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VUKSISUSJ

Savolaisen osakunnan vuksiopas 2017
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Avajaiskarnevaalit 4.9.

Kaudenavajaiset ja vuksisuunnistus 23.9.
Luvassa SavO- Survival vuksisuunnistus, jossa pääset tutustumaan osakuntaan ja tiloihin
paremmin. Suunnistuksen jälkeen luvassa on kaudenavajaisbileet "Merielämää"-teemalla.

HYYn fuksiseikkailu 29.9.
SavOn ja VSO:n yhteisrastilla pääset kokoilemaan Speden spelejä.

Sarvijuhla 7.10.
Yhteiset sitsit Karjalaisen Osakunnan kanssa.

Vuksisitsit 4.11.
Nämä sitsit ovat ilmaiset kaikille Savolaisen osakunnan vukseille! Tule siis tutustumaan SavO:n
sitsikulttuuriin, näitä juhlia et nimittäin halua missata!

Talakkunat 25.11.
Talkkunapuuroa, tirripaistia ja salaperäisen Kapitulin juhlashow.

Itsenäisyyspäivän juhla ja soihtukulkue 6.12.
Itsenäisyyspäivän juhla on yksi osakuntavuoden koreimmista juhlapäivistä, ja tämä on ainoa
päivä jolloin uudet jäsenet saavat osakuntanauhan. Lisäksi SavO osallistuu yhteisporukalla
ylioppilaitten näyttävään soihtukulkueeseen, jossa on mahdollisuus päästä vilkuttamaan itse
presidentille!

Puurojuhla 9.12.
Osakunnan ja sennujen yhteinen jouluinen juhla.

Syksyllä järjestetään lisäksi erilaisia osakuntailtoja ja excuja, seuraa
osakunnan nettisivuja ja facebookia pysyäksesi perillä siitä mitä on tulossa!

Syksyn tapahtumia
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Vuksimajurin tervehdys
Hei sinä vuksi!

Tässä vuksimajurisi Linnea. Oikein paljon tervetuloa Savolaiseen osakuntaan! Tehtäväni vuksimajurina on perehdyttää teitä

vukseja osakuntaelämän saloihin ja järjestää yhdessä vuksitoimikunnan kanssa kaikkea ekan vuoden hauskaa. Ensiksi haluan

onnitella sinua, vuksi, siitä että olet löytänyt luoksemme! Savolainen osakunta on pullollaan hauskaa menoa, loistavia tyyppejä

ja rentoa yhdessäoloa. Toivonkin, että voin vuksimajurina olla omalta osaltani tekemässä teidänkin vuksivuodestanne

kertakaikkisen huisia ja mieleenpainuvaa. Haluan kiittää vuksitoimikuntaa heidän kaikesta vuksien hyväksi tekemästään

työstä.

Oma vuksivuoteni alkoi viime syksynä 2016, ja heti alusta alkaen minut otettiin avosylin vastaan ja sain kokea savolaista

vieraanvaraisuutta sekä tietenkin huumoria – mutta ennen kaikkea hauskanpitoa! Vuoden tuoksinassa olen saanut paitsi

paljon uusia kavereita, myös lausua Vänrikki Stoolia, laulaa niin sitsilauluja kuin improlauluja wingmaneista virolaisten

vieraidemme kanssa, esiintyä osakunnan orkesterin SOSSun kanssa tanssiryhmä Sossu Ballettin eli KELAn riveissä, sekä

toimia apuemäntänä (joka on muuten omaa lempihommaani) ja sittemmin myös huvipiällikkönä (joka on myös

lempihommaani vuksimajurin homman ohella). Hienoa osakunnassa on se, että siellä pääsee virkojen, kuten esimerkiksi

apuemännyyden, muodossa osallistumaan toimintaan ja hauskanpitoon vielä syvemmin. Ei ole väliä mistä on kotoisin,

kiinnostus osakuntaan ja osallistuminen omana itsenä riittää.

Osakunnalla saa tutustua kaikenlaisten alojen ihmisiin musiikista käpistelyyn tai aivotutkimukseen. Kaikista hienointa

osakunnassa on se, että toiminta perustuu yhdenvertaisuudelle ja kaikkien keskinäiselle kunnioitukselle. Kaikkien omien

persoonallisuuksien, ominaisuuksien ja taipumusten tukemiseen ja oman itsen toteuttamismahdollisuuteen. Lukuisissa

kerhoissa ja ryhmissä osakuntalaiset tanssivat, laulavat, musisoivat, pelaavat ja katsovat leffoja ja nauttivat toistensa seurasta

hyvällä fiiliksellä. Toivonkin, että myös sinä löydät omasi kerhojemme

joukosta, olet sitten alttoviulisti tai Muumifani (tai molempia!).

Osakuntamme järjestää juhlia, virallisempia ja epävirallisempia, sekä

muita tapahtumia koko vuoden mitalta. Älä epäröi tulla mukaan!

Legendaarinen Tervahöyryristeily, Talakkunat ja vuosijuhlat sun

muut Kalakukkokaronkat odottavat sinua! Takaan että osakunnalta

löydät aina savolaisen maireaa seuraa, meneviä pilleitä sekä muhkeita

tarjottavia ja elämäniloa.

Vielä kerran; onneksi olkoon liittymisestä Savolaiseen osakuntaan.

Tervetuloa!



5

Kuraattorin tervehdys
Hei fuksi!

Syksyt ovat uuden alkua. Ne ovat täynnä uusia harrastuksia, opiskelupaikkoja, kotipaikkoja ja ystäviä. Kaikki se on jännittävää

ja iloista, mutta välillä myös uuvuttavaa.

Vinni, Savolaisen osakunnan koti, voi olla sinunkin uusi olohuoneesi keskellä Helsinkiä. Vinnin sohvilla voit viettää

lepohetkeä luentojen ja kaupunkin vilinästä uusien kavereiden kanssa turisten, tai vaikka juhlia ja valvoa aamuun asti tanssien.

Toimintamme on monipuolista ja rentoa – voit osallistua vain fuksitapahtumiin ja bileisiin tai tulla lisäksi jokamaanantaisiin

osakuntailtoihin hengaamaan. Erityisesti suosittelen osallistumista rempseille pöytäjuhlillemme eli sitseille. Vielä syvemmin

opit meistä osallistumalla tapahtumien järjestämiseen esimerkiksi auttamalla emäntää ja isäntää, sillä keittiössä on aina parhaat

bileet.

Voit tulla kerran kuussa osakunnan kokoukseen nauttimaan ilmaisesta ruoasta ja lupsakan inspehtorimme (katso mikä tyyppi

se on lehden lopusta osakunnan ABC:sta!) savon murteesta. Siellä voit oppia, miten osakunnan toimintaa pyöritetään.

Voit laulaa, katsoa elokuvia, soittaa, pelata pelejä ja tehdä paljon muutakin hauskaa kerhoissamme. Voit hakea edullisia

asuntojamme ja jakaa arkesi toisten savonmielisten kanssa myös kotonasi tai rappukäytävillä.

SavOlla voit oppia, ihastua, jopa rakastua, kohdata erilaisia ja samanmielisiä ihmisiä, käydä jänniä keskusteluja aamuviideltä,

saunoa, kompastua ja kokea, kuinka uudet läheisesi auttavat ja tukevat uudessa seikkailussasi.

Valinta on sinun!

Otathan siis osakunnalle mukaasi uteliaisuutta ja avointa mieltä – me lupaamme ottaa sinut lämpimästi vastaan juuri

sellaisena kuin olet.

Osakunnan kuraattori ja toivottavasti uusi kaverisi,

Annamari Oittineni
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Toiminnanjohtajan tervehdys
Moi vuksi!

Olen geologian ja geofysiikan viidennen vuoden opiskelija ja osakunnan tämänhetkinen toiminnanjohtaja. Kiipesin

osakuntatilaan 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. Toiseksi suurin etu on tietysti, että

osakunnalla useiden eri alojen opiskelijat kokoontuvat 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 tanssiryhmä 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 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.

Ja mikäli nämä 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 aina jäsentensä näköinen

ja kuuloinen, ja SavOlla rentous ja yhteisöllisyys ovat pääasia! :)
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Näin liityt
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 vuksivastaanotoilla, ajat ja paikan voit tarkistaa osakunnan nettisivuilta http://savolainen.osakunta.fi.
Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:
-Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto
-tulosteen Helsingin yliopiston Weboodin henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto
-kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta
Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi
osakunnan jäsen.

Tiedotus ja listat
Sähköpostilistat

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.
Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi sähköpostiviesti, jonka sisältönä (ei
otsikkona) on seuraava rivi: subscribe savo-tiedotus.

Facebook

Savolaisella osakunnalla on myös omat Facebook-sivunsa, mistä voi bongailla tuttuja. Vukseille on oma
keskusteluryhmänsä Facebookissa nimellä SavO Vuksit 2017.

IRC

#vinni on osakunnan jäsenten virtuaalinen olohuone.

Nettisivut

Löytyvät osoitteesta http://savolainen.osakunta.fi

Instagram

SavO löytyy Instagramista nimellä savolainenosakunta.
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Jäsenedut ja asunnot

Jäsenedut

• Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu sekä
vapaa-ajantarjontaamme, jota järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden.

• Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin postitettuna.
• Pääsy osakunnan kerhotiloihin, eli 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.

• Osakunta jakaa myös ansiomerkkejä, apurahoja ja stipendejä ansioituneille
osakuntalaisille

Tämän kaiken lisäksi Savolaisten ylioppilaitten säätiö tarjoaa osakunnan jäsenille edullista
opiskelijamajoitusta ympäri Helsinkiä. Asuntoja on laidasta laitaan soluhuoneista
perheasuntoihin, joten kannattaa käydä tarkistamassa, jos juuri sinun unelma-asuntosi löytyy
osakunnalta!

Tämänhetkinen asuntola-asiamiehemme on Laura Takkunen, joka vastaa asuntojen
vuokraamisesta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Hänen vastaanottoaikansa on torstaisin Vinnin
toimistossa klo. 16:30 – 18:00.

Lisätietoa hakemisesta ja kohteista löytyy osoitteesta:
http://savolainenosakunta.fi/?q=asunnot
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Vuksitoimikunta esittäytyy
Moi kaikki vuksit,

Olen Olli ja aloittelen toista vuottani yliopistolla ja ossuuskunnalla. Tulen

alunperin Otavasta Mikkelin kuppeesta, mutta Helsingissä olen viihtynyt jo

jokusen vuoden. Pääaineeni on käpistely eli tietojenkäsittelytiede, kuten noin

puolella osakuntalaisista.

Vinnin portaita kiipesin ensimmäisen kerran jo opintojeni toisella viikolla ja

ensimmäisenä osakuntavuotena tuli kierrettyä kaikki osakunnan juhlat,

vierailtua pariinkin kertaan Virossa osakunnan ystäväkorporaatioiden

kommersseissa ja tietenkin osallistuttua Savolaisen osakunnan

Tervahöyryristeilylle, eli tuttavallisemmin Tervikselle.

Syksyn ensimmäisissä juhlissa tyhjien tölkkien keräily johti välittömästi

apuisännän virkaan ja tulevalla syyslukukaudella toimin osakunnan isäntänä eli

vastuullani on osakunnan tiloista huolehtiminen ja juhlien käytännön järjestelyt

yhdessä emännän kanssa.

Toivotankin kaikki vuksit lämpimästi tervetulleiksi osakunnan tapahtumiin

nauttimaan osakunnan poikkitieteellisestä ilmapiiristä ja emännän maukkaista

sapuskoista.

Vinnillä nähhään!

Heipä hei.

Olen Kari. Alun alkaen lähtöisin Savon sydänmailta Kuopiosta ja nyt toisen

vuoden osakuntalainen, ”helsinkiläinen” ja psykologian opiskelija. Kuten aika

monella muullakin, alun perin tieni Savolaisen osakunnan kanssa ristesi, kun olin

etsimässä Helsingistä asuntoa. Tunnelma oli kuitenkin jo ensi vierailusta asti

Vinnille niin letkeä ja kahvihuonemainen, että pakkohan sitä oli tulla käymään

toistamiseenkin.

Mikä osakunnassa on sitten mielestäni parasta? Edellisvuoden apuisäntänä

toimineena voin sanoa, että osakunta on oiva puuhamaa talkoohenkisille.

Tekemistä ajan tappamiseen löytyy, jos siihen suinkin on vain halua. Kerhoja,

kokouksia, juhlia ja sun mitä muuta on ripoteltu pitkin kalenteria. Osakunnan

alojensa puolesta kirjava joukko on myös mukavaa vaihtelua esimerkiksi

ainejärjestörientoihin. Sitä ei pääse aivan fakkiutumaan, kunhan jaksaa aina

silloin tällöin tulla Vinnille notkumaan. Lopuksi täytyy tietysti vielä mainita

osakunnan juhlat jotka ovat opiskelija-standardeilla aivan huipputasoa.
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Hei kaikki vuksit!

Minä olen Iida. Olen kotoisin Kiuruvedeltä Pohjois-Savon perukoilta.

Aloitan nyt jo viidennen (iik!) vuoteni osakunnalla ja opinnoissani

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Osakunnalla olen ollut

(ainakin) emäntä, apuisäntä, päätoimittaja ja nyt toimin

taloudenhoitajana. Lisäksi olen mukana Sossu-orkesterin tanssiryhmässä

Sossuballetissa eli tuttavallisemmin Kelassa.

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä vukseista innostuu

osakunnan toiminnasta ja uskaltautuu kiipeämään portaat ylös Vinnille.

Osakunnalle on helppo tulla, sillä vastaanotto on aina lämmin ja

tekemistä riittää monista eri asioista kiinnostuneille. Yksi osakunnan

parhaita puolia on mielestäni poikkitieteellisyys, täällä voit tavata

opiskelijoita muistakin kuin omasta koulustasi ja oppia siinä sivussa

kaikenlaista kiinnostavaa ja hyödyllistä.

Hei!

Olen Nella, ylpeä Pohjois-Savon kasvatti ja nykyinen stadilainen. Kiva,

että juuri sinulla on käsissäsi Savolaisen osakunnan Vuksisusj! Se

kertoo, että olet kenties kiinnostunut osakuntatoiminnasta, mikä on

oikein! Osakunta on opiskeluelämän suola: on poikkitieteellistä seuraa,

mahtavat tapahtumat ja kotiseudun fiilis. Olen toiminut osakunnalla

monessa virassa, mm. viime vuonna Vuksimajurina, ja on ollut huimaa!

Kenties parasta ikinä! Savolainen osakunta toivottaa jokaisen

tervetulleeksi, joten ei kannata epäröidä, kirjautuako vai ei.

Koska tämä on esittelypalsta, niin lyhyt elämänkertani: Vietettyäni

Varkaudessa 18 vuotta, päätin, että muuttaisin pääkaupunkiseudulle

opiskelemaan pikimmiten (ei sillä, että Varkaudessa mitään vikaa

olisi...)! Ekan HY:n hyväksymiskirjeen saatuani asia oli sinetöity, ja

aloitin tietojenkäsittelytieteen opintoni. Koodaus ei kuitenkaan ollut

kutsumukseni, joten vaihdoin seuraavana vuonna kemian-, bio- ja

materiaalitekniikan linjalle Otaniemeen. Nyt aloitan neljännen vuoden

opintoni materiaalitekniikan maisteriopinnoilla, jännää!!

Eksykäähän pilleisiin SavO:lle (kenties Talakkunoihin ja Sarvijuhliin) ja

nähhään! \(^_^)/

Nella Peippo (musamestari & valokuvaaja)
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Kerhot esittäytyvät
SOL
Oletko aina miettinyt, millaista olisi laulaa kuorossa? Tai haetko uutta kuoroa Helsingistä? Osakunnan
oma sekakuoro Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL) harjoittelee joka torstai osakunnan tiloissa Vinnillä
kello 18–21. Ohjelmistoltaan monipuolinen ja asenteeltaan innokas ja iloa pursuava SOL koostuu noin 40
laulajasta. Kuorolle ominaista on vahva side Savoon ja kuoro vaaliikin juuriaan vuosittaisella
maakuntakiertueella. Tämän lisäksi kuoro konsertoi monipuolisesti pääkaupunkiseudulla ja järjestää

säännöllisesti konserttikiertueita ulkomaille. Alkavana syksynä on luvassa myös laululeiri Haukivuorella
ja keväälle 2018 suunnitellaan ulkomaanmatkaa. Keväällä 2017 kuoro juhlisti huikeaa 85-vuotista
taivaltaan. Kunnioitettavasta iästään huolimatta SOL on nuorekas opiskelijakuoro, jolle ominaista on
korkea taiteellinen taso, upea yhteishenki ja tekemisen meininki. Torstaiharjoitusten lisäksi kuoro
järjestää monipuolista vapaa-ajanohjelmaa muun muassa laulu- ja karaokeiltojen merkeissä. SOL ottaa
riveihinsä uusia laulajia niin nais- kuin miesääniin. Koelaulut järjestetään kahtena peräkkäisenä torstaina
7. sekä 14.9. Vinnillä. Ilmoittauduthan koelauluun etukäteen sähköpostitse kuoron puheenjohtajalle Tanja
Samulinille osoitteeseen tanja.samulin@gmail.com. Koelauluissa esitetään jokin vapaavalintainen
säestyksetön kappale sekä testataan laulajan äänialaa ja sävelkorvaa. Varaathan koelauluihin koko
harjoitusten keston ajan (18–21). Tule rohkeasti mukaan SOL:n toimintaan, uudeksi kuorolaiseksi tai
konserttiyleisöksi!

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 osakunnan
lauta- ja korttipelivarastosta ja sen kartuttamisesta.

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 uskaltaneet kokeilla. Kerho pyrkii madaltamaan
kokeilemisen kynnystä tarjoamalla sosiaalista, tietotaidollista ja joskus taloudellista tukea järjestämällä
ekskursioita mitä erilaisimpiin kohteisiin sekä hankkimalla tykötarpeita ja apua mitä kummempiin
päähänpistoihin.

Tavoitteena on kokeilla kaikkea edes yhden kerran, tyydyttää uteliaisuutta sekä murtaa samalla
ennakkoluuloja. Toteutuneita tapahtumia ovat mm. Soitinten kokeiluilta, Hajota laitteesi kerran
-osakuntailta, hyönteissyönti-ilta ja bändin haastattelua backstagella.

Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi. Kerho tarjoaa
resurssiensa rajoissa apua unelmiesi kokeilun onnistumiseen!
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SAVOLAISEN OSAKUNNAN SOITANNOLLINEN SEURA

Tervetuloa tutustumaan Savolaisen Osakunnan Soitannollisen Seuraan, eli SOSSuun!

SOSSu on Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan orkesteri, joka koostuu sekä savolaisista että
savonmielisistä soittajista. Yli 30-henkisen opiskelijaorkesterimme kokoonpanoon kuuluu jousia, vaskia,
puupuhaltimia ja lyömäsoittimia. Välillä mukaan 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.

Sekä orkesteriin että tanssiryhmään kaivataan vahvistusta! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä meihin
sähköpostitse osoitteeseen sossu.orkesteri@gmail.com ja kerro hieman itsestäsi 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!

Mitä? Orkesterisoittoa ja -tanssia!
Milloin? Tiistaisin 18-21!
Miksi? Koska musiikki on kivaa!

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 vaan ennen keikkaa, jos aina edes silloin. Kela on myös hyvät
mahdollisuus päästä osaksi SOSSUn meininkiä vaikket osaisi soittaa mitään!

VILIMINKIPPEET
Savolaisen osakunnan oma elokuvakerho Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta
poikkeavaa kuvallista kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnan kohteita olivat Jack Palance sekä
Charles Bronson. Sukupolvenvaihdoksien myötä myös muut erilaiset epänormaalit tahi tahattoman

kehnot tekeleet ovat nousseet kerhon suosioon. Kerhon toimintaan kuuluvat pari kertaa vuodessa
järjestettävät elokuvaillat sekä satunnaisen epäsäännölliset ekskursiot.
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SavO-Suomi sanakirja
AAMUSAUNA: Isompien juhlien

jälkeinen lämminhenkinen tilaisuus

useimmiten Uuden ylioppilastalon

pohjakerroksessa, jossa erityisenä

plussana lämmitetty lattia (ihana

torkahtaa).

AIRUT: Edustaa osakuntaa pukeutuneena

nauhaan (+vaatteisiin), kulkueessa lipun

edessä ja/tai takana. Näyttää kauniilta

myös esim. ovenpielessä. Yleensä

sekavassa tilassa puolenyön jälkeen.

AKATEEMINEN: -ihminen:

korkeakoulutettu, sivistynyt henkilö,

erottaa ei-akateemisesta siitä, että

akateemikko tietää milloin puhuu paskaa.

-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.

Siksi sisältää yleensä vukseja.

APUISÄNNÄT: Isännän pienet apurit, lue

edellinen!

AVAIN: Voit lunastaa avaimen Vinnille,

jolloin osakunnat ovet aukeavat sinulle

tapahtumien ulkopuolellakin. Voit poiketa

esimerkiksi luentojen välillä

kahvikupilliselle!

EDARI: HYYn edustajisto, vastannee

”yliopiston eduskuntaa”.

EMÄNTÄ: Osakuntalaisten oma

muumimamma. Leipoo, kokkaa, siivoaa,

käy kaupassa, nakittaa, kiroilee. Valitaan

aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, tänä

syksynä virassa Juho Esselström.

Ilmoittaudu pikimmiten 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 ja estää

heitä hörppäämästä.

FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme. Koostuu vain

miesjäsenistä. ”Proosit!”

FUNKKIS: Se huone Vinnillä, jossa on

sohvat, säkkituoli, telkkari, SingStar ja

epävireinen piano. Kannattaa tutustua

funkkiksen kaappien sisältöön, voit löytää

mm. sähköshokkipelin tai peruukin!

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!

INDLA: Toinen eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme, tällä kertaa

varsin naisellinen sellainen.

INSPEHTORI: Tuttavallisemmin inspi. Ylin

pamppu oksalla, aikoinaan nimitetty

valvomaan ”hillittömien ylioppilaiden”

tapoja ja siveellisyyttä, nykyään lähinnä

luotettu isähahmo ja neuvonantaja. Tällä

hetkellä uljasta titteliä kantaa Prof. Martti

Nissinen, joka myös johtaa puhetta

yleiskokouksissa.

IRKKI: Milloin Vinnin portaat tuntuvat liian

korkeilta, voi maailmaa parantaa Virtuaali-

Vinnillä IRCnetin kanavalla #vinni.

Aktiivisuus ei taattu. Irkin lisäksi SavOn

somekanavia on mm. Fb ja Ig!

ISÄNTÄ: Osakunnan kaikkivaltias nakittaja

ja janomme orja. Hoitaa juhlien ja

jokapäiväisenelämämme juomapuolen,

järjestää bileitä ja toimii tirehtöörinä

siivous- ja remonttitalkoissa. Virka kestää

puoli vuotta, tänä syksynä vuorossa Olli

Tanttu. 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 osakuntanauhat, joita kannetaan

akateemisissa juhlissa. Jaon jälkeen

liitytään historiallisen hienoon

ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

KALAKUKKOKARONKKA: SOL:in

järjestämä musiikintäyteinen juhla,

jonne jokainen voi säveltää oman

kappaleensa. Tarjolla tietysti myös

kalakukkoa!

KARLOJAISET: Viliminkippeitten

vuosittainen pöytäjuhla. Ö-luokan

elokuvia, teemaan sopivaa A-luokan

ruokaa ja hurttia huumoria. Älä jätä

väliin, vaikka terve järki niin

kehottaakin.

KELTARUUSU: Mm. SavOn

vuosijuhlajatkoilla tanssittava tanssi,

helpompi kuin wienervalssi ja

reippaasti urheilullisempi.

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!

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 Annamari

Oittinen.

LAULUKIRJA: Viisuja pöytäjuhliin, oman

kappaleen voit ostaa toimistosta.

MATRIKKELI: Se iso kirja, johon sinäkin

raapustit nimesi ensi kertaa osakunnalla

käydessäsi. Kertoo suuria salaisuuksia

jälkipolville, menossa jo neljäs opus, eikä

loppua näy.

MUSIIKKIMESTARI: Vastaa musiikista 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.

NARIKAT: Nakeissa viihtyneet palkitaan

vuoden lopuksi isännän ja emännän

kutsukemuissa.

NEUVOSTO: Osakunnan hallitus, sis. neljä

neuvosta. Käsittelee asiat remonttikuluista

tupakointikieltoihin.

OSAKUNTANAUHA: Koristaa rintapieltäsi

akateemisissa juhlissa, omasi saat

itsenäisyyspäivänä. Keltainen raita

yläpuolelle. Miehillä oikealla, naisilla

vasemmalla olkapäällä.

PIIMÄKAAPPI: Isännän vastuulla on, että

kaapissa on aina erilaisia piimälaatuja

osakuntalaisten tarpeisiin.

PIIMÄNKANTO: Step-aerobikkiä Vinnin

rappusia ylös piimäkori kädessä. Pitää

piimäkaapin täytenä, isäntä organisoi.

ROKOKOOHUONE: Neuvoston

kokoontumispaikka, hienosti kalustettu

huone funkkiksen vieressä. Sisään pääsee

vain virkailija-avaimella.

SAUNANAUHA: Erikseen hankittu

osakuntanauha, jota voi käyttää saunassa.

SAVO-TIEDOTUS: Sähköpostilista, jolle

liittymällä saat postilaatikkoosi kaikki tärkeät

tiedot tapahtumista ja pysyt muutenkin ajan

tasalla. Ei mitään roskapostia, liity heti!

SENIORI: ”Silloin kun minä olin

osakuntalainen…” Valmistunut savOlainen,

joka ei ole päässyt osakunnasta irti

valmistuttuaankaan. Tunnetaan myös

lempinimellä sennu.
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TOIMINNANJOHTAJA: Hoitaa osakunnan

käytännön toiminnan ja

toimintakalenterin ylläpidon, tilojen

varausasiat, huolehtii jäsen- ja

avainrekisteristä, sekä kaikesta muusta,

mitä ei muiden virkailijoiden tehtäviin

kuulu. Virka kestää kaksi vuotta.

Toimintaa johtaa tällä hetkellä Sakari

Väkevä.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään tultaessa

oikealla. Toimistossa hoidetaan asioita

asuntosopimuksista laulukirjan ostoon.

Suattaapi olla hieman sotkuinen.

ULKOJÄSEN: Ei-yliopistolainen

osakuntalainen, esimerkiksi teekkari.

Ulko-etuliitteestä huolimatta ihan

varsinaisen jäsenen veroinen!

ULKOSEURAKUNTALAINEN: Ei-

savOlainen. Tunnetaan myös

lempinimellä viäräuskoinen.

VINNI: SavOn kerhotilat Uudella

ylioppilastalolla, osoite Mannerheimintie

5 A, ylin kerros. Olohuoneesi Helsingissä.

VIRKAILIJA: Omistaa virkailija-avaimen ja

maksaa siitä hiellä. Valitaan marras- ja

toukokuussa. Virkailijat huolehtivat

Vinnin asioista ja osakuntalaisten

viihdyttämisestä.

VUKSI: Osakuntaperheen vaaveli,

ensimmäisen vuoden osakuntalainen.

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 keksii vuksitoimikunta.

Tänä vuonna suojelusenkelinne on Linnea

Kiukka.

VUOSIJUHLA: Tärkein juhla, joka pidetään

vuosittain helmikuun lopulla. Ruoka on

gurmeeta, seura kultturellia ja ilmapiiri

hienostunut, ainakin alkuillasta. Kauniita

naisia ja komeita miehiä ykköset yllä.

Jatkot kestävät aamuun asti.

WAPPU: En muista. Vapu ei lopu.

WÄRMLANDS NATION:Vi har vänner också I

Sverige! Virolaisten korporaatioiden lisäksi

olemme ystäviä Värmlands nation –

nimisen osakunnan kanssa, joka toimii

peräti kolmessa kaupungissa: Lundissa,

Linköpingissä ja Uppsalassa! Linköpingin

Wermlands nation on näistä nuorin, mutta

yksi kaupungin aktiivisimmista

osakunnista. Lundin ja Uppsalan

osakuntien juuret ovat jopa 1600-luvulla!

Ystävyydellämme on pitkä historia, ja

vierailemmekin aktiivisesti toistemme

ykkös- ja kakkosjuhlissa, sekä muissa

tapahtumissa.

YLEISKOKOUS: Osakunnan päättävä elin,

kokoontuu kerran kuukaudessa

maanantaisin. Nautitaan kahvia ja pullaa

sekä päätetään asioista. Vinnin

juhlasalissa, tule mukaan ja vaikuta!

SILLIS: Juhlien jälkeinen aamiainen, joka

palauttaa hengen ja ruumiin voimat.

Sisältää muutakin kuin silliä, vertaa

ruotsinlaivojen meriaamiaiseen.

Tunnetaan myös jatkojenjatkojen

jatkoina.

SITSIT: Pöytäjuhlat, eli ennen biletystä

aterioidaan (lähes) sivistyneesti.

Vukseille järjestetään omat vuksisitsit

SJUKHUSOMRÅDE: Parkering endast för

laboratoriets personal. Ks. Piimäkaappi.

SUSJ: Osakunnan oma lehti, joka

ilmestyy pari kertaa vuodessa.

Päätoimittajana on vuonna 2017 Laura

Takkunen.

TALAKKUNAT: Jokavuotiset juhlat, joissa

piimä roiskuu ja tirripaisti tirisee.

Talakkunat järjestetään marraskuussa,

ja ne ovat osakunnan kakkosjuhlat.

Esiintymässä salamyhkäinen Kapitulj!

TERVAHÖYRYRISTEILY: Tunnetaan

tuttavallisemmin nimellä Tervis.

Jokakesäinen, torstain ja sunnuntain

välisen yön kestävä risteily Savon

vesillä. Hyvä tsäänssi bongata myös jo

valmistuneita osakuntalaisia. Maine

kiirinyt Ruotsiin ja Viroon asti. Muista

varoa tappajahaukea, joka saalistaa

erityisesti vukseja! Tervistä koordinoi

arvoisa Amiraali.
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Nähdään Vinnillä!




