnasta, ainutlaatuiseen opiskelijayhteisöön,
joka löytyy vain Helsingin yliopistosta! Me
SavOlaiset jaamme tilat yhdessä Varsinaissuomalaisen osakunnan kanssa uuden ylioppilastalon ylimmässä kerroksessa Vinnillä, josta
toivottavasti muodostuu sinullekin oman olohuoneen kaltainen paikka. Olohuone jossa
voit viettää aikaa ja harrastaa muiden osakuntalaisten kanssa ja tutustua opiskelijakulttuurin
saloihin ja perinteisiin erilaisissa tapahtumissa
ja juhlissa.
Savolainen osakunta on yli satavuotias järjestö, jonka vuoteen kuuluu mm. erilaisia sitsejä, yli 125-vuotias huumorin ja musiikin kyllästämä Talakkunajuhla, arvokas mutta myös
riehakas vuosijuhla ja osakunnan kanta-alueelle suuntautuva kesäretki Tervis, jossa osakuntalaiset pääsevät seilaamaan tervahöyrylaivoilla ympäri maakuntaa. Osakunnan viikoittaista
perustoimintaa ovat erilaiset kokoukset, osakuntaillat, joissa osakunnan kerhot esittelevät
toimintaansa, ja viikoittaiset Savolaisen Osakunnan laulajien (SOL) kuoro- ja Savolaisen
Osakunnan Soitannallisen Seuran (SOSSu) orkesteriharjoitukset. Ja jos osakunnalta ei löydy
ohjelmaa juuri sinulle, niin voit sitä myös itse
järjestää! Osakunnalta löytyy myös erityisesti teille, vukseille, suunnattua ohjelmaa mm.
vuksisitsit ja – päivälliset, SavO Survival vuksi-

suunnistus, itsenäisyyspäivän juhla, jossa jaetaan uusille jäsenille osakuntanauhat ja vuksimajurin järjestämiä erilaisia ekskursioita, jotka
toivottavasti helpottavat muuttoa Helsinkiin.
Lisäksi osakunnalla on lukuisia erilaisia juhlia
mm. osakunnan kuoron järjestämä kalakukkokaronkka keväällä ja osakunnan avajaiset niin
syys- kuin kevätlukukausien alussa.
Osakuntalaisten ikähaitari on noin 18–30
vuotta ja jäseniämme löytyy lähes kaikista
pääkaupunkiseudun korkeakouluista. Suurimmalla osalla juuret ovat vahvasti Savossa, mutta joukkoon mahtuu myös muualta
tulleita savolaistuneita opiskelijoita. Osakunnan suuri rikkaus on sen jäsenistön kirjavuus,
avoin poikkitieteellinen ilmapiiri, jossa yhdessä toimivat niin kauppatieteilijät, fyysikot kuin
humanistitkin. Osakunta on siis oiva paikka
laajentaa yleissivistystä keskustelemalla eri
tieteenalojen edustajien kanssa ja kuulla mitä
kaikkea eri tieteenalat voivatkaan pitää sisällään.
Itse olen liittynyt osakuntaan vuonna
2005 ensin ulkojäseneksi ja vuonna 2006 varsinaiseksi jäseneksi. Olen kotoisin Kuopiosta
ja pääaineenani opiskelen historiaa. Tällä hetkellä toimin osakunnan kuraattorina, neuvoston eli hallituksen puheenjohtajana. Minun
pitäisi tietää miten kaikki osakunnassa toimii,
joten jos sinulla on ihan mitä tahansa kysyttävää voit esittää kysymyksesi minulle. Olen
toiminut osakuntaurani aikana lukuisissa eri viroissa ja saanut paljon uusia ystäviä, asunnon,
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matkustanut ulkomailla ja nauttinut lukuisista
juhla- ja kulttuuritilaisuuksista joihin en todennäköisesti olisi päässyt osaksi ilman osakunnan jäsenyyttä.
Helpoiten osakuntaan pääsee tulemalla
paikalle. Savo-tiedotus, osakunnan nettisivut
ja facebook toimivat pääasiallisina tiedotuskanavinamme. Ei kannata lannistua, jos kiivikset eivät muista nimeäsi heti ensimmäisen
tapaamisen jälkeen, me haluamme oppia

tuntemaan sinut ja toivomme toki, että viihdyt
osakunnalla kanssamme! Emäntä ja isäntä kaipaavat aina järjestysapua ennen juhlia, joten
ilmoittaudu rohkeasti mukaan ja tule osaksi
osakuntaa!

Jaana Auvinen
kuraattori

Hei vuksi!
Se että luet tätä, kertoo siitä että ainakin harkitset lähteväsi mukaan Savolaisen osakunnan
toimintaan. Voin vakuuttaa sinulle, että olet
oikeassa suunnassa. Mitä tarjottavaa osakunnalla sinulle olisi? Siihen kysymykseen en kunnolla voi vastata, mutta voin kertoa, mitä osakunta minulle on antanut.
Itse olen suhteellisen tuore jäsen. Olen
kuitenkin jo neuvostossa, jonne päädyin lähes
kylmiltäni. Sinne minut sai innostettua eräs
ihanan aurinkoinen osakunta-aktiivi. Virkailijaksi lähteminen oli hyvä valinta, pääsin heti
mukaan osakunnan ’ytimeen’ vaikka olenkin
vielä aika-ajoin vähän pihalla monista asioista.
En liittinyt osakuntaan heti yliopiston
aloittaessani. Ainejärjestön toiminta ilmaisi
mukaansa lähes automaattisesti jo tutorkierroksella. Meillä on pieni, tiivis porukka, ja
olemme sen kanssa saaneet kokea onnistumisen elämyksiä, kun yhdessä vaiheessa jo lähes
kuolemaisillaan oleva toiminta on saatu aivan
uuteen nousuun. OKL:n järjestöjen tapahtumat ovat kuitenkin, no, loppujen lopuksi aina
aika samanlaisia. Kuulin fuksivuoden kuluessa
joiltain kavereiltani, kuinka hauskaa heillä oli
ollut osakuntien tapahtumissa. Aloin sitten
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miettiä itsekin, olisiko minunkin ehkä sittenkin
pitänyt liittyä osakuntaan..
Kalenterini on aika täynnä ja melko usein
joudun priorisoimaan menojani. Koitan kuitenkin ehtiä osakunnan juhliin aina kun mahdollista – sekä tietysti kokouksiin. Osakunnan
poikkitieteelisyys tuo mukanaan virkistäviä näkökulmia erilaisilta ihmisiltä. Juhlissa on ’kunnollinen meno’ joka jatkuu aamuun asti.
Kerhojen toimintaan en ole vielä ehtinyt
osallistua, mutta nyt syksyllä siihenkin toivottavasti järjestyy tilaisuus. Ehkä näen Sinutkin siellä. Lämpimästi tervetuloa mukaan
SavOon!

Laura Takkunen
neuvos

La 14.9. Matka maailman ympäri
80 päivässä
Phileas Fogg -maraton, jossa voit tutustua
osakunnan toimijoihin, tiloihin ja viettää iltaa
rennosti osakunnalla.
Ma 16.9. Osakunnan kokous
Tule vaikuttamaan osakunnan toimintaan!
Emäntä loihtii kokousväelle pikkupurtavaa ja
kokouksen jälkeen voit rentoutuvat osakunnan sohvilla ja parantaa maailmaa.
La 21.9. Osakuntalaitoksen 370-
vuotisjuhla Vanhalla Ylioppilas-talolla
ja jatkot Hämäläis-Osakunnalla
Syksyn suurimmat juhlat joiden jatkoille kannattaa tulla! Hämäläis-Osakunta täyttyy juhlivista ylioppilaista ja bileet jatkuvat taatusti pitkälle sunnuntain puolelle. Yhteislähtö jatkoille
osakunnalta.
Ti 24.9. Vierailu Fazerin tehtaalle
Perinteinen vierailu Fazerin tehtaalle Vantaalle. Tältä exculta ei tarvitse lähteä tyhjin käsin,
sillä Fazer lahjoittaa kaikille vierailijoille pienen
lahjakassin. Ja totta kai tehtaalla saat syödä
karkkia niin paljon kuin jaksat!
Pe 27.9. Tutustu Helsinkiin
raitiovaunulla
Mistä kulkee 2, 3, 4, 6, 7A, 7 B, 9 ja 10? Raitiovaunuseikkailu Helsinkiin.
La 28.9. SavO Survival-vuksisuunnistus ja osakunnan kauden
avajaiset Vinnillä
Tervetuloa tutustumaan osakunnan toimintaan
leikkimielisessä vuksisuunnituksessa. rasteina
toimivat osakunnan keskeiset asuntokohteet
AKT, RLT ja Helmilä. Illalla osakunnan syyskauden avajaiset, eli BILEET!

Syksyn
tärkeät
päivämää
rät

La 5.10. Ikea –excu
Tarvitseeko opiskelijaboksisi sisustus piristystä? Yhteislähtö Ikeaan, josta voit hankkia lähes
kaiken tarvitsemasi.
Ma 7.10. Osakunnan kokous
Tule vaikuttamaan osakunnan toimintaan!
Emäntä loihtii kokousväelle pikkupurtavaa ja
kokouksen jälkeen voit rentoutuvat osakunnan sohvilla ja parantaa maailmaa.
La 12.10. Vuksisitsit
Tervetuloa tutustumaan osakuntalaiseen pöytäjuhlakulttuuriin! Näillä sitseillä opit kuinka
skoolataan oikeaoppisesti ja mitä huudetaan
laulun päätyttyä. Ja nämä juhlat ovat vukseille
ILMAISET!
Ma 4.11. Osakunnan kokous
Syksyn tärkein yleiskokous! Tässä kokouksessa valitaan kaikki toimijat seuraavalle vuodelle. Kannattaa tulla paikalle, jos haluat päästä
helposti mukaan toimintaan! Tarjolla kahvia ja
pulla, kuten kaikissa muissakin kokouksissa.
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La 9.11. Sarvijuhlat yhdessä
Karjalaisen osakunnan kanssa
Taas on aika savolaisten ja karjalaisten kokoontua yhteisen sarven ääreen nauttimaan
sarven loppumattomasta sisällöstä. Tänä
vuonna juhlia vietetään jälleen Savolaisella
osakunnalla ja Karjalaiset tuovat sarven taas
vuodeksi meidän luoksemme. Vaikka et juomasarvesta olisi ennen mitään kuullutkaan,
niin tule mukaan sitsaamaan ja selvittämään
mistä oikein on kyse.

Su 24.11. Talakkunasillis
Jos juhlista on selvitty, niin nautitaan emännistön valmistamaa herkullista brunssia. Toki
ennen sillistä täytyy käydä myös Kappelissa
aamukahvilla.

La 23.11. Talakkunat
Tehhään sitä mitä aena ennennii Talakkunoessa eli kokkoonnuttaan yhessä naattimmaan
hienosta kapituljn juhlasousta. Puater tai Muaterj pittää parjtuntisen suarnan männyttä vuotta muistellen ja suattaapa se kastruaattikuoroki lukkarin joholla laalella. Ohjelman jäläkeen
naatiskellaan puulusikoella talakkunapuuroo
ja tirripaestia piimän ja muunnii juoman kanssa. Hilipeille jatkoloelle männään tok Vinnille,
osakuntalaesten ommaan paekkaan Uuvella
Yljoppilastalolla illan jatkeeks. Osakunnan
syksyn pääjuhla.

Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja
osakuntanauhojen jako
Osakuntaa juhlistaa Suomea omalla juhlalla,
jossa jaetaan myös uusille jäsenille osakuntanauhat. Tämä on vuoden ainoa tilaisuus, jossa
osakuntanauhan voi saada! Glögin jälkeen
osakuntalaiset suuntaavat perinteiseen ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

Ma 2.12. Osakunnan kokous
Tule vaikuttamaan osakunnan toimintaan!
Emäntä loihtii kokousväelle pikkupurtavaa ja
kokouksen jälkeen voit rentoutuvat osakunnan sohvilla ja parantaa maailmaa.

Ma 9.12. Osakunnan puurojuhla
Osakunnan puurojuhlassa lauletaan vukseja
suohon ja jännätään kuka maa mantelin.

Kaikista tapahtumista saat lisätietoa seuraamalla osakunnan nettisivuja,
fb-feediä tai liittymällä savo-tiedotus sähköpostilistalle.

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@helsinki.fi sähköpostiviesti, jonka sisältönä (ei otsikkona) on seuraava rivi:
subscribe savo-tiedotus
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Facebook
Savolaisella osakunnalla on myös oma Facebook-yhteisö, mistä voi bongailla tuttuja.
IRC
#vinni on osakunnan jäsenten virtuaalinen
olohuone IRCnetissä.
Nettisivut
Löytyvät osoitteesta
http://savolainen.osakunta.fi

Näin liityt osakuntaan
Osakuntaan voit liittyä tekemällä seuraavat
kohdat 1 ja 2:
1. Maksa osakunnan jäsenmaksu
12 €, joko
(a) Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai
(b) osakunnan tilille OKO FI89 5800 1320
0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002.
2. Käy kirjautumassa osakuntaan
Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla maanantaisin klo
16.30–18 tai syyskuun aikana vuksivastaanotoilla tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–18.00.
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.

Savolaisen osakunnan jäsenedut
• Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen
harrastus-, kulttuuri-, urheilu sekä v apaaajan 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.

Asuntoja savolaisille!
Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö tarjoaa lähellä keskustaa (Koskelassa ja
Vallilassa) sijaitsevia vuokriltaan edullisia asuntoja savolaisille tai sellaisiksi
itsensä tunteville opiskelijoille. Asunnot ovat ensisijassa tarkoitettu Helsingin yliopistossa opiskeleville Savolaisen osakunnan jäsenille, mutta myös
muissa korkeakouluissa ka ylioppilaspohjaisissa koulutusohjelmissa opiskelevat voivat hakea.
Perusasumisaika on neljä vuotta
(tai valmistumislukukauden loppuun).
Jatkoaikoja voivat opiskelijat rajoituksetta hakea vuodeksi tai kahdeksi
kerrallaan. Varsinaiset hakuajat ovat
keväällä 1.–31.3. sekä kesällä 1.–31.7.
Kesällä haku on tarkoitettu erityisesti juuri opiskelemaan tuleville. Myös
hakuaikojen ulkopuolella voi laittaa
hakemuksen vetämään. Hakuaikojen
ulkopuolella jätetyt hakemukset päätyvät jonon jatkoksi. Jonossa olevaa
hakemusta tulee päivittää jokaisen
virallisen hakuajan yhteydessä, jos
haluaa, että hakemus säilyy jonossa.
Lisätietoja säätiön vuokra-asunnoista
saat osoitteesta:http://savolainen.
osakunta.fi/?q=asunnot
Samasta osoitteesta löytyy myös asukkaille tärkeää informaatiota kuten
asuntoloiden järjestyssäännöt ja asukasinfo sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Terveisin,
Annamari Oittinen
Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön
asuntola-asiamies
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Tere och
hejdå vuksi!
Tiesitkö että osakunta on hyvä paikka myös
kansainvälisten suhteiden luomiseen ja naapurikulttuureihin tutustumiseen. Osakunnallamme on nimittäin peräti viisi ystävyysjärjestöä ulkomailla: kaksi virossa ja kolme ruotsissa.
Ystävyysjärjestömme kutsuvat kukin meidät kylään pari kertaa vuodessa. Osakunnan
tukemille matkoille ei ole taloudellista kynnystä lähteä ja mukaan saa ottaa jonkun kaverin
osakunnalta, tai vaikka useammankin. Vaikka
Viro ja Ruotsi olisivatkin jo tuttuja matkakohteita, näiden naapurimaiden opiskelijakulttuureissa on paljon uutta ihmeteltävää suomalaiselle opiskelijalle. Vai oletko käynyt tutustumassa virolaisten salaisiin sisar- ja veljesseremonioihin tai ruotsalaisten hirvijahtijuhlaan?
Ystävyysjärjestöjemme edustajiin voi toki tutustua kotimaassakin. Joka vuosi ainakin
vuosijuhlaan ja tervehöyryristeilylle saapuu
edustajia ulkomailta. Rohkeasti vain juttelemaan, niin oppii millaisia juhlia ja muuta toimintaa opiskelijat järjestävät Suomen kamaran ulkopuolelta. Rohkeimmat vuksitkin voitte
ottaa edustajan tai pari kotiinsayöpymään esimerkiksi vuosijuhlaviikonlopun ajaksi. Silloin
ei ainakaan tutustumismahdollisuuksien puute ole esteenä.
Mikäli haluat tämänkin lisäksi parantaa
tuntemustasi pohjoismaisesta opiskelijaelämästä tai mielit lisää ulkomaalaisia Facebook
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kavereita, voit lähteä mukaan Internordisk
Student Möte -tapahtumaan, eli INSsiin. Siellä suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset opiskelijat tapaavat toisensa yhteisten
työpajojen ja hauskanpidon merkeissä. Seuraava tapahtuma järjestetään Lundissa jo vuksivuotesi aikana!
Eikö tämäkään riitä? Ei hätää! Osakunnalla ja sen senioreilla on yhteinen kansainvälisten asioiden toimikunta, joka järjestää erilaisia
matkoja ja muuta kansainvälistä kivaa. Suhteellisen nuori toimikunta on ehtinyt järjestää
vasta yhden matkan Viroon ja yhden Ruotsiin,
mutta kauemmaksi voidaan lähteä. Vinkkejä
voi antaa KV-sihteerille (savo-amici@helsinki.
fi). Mikään ei ole mahdotonta.
Älä siis enää jää kotisohvalle lojumaan,
vaan lähde mukaan reissaamaan. Tuliaisiksi
saat monta mukavaa muistoa, kasan uusia kavereita ja mahdollisesti jotain muutakin.

Riikka Ruuth
toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
savo-amici@helsinki.fi,
http://savolainenosakunta.fi/?q=osakuntaystavyysjarjestot

Kerhot
Kiinnostaisiko laulaa kuorossa tai soittaa orkesterissa, syödä, juoda ja tanssia myöhään
yöhön (tai seuraavaan aamuun), katsoa leffaa,
pelata lautapelejä tai vaikka kokeilla jotain
hurjaa yhdessä muiden samanmielisten tyyppien kanssa? Kaikkea tätä ja paljon enemmän
voit tehdä Savolaisessa osakunnassa!
Osakunta tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia niin rentoon hengailuun kuin aktiivisempaankin harrastamiseen hyvässä porukassa.
Osakunnan kuoro SOL ja orkesteri SOSSU
harjoittelevat kerran viikossa ja keikkailevat
ahkerasti ympäri Suomea ja ulkomaillakin.
Osakunnan kerhot järjestävät monipuolista
toimintaa mm. osakuntailtoihin sekä ekskursioita erilaisiin tapahtumiin ja paikkoihin osakuntalaisten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Kokeile kaikkea kerran -kerhon kanssa
on esimerkiksi vietetty päivää RAX:issa, osal-

listuttu kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin
ja käyty pelaamassa megazonea. Osakunnan
elokuvakerho, Viliminkippeet, on omistautunut huonoille elokuville ja kerhon tilaisuuksissa katsellaankin toinen toistaan kehnompia
filmiteollisuuden aikaansaannoksia.
Tervetuloa iloiseen osakuntaporukkaan
tekemään opiskelijaelämästä vielä himpun
verran hauskempaa!

Seila Pihanurmi
neuvos

Lisää osakunnan kerhoista voit lukea
osoitteesta:
http://savolainen.osakunta.fi/?q=kerhot
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SOL
SOL eli Savolaisen Osakunnan Laulajat on
osakunnan oma sekakuoro, joka harjoittelee
torstaisin kello 18-21 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 2010 lähtien toiminut Dani
Juris. Vuonna 2012 SOL täyttää 80 vuotta ja
keväkauden kruunasi juhlakonsertti ja vuosijuhlat. Juhlavuosi jatkuu myös syyskaudella,
pidämme mm. yhteiskonsertit Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoron kanssa Turussa
ja Helsingissä sekä kierrämme Etelä-Savossa.
Keväällä 2013 suunnitelmissa on ulkomaanmatka ja konserttikiertue.
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 6.9. ja 13.9. Vinnillä. Koelauluihin tulee ilmoittautua etukäteen Danille sähköpostitse osoitteeseen djuris@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!
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Lyseo-kerho
Idea Lyseo-kerhosta syntyi kolmen Kuopion
Lyseon lukion alumnin lyötyä viisaat (tai tapahtumahetkellä hieman vähemmän viisaat)
päänsä yhteen eräiden osakuntajuhlien jatkoilla.
Virallisesti kerhon tarkoitus kuuluu näin:
”Kuopion Lyseon positiivinen oppimisen ilmapiiri innoittaa kerholaisia. Lyseo-kerhon
tarkoitus onkin siten edistää jäsentensä elinikäistä oppimista excursioiden ja esitelmien
muodossa, sekä muilla asianmukaisilla tavoilla. Kerholaiset osallistuvat myös mahdollisuuksien mukaan Kuopion Lyseon tapahtumiin ja pitävät yhteyttä koulun henkilökuntaan
ja opiskelijoihin.” Emme suhtaudu kerhon
tarkoitukseen turhan ryppyotsaisesti – esimerkiksi Sigma-dvd:n katselu osoittautui vallan
hyväksi viihteeksi saunaillan yhteydessä, ja samalla tuli palautettua mieliin muutama unohtunut laskusääntö.
Kerho järjestää vuoden aikana kaksi osakuntailtaa (keväällä teemana oli Speden spelit) ja mahdollisuuksien mukaan muitakin illanviettoja. Lisäksi järjestämme ekskursioita,
joista yhden on tarkoitus suuntautua johonkin Kuopion Lyseon tapahtumaan, kuten Lyseo-päivään, joulukirkkoon tai grillijuhlaan.
Lyseo-kerhon yhtenä tavoitteena on yhdistää entisiä lyseolaisia – kaikki Kuopion Lyseon kasvatit ovat siis tervetulleita joukkoomme.
Tärkein tavoitteemme on kuitenkin mukava
yhdessäolo ja hauskanpito osakuntalaisporukassa, joten kaikki uudet osakuntalaiset koulutaustaan katsomatta ovat erittäin tervetulleita
mukaan kerhoon ja sen toimintaan. Muu kuin
lyseolaistausta ei ole kerhon jäsenyydelle este
– eikä edes hidaste!
Stay tuned – Lyseo-kerho ilmoittelee toiminnastaan savo-tiedotuksen kautta.
Voit myös olla yhteydessä puheenjohtaja
Kiira Happoseen, kiira.happonen@alumni.
helsinki.fi.
Etsimme myös uusia virkailijoita jatkamaan toimintaa entisten valmistuttua!

Väljaeka
Savolaisen Osakunnan esittävän taiteen kerho Väljaeka perustettiin suureen teatterinnälkään keväällä 2007. Kerhon tarkoitus on tarjota
Savolaisen Osakunnan jäsenille mahdollisuus
osallistua teatterin tekemiseen ja yleensäkin
esittävään taiteeseen. Perusajatuksena on pitää yllä osakunnan esittävän taiteen kulttuuritarjontaa. Väljajan parissa saattaakin päästä kokeilemaan erilaisia ilmaisukeinoja, kuten improvisaatiota, näyttelemistä, elokuvan tekoa tai
vaikkapa sirkusta.
Vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi
osakuntailtaa, joissa kuka tahansa voi tulla kokeilemaan esimerkiksi improvisaatiota, stand
upia, elokuvan tekoa tai jotakin muuta esittävän taiteen muotoa. Lisäksi saatetaan järjestää
excursioita teatteriin, oopperaan, spekseihin
tai vaikka dance marathoniin.
Kerhon suurin spektaakkeli tähän mennessä on ollut musiikkinäytelmä Tahdon olla sulle
hyvin Iso-D, joka esitettiin syksyllä 2009. Mikäli
kiinnostusta löytyy, voidaan aloittaa uuden esityksen suunnittelu – joko suuremmassa tai pienemmässä mittakaavassa. Muiden osakuntien
kanssa on myös suunnitteilla yhteinen speksi,
johon innokkaat voivat myös mennä mukaan
mikäli projekti lähtee kunnolla käyntiin.
Lisätietoja saa kerhon puheenjohtajalta
osoitteesta riikka.ruuth@helsinki.fi. Myös uusia ideoita ja vapaaehtoisia otetaan mieluusti
vastaan.

Viliminkippeet
Viliminkippeet haluavat tuoda esille ympäristölleen valtavirrasta poikkeavaa kuvallista kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnan
kohteita olivat Jack Palance sekä Charles Bronson. Sukupolvenvaihdoksien myötä keskiöön
kuitenkin nousivat epänormaalit tahi tahattoman kehnot tekeleet. Viliminkippeiden osakuntailloissa katsellaan B-luokan helmiä napostelun ja seurustelun lomassa. Keväisin järjestetään myös kerhon vuosijuhla Karlojaiset.

Juristikerho Momentti
Enää ei pidä paikkaansa, etteikö Savolaisella Osakunnalla olisi omaa juristikerhoa. Juristikerhomme Momentti aktivoitui uudelleen vuosi sitten, ja kaikki uudet oikkislaiset
ovat tervetulleita jäseniksemme. Tarjoamme
oikkislaisille mahdollisuuden viettää aikaa
osakuntalaisten juristien kanssa, järjestämme excuja ja kehitämme kaikenlaista hauskaa
tekemistä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on
ainakin kirjaston perustaminen ja erilaisten
tapahtumien, kuten saunailtojen, järjestäminen. Myös vanhat Momentin jäsenet ovat lupautuneet olemaan mukana kerhon toiminnassa, joten myös vanhempaa oikeudellista
osaamista on kerhossamme mukana. Olette
tervetulleita tutustumaan kerhomme toimintaan, tutustumisilta järjestetään syksyn aikana.
Siitä tiedotamme tarkemmin myöhemmin savo-tiedotus-listalla, joten muista liittyä listalle.
Lisätietoja kerhon toiminnasta tai käytännön
asioista saa myös lähettämällä mailia osoitteeseen miikka.timonen@gmail.com.
Ps. Kaikille oikkareille isot onnittelut sisäänpääsystä. Nähdään syksyllä. Terveisin:
Miikka Timonen, Momentin pj.

Sossu Ballet
Sossu Ballet, eli Kela, eli SOSSun tanssiryhmä
ei virallisesti ole kerho, vaan toimii SOSSun
yhteydessä. Oma lippu silti löytyy. Tanssitaito ei ole vaatimuksena, vaan hyvä meininki
riittää. Harjoitusten määrä ei päätä huimaa,
sillä niitä ei ole vuoden ympäri, vaan ennen
keikkoja. Koreografiat tehdään itse, jotta ne
ovat sopivia upean tanssiryhmämme tasolle.
Esiintymään pääsee ainakin kahdesti vuodessa SOSSun konserteissa, ja lisäksi voi lähteä
orkesterimme mukana jopa Ruotsiin asti tanssimaan.
Jos olet innokas tanssimaan tai tekemään
koreografiaa, niin laita viestiä osoitteeseen
riikka.ruuth@helsinki.fi
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Kokeile Kaikkea Kerran -kerho
Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon (KoKaKeKe
tai Kokis) tehtävä on auttaa osakuntalaisia
kokeilemaan asioita, joita he eivät ole vielä ehtineet, osanneet tai uskaltaa kokeilla.
Kerho pyrkii madaltamaan kokeilemisen
kynnystä tarjoamalla sosiaalista, tietotaidollista ja joskus taloudellista tukea järjestämällä ekskursioita mitä erilaisimpiin kohteisiin.
Tavoitteena on kokeilla kaikkea edes
yhden kerran, tyydyttää uteliaisuutta sekä
murtaa samalla ennakkoluuloja. Toteutuneita tapahtumia ovat mm. soitinten kokeiluilta, Megazone-ekskursio ja hiihtoesteratsastuskokeilu.
Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat
ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi. Kerho tarjoaa resurssiensa rajoissa apua
unelmiesi kokeilun onnistumiseen!

SOSSu
SOSSu – Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura. Vinnin oma filharmonia, joka on niittänyt mainetta ympäri maailmaa,
mm. Anttolassa ja Linköpingissä. Soittajistossa on eritasoisia orkesteri instrumentin
taitajia ja lisää suostutaan ottamaan kaikille
pakollisen Tikka-koesoiton jälkeen. (Tätä
ei tosin kukaan ole vielä tainnut siitä huolimatta suorittaa). Ohjelmistosta löytyy niin
Sibeliuksen Finlandia kuin Black Sabbathin
Paranoid.
SOSSun löytää kun suunnistaa ääntä
kohti Vinnille tiistaisin klo 18–21. Ei hassumpi orkesteri, joka matkaa taas toukokuussa orkesterifestareille Ruotsinmaalle.
Tahtipuikkoa heiluttaa vuonna 2012 
Aino Virén eli Lassie. Tule ja kokeile!
Kotisivut:
http://savolainen.osakunta.fi/?q=kerhotsossu
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Vuksistipendi
Savolaisen Osakunta jakaa
vuksistipendin!
Savolainen Osakunta jakaa yhden
vuksistipendin ensimmäisen vuoden
osakuntalaiselle, joka osoittaa aktiivisuutta ja innostusta osakuntaa ja sen
toimintaa kohtaan. Stipendiä ei haeta
erikseen vaan se jaetaan kunniamerkki- ja palkintolautakunnan päätöksellä
aktiivisimmalle uudelle osakunnan jäsenelle. Vuksistipendi jaetaan Savolaisen
Osakunnan vuosijuhlassa.

Osakuntakielen
AAMUSAUNA: Isompien juhlien jälkeinen lämminhenkinen
tilaisuus useimmiten Uuden ylioppilastalon pohjakerroksessa,
jossa erityisenä plussana lämmitetty lattia (ihana torkahtaa). Katso myös “jatkot”.
AIRUT: Edustaa osakuntaa pukeutuneena nauhaan (+vaatteisiin), kulkueessa lipun edessä
ja/tai takana. Näyttää kauniilta myös esim. oven pielessä.
Yleensä sekavassa tilassa jälkeen
puolenyön.
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!

AVAIN: Voit lunastaa avaimen
Vinnille panttia vastaan, erittäin
hyväksi havaittu mm. tullessa
aamuyöstä juhlimasta, kun yksikään bussi ei enää kulje. Funkkishuoneen sohvat ovat hieman
kovat, mutta siistit, huopia on
kaapissa. Poikkea myös luentojen välillä kahvikupilliselle!
EDARI: HYY:n edustajisto, vastannee “yliopiston eduskuntaa”.
Tällä hetkellä ainejärjestöläisvaltainen, seuraavan kerran voimasuhteet voivat muuttua syksyllä
2012. Muista äänestää!
EMÄNTÄ: Osakuntalaisten oma
muumimamma. Leipoo, kokkaa,
siivoaa, käy kaupassa, nakittaa,
kiroilee… Valitaan aina puoleksi
vuodeksi kerrallaan, tänä syksynä virassa Iina Ruuskanen. Käy
ilmoittautumassa apuemännäksi,
et tule katumaan!
FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille. Tämä perinteikäs tervehdys
lausutaan juhlissa yhteislaulun
jälkeen vastauksena kiivisten toteamukseen “Smol nis”. Kiljaise
kovaa ja korkealta, tarkoitus on
lähinnä kiduttaa lähietäisyydellä
olevia kiiviksiä.
FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen ystävyyskorporaatiomme.
Koostuu vain miesjäsenistä (huh
huijaa!).
FUNKKIS: Se huone Vinnillä,
jossa on sohvat, telkkari, videot
ja singstar.

ABC
HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet osakunta-aktiivit palkitaan
vuosien uurastuksen jälkeen
vuosijuhlissa hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää osakuntanauhaan.
HUVIPIÄLLIKKÖ: Järjestää ohjelmaa ja huvitusta juhliin ja tapahtumiin, mukaan pääsee liittymällä huvitoimikuntaan!
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Sekä osakuntien että
aine- ja muiden järjestöjen kattojärjestö.
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
puhetta
yleiskokouksissa.
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 jokapäiväisen
elämämme juomapuolen, järjestää bileitä ja toimii tirehtöörinä
siivous- ja remonttitalkoissa. Virka kestää puoli vuotta, tänä syksynä vuorossa Antti Ruuskanen.
Ilmoittaudu pikimmiten apuisännäksi, et tule katumaan!
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ITSENÄISYYSPÄIVÄ: 6.12.
tietenniin. Suuri päivä vukseille,
tuolloin teidät virallisesti hyväksytään 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:
SOLlin järjestämä lauluilta, jonne
jokainen voi säveltää oman kappaleensa. Tarjolla tietysti myös
kalakukkoa!
PIIMÄNKANTO: Step-aerobikkiä Vinnin rappusia ylös piimäkori kädessä, pitää piimäkaapin
täytenä, isäntä organisoi.
KARLOJAISET: Viliminkippeitten vuosittainen pöytäjuhla.
Ö-luokan elokuvia, teemaan sopivaa A-luokan ruokaa ja hurttia
huumoria. Älä jätä väliin, 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
12 kk osakunnan lattioita kuluttanut perheenjäsen. Nimikkeesi osakunnalla vuksivuoden jälkeen.
KONFERENSSI: Pöytäjuhlat saattavat keskeytyä hetkeksi
tärkeiden neuvottelujen takia.
Muistathan siis täyttää taskumattisi jo kotona!
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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 Jaana
Auvinen.
LAULUKIRJA: Viisuja pöytäjuhliin, oman kappaleen voit ostaa
toimistosta.
MATRIKKELI: Se iso kirja, johon sinäkin raapustit nimesi ensi
kertaa osakunnalla käydessäsi
(tosin vain jos opiskelet Helsingin yliopistossa). 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 ylös. Miehillä
oikealla, naisilla vasemmalla olkapäällä.
OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry. Hoitaa osakuntien yhteisiä asioita ja järjestää yhteisiä
tapahtumia.
PIIMÄKAAPPI: Isännän vastuulla on, että kaapissa on aina erilaisia piimälaatuja osakuntalaisten
tarpeisiin. Myös holittomia.
ROKOKOOHUONE: Neuvoston kokoontumispaikka, hienosti
kalustettu huone funkkiksen vieressä. Sisään pääsee vain virkailija-avaimella.
SARVI: Komea juomasarvi, jota
ei raaskittu puolittaa Savo-Karjalaisen osakunnan kahtiajakautumisen myötä, vaan joka on nyt
yhteisomistuksessa kummallakin
osakunnalla aina vuoden kerrallaan. Alkuperäinen sarvi varastettiin, mutta onneksi SavOn vanha isännistö hommasi uuden.
Sisältö ei lopu koskaan; resepti
salainen. Muista juoda varovasti,
sarvi juttelee mielellään!
SAVO-TIEDOTUS: Sähköpostilista, jolle liittymällä saat postilaatikkoosi kaikki tärkeät tiedot
tapahtumista ja pysyt muutenkin
ajan tasalla. Ei mitään roskapostia, liity heti!

SAVO-SURVIVAL: Vuksisuunnistus, eli hilpeän megaupea
tapahtuma, jossa pääset tutustumaan paremmin muihin vukseihin ja kiiviksiin, sekä he sinuun!
Sisältää kiertokäynnin osakunnan asuntoloissa ja muilla pääkallonpaikoilla sekä kerhojen järjestämiä rasteja.
SAWON WIINA: Virallinen
edustusjuomamme. Useimmiten
täyttää snapsilasia.
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 jatkojen jatkojen jatkoina.

si 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 Riikka Ruuth.
TOIMISTO: Heti ovesta sisään
tultaessa toinen ovi oikealla. Pyhitetty virkailijoiden viranhoidolle, kaipaa aina siivousta.
ULKOJÄSEN: Ei-yliopistolainen osakuntalainen, esimerkiksi
teekkari. Ulko-etuliitteestä huolimatta ihan varsinaisen jäsenen
veroinen!

SITSIT: Pöytäjuhlat, eli ennen
biletystä aterioidaan (lähes) sivistyneesti.

ULKOSEURAKUNTALAINEN:
Ei-SavOlainen. Tunnetaan myös
lempinimellä viäräuskoinen.

SJUKHUSOMRÅDE: Parkering
endast för laboratoriets personal. Ks. Piimäkaappi.

VINNI: SavOn kerhotilat Uudella ylioppilastalolla,osoite Mannerheimintie 5 A, ylin kerros.
Olohuoneesi Helsingissä.

SUSJ: Osakunnan oma lehti, ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittajana vuonna 2012
häärää Heini Arjava.
TALAKKUNAT: Jokavuotiset
juhlat, joissa piimä roiskuu ja tirripaisti tirisee sekä mystinen Kapitulj esiintyy.
TERVAHÖYRY: Tunnetaan tuttavallisemmin nimellä Tervis. Jokakesäinen, viikonlopun kestävä
risteily Savon vesillä. Hyvä tsäns-

kelija. 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 Silja
Ojanen.
VUOSIJUHLA: Tärkein juhla on
kerran vuodessa. Ruoka on gurmeeta, seura kultturellia ja 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!

VIRKAILIJA: Omistaa virkailija-avaimen ja maksaa siitä hiellä.
Valitaan marras- ja toukokuussa, huolehtivat Vinnin asioista
ja osakuntalaisten viihdyttämisestä.
VSO: Varsinaissuomalainen osakunta, majailee kämppiksenämme Vinnillä.
VUKSI: Osakuntaperheen vaaveli, ensimmäisen vuoden opis15
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