VUKSISUSJ

Savolaisen osakunnan vuksiopas 2018

Syksyn ta pa h tu m i a
22.9. Kaudenavajaiset ja SavO-suunnistus
Tutustu osakunnan tärkeisiin paikkoihin hilpeän ohjelman ja muiden vuksien avulla

28.9. HYY:n fuksiseikkailu
SavOn ja VSO:n yhteisrastilla pakohuone

13.10. Sarvijuhla
Yhteiset sitsit Karjalaisen Osakunnan kanssa.

3.11. Vuksisitsit
Nämä sitsit ovat ilmaiset kaikille Savolaisen osakunnanvukseille! Tule tutustumaan SavOn
sitsikulttuuriin, näitä juhlia et halua missata.

24.11. Talakkunat
Talkkunapuuroa, tirripaistia ja salaperäisen Kapituljin juhlashow.

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla
Itsenäisyyspäivän juhla on yksi osakuntavuoden koreimmista juhlapäivistä, ja tämä on ainoa
päivä jolloin uudet jäsenet saavat osakuntanauhan. Liskäksi SavO osallistuu yhteisporukalla
ylioppilaiden näyttävään soihtukulkueeseen.

8.12. Puurojuhla
Osakunnan ja sennujen yhteinen jouluinen juhla.
Joka maanantai on osakuntailta, mikä pitää sisällään vaihtuvaa ohjelmaa eri virkailijoiden ja
kerhojen järjestämänä. Sisältää usein naposteltavaa ja erittäin mukavaa seuraa. Satunnaisesti
järjestetään myös erilaisia ekskursioita ja muita pienempiä tapahtumia.
Yleiskokous on yleensä kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
Tapahtumakalenteria voit seurata SavOn nettisivuilta ja Facebookista. Sähköpostilistoilla
tiedotetaan tapahtumien ilmoittautumisista, osakuntailtojen teemoista ja kaikesta mahdollisesta
tarpeellisesta.
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Vu ksi m a j u ri n terveh d ys
Hei vuksi!
Hienoa, että olet löytänyt Savolaiselle osakunnalle. Olen Sanni ja vuksimajurisi tämän lukuvuoden ajan. Minä ja
vuksitoimikunta toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan SavOn monenkirjavaan (mustakeltaiseen) joukkoon.
Tehtäväni vuksimajurina on järjestää teille vukseille syitä tulla osakunnalle mahdollisimman usein ja viihtyä mahdollisimman
pitkään, sekä tutustuttaa teidät Vinniin ja osakunnan toimintaan.
Viime syksynä nousin ensimmäistä kertaa portaat ylös Vinnille. Osakuntaelämä vei mennessään ja rento savolainen tunnelma
sai saapumaan paikalle kerta toisensa jälkeen. Pian minulla oli maine innokkaana yleiskokoustajana ja tapahtumien
vakiokalustona. Myös virkoja tarttui heti mukaan, tästä kiittäminen erityisesti yhden myöhään venyneen osakuntaillan
jälkeiselle melko hulvattomalle rekrytointikeskustelulle. Hauskaa oli ja virkani sopivan pieniä: apuemäntä, huvipäällikkö ja
musiikkimestari. Keväällä minusta tuli vielä kaikkein tärkeimpänä tietenkin vuksimajuri.
Paras mainospuhe on varmaankin kertoa, mitä kaikkea olen itse ehtinyt vuodessa osakunnalla kokea. Kaiken tavanomaisen
rennon oleskelun lomassa olen tavannut kolme ministeriä, paistanut munkkeja, seilannut Saimaan aaltoja tervahöyryllä,
kasannut yöllä VSO:n lahjaksi saaman palapelin (ilman lupaa herranen aika) ja ”nauttinut” Vinnillä oletettavasti maailman
alkoholipitoisimpia runebergintorttuja.
Osakunnalla parasta on kuitenkin eri alojen opiskelijoiden kirjo ja
samalla myös joukko hyvin erilaisia persoonia ja kiinnostuksen
kohteita. Kokemuksesta voin kertoa, että kiivikset tulevat
mielellään juttelemaan kanssasi ihan mistä vaan maan ja taivaan
väliltä tai ulkopuolelta. Huom! Älä hämmästy, jos lähes kaikki
tapaamasi uudet ihmiset tuntuvat olevan käpistelijöitä tai teologeja,
on meitä osakunnalla paljon muitakin.
Tule siis sinäkin mukaan juhliin, excuille, osakuntailtoihin,
kerhoihin ja Vinnin vihreiden sohvien pohjalle esimerkiksi
opiskelemaan...
Tervetuloa ja nähhään Vinnillä!
Sanni Nieminen
vuksimajuri, matematiikan tai tilastotieteen opiskelija, matelija-,
lintu-, ja vinttikoiraharrastaja sekä snookerintoilija

Ku ra a ttori n terveh d ys
Tervehdys tuleva SavOlainen,
Ja onneksi olkoon! Olet aloittamassa opintojasi, ja tulevaisuus on monella tapaa sinun käsissäsi. Opintojen aloittaminen ja
osakuntaelämään tutustuminen on hienoa aikaa, ja siitä kannattaa myös pyrkiä nauttimaan kaikin tavoin. Ennen kuin huomaatkaan
tuo taianomainen fuksiaika on takana, joten heti alusta alkaen kannattaa lähteä mukaan opiskelijatoimintaan. Erinomainen paikka
tähän on Savolainen osakunta.
Savolaisessa osakunnassa haluamme, että opintojesi alku ja osakuntaan tutustuminen tapahtuisi mahdollisimman vaivatta ja
mukavasti. Mutta mitä ovat osakunnat ja miksi minun kannattaisi olla tällaisessa toiminnassa mukana, saatat kysyä. Varsinkin
jälkimmäiseen kysymykseen on helppo vastata. Osakunnat ovat paikka, jossa saat kavereita ja ystäviä monilta elämän aloilta hyvinkin
todennäköisesti koko loppuelämäksesi. Kaiken kaikkiaan osakunnilla on jopa 1600-luvulle ulottuva historia, ja näine traditioineen ne
ovat yliopistoelämän ytimessä. Savolainen osakunta on myös luonut omia itsenäisiä traditioitaan jo yli 112 vuoden ajan. Samalla
osakunnat elävät kuitenkin vahvasti ajassa, ja niistä löydät erittäin tiiviin ja toisiaan tukevan yhteisön. Osakunnissa tutustut sekä oman
alasi kollegoihin että (mikä erittäin tärkeää) myös muiden tiedekuntien, opintosuuntausten ja alojen ihmisiin.
Savolainen osakunta on paikka, jossa Savosta kotoisin olevat, savolaismieliset ja muuten mukavasta ja rennosta yhteisöllisestä elämästä
pitävät voivat kohdata ja elää arkea sekä juhlaa yhdessä. Älä siis ilmoittautuessa mieti sukusi savolaisuutta turhan tarkasti. Tärkeintä
on, että haluat olla mukana toiminnassa - se on ainoa asia, mitä me jäseniltämme toivomme. Savolaisen osakunnan kerhot tarjoavat
toimintaa aina kuoro- ja orkesteritoiminnasta elokuvien katsomiseen ja lautapelien pelailuun. Osakunnan toiminta on sen jäsenien
näköistä, joten sinäkin voit tulla luomaan SavOlle sellaista toimintaa joka juuri sinua kiinnostaa.
Savolaisella osakunnalla on paljon erilaisia juhlia ympäri vuoden. Yhtä tärkeää meille on kuitenkin arjen eläminen yhdessä: ekskursiot
kulttuuri- ja urheilurientoihin, valmistautuminen tentteihin yhdessä sekä ihan vain yhteinen hengailu. SavOlla on myös
ystävyysjärjestöjä Ruotsissa ja Virossa, ja meidän kautta pääsetkin osallistumaan myös muiden maiden opiskelijatoimintaan ja
näkemään heidän tapojaan. Savolaisen osakunnan tilat sijaitsevat Uuden ylioppilastalon ylimmässä eli kuudennessa kerroksessa – me
kutsummekin tilaamme Vinniksi. Osakunnan jäsenenä Vinnistä saattaa siis kehittyä oma olohuoneesi Helsingin keskustaan!
Osakunnan toimintaa pyörittävät vuosittain valittavat virkailijat. Näitä
”virkoja” on useita, ja niistä löytyy varmasti sinullekin sopiva –
mahdollisesti jopa heti ensimmäisenä vuotena. Virkojen hoitamisen kautta
tutustut hyvin osakuntaan, ja saat arvokasta kokemusta yhteisten asioiden
hoidosta. Haluamme Savolaisella osakunnalla tehdä opiskeluajastasi
mieleenpainuvan kokemuksen, ja toivomme todella paljon sinun liittyvän
osaksi meidän iloista ja leppoisaa yhteisöämme.
Vesa Kyyrönen
Savolaisen osakunnan kuraattori

Toi m i n n a n j oh ta j a n terveh d ys
Moi vuksi!
Olen geologian ja geofysiikan kuudennen vuoden opiskelija ja osakunnan tämänhetkinen toiminnanjohtaja. Kiipesin Vinnille
pikkuisena vuksinpallerona syksyllä 2013, ja jo ensimmäiset viikot osakunnalla innostivat jo niin paljon, että täällä olen pysynyt
– enkä enää ihan helposti lähdekään!
Osakuntatoiminnan suurin etu on se, että täällä monet käytännöt ovat vakiintuneita. Ainejärjestöt ovat yleensä melko nuoria ja
joutuvat ikään kuin ”syntymään uudestaan” jatkuvasti. Meillä sitä ongelmaa ei ole, koska olemme yli satavuotiaita! Toinen suuri
etu on tietysti, että osakunnalla useiden eri alojen opiskelijat tapaavat toisiaan saman katon alla. Jatkoilla saatat hyvin löytää
itsesi väittelemästä Neuvostoliiton lähihistoriasta, keskustelemasta avokadon kasvuolosuhteista, tai ostamasta kimppalippuja
Pori Jazzeille.
Haluan myös vakuuttaa, että olet tehnyt oikean valinnan ryhtyessäsi juuri Savolaisen osakunnan jäseneksi. Savolaisen
osakunnan piirissä toimii useita hauskoja kerhoja mitä erilaisimmilla toiminta-ajatuksilla. Vanhin kerho on sekakuoro
Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL), ja sen rinnalla toimii myös viihdeorkesteri Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura
(SOSSu ry). SOSSun yhteydessä toimii myös balettiryhmä KELA.
Kokeile Kaikkea Kerran -kerho (KoKaKeKe) auttaa osakuntalaisia kokeilemaan asioita, joita he ovat aina halunneet tehdä.
Osakuntahistoriassa KoKaKeKen piirissä ollaan mm. haettu kauppatieteelliseen, maisteltu eksoottisia hedelmiä ja kokattu
hyönteisravintoa. Viliminkippeet on vaihtoehtoisen elokuvataiteen kerho, joka tarjoaa osakuntalaisille valtavirrasta poikkeavaa
kuvallista ilmaisua ja katselukokemuksia. Peliliike sitä vastoin on lautapeleihin erikoistunut pelikerho. Hiljaiseloa elävät mm.
osakunnan juristikerho Momentti ja esittävän taiteen kerho Väljaeka.
Viliminkippeet juhlii muuten tänä vuonna 25-vuotiasta taivaltaan, ja vuosijuhlaan on tulossa vieraiksi eräs kuuluisa toimittaja ja
eräs kuuluisa kihlakunnansyyttäjä! Ja mikäli yllä olevat kerhot eivät sytyttäneet sinussa suuria tunteita, voit myös perustaa
omasi. Etsi vain pari kaveria ja tuo uuden kerhon säännöt hyväksyttäväksi osakunnan kuukausikokoukseen!
Muistathan myös tulla kirjautumaan osakuntaan. Osakunnan täysivaltainen
jäsenyys edellyttää vuosittaista ilmoittautumista osakunnan jäsenrekisteriin –
saat samalla myös kauniin lukuvuositarran opiskelijakorttisi koristeeksi. Uutena
osakuntalaisena voit myös lunastaa Vinnille päiväkäyttöavaimen, jonka avulla
pääset yhteisiin tiloihimme opiskelemaan, piirtämään, neulomaan, lepäämään
sohvilla tai keittämään päiväkahvit – juuri silloin kun haluat.
Tervetuloa, ja nähdään syksyn tapahtumissa! Osakunta on jäsentensä näköinen
ja kuuloinen, ja SavOlla rentous ja yhteisöllisyys ovat pääasia! :)

N ä i n li i tyt
Kuinka liittyä Savolaiseen Osakuntaan:
1. Maksa osakunnan jäsenmaksu 12 €, joko Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen
yhteydessä tai osakunnan tilille OKO FI89 5800 1320 0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002
2. Käy kirjautumassa osakuntaan. Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan
vastaanotolla tai vuksivastaanotolla, ajat ja paikat voit tarkistaa osakunnan nettisivuilta
http://savolainen.osakunta.fi.
Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:
-Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto
-kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta
-tulosteen Helsingin yliopiston Weboodin henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto
Kirjauduttuasi saat tarran, joka oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit
tarvittaessa todistaa olevasi osakunnan jäsen.

Ti ed otu s j a li sta t

Helpoin tapa saada tietoa osakunnan tapahtumista on sähköpostilistalle liittyminen. Osakunnan
viralliset ilmoitukset ja muu vastaava kaikille osakuntalaisille tarkoitettu viestintä kulkee
savotiedotus(at)helsinki.fi listalla. Asuntoilmoitukset ja muut massapostitukset listalla ovat
kiellettyjä.

Facebook
Savolaisella osakunnalla on myös omat Facebook-sivunsa, mistä voi bongailla tuttuja. Vukseilla
on oma keskusteluryhmä Facebookissa SavO Vuksit 2018.

Nettisivut
Löytyvät osoitteesta http://savolainen.osakunta.fi

Instagram
SavO löytyy Instagramista nimellä savolainenosakunta.

IRC
#vinni on osakunnan jäsenten virtuaalinen olohuone.

J ä sen ed u t j a a su n n ot
Jäsenedut
Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu- sekä vapaaajantarjontaamme, jota järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden.
Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin postitettuna.
Pääsy osakunnan tiloihin eli Vinnille ydinkeskustassa Uudella ylioppilastalolla
(Mannerheimintie 5A ylin kerros)
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 ympäri Helsinkiä. Asuntoja on laidasta laitaan soluhuoneista
perheasuntoihin, joten kannattaa käydä tarkistamassa, jos juuri sinun unelma-asuntosi löytyy
osakunnalta.
Tämänhetkinen asuntola-asiamiehemme on Taneli Pirinen, joka vastaa asuntojen
vuokraamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Hänen vastaanottoaikansa on tortaisin Vinnin
toimistossa klo. 16.30 - 18.00.
Lisätietoa hakemisesta ja kohteista löytyy osoitteesta:
http://savolainen.osakunta.fi/?q=asunnot

Vu ksi toi m i ku n ta esi ttä ytyy
Moikka vuksi!
Olen Atte, toisen vuoden osakuntalainen Juvalta. Opiskelen
Helsingin yliopistossa toista vuotta teoreettista fysiikkaa –
päädyin siis osakunnalle heti opintojeni alussa ja olen ollut
aktiivinen jäsen siitä lähtien. (Asunnonsaannilla oli ehkä osuutta
asiaan…) Kämppikseni Sakke nakitti minulle aikanaan
kourallisen virkoja, ja jatkan edelleen samalla linjalla. Toimin tällä
hetkellä SavOn emäntänä, eli huolehdin mm. tapahtumien
ruokapuolesta. Muitakin virkoja löytyy, ehkä vähän liikaakin.
Harrastan lautapelejä, viherkasveja ja hapanjuurileivontaa.
Vinnillä saattaakin välillä olla tarjolla rakkaudella leivottua
rukiista tahi vaaleaa limppua. Otan mielelläni vastaan vinkkejä
viherkasvien hoidosta, tai vaihdan pistokkaita tai
kasvisruokareseptejä!
Odotan innolla tapaavani sinut, olit sitten kotoisin Savosta tai
mistä päin maailmaa tahansa! Vinnille ovat kaikki tervetulleita, ja
SavOn tapahtumat ovat kaikkein hauskimpia ;)
Nähdään siis syksyllä!

Hei!
Olen Matilda, 21 vuotta ja kotoisin Kuopiosta. Identiteetti on
vahvasti savolainen, vaikka murre on päässyt harmillisesti
vähän katoamaan parin viime vuoden aikana. Muutin
Helsinkiin alun perin vuonna 2016 opiskelemaan geologiaa,
mutta tänä syksynä minulla on edessä taas uusi fuksivuosi, sillä
aloittelen Otaniemessä rakennetun ympäristön tekniikan
opintoja.
Vapaa-ajalla soitan pianoa, piirrän ja yritän välillä vähän
urheillakin. Lentopallo ja ratsastus ovat rakkaita lajeja, jotka
ovat tosin Kuopiosta pois muutettuani vaihtuneet lähinnä
Unisportin jumppatunteihin. Savolaisen osakunnan
toiminnassa olen ollut mukana nyt vuoden verran, ja
vuksitoimikunnan lisäksi olen silloin tällöin musiikkimestarin
hommissa.

Moikka vuksit.
Olen Ilari. Olen kotoisin Kaavilta, pieneltä Pohjois-Savon
kunnalta. Opiskelen teoreettista fysiikkaa toista vuotta
Kumpulassa. Liityin osakunnalle heti opintojen alettua viime
syksynä alun perin kämpän toivossa. Hyvä meno ja mukavat
ihmiset vetäisivät nopeasti mukaan osakunnan monipuoliseen
toimintaan. Osakunnan toiminnasta ovat mieleen jääneet
erityisesti mukavat osakuntaillat, poikkitieteellisyys ja
akateemiset juhlat. Osakunta on tuonut mukavaa vastapainoa
aikaa vieviin opintoihin. Vapaa-aikani käytän jonglööraten,
olutta juoden ja musiikkia kuunnellen.
Toivottavasti moni teistä uusista vukseista löytää osakunnan
mahtavan hengen ja saa nauttia mukavasta vuksivuodesta.

Kerh ot esi ttä ytyvä t
Savolaisen Osakunnan Laulajat
Oletko aina miettinyt millaista olisi laulaa kuorossa? Vai haluatko jatkaa kuoroharrastusta
Helsingissä? Ohjelmistoltaan monipuolinen ja asenteeltaan innokas ja iloa pursuava SOL
koostuu noin 40 laulajasta. SOL:in toiminta on luonteeltaan rentoa, mutta taiteellisesti
tavoitteellista.
Kuoro järjestää kaikille avoimet koelaulut kahtena syyskuisena torstaina: 6.9. & 13.9 klo 18.
Viikoittaiset harjoitukset pidetään torstai-iltaisin klo 18–21 Uuden Ylioppilastalon vintillä eli
'Vinnillä', lisäksi kuoro keikkailee muutamia kertoja vuodessa. Jokavuotinen perinteemme on
viikonlopun mittainen maakuntakiertue Savoon vaihtuvin kohtein, ja teemme myös
ulkomaanmatkoja muutaman vuoden välein.
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 yhdessä oloa. Peliliike
huolehtii myös lauta- ja korttipelivarastosta ja sen kartuttamisesta.

Kokeile Kaikkea Kerran -kerho
Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon tehtävä on auttaa osakuntalaisia kokeilemaan asioita, joita he
eivät ole vielä ehtineet, osanneet tai uskaltaneet kokeilla. Kerho pyrkii madaltamaan
kokeilemisen kynnystä tarjoamalla sosiaalista, tietotaidollista ja joskus taloudellista tukea
järjestämällä ekskursioita mitä erilaisempiin kohteisiin sekä hankkimalla tykötarpeita ja apua
mitä kummempiin päähänpistoihin.
Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi.

Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura
SOSSu on Savolaisen osakunnan orkesteri, joka koostuu sekä savolaisista että savonmielisistä
soittajista. Yli 30-henkisen opiskelijaorkesterimme kokoonapanoon kuuluu jousia, vaskia,
puupuhaltimia ja lyömäsoittimia. Välillä sekaan eksyy myös erikoisempia soittimia, kuten
kirjoituskone ja pulkka. Haastamme itseämme venymällä moneen suuntaan: harjoittelemme
sekä fiiniä klassista että tyrmäävää bilemusaakin. Repertuaariimme kuuluu ennestään laaja
valikoima musiikkia Finlandiasta Paranoidiin. Meiltä sujuvat niin akateemiset tanssit kuin kevyt
poppikin.
Orkesterimme keikkailee ahkerasti mm. eri osakuntien, ainejärjestöjen ja yliopiston
tilaisuuksissa. Näiden lisäksi järjestämme omia konsertteja ja kalenteriimme kuuluu myös
jokavuotinen reissu opiskelijaorkesterifestivaaleille Ruotsiin. Teemme myös hää- ja juhlakeikkoja.
Soittajistomme lisäksi mukana orkesteritoiminnassamme on myös oma tanssiryhmämme KELA.
Orkesteriin kaivataan vahvistusta! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä meihin sähköpostitse
sossu.orkesteri@gmail.com ja kerro hieman itsestässi ja soittotaustastasi. Toivomme hakijoilta
vähintään 2/3 taitotasoa. Uusille tulokkaille pidetään koesoitto, jossa esitetään vapaavalintainen
oma kappale ja osallistutaan pienryhmäsoittoon. Koesoitot pidetään sovitusti harjoitustemme
yhteydessä.
SOSSu on mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin, saada paljon uusia ystäviä ja erilaisia
kokemuksia. Tule siis rohkeasti mukaan!

SossuBallet eli KELA
Osakunnan orkesterilla SOSSulla on myös ikioma tanssiryhmä, KELA. Tanssitaito on plussaa,
mutta asenne ratkaisee. Tanssiryhmässä ei oteta asioita turhan vakavasti, vaan koreografiat
tehdään porukalla ja viikottaisten treenien sijaan harjoitellaan vain enne keikkaa, jos aina edes
silloin. KELA on myös hyvä mahollisuus päästä osaksi SOSSun meininkiä, vaikkei osaisi soittaa
mitään!

Viliminkippeet
Savolaisen osakunnan oma elokuvakerho Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta
poikkeavaa kuvallista kulttuuritarjontaa ja on ollut toiminnassa jo 25 vuoden ajan. Kerhon
alkuperäisiä palvonnankohteita olivat Jack Palance sekä Charles Bronson. Sukupolvenvaihdoksen
myötä myös muut erilaiset epänormaalit tahi tahattoman kehnot tekeleet ovat nousseet kerhon
suosioon. Kerhon toimintaan kuuluvat pari kertaa vuodessa järjestettävät elokuvaillat

Sa vO-Su om i sa n a ki rj a

Nähdään Vinnillä!

