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Viimeinen Susj-
piäkirjoitukseni

Annamari Oittinen

Savolainen osakunta on ollut minulle kuin toinen perhe lähes 
seitsemän vuoden ajan. Viimeisen parin vuoden aikana olen suureksi ilok-
seni löytänyt yhteistyön myös muiden osakuntien kanssa. Olen joskus hieman 
kaiholla katsonut sivusta esimerkiksi Karjalaisen, Kymenlaakson ja Wiipu-
rilaisen osakunnan välistä yhteisöllisyyttä, yhteisiä kaudenavajaisia ja sitsejä 
sekä sujuvaa käytännön yhteistyötä. Kyseiset kolme osakuntaa asuivat yhdessä 
Kruununhaassa Liisankadulla jo pitkän aikaa ennen muuttoa Domus Gaudiu-
mille. Osakuntien historia ja perinteet ovat synnyttäneet vahvan yhdessä teke-
misen meiningin, vaikka keskinäistä läpän heittoa ja oma osakunnan erityi-
syyden arvostusta ei ole ollenkaan unohdettu. 

Savolainen ja Varsinaissuomalainen Osakunta pistivät hynttyyt yhteen 
kesällä 2010. Osakunnat ja pian muuton jälkeen perustettu yhteistyöelin 
ovatkin tehneet paljon yhteistöitä ja sovittaneet tapojaan yhteen jo usean 
vuoden ajan. Ainakin SavOlla vitsailtiin alussa, että jopas on hassusti sattunut 
kun kaksi niin paljon toisistaan eroavaa heimoa asutti nyt samaa asuntoa. 
Toisen osakunnan muutto yläkertaan oli molemmista osapuolista vaikeaa ja 
asia vaati paljon totuttelua. Pieniä perinteiden eroavaisuuksia, informaatio-
katkoksia ja tapojen yhteensovittamisia on ollut. Kahden osakunnan lisäksi 
Uuden 6. kerrosta asuttavat Opiskelijakansantanssijat ja Osakuntalainen 
Unioni. Itsekin mieluusti joskus muistelen muiden käpyjen tavoin ”vanhaa 
isännänkaappia” ja ”pientä söpöä keittiötä” ja sitä kun Vinnillä oltiin joskus 
aivan omissa oloissaan, vaikka en olekaan yhtään pahoillaan asioiden tämän 
hetkisestä tilasta. 

» Nykyään toinen kotini on siellä, 
missä SavO ja VSO ovat.



5//     Päätoimittajalta

VSO:n ja SavOn yhteiselo on ollut minulle alusta 
asti sydämen asia. Olen saanut näistä rannikon suun-
nilta tulevista opiskelijoista hyviä ystäviä ja kavereita, 
vieraillut heidän pöytäjuhlissaan, kantanut heidän kans-
saan piimää ja tanssinut pöydillä. Eli oikeastaan tehnyt 
täysin samoja asioita, kuin SavOlaistenkin kanssa. Tähän 
mennessä kolmesti järjestetyt yhteissitsit ovat olleet 
menestys ja käytännöt arjessa rutinoituneet. Muuton 
jälkeen tulleille nuoremmille osakuntalaisille vastak-
kainasettelu savolaisten ja varsinaissuomalaisten välillä 
ei onneksi ole yhtä tuttua kuin ehkä monille vanhem-
mille parroille. Eri järjestöjen toiminta on käytännön 
syistä järjestelty tiloissamme usein eri päiville. Vasta 
kun muutama vuosi sitten satuin ensimmäistä kertaa 
olemaan Vinnillä eräänä VSO:n iltana, kuuntelin iloista 
puheensorinaa ja hulinaa ja todella tajusin, että Vinni, tai 
”osis” on rakas koti kaikille, jotka sitä asuttavat. Kotia ei 
tee minulle se tila, jossa olemme vaan ne ihmiset, joiden 
kanssa vietämme aikaamme. Nykyään toinen kotini on 
siellä, missä SavO ja VSO ovat. Suhdettamme ei voi 
verrata muiden osakuntien keskinäisiin väleihin, koska 
meidän suhteemme ovat ainutlaatuiset. 

Luulitteko jo, että olisin unohtanut rakkaussuh-
teemme Karjalaiseen Osakuntaan? Me kaksi samasta 
puusta kasvanutta osakuntaa olemme niin kiinni sulau-
tuneita ystäviä, että juhlistamme 110 vuotta sitten tapah-
tunutta eroamme – se jos mikä on rakkautta. Yhteisiä 
vuosijuhlia juhlitaan kokonainen viikko, joka huipentuu 
iltajuhlaan Vanhalla 28.2. Ilmoittautuminen siihen 
sulkeutuu 13.2. Minulla ei ole tarpeeksi ylisanoja hypet-
tääkseni näitä juhlia kylliksi. Sanonpahan vain, että 
näistä juhlista ei kannata jäädä pois. Lisätietoja kaikesta 
juhliin liittyvistä asioista saat osakunnan nettisivuilta 
sekä juhlan Facebook-sivuilta.

Vielä: Kiitos taittaja Oskarille, johon voi luottaa kuin 
tammipuuhun ja jonka taiteellisuus mykisti jokaisen 
lehden kohdalla. Kiitos kaikille kirjoittajille, oikoluki-
joille (kiitos äiti, luit aika monta pääkirjoitustani ennen 
niiden julkaisua), valokuvaajille, postittajille ja muille 
auttajille. Kiitos ensi vuoden päätoimittajalle Lindalle, 
sinulle voi huoletta viestikapulan ojentaa. Kiitos Susj.   

      AUUUUUUUUUU.

» Itsekin mieluusti joskus muistelen muiden käpyjen tavoin 
”vanhaa isännänkaappia” ja ”pientä söpöä keittiötä” ja sitä 
kun Vinnillä oltiin joskus aivan omissa oloissaan, vaikka en 
olekaan yhtään pahoillaan asioiden tämän hetkisestä tilasta.
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Osakuntauutiset
Lämpimästi tervetuloa Savolaisen ja Karjalaisen osakunnan 
110-vuotisjuhliin Vanhalle ja uudelle ylioppilastalolle 
28.2.2015!

Näissä juhlissa iloiset karjalaiset ja lupsakat savolaiset saavat laulut raika-
maan, puheet ja naurut hersymään, parketit kopajamaan ja salit täyttymään 
kotoisan juhlavasta tunnelmasta. Juhla alkaa lauantaina iltapäivällä päiväjuh-
lalla ja cocktail-tilaisuudella Uudella ylioppilastalolla, josta siirrytään Vanhalle 
ylioppilastalolle iltajuhlaan. Ilta jatkuu Vanhalla tanssittujen akateemisten 
juhlatanssien jälkeen puoliltaöin Uudella ylioppilastalolla mm. Savolaisten 
Vinnillä.

Tervetuloa vuosijuhlaviikkomme muihinkin tapahtumiin! Tiedossa on mm. 
tutustumista teatteritaiteisiin, savolaisia pienoisesitelmiä (saa osallistua itsekin 
esitelmöijäksi), akateemisten tanssien kurssi, KV-päivälliset ja tietenkin vuosi-
juhlasillis DGO:lla saunoineen. Osallistu myös juhlavuosikisaan, johon osal-
listuneiden kesken arvotaan huikea palkinto! Lisätietoja juhlista ja ilmoittau-
tumisesta voi seurata Savolaisen ja Karjalaisen osakuntien tiedotuskanavilla ja 
vuosijuhlien Facebook-sivulla Karjalainen ja Savolainen osakunta 110 vuotta.

Muut lehdet
Savolaisen osakunnan jäseniä ja senioreita näkyi maakunnan lehdissä viime 

vuoden lopussa ehkä erityisen runsaasti. Kyseiset lehdet ilmestyivät ripotellen 
osakunnan ilmoitustaululle.  

”(Teologisen tiedekunnan) Opinnot toivat hyvin esiin sen, mistä kaikki 
alkoi, ettei mikään ole syntynyt tyhjästä, että olemme osa monituhatvuo-
tista ketjua. Jos ei tiedä, mitä on takana, ei tiedä minne mennä.” 
 Laura Korhonen. Kiuruvesi, 5.11.2014. 

Viime vuoden puolessa välissä valmistunut SavO-nuorsennu Laura 

Korhonen vihittiin pyhäinpäivänä papiksi Kiuruveden seurakuntaan. Kiuruve-
si-lehden numerossa 45 hänestä olikin kokonainen yhden sivun juttu ja kaksi 
muuta mainintaa.
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”Esityksestä tulee mieleen, että uudistuksia halu-
taan tehdä niin sanotusti kepillä, vaikka porkkanan 
käyttäminen olisi inhimillisempi ja pidemmän 
päälle myös parempi vaihtoehto.” 
 Antti Vauhkonen, LS 18.11.2014 

Länsi-Savossa oli SavOlaista näkyvyyttä marraskuussa 
perättäisinä päivinä, kun 18.11. SavO-senioria ja 
nykyistä luomuviljelijää Antti Vauhkosta haastateltiin 
EU:n luomulainsäädännön uudistuksista. Seuraavana 
päivänä 19.11. osakuntalaiset löysivät Länkkäristä myös 
SOSSu- ja SOL-aktiivi Henkka Huhtasen kuvan. Hän 
oli Helsingissä järjestetyssä Slush-startup-tapahtumassa 
esittelemässä uutta soitonopiskelun sovellusta. 

”Kuorolaulussa hienosti yhteen soivia harmonioita 
ei tavoita esimerkiksi yksinlaulussa: on hieno tunne, 
kun 40 ääntä soi kuin yksi instrumentti.” 
Anni Äijö ja Henri Korhonen, Sisä-Savo 
25.11.2014 

SOLin viime marraskuinen maakuntakiertue 
Suonenjoella ja Leppävirralla ylitti uutiskynnyksen 
molemmilla esityspaikkakunnilla. Kaksi suonenjoke-
laista SOLilaista, Anni ja Henri, kertoivat kuoroharras-
tuksestaan ja tulevasta konsertista Sisä-Savossa. Samana 
päivänä 25.11. myös Soisalon Seutu -lehdessä ilmestyi 
kuoron kuvallinen konserttimainos. 

 
Osakuntalaiset joutuivat odottamaan vuoden 2014 
viimeistä Susj-lehteä vuoden vaihteen yli. Toimitus 
kertoo lehden teon myöhästyneen erinäisten hyvien ja 
huonojen syiden takia. Toimitus kiittää lehden saajia 
kärsivällisyydestä!
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Ajatusleikkejä

Katja Kastarinen

Elämällä on sellainen vinkeä ominaisuus, että pienet valinnat ja 
sattumukset ohjailevat sen kulkua huimasti. Jos isäni ei olisi 20 vuotta sitten 
ostanut sattumalta huutokaupasta vanhaa trumpettia, mitä minä harrastaisin 
nyt? Jos uskonnonopettajani lukiossa ei olisi ollut taitava pedagogi ja innostava 
keskustelija, mitä tekisin työkseni nyt? Jos siskoni ei olisi aikanaan löytänyt 
tietään SOLiin, olisinko koskaan muuttanut Helsinkiin hänen vanavedessään, 
vai asuisinko nyt kenties jossain aivan muualla ja eläisin aivan erilaista elämää?

Välillä on mukava myös leikkiä erilaisia ajatusleikkejä. Jos minulla olisi 
yhtäkkiä rajattomasti rahaa, mitä tekisin? Monta kertaa olen tätä miettinyt 
ja kärkipäässä listalla on kyllä erilaisten soitinten hankkiminen. Jos vielä olisi 
loputtomasti aikaa, niitä ehtisi opetella soittamaankin!

Ajatusleikki jatkukoon. Entäpä jos osakunnalla olisi käytössään rajatto-
masti rahaa? Millaista toimintaa silloin järjestettäisiin? Kenties juhlissa tarjot-
taisiin aina gourmet-ruokaa ja siemailtaisiin samppanjaa. Tehtäisiinkö pitkiä 
reissuja ympäri maailmaa? Kenties pidettäisiin vuosijuhlat Vanhalla joka 
vuosi? Osakunnan arki näyttäisi varmaankin hyvin erilaiselta kuin nyt. Uskon 
kuitenkin että osakuntalaisuuden ydin, yhdessäolo, olisi silloinkin keskiössä.

Entäpä jos osakunnalla olisi käytössään rajattomasti sitä toista kullanar-
voista resurssia, aikaa? Nykyään monien opiskelijoiden tuntuu olevan vaikea 
löytää aikaa järjestö- ja harrastustoiminnalle, ja uusien aktiivien houkuttele-
minen on enemmän tai vähemmän haastavaa jokaiselle järjestölle. Kuitenkin, 
kuten tiedämme, luovuus kumpuaa joutilaisuudesta, eikä kiireessä hutaise-
malla saa aikaan hyvää jälkeä. Onneksi Vinnille on tänäkin syksynä kavunnut 
uusia vuksipalleroisia ja civiksiäkin pyörii nurkissa mukavasti. Muistakaa, 
olette tärkeitä kaikki!

Tätä kirjoittaessa ensimmäinen vuosi kuraattorin kengissä kallistuu pikku 
hiljaa kohti loppuaan. Miten nopeasti aika kuluukaan! Ja mikä pelottavinta, 
aika tuntuu kuluvan aina vain nopeammin ja nopeammin. Tätä se vanhe-
neminen siis lienee.  Toinen vuosi loistavuutta on kuitenkin vielä edessä ja 
uskallan veikata, ettei kuraattorikauden loppu suinkaan ole SavOlaisuuden 
loppu. Nähdään siis Vinnillä!
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HYY-kuulumiset 
(HYY-jäähyväiset)

Antti Kekäläinen

Viimeiset kolme vuotta toimin SavOn edaattorina HYYn edusta-
jistossa. Kirjoitan nyt siis viimeistä kertaa HYY-kuulumiset palstalle. Edaat-
torina toimiminen on ollut vaihtelevan mukavaa, ja vaikka olen kyyninen 
ihminen, päätin tässä viimeisessä kirjoituksessa koota ylös joitain parhaita 
asioita, joita HYY-aktiivius mielestäni sisältää. 

Ensimmäisenä mieleeni tulee oma edustajistoryhmä. Osakuntien ryhmässä 
pääsee tutustumaan muiden osakuntien edaattoreihin ja saa solmittua uusia 
kontakteja ja kaverisuhteitakin. Vaikka poliittisissa kysymyksissä voi tällai-
sessa sitoutumattomassa ryhmässä olla paljonkin mielipide-eroja, jollain tapaa 
osakuntalaisuus kuitenkin yhdistää toimijoita enemmän kuin erottaa. Ryhmässä 
toimiminen on hauskaa ja antoisaa. Aktiivisimpana edaattoriaikana oli mahdol-
lista kierrellä paljon muilla osakunnilla – tämän koin suurena rikkautena. Yhtei-
sosakuntalaisuus kunniaan! 

Toinen tärkeä asia, jota HYYssä toimiminen on minulle henkilökohtaisesti 
tuonut, on kärsivällisyys. Loputtoman pitkät kokoukset, joissa kaikki käsitel-
tävät asiat eivät millään voi kiinnostaa jokaista kokoukseen osallistujaa, kasvat-
tavat istumalihaksia ja hermoja. Vaikka mieli tekisi, ei kokouksesta noin vain 
viitsi paeta ja lopulta oppii arvostamaan omaa kuuntelu- ja sietokykyään. Lisäksi 
uskon, että aktiivisimmat kokouksen pidentäjät turvaavat jonkinlaiseen nerok-
kaaseen psykologiseen agendaan; tarpeeksi kauan kun jostain asiasta jauhetaan, 
eiköhän se ala kaikkia kiinnostamaan (lopulta). 

Kolmas ja ehkä paras asia on se, että pysyy oikeasti selvillä oman ylioppi-
laskuntansa tärkeimmistä asioista, kiistanaiheista ja kysymyksistä. Esimerkiksi 
ymmärrys siitä, mihin HYYn rahat menevät, tuntuu olevan monelta opiskelijalta 
täysin hukassa. Edaattoriaikana pääsinkin valistamaan useita kanssaopiskelijoita 
monesta päivänpolttavasta aiheesta. 

Siirryttyäni pois edarista, olen huomannut, että ylioppilaskunnan asioita 
ei tule seurattua yhtä aktiivisesti. Jokainen edustajiston tekemä päätös koskee 
kuitenkin suoraan tai välillisesti ylioppilaskuntamme jäseniä, joten aionkin taas 
alkaa seurata, mitä kaikkea päättäjämme puuhailevat. Suosittelen samaa kaikille 
muillekin! 

Antti Kekäläinen
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SOL 60 
–still going strong

”Korvaan on kaikunut toivominen: eiköhän järkätä tapaaminen.
Ja niin me päätettiin toimittaa kutsu perille, kaikille Sollilaisystäville…” 

 

Tästä kahden 1960-luvun ’sollittaren’ kutsusta vuonna 1995 alkoi 
’Jopen sollilaisten’ eli 1960-luvulla Jouko Tolosen johdolla SOLissa laula-
neiden yhteydenpito vuosien tauon jälkeen. Toimintamme SOL 60 -kuorona 
sai alkunsa tositarkoituksella keväällä 1999 Savolaisen Osakunnan Vinnillä 
vapaamuotoisessa tilaisuudessa. Paikalla oli noin 25 SOLilaista, jotka halusivat 
jatkossa kokoontua säännöllisesti laulamisen ja yhdessäolon merkeissä tavoit-
teenaan myös esiintyminen. Jotta tästä porukasta syntyisi kuoro, se tarvitsi 
kuoronjohtajan. Tähän tehtävään lupautui Heikki Ritvanen, itsekin SOLissa 
laulanut ja 1960-luvun lopussa kuoroa johtanut musiikin ammattilainen.

Tästä on kulunut jo 15 vuotta. Osa meistä on alusta asti ollut mukana aktii-
visina laulajina, osa ’immeisinä’ eli kuulijoina mukana matkoilla ja tapahtu-
missamme. Laulajia on tullut etupäässä pääkaupunkiseudulla järjestettyihin 
harjoituksiin pitkienkin matkojen takaa: Ruotsista, Oulusta, Ilomantsista, 
Kuopiosta ja johtajakin Suonenjoelta. Harjoitukset ovat olleet jonkun SOLi-
laisen kotona nyyttikestiperiaatteella. Laululeirejä on pidetty pari kolme kertaa 
vuodessa tai tarpeen mukaan. On harjoiteltu tosissaan, mutta hymyssä suin 
tirehtöörimme huumorin säestämänä: ”Eteenpäin, sano mummo lumessa”, 
”Minä olen pulssi, älä pidä muita pulsseja”, ”Neljäsosatauko on syöksykier-
teessä oleva räkättirastas”, ”Sävel soimaan – ja se pysyy vaikka maailman 
tappiin”.

Ohjelmiston yhtenä tarkoituksena on ollut vaalia Jouko Tolosen sävellyksiä 
ja sovituksia sekä Piae Cantiones -lauluja ja madrigaaleja, jotka olivat 60-luvun 
kuoron perusohjelmistoa. Merkittävä tapahtuma oli SOLin 70-vuotisjuhla 
vuonna 2002. Juhlassa SOL 60 lauloi Jouko Tolosen säveltämän Notku nuori 
neitsykäinen. 

Kaija Ervola ja 

Seija Uusi-Rauva

Kaija Ervola 



11//     Sennupalsta 11

SOL 60 on tehnyt konserttimatkoja niin Savoon kuin 
ulkomaillekin, mm. Tukholmaan, Tarttoon ja Värmlan-
tiin. Uutta potkua SOL 60 sai yhteistyöstä ja esiintymi-
sestä Pieksämäen kamarikuoro Vox Ferrumin kanssa, 
jota Heikki Ritvanen myös johtaa. Ohjelmisto on myös 
laajentunut ’Notkusta’ aina Brucknerin vaativiin kuoro-
teoksiin, joita on esitetty paitsi Savossa, myös Helsin-
gissä, ja jopa Saksassa, jossa yhdistetty kuoro esiintyi 
nimellä Vox Savonia.

Eikä tässä vielä kaikki. Maestromme, Director 
Musices Heikki Ritvanen on paitsi kuoronjohtaja, 
pianisti, huilisti ja kapellimestari, myös säveltäjä. Hänen 
viimeisin merkittävä sävellyksensä on Rautalampi-messu, 
joka valmistui Rautalammin seurakunnan 450-vuotis-
juhliin 2011. Tätä mahtavaa messua SOL 60 oli laula-
massa messukuorossa myös tänä kesänä Rautalammin 
kirkon 170-vuotisjuhlissa.

SOL 60 -kuoron toiminta jatkuu laulamisen ja yhdes-
säolon merkeissä tavalla tai toisella. Kuten tunnettua, 
kuorossa laulaminen hauskassa seurassa pidentää myös 
ikää. ”Vanha laulaja on parempi kuin pussillinen uusia”, 
on myös ollut mottomme.

Siis ”Laulakee hyvät immeiset, se pittää nii iänen kuin 
mielenkii notkeena”. 

Vox Savonie Saksassa kesällä 2010

SOL 60v. konsertti syksyllä 2009
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Savolaisen 
joulun jäljillä 

Jasmin Latva-Koivisto

Mielestäni joulu on vuoden ihanin juhla, sillä silloin palaan aina 
Savoon perheeni luokse nauttimaan juhlan rauhasta. Joulun suunnitte-
lusta inspiroituneena aloin pohtia, millaista joulunvietto on ollut Savossa 
ennen 1900-lukua. Päätin selvittää asiaa lukemalla Matti ja Riitta Räsäsen 
kirjoittamaa lukua Luonnonkäyttäjän työvuosi teoksessa Savo ja sen kansa.

Osa savolaisten jouluperinteistä on tullut kekristä, eli satokauden päättäjäi-
sistä. Joulu on ollut vuoden tärkein juhla, ja silloin on perinteisesti kuulunut 
syödä ja juoda paljon sekä toteuttaa erilaisia perinteisiä tapoja, joilla turvat-
tiin seuraavan vuoden satokausi. Juuri ennen joulua ei tehty raskaita töitä, ja 
rukitkin vietiin jouluksi pois. Joulua myös kunnioitettiin siivoamalla koti puti-
puhtaaksi.

Päreiden sijaan poltettiin itse tehtyjä kynttilöitä, jotka laitettiin puisiin, 
peltisiin tai nauriista tehtyihin kynttilänjalkoihin. Joulupuuro keitettiin 
ohrasta ja juhlaa varten säästetystä jäädytetystä maidosta suuressa padassa. 
Aattona syötiin höyryävää puuroa ja pöytään kannetusta kokonaisesta leivästä 
leikattiin puukolla palasia. Ruoan jälkeen levitettiin lattialle olkia ja saunot-
tiin. Olkia myös viskottiin ylös orsille, ja niistä ennustettiin tulevaa satovuotta: 
jos orsilla oli paljon olkia, oli tulossa hyvä viljavuosi. Aattoillan aterialla saattoi 
olla paistia ja talkkunaa, leipää, suolakalaa, voita ja sahtia. Illalla luettiin saar-
noja ja laulettiin. Pyhinä juotiin ruokaryyppy (esimerkiksi olutta) joka aterialla 
ja ruoan jälkeen vielä ns. murunhuuhtiaisia. 

Jouluaamuna lähes kaikki lähtivät kirkkoon ja matka taittui isolla reellä, jota 
vetivät kulkusilla koristellut hevoset. Hyvän viljavuoden uskottiin seuraavan, 
jos otettiin kirkkoon mukaan kintaan sisään jyviä ja heilutettiin kinnasta joka 
kerta kun Jeesus mainittiin.

Tapanin päivänä Etelä-Savossa ja Karjalassa on ollut perinteenä ”kysyä 
tapania” eli taloihin mentiin kysymään ”onko Tapani kotona?” ryypyn toivossa. 
Tapaninpäivänä oli myös hevostenpäivä ja sen kunniaksi miehet menivät talliin 
syömään aterian.

Jouluisiin tunnelmiin onkin hyvä päättää tämä kolmivuotinen maakunta-
palstani. Hyvää joulua kaikille!
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Savolaisten 
vuksien syksyä 
Suomen Helsingissä
Vuksit jännittävät, tutustuvat ja opiskelevat. Heillä voi olla 
monia kysymyksiä varsinkin, jos edessä on muutto toiseen 
kaupunkiin. Haastattelin kolmea eri opiskeluvaiheissa 
olevaa Savolaisen osakunnan vuksia ensimmäistä opiske-
luvuotta viettävästä ison G:n kanssa painijaan. He miet-
tivät takana olevaa syksyä niin Savolaisessa osakunnassa 
kuin Helsingissäkin.  Miten lupsakkaat vuksit ovat pärjän-
neet? Millainen on ollut syksy Savolaisessa osakunnassa ja 
Helsingissä? 

Kun ensimmäistä kertaa nouset portaat ylös Uuden Ylioppilastalon 
Vinnille, se vähän jännittää. Turhaan. Se, joka tulee Vinnille ensimmäistä 
kertaa orpona, on varmasti tervetullut. Sinua on vastassa iloinen ja rempseä 
toiminnanjohtaja, joka kuljettaa sinut ympäri osakunnan tilojen, esittelee 
toimintaa ja leppoisasti kyselee kuulumiset, harrastukset ja opiskelualat. Kier-
roksen jälkeen sinua pyydetään jäämään letuille ja osakuntailtamaan. No vitsi, 
jäisinkö?

Juvalta muuttanut Anni Piikki, 19, opiskelee ensimmäistä vuotta oikeustie-
dettä Helsingin Yliopistossa. Hän kaipaa välillä Savoon, perhettään ja kodin 
huolettomuutta. mutta kaipaa myös lisää jännitystä ja uusia haasteita. Hän 
aikoo hakeutua ainakin juristikerhon tapaamisiin. 

25-vuotias Heikki Liukkonen taas viimeistelee graduaan Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa. Vuonna 2008 opiskelut aloittanut Heikki on ehtinyt 
olla monessa mukana kunnanvaltuutetusta opiskelijarientoihin. Ensi vuonna 
hänen arjen henkireikänsä on SavOn isäntänä toimiminen. 

Kuopiosta lähtöisin oleva Jari Ahonen, 24, hyppäsi kemian kandiopintojen 
jälkeen Jyväskylästä Helsingin junaan ja maisteriopintoihin. Tänä syksynä hän 
oli ehdolla HYYn edustajistovaaleissa ja sijoittui varaedaattorin paikalle. Ensi 
vuonna hän on lupautunut toimimaan lisäksi ympäristövastaavana. 

Mielipiteitä jakava Helsinki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, jotka 
houkuttavat. Toisaalta monet eivät voisi kuvitella asuvansa pääkaupungissa sen 
kiireisyyden vuoksi. Mikä on saanut vuksit Helsinkiin? 

Anni: Helsinki oli minulle melko itsestään selvä opiskelukaupunki, sillä se 

Säde Karhu

Säde Karhu



14 Syksyn vuksit   //

on tutuin niistä paikoista, 
joissa alani koulutusta 
järjestetään. Myös kulku-
yhteydet ja sukulaisuus-
suhteet vetivät tänne. Sisa-
rukseni ovat tulleet tänne 
ennen minua, joten sydä-
meni pakotti minut hakeutumaan Helsinkiin.  

Heikki: Isän sisarruksista aika moni asuu täällä, vaikka 
onkin savolainen suku. Jo yläasteelta lähtien halusin 
silloiseen Helsingin kauppakorkeakouluun ja Helsinkiin, 
joka tuntui omimmalle yliopistokaupungeissa ja jossa 
suuren maailman tuulet haisi parhaimmalle.

Jari: Se on mielenkiintoinen kaupunki. Kun tein 
vahtimestarin hommia vanhalla lukiolla, eräs opettaja 
kertoi tyttärensä kehuneen osakuntaa. Se tuli ekana 
mieleen, kun muutti Helsinkiin.

Asuntoja, leppoisia 
muistoja ja 
savolaisuutta

Usein uudet koke-
mukset, ystävät ja asunto 
ovat syitä hakeutua 
osakuntaan. Se, että 

osakunta tarjoaa asuntoja, on suuri etu ja usein myös 
se syy ensimmäinen syy. Se oli syy myös Annille, joka 
asuu osakunnan asunnossa. Jari sekä Heikki uskoivat 
jäävänsä ilman osakuntaa paljosta paitsi. Jo Jyväsky-
lässä osakunnan toiminta mietitytti Jaria, jolla on enää 
kaksi vuotta opiskeluja jäljellä. Yhdessä veljensä kanssa 
mukaan lähteneeltä Heikiltä jäi opiskelijavaihto aikoi-
naan käymättä ja hän viettää nyt opiskelun viimeisiä 
hetkiä.

– Opiskeluaikana ylipäätään pitää vähän kokeilla 
erilaisia juttuja. Mun mielestä osakuntatoiminta kuuluu 
siihen osana. Opiskeluissa kuitenkin toinen puoli on sitä 

Anni Piikki

Jari Ahonen

Heikki Liukkonen

» Vaikka ei ketään tuntenut 
sieltä, on porukka tullut 
juttelemaan. 
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verkostoitumista, kertoo Heikki
Vanhat osakuntalaiset ovat ottaneet vuksit lämpimästi 

ja hyvin vastaan. Savolaisiin on mukava tutustua, sillä 
kaikki ovat olleet vastaanottavaisia, eikä ole tarvinnut 
yhtään jännittää. Myös ennakko-odotukset kuppikun-
nista osoittautuivat vääriksi jo heti ensimmäisessä tapaa-
misessa.

– Vaikka ei ketään tuntenut sieltä, on porukka tullut 
juttelemaan. Eikä tunnu pöllöltä mennä yksin istuskele-
maan, kertoilee Jari.

Osakunta tarjoaa arvok-
kaan sosiaalisen viiteryhmän, 
joka tuo yhteen ihmisiä, 
jotka ovat savolaismielisiä 
ja omaavat samantapaisen 
identiteetin. 

– Tuntuu paljon vapaam-
malta kuin politiikka, koska ihmiset ovat paljon muka-
vampia ja vapautuneempia. Tarkoitus on tavallaan se, 
että meillä on yhteinen identiteetti ja tehään meitä yhdis-
täviä juttuja, Heikki kuvaa.

Opiskeluajan on sanottu, olevan elämän parasta aikaa 
Se on ainutlaatuinen ajanjakso elämässä, jolloin luodaan 
monenlaisia muistoja. Yhteiset illanvietot ovat hauskoja 
uusien ystävien kanssa.. Annin aikaa ovat vieneet oman 
opiskelujärjestön toiminta:

Uusi maailma on avautunut entisen elämän rinnalle. 
Varsinkin fuksityttötoimikunnalla järjestämämme bileet 
fuksipojille jäivät mieleen yhteishengen ja tekemisen 
meiningin vuoksi, kuvailee Anni. 

Jari ja Heikki ovat osallistuneet SavOn fuksisitseille, 
kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Vuosikokouksessa 
molemmat ottivat virkoja vastaan. Tapahtumissa pide-
tään hauskaa, sattuu ja tapahtuu. Niihin liittyy myös 
kepeitä muistoja: 

Tanssin erään miespuolisen osakuntavaikuttajan 
kanssa hitaita sarvijuhlien jatkoilla, Jari kertoo nauraen.  

Syksyssä parasta ovat olleet uudet yllättävät koke-
mukset, joita opiskelijatoiminta on tarjonnut. Myös 
yhteiset illanvietot osakunnalla ja opiskelijatoiminnassa 
ovat tärkeitä, vaikka ne välillä veisivätkin aikaa lukemi-

selta. Ne ovat Jarin ja kokopäivätöissä käyvän Heikinkin 
mielestä mukavaa ajanvietettä. 

Oletko yllättynyt joistain tänä syksynä?
Anni: Yllätyin, miten nopeasti Helsinki pienenee 

silmissä, ja miten paljon tuttuja tapaa sattumanvarai-
sissa paikoissa. ”Suurkaupungin” eloon tottuu nopeasti, 
mikä on toisaalta helpottavaa mutta myös hieman tylsää 
minulle uusia haasteita ja jännitystä kaipaavana ihmi-
senä.  

Jari: Olen positiivisesti 
yllättynyt siitä, että on ollut 
todella avoin vastaanotto ja 
siitä, että ei tunnu pöllöltä 
mennä osakunnalle istuskele-
maan vaikka ei tunne ketään. 

Heikki: Ei oo oikeastaan 
ollut yllätyksiä. Se on ollut 

mukava huomata, että ihmiset ovat tosi vastaanotta-
vaisia. 

Uusi vuosi ja uudet kujeet
Ensi vuoteen jännitystä tuovat uudet pestit, koke-

mukset ja mahdollisuudet. Heikkiä isäntänä toiminen 
jänskättää, mutta hän haluaa antaa aikaansa osakunnalle. 
Myös Jari odottaa innolla uutta pestiään, tulevaa vuotta 
ja osakuntaillan järkkäilyä. Anni ei ole vielä osallistunut 
osallistunut osakunnan toimintaan, mutta aikoo tulevai-
suudessa lähteä juristikerhon tapaamisiin.

Lisäksi kulinaristi Heikki arvostaa ja toivoo ensi 
vuodelta juhlia, joissa tarjottaisiin hyvää ruokaa ja 
juomaa. Hän vinkkaa esimerkiksi rapujuhlien olevan 
mieluisia.

Vuksisyksy osakunnalla on ollut hauska, lämmin ja 
miellyttävä. Siispä, jos nyt vielä mietityttää ja oot ollut 
hiljainen osakunnan jäsen, niin mukkaan mahtuu!

 
 
Kirjoittaja on sosiologian opiskelija, joka on juuriltaan 
savolainen. Hän on ollut Savon jäsen keväästä 2014 asti ja 
tykkää liikunnasta, kirjoista ja matkojen etukäteisfiiliste-
lystä.

» Tarkoitus on tavallaan se, 
että meillä on yhteinen 
identiteetti ja tehään 
meitä yhdistäviä juttuja
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Kansainvälisten 
asioiden sihteerin 
mietteitä kuluneesta 
vuodesta

Arto Niemi

Emmi Holopainen

Osakunnan kansainvälisiä suhteita on kuluneen vuoden aikana ylläpi-
detty monenlaisissa tapahtumissa. Vierailuita on tehty sekä Viroon että Ruot-
siin, ja osakunnan virolaisia ystäviä on näkynyt Vinnillä tasaiseen tahtiin.  
Perinteiseen tapaan vuosi lähti kv-toiminnan osalta käyntiin helmikuisilla 
vuosijuhlilla, jonne vieraaksemme saapui neljä edustajaa sekä Korp! Indlasta 
että Korp! Fr. Esticasta. Juhlista tulikin vieraiden ansiosta ainakin kv-sihtee-
rille unohtumattomat; edustaa sai tauotta perjantaista aina sunnuntai-iltaan. 
Nukuin viikonlopun aikana ahkeran viranhoitamisen johdosta muistaakseni 
yhteensä kaksi tuntia. Seuraavan kerran ulkomaisia vieraita pääsi kestitsemään 
kesällä Terviksellä sekä elokuun lopussa pidetyillä Syksyjäisillä. 

Välit virolaisten ystävyysjärjestöjen kanssa ovat viime vuodet olleet niin 
lämpimät, että osakunnan ja seniorien yhteinen kv-toimikunta päätti juhlistaa 
korporaatiosuhteitamme ylimääräisillä juhlilla. Virolaisia vieraita saapui 
paikalle elokuussa noin 20, ja juhlijoista ahkerimmat jatkoivat viikonloppua 
vielä mökkeillen yliopiston omistamassa Härkäsaaressa. Virolaisista järjes-
töistä kiinnostuneiden kannattaa jo nyt varata maaliskuulta aikaa Indlan 
kommerssille sekä toukokuun alusta Estican luona vierailulle. 

Toiminta Ruotsin suuntaan on ikävä kyllä ollut vähän hiljaisempaa. Ruotsin 
kolmesta ystävyysjärjestöstä Vinnillä on vuoden aikana nähty vain Terviksen 
vakiovieraat Micke ja Macke, eikä ruotsalaisten järjestöjen vieraina ole käynyt 
tätä kirjoittaessa vielä kukaan. Kv-sihteeri tosin päätti Talakkunoiden sijasta 
lähteä viettämään tuomiosunnuntain aattoa Uppsalan Värmlands nationin 
Älggaskeille. Ruotsalaisten ystävyysjärjestöjen edustajia tavattiin kuitenkin 
lokakuussa Lundissa Internordiskt Studentmöten merkeissä, joista terveisinä 
osakuntalaisille voi kertoa, että savOlaisia kaivataan kovasti kaikissa kolmessa 
järjestössä. Suhteita voi lähteä lämmittelemään Linköpingin Wermlands 
nationin 30-vuotisjuhlaan huhtikuussa, Upsalan Värmlands nationin Vårba-
liin toukokuussa tai Lundin Wermlands nationin syksyllä pidettävään vuosi-
juhlaan.  Myös kv-toimikunnan viestintää kannattaa seurata – tai vaikka tulla 
toimikuntaan mukaan – sillä sitäkin kautta saattaa olla jonkunlaista Ruotsin 
reissua ensi vuonna tiedossa.

SavOsta ja monesta muusta Helsingin 
yliopiston osakunnasta lähti edustajia 
Internordiskt Studenmöteen Lundiin. 
Tapahtumaan osallistui osakuntalaisia 
useasta eri maasta.
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Osakunnan kansainvälisten suhteiden tulevaisuu-
dennäkymät ovat siis valoisat. Edes minä en onnis-
tunut asioita sössimään, joten nyt on hyvä hetki juuri 
sinunkin tulla mukaan toimintaan. Kv-suhteet olivat 
yksi osakunnan vuoden 2014 painoalueista, mikä osal-
taan kertoo että näitä suhteita SavOlla arvostetaan! 
Kv-sihteerin virka siirtyy vuodenvaihteessa Nella 
Peipon hoitoon, ja näin oman virantoimitukseni lopuksi 
haluaisin suunnata osakuntalaisten ajatuksia toiminnan 
mahdollisiin kehityssuuntiin. Helsingin yliopisto 
kansainvälistyy kovaa vauhtia, ja osakunnan olisi pysyt-
tävä kehityksen mukana. Ulkomaalaisia opiskelijoita 
löytyy ihan Helsingistäkin, ja heitä olisi syytä saada 
mukaan myös osakuntatoimintaan. Asiasta on kuluneen 
vuoden aikana keskusteltu osakunnan eri instansseissa, 
ja mahdollisia toimintamuotoja onkin keksitty. Kv-toi-
minnan kehittämisen ei toki ole tarkoitus ottaa mitään 
pois perinteisiltä kv-toiminnan alueilta, mutta pian 
110-vuotiaan osakunnan toimintaa olisi vietävä eteen-
päin siten, että uudetkin opiskelijasukupolvet osakun-
nalle löytäisivät.  Voipi olla että saatte tästä vielä kuulla.
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Juomatyylikimara

Annamari Oittinen

Karri Rasinmäki

SavOlaisten ja Karjalaisten yhteinen Sarvijuhla remuttiin tällä 
kertaa Uutta uudemmalla ylioppilastalolla Domus Gaudiumilla 18.10. SavO-
laiset isännät veivät vahvan sarven vuodeksi säilöön Karjalaisten luo ja iltaa 
vietettiin riehakkaiden pöytäjuhlien ja jatkojen merkeissä. Vuoden 2015 vuosi-
juhlia järjestävä savo-karjalainen toimikunta esitteli itsensä ja toimintaansa ja 
Ihanat itäsuomalaiset naiset esittivät kauniita lauluja. Illan päätähti oli jälleen 
pöydissä kiertävä juomasarvi.

Juomatyylejä salaisella reseptillä tehdyn sarvijuoman lipittämiselle on yhtä 
monta kuin on sarven ystävää. Niistä voidaan kuitenkin erottaa muutama 
pääkoulukunta – ne jotka juovat sarvesta ”kärki maata kohti”, ne, joilla se 
osoittaa kohti taivasta ja kolmas ”sivuttainen” tyyli. Lopputulema on 
kaikissa tavoissa hyvä, jos juoma päätyy suuhun, eikä sarvi ”juttele” 
sitä juojan päälle. Seuraavaksi Susj esittelee parhaita paloja 
juomasarven erilaisista käyttötavoista.

Vakaa Karjalainen vaakatasotyyli.

 SavOlainen etsii sisäistä 
rohkaisua.

SavOlainen 
sisäinen 
sarvikylpy.

Karjalainen 
suoriutuu hyvin 
SavOlaisen 
ilveilystä 
huolimatta.
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Karjalainen 
keskittynyt 
ilme, sarven 
kärki 
osoitettuna 
alaviistoon 
eteen.

Rohkea SavOlainen ja niin kutsuttu 
”norsunkärsäote”.

Karjalainen 
uppoutuu 
toden teolla.

SavOlainen 
vierustoveri kaataa 
maltillisesti kärki 
pystypäin.

 KyOlainen sala-
avec siemailee 
hallitusti 
hyväillen.

Karjalainen ja norsunkärsäote vol 2.

SavOlainen antaa 
sarvelle kosteaa 
vastakaikua.

SavOlainen 
tiukka 
takakeno.

WiOlainen sala-avec 
välttää katsomasta 
suloiseen turmioon.

Karjalainen ei päästä 
heti otteestaan.
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Juorupalsta
Sarvijuhlilla laulettiin yleisön _useista_ varsin ”selvistä” pyynnöistä johtuen 

Bussipysäkillä viimein joskus. Juoma otti otteen muutamista juhlijoista, mutta 
heidän kokemattomuutensa vuoksi jotain tällaista oli odotettavissakin. Juhlien 
jatkoilla osa SavOlaisesta väestä lähetti todella hienoja ja äärimmäisen kauniita 
(lue ”äänekkäitä”) ääniviestiterveisiä eräälle virkamiehelle. Kolmannen tai 
neljännen kohdalla virkamiehen puhelimeen oli tullut jotain ”vikaa” ja puhelin 
oli laitettu pois päältä. 

Juorupalsta mainittiin Talakkunoissa!  
Kapitulj kiitteli esimerkiksi Susj-lehden kuvamäärän triplaantumista. 
(Neuvosto ei niinkään ole kiitellyt Susj-lehden postituskulujen kasvua lehden 
koon kasvettua.) Erityisesti Juorupalstan paluuta kiiteltiin, juorutoimitus ei 
tätä ihmettele.  

Talakkunoiden piäpöydässä oli tällä kertaa pelkästään osakuntalaisia ja 
yksi nuorseniori. Muut seniorit loistivat pääpöydässä poissaolollaan. Sen 
sijaan pöytään oli onneksi saatu yksi tamperelainen savo-karjalainen vahvistus 
uudesta Savotta-osakunnasta. Eräs nuorseniori hävitti talakkunajatkoilla 
takkinsa, mutta sai onneksi autokyydin kotiovelle saakka. 

Erään emännän on nähty viettävän huomattavan paljon aikaa erään 
kypsemmän isännän kanssa. 

SOLin pikkujoulujen jatkoilla käytiin Uuden alakerrassa asti kuokkimassa. 
Puhelinnumeroitakin oli vaihdeltu! 

VSOn ”haarahaukenakin tunnettu” hauki-pehmolelu on kadonnut syksyllä 
– kalaa kaivataan takaisin! Missä on Poliisi-TV, kun sitä tarvittaisiin?

Vauvauutisia:
Osakunnan ja SOLin tulevaisuus on taas taattu ex-sollilaisten avulla! 

Osakunnasta seniorioitunut entinen SOSSun johtaja Jenkka sai poikavauvan! 
SOSSussa vaikuttava Bruno sai vaimoineen jo toisen pojan. Ex-SOLilainen 
Aino W. synnytti pienen tytön. Susj-lehden juorutoimitus onnittelee heitä ja 
kaikkia muita vauvoitettuja!

Juorutoimitus ottaa mielellään 
vastaan kiinnostavia uutisia 
esimerkiksi Sujen juorulootaan, 
joka pyörii jossain päin Vinniä.
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Osakunnan 
kokouksessa 
kuultua

Tapahtumat:
10.10. SOSSun kalsarisauna

11.10. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan 
fuksisuunnistus ja Sporttiset 
rengastusbileet HO:lla

13.10. Kv-sihteerin osakuntailta

17.10. Vuksitoimikunnan eksku 
Valokarnevaaleille

17.–19.10. Lundin Wermlands Nationin 
vuosijuhla

18.10. Sarvijuhla Karjalaisella 
Osakunnalla

20.10. Väliviikon osakuntailta

23.–26.10. Internordisk Studentmöte 
Lundissa

24.10. Tervissauna

27.10. Neuvoston ruokailta

29.–30.10. Edustajistovaalien 
ennakkoäänestys

3.11. Osakunnan kokous

4.–5.11 Edustajistovaalit

10.11. Momentin osakuntailta

14.11. SOLlin pikkujoulut

15.11.–22.11. Talakkunaviikko

22.11. Talakkunat

22.11. Upsalan Värmlands Nationin 
Älggask

23.11 Talakkunasillis

24.11. Viliminkippeiden ja neuvoston 
osakuntailta

26.11. HYYn vuosijuhla

29.–30.11. SOLin maakuntakiertue 
Leppävirralla ja Suonenjoella

1.12. Osakunnan kokous

5.12. SOSSun pikkujoulut

6.12.  Itsenäisyyspäivä

8.12. Puurojuhla

8.12. Senioreiden Annanpäivänjuhla

12.12. Akateeminen joulukonsertti Kallion 
kirkossa

12.12. Osakuntalaisen Unionin vuosijuhla

15.12. SOLin joulukonsertti Lauttasaaren 
kirkossa

12.1. Virkailijakoulutus

19.1. Osakunnan kokous

Marraskuun kokous:
Kokouslaisia olivat kahvittamassa VSO:n emännät Martina ja Aino pahvisen 

Mikko Koivun kanssa. SavOn emäntä Paula käy vuorostaan vierailevana 
VSO:n kokouksen kahvittajana. Hauskaa spontaania yhteistoimintaa!

Kokouksen aikana SavOlaisten keskuudessa matkusti laajasti mainostettu 
kahden kilon karkkisaalis, joka kuitenkin jossain vaiheessa jumahti kuraattorin 
ja inspehtorin väliin.

”Jos jollain hyvä pylly, hän voi laittaa jalat matkaan juhliin”. 
Osakuntalaisia muistutettiin juhlasponssista ja toisten juhlissa edustamisen 
hauskuudesta. Muiden vuosijuhliin maksetaan yksi osakuntalainen ja kakkos-
juhliin puolikas osakuntalainen. 

HYY-kuulumisista hauskimpia oli Kumpulan kampuksella ahkerasti työtä 
tehnyt Vaalikoira Pate.

”SavOn kokous on leppoisin tällainen kokous, jossa olen ollut.” 
Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kuulumisia kokoukseen kertomaan tullut 
Hanna kehui kokoustyyliämme. Pointsit meille ja Hannalle!

Kokouksessa valittiin paljon uusia virkailijoita. Inspehtori kiitti lopuksi 
kaikkia ”uhrivalmiudesta”.

Marras- ja joulukuun kokouksissa 
valitut virkailijat vuodelle 2015:

Varsinaiset virkailijat
Toiminnanjohtaja: Arto Niemi
Taloudenhoitaja: Anna-Maria Dumell
Sihteeri: Jani Suutarinen.
Kevään 2015 emäntä: Susanna Rantakylä.
Kevään 2015 isäntä: Heikki Liukkonen.
Päätoimittaja: Linda Lindström
Tilin- eli toiminnantarkastajat: Tomi Lappalainen ja Ville-Pekka Vainio
Varatilintarkastajat: Jussi Gustafsson ja Suvi Portin.
Neuvokset: Jenna Korhonen, Sakari Väkevä, Vesa Kyyrönen 

 ja Katri Nousiainen.
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Muut virkailijat
Tietotekniikkasihteeri: Jonne Huotari
Huvipäällikkö: Susanna Rantakylä
Maakuntasihteeri: Suvi Portin
Kansainvälisten asioiden sihteeri: Nella Peippo
Kulttuurisihteeri: Heini Arjava
Urheiluohjaajat: Ville Meriläinen ja Teemu Rantanen
Kappalainen: Annamari Oittinen
Seniorisihteeri: Jere Renlund
Laulunjohtaja: Jani Suutarinen 
Varalaulunjohtajat: Susanna Rantakylä 

 ja Jenna Korhonen
Musiikkimestarit: Tomi Vainio ja Katri Nousiainen
Valokuvaajat: Silja Ojanen ja Riina Puttonen
Ympäristövastaava: Jari Ahonen
Historioitsija: Heini Arjava
Lipunkantajat: Susanna Rantakylä ja Matti Ylhäisi
Varalipunkantajat: Katri Nousiainen ja Tomi Vainio.
Apuemännät: Nella Peippo, Jari Ahonen, Teemu 

 Rantanen, Vilma Hyvönen, Suvi Koivisto ja 
 Sakari Väkevä

Apuisännät: Matti Ylhäisi, Lauri Liukkonen, 
 Jere Renlund, Jan Falck, Taneli Pirinen ja 
 Jani Suutarinen

Edustajat SavO-VSO yhteistyöelimessä: Jani Suutarinen 
 ja Tatu Giordani

Sääntömääräiset toimikunnat:
Asuntolatoimikunta: Jere Renlund, Silja Ojanen, 

Riina Puttonen, Johanna Salkunen ja Susanna Rantakylä
Kurinpitolautakunta: Vesa Kyyrönen, Sakari Väkevä 

ja Riikka Ruuth

Edustajat:
Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön valtuus-

kunnassa: Annamari Oittinen, Sakari Väkevä, Matti 
Ylhäisi ja Susanna Rantakylä

Edustaja Osakuntalaisen Unionin hallituksessa 
vuonna 2015: Jari Ahonen

Osakunnan edustaja ja varaedustaja Osakuntien 
Yhteisvaltuuskunnan kokouksissa vuonna 2015: Katja 
Kastarinen ja Arto Niemi

ke 18.2.     Tanssiharjoitukset I (DG)
 ~ Uusia ja vanhoja tansseja.

ma 23.2.   Aivolaava (Vinni)
 ~ Opi uutta osakuntalaisilta!

ti 24.2.      Tanssiharjoitukset II, Liveorkesteri!
 ~ SOSSu soittaa!
                   Kulttuuriexcu Slava!-näytelmään
 ~ ilmoittautuminen loppunut

to 26.2.     Kulttuuriexcu Kansallisteatterin kulisseihin
                          klo 16-17.30
                       Ruusuke-ilta klo 18-21, (DG)
 ~Tuunaa mekkosi, lakerikenkäsi tms.

pe 27.2.    KV-päivälliset 17–23 (DG)
 ~ Sitsit kansainvälisten ystävien kanssa!
                   Etko-klubi klo 20–02(Vinni) 
 ~ Tule hengailemaan!

la 28.2.      Päiväjuhla klo 13–15 (Mannerheim-sali)
 ~ Huomionosoitusten jako ja kakkukahvit
                    Cocktail-tilaisuus klo 16.30 (Mannerheimsali)
 ~ Järjestöjen tervehdykset
                    Iltajuhla Vanhalla Ylioppilastalolla klo 18–24
 ~ Vuosikymmenen parhaat juhlat
                    Vuosijuhlajatkot klo 24– (Vinni)
 ~ Bileet!

su 29.2.       Sillis ja sillissauna klo 12–18 (DG)
 ~ Rai!

Lisätietoja vuosijuhlista:
http://savolainenosakunta.fi/?q=vujut-2015

Muista myös juhlien Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/pages/Karjalainen-ja-Savolain-
en-osakunta-110-vuotta/340587392769884

Tervetuloa juhlimaan Helsingin yliopiston 
Savolaisen ja Karjalaisen osakunnan yhteisiä 110. 
vuosijuhlia Vanhalle ylioppilastalolle Kalevalan 

päivänä 28.2.2015 klo 18.
Tilaisuus on akateeminen pöytäjuhla, jonka ohjelmassa on 

juhlapuhe, musiikki- ja taide-esityksiä sekä akateemiset juhlatanssit.

Vuosijuhlaillallisten
hinnoittelu on seuraava:
SavO/KO vuksit: 62 €
SavO/KO civikset: 70 €
SavO/KO seniorit, muiden osakuntien
edustajat ja muut opiskelijat: 80 €
Alkoholiton menu:
52 €/ 60 € / 70 €.

Juhlapuku sekä
kunnia- ja arvomerkit.

Vanha ylioppilastalo: 
Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Mannerheimsali: 
Uusi ylioppilastalo,

Mannerheimintie 5,
A-rappu, 5. krs., 00100 Helsinki

Vinni, SavO: 
Uusi ylioppilastalo,

Mannerheimintie 5,
A-rappu, 6. krs., 00100 Helsinki

 
Domus Gaudium (DG), KO: 

Leppäsuonkatu 13, 00100 Helsinki

Osoitteet:

Vuosijuhlaviikon ohjelmarunko:
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