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Sisältö

Osakunnan toiminta

Joka maanantaina on osakuntailta, johon ohjelmaa järjestävät eri virkailijat ja kerhot. Yleensä kuun ensimmäinen

maanantai on osakunnan kokous, jossa mahdollisuus päästä vaikuttamaan osakunnan asioihin. Ennen kokousta

tarjolla emännän loihtimaa maittavaa apetta. Tule käyttämään äänioikeuttasi!

Toinen maanantai on osakunnan pelikerhon peliliikkeen lautapeli-ilta, jossa pelataan mitä erilaisimpia lautapelejä.

Kuun viimeinen osakuntailta helpottaa loppukuun talousahdinkoa ruokaillalla – kokoonnumme siis Vinnille

tekemään porukalla ruokaa. Väliin jäävät maanantait ovat ns. vapaata riistaa, joita voi varata toiminnanjohtajalta ja

johon virkailijat ja muut osakuntalaiset voivat keksiä haluamansalaista ohjelmaa. Osakuntailtoja järjestetään

rajoitusten vaatiessa myös etänä tai ulkona.

Tapahtumakalenteria voit seurata SavOn nettisivuilta ja Facebookista. Sähköpostilistoilla tiedotetaan tapahtumien

ilmoittautumisista, osakuntailtojen teemoista ja kaikesta mahdollisesta tarpeellisesta. Vinni - Telegramryhmässä

ilmoitellaan ex tempore -tapahtumista, kuten esimerkiksi ulkopelailuista. Liittymislinkit löytyvät lehden

takakannesta.
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Osakuntaan liittyminen
Maksa osakunnan jäsenmaksu 12 €, joko Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai osakunnan

tilille OKO FI89 5800 1320 0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002.

Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla maanantaisin klo 16:30-18:00 tai syyskuun

aikana vuksivastaanotoilla maanantaisin ja torstaisin klo 16.30-18.00 Vinnillä. Mukaan vastaanotolle tarvitset

opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:

1. Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto

2. Tulosteen Helsingin yliopiston Sisun sivusta: Sisu -> omat tiedot -> maksetut maksut, jossa näkyy osakuntatieto
3. Kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta

Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi osakunnan jäsen.

Osakuntaan liittyminen ja kirjautuminen on mahdollista myös etänä. Osakuntaan pitää kirjautua joka lukuvuosi

uudestaan. Jotta osakunnan etäkokouksiin voi osallistua, tulee tämä olla tehtynä vähintään vuorokausi ennen

kokousta. Vain kirjautuneet jäsenet voivat pyytää itselleen etäosallistumiseen vaadittavan linkin.

Kirjautumisia käsitellään maanantai-iltapäivisin, mutta poikkeuksellisesti syyskuun kokoukseen osallistuvien

kirjautumiset käsitellään sunnuntaina 12.9. Kunhan etäkirjautuu samaan aikaan etäkokouslinkin hakemisen kanssa,

pääsee osallistumaan syyskuun kokoukseen.

Etäkirjautuminen ja -liittyminen tapahtuu seuraavasti:

1. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi “Etäkirjautuminen osakuntaan”.

2. Jos olet uusi jäsen, tulosta, täytä ja palauta jäsenhakemus skannattuna. Vanhoilta jäseniltä riittää, että kirjoittaa

sähköpostin viestikenttään sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja postiosoitteensa.

3. Liitä sähköpostin liitteeksi jokin todiste opiskelijastatuksesta esimerkiksi kuva opiskelijakortista tai Sisusta ladattu

opiskelutodistus

4. Jos et ole maksanut jäsenmaksua HYYn jäsenmaksun yhteydessä, maksa 12 euroa tilille OKO FI89 5800 1320

0711 28 viitenumerolla 11002 ja liitä sähköpostin liitteeksi osoitus maksetusta jäsenmaksusta (esim. kuitti

verkkopankista) .

5. Lähetä sähköposti osoitteeseen savo-vuksimajuri@helsinki.fi Halutessasi voit lähettää sähköpostiviestin salattuna

Securemailin kautta.
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Hei tuore Savolaisen Osakunnan vuksi!

Mie olen Laura, aloittamassa neljännen vuoden fysiikan opintoja materiaalifysiikan maisteriohjelman parissa, ja

myös tämän vuoden vuksimajuri. Vaikka olen asunut koko elämäni kehä kolmosen sisäpuolella, tunnen itseni silti

savolaiseksi, mikä onkin tärkeintä. Ja jostain syystä kampuksella ainoat maininnat osakunnasta oli “mennään

vinnille”. Ensimmäistä kertaa tulin osakunnalle viimevuoden aivolaava-osakuntailtaan fyysikkokaverieni

innoittamana, ja syksyllä päätin liittyä osakunnan jäseneksi. Syksyn myötä päädyin muunmuassa apuemännäksi

ja -isännäksi, sekä osakunnan valokuvaajaksi, ja lopulta otin myös vuksimajurin viran.

Osakunta oli yksi teistäni opiskelijaelämään, kun aikaisempien opiskeluvuosien arki alkoi tuntua yksitoikkoiselta

ilman opiskelijaelämää. Lautapeli-illat, kyykän pelaamiset ja vähän omituisemmatkin osakuntaillat olivat hyvää

aikaa viettää muiden opiskelijoiden seurassa, ei vain opiskelua. Saattaa olla pitkään aamuyöllä tekemässä palapeliä

tai yhteisosakuntalaista osakuntapuistoa purkamassa. Kuitenkin tämä kaikki tuo hauskaa kontrastia opiskeluun.

Mielestäni osakunnassa on parasta ihmiset ja tapahtumat. Tällä voi olla niin oma itsensä kuin haluaa, ja tehdä sitä

parhaassa seurassa. Tapahtumista mihin olen osallistunut parhaita on olleet lautapeli-illat, ja tervis. Osakunnalla

pääsee pelaamaan mitä erikoisempia lautapelejä, niitä ei välttämättä tulisi muualla edes kokeiltua. Terviksellä

pääsee näkemään kaunista savon luotoa, ja sen voi tehdä muiden osakuntalaisen mukavassa seurassa. Tule

osakuntaan avoimin mielein, ja osallistu rohkeasti tapahtumiin. Pyydä vaikka kaveri mukaan osakuntaan, niin

kynnys osallistua tapahtumiin madaltuu. Ja tutustumalla osakuntalaisiin voi saada hyvin uusiakin kavereita.

Nähdään Vinnillä!

Laura Väisälä

Vuksimajuri

Vuksimajurin tervehdys
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Hyvä Savolaisen Osakunnan fuksi,

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi Savolaiseen Osakuntaan ja samalla Helsingin yliopistoon! Sana ”osakunta”

ilmentää kirjaimellisesti sitä, että kuulumme yliopistoon sen olennaisena osana. Yliopistolakikin sanoo, että

osakuntien tarkoituksena on ”tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän sosiaalisia

olojaan”. Kyse on nimenomaan vertaistuesta, sillä osakunta ei ohjaudu ylhäältä päin vaan toimii itsenäisesti. Kun

liityt osakunnan jäseneksi, olet itse tekemässä tätä kaikkea yhdessä toisten osakuntalaisten kanssa.

Siinä missä tiedekunnat huolehtivat tutkimuksesta ja opetuksesta, osakunnat toteuttavat yliopiston yhteisöllistä

tehtävää. Osakunnan jäseninä on kaikkien alojen opiskelijoita teologiasta geologiaan, ihmistieteistä

eläinlääketieteeseen – vieläpä musiikista materiaalitekniikkaan, sillä osakunnassa voivat toimia kaikkien

pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijat. Osakunnalle tyypillinen monialaisuus laajentaa perspektiiviäsi

oman opiskelualasi rajojen yli, altistaa sinua kriittiselle keskustelulle, lisää ajattelemisen välineitä ja harjaannuttaa

yhteistyötaitojasi.

Toinen osakunnan tyyppipiirre on maakunnallinen identiteetti. Sinullakin on ollut jokin syy liittyä juuri

Savolaiseen Osakuntaan. Olet ehkä kotoisin Savosta tai sinulla on perheyhteyksiä maakuntaan, tai ehkä olet vain

tykästynyt savolaisiin niin paljon, että haluat touhuta heidän kanssaan ja siinä sivussa itsekin savolaistua. Jos ossoot

puhua savvoo, niin Vinnillä suat viäntee niin paljo kun leukapielet kestää. Mutta jos et ossoo, kuuntelepa inspiä

tarpeeks kauan niin varmaan opit. Tulin nimittäin Helsinkiin piälle neljäkymmentä vuotta takaperin aikoo ja

savoks oon tiällä koko aijjan pärjännä ja asianj hoitanna. Vaikka ei tiällä oikeesti kenenkään tarvihe puhettaan

muuttoo, ei savoks eikä savosta pois.

Toivottavasti tautitilanne hellitää niin, että pääsemme pian yhdessä juhlimaan ja

juttelemaan, laulamaan ja tanssimaan! Nähdään Vinnillä!

Martti Nissinen

Savolaisen Osakunnan inspehtori

Vanhan testamentin eksegetiikan professori

Inspehtorin tervehdys
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Kuraattorin tervehdys

Kun minut valittiin kuraattoriksi Savolaisen osakunnan marraskuun 2019 kokouksessa, odotin kaudestani hyvin

erilaista kuin vuodet 2020 ja 2021 ovat tähän mennessä osoittautuneet. Niin varmasti myös moni teistä fukseista, tai

meikäläisittäin vukseista, odotti opintojensa aloituksesta erilaista vielä yhteishaun aikaan. Vaikka rokotuksista

huolimatta toistaiseksi jatkuva koronapandemia onkin varmasti kaikille syyslukukautta 2021 aloittaville pettymys,

jotain lohtua voi toivottavasti löytää siitä, että tällä kertaa tässä tilanteessa ei olla ensimmäistä kertaa.

Niin Helsingin yliopistolla kuin Savolaisella osakunnallakin on siis jo kokemusta niin koronapandemiassa

toimimisesta kuin perutusta pandemian lopustakin. Osakuntalaitos, siis kaikki Helsingin yliopiston osakunnat

yhteisesti, on erinomainen ja maailmallakin lähes ainutlaatuinen tilaisuus tutustua samanhenkisiin opiskelijoihin

pitkältä aikaväliltä ja eri aloilta. Järjestöjen perinteet ulottuvat nuorimpienkin osakuntien tapauksessa yli sadan

vuoden taakse. Harvassa muussa seurassa samaan keskusteluun päätyisi vapaa-ajallaan vaikkapa 2014 opintonsa

aloittanut anglisti, 2019 aloittanut tietojenkisättelytieteilijä, 2020 valmistunut fyysikko ja 2018 valmistunut teologi.

Vielä harvemmin kaikki heistä tietävät missä maailman napa sijaitsee ja kuinka kalakukko oikeaoppisesti syödään.

Osakunnallakaan en kuitenkaan voi luvata kaikkien olevan näistä asioista samaa mieltä.

Kuten ennen pandemiaakin, osakunnan toimintaan pääsee parhaiten mukaan osallistumalla. Tulkaa

ennakkoluulottomasti kokouksiin, käykää osakuntailloissa sikäli kun niitä voidaan järjestää, ja tutustukaa civiksiin ja

sennuihin (vanhempiin jäseniin ja valmistuneisiin entisiin jäseniin) etätapahtumissa jos ei. Vuksimajuri ja

vuksitoimikunta myös järjestävät esittelytapahtumia erityisesti vukseja ajatellen ensimmäisen vuoden jäsenille, joihin

vuksit ovat ilmoittautumisissa etusijalla varsinkin jos osallistujamääriä joudutaan rajoittamaan. Lukuvuonna 2021-

2022 myös edellisen lukuvuoden vuksit katsotaan tapahtumissa vukseiksi. Kuka tietää, ehkä joku teistä onkin

lukuvuoden 2022-2023 vuksimajuri, hupimestari, kappalainen, tai vaikkapa sihteeri.

Turvallista alkavaa lukuvuotta toivottaen,

Kuraattorinne,

Jani Suutarinen, FM
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Tervetuloa Savolaiseen osakuntaan minunkin puolestani!

Osakuntavukseja on monenlaisia. Osa teistä on juuri muuttanut Helsinkiin aloittamaan opintoja ehkä suoraan lukiosta,

ehkä välivuoden tai muutaman muun mutkan kautta. Osalla on jo muutama vuosi yliopisto-opintoja takana ja voi olla,

että joku teistä aloittaa jo kolmatta yliopistotutkintoaan, mistäpä sitä tietää. Osa teistä opiskelee Helsingin yliopistossa,

osa Aallossa, osa Taideyliopistossa, osa ammattikorkeakoulussa.

Minä olin syksyllä 2017 juuri ylioppilaaksi valmistunut 19-vuotias vuksipallero, joka ei tuntenut ketään

pääkaupunkiseudulta. Rehellisesti sanottuna olin aika pihalla kaikesta, vaikken silloin olisi asiaa välttämättä

myöntänytkään. Osakunnasta oli minulla paljon apua oman paikkani löytämisessä niin yliopistolla kuin Helsingissä

ylipäänsä. Toivon todella, että tänä syksynä tekin pääsette istumaan Vinnin sohville kuuntelemaan hyviä vinkkejä ja

tutustumaan toisiinne sekä osakuntaiältään vanhempiin opiskelijoihin.

Nauttikaa nyt, sillä vuksivuosi on ihmisen parasta aikaa. Hämmästyneen innostunut uutuudenviehätys uuteen

tapahtumaan ensimmäistä kertaa osallistuessa on lähes sanoin kuvaamaton, vaikka juuri yritin parhaani mukaan tunnetta

kuvailla. Erityisen käsittämättömän vaikutuksen ensikertalaiseen tekee talakkunat, vähintäänkin mielenkiintoinen

kakkosjuhlamme kaapuineen, saarnoineen ja musiikkiesityksineen. Vuksivuonna lähes kaikkiin tapahtumiin saa

alennuksen, joka kannattaa hyödyntää. Myöhemminkin pääsee toki mukaan, mutta kukkaro kiittää vuksivuoden

aktiivisuudesta.

Osakunnalla huomaa myös terveellisellä tavalla, ettei muidenkaan opiskeluelämä mene aina täysin suunnitelmien ja

tavoiteaikataulujen mukaan. Itsehän olen opiskellut nyt neljä vuotta matematiikkaa Helsingin yliopistossa, mutta

valmistuinkin yllättäen valtiotieteiden kandidaatiksi. Osakunta on myös hyvin poikkitieteellinen yhteisö, joten vaikka

opinnoista paljon jutellaankin, tuntuu se kovin erilaiselta, kun keskustelussa onkin mukana viiden eri alan ihmisiä

pelkkien omien opiskelukaverien sijaan.

Nähhään Vinnillä!

Sanni Nieminen alias Xylitoli

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan löytää Vinniltä pitämästä vastaanottoa maanantaisin 16.30–18.00 ja muina

aikoina edelleen Vinniltä komentelemasta muita virkailijoita. Sivupersoonani Xylitoli tanssii

KELAssa.

Toiminnanjohtajan tervehdys
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Osallistumisoikeus erittäin monipuoliseen harrastus-, kulttuuri-, urheilu- sekä vapaa-ajantarjontaamme, jota

järjestetään säännöllisesti läpi koko lukuvuoden

Jäsenlehti Susj kaksi kertaa vuodessa kotiin kannettuna

Oikeus käyttää osakunnan tilaa Vinniä, joka sijaitsee Uudella ylioppilastalolla aivan ydinkeskustassa

(Mannerheimintie 5A ylin kerros eli 6. kerros)

Vinnille voi lunastaa avaimen. Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan tai tule vastaanotolle maanantaina klo 16.30-

18.00

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

Tämän kaiken lisäksi Savolaisten ylioppilaiden säätiö tarjoaa osakunnan jäsenille edullisia opiskelija-asuntoja

Helsingissä; Koskelassa, Vallilassa ja Patolassa. Asuntoja on laidasta laitaan soluhuoneista perheasuntoihin,

joten kannattaa käydä tarkistamassa, löytyykö juuri sinun unelma-asuntosi Savolaisten ylioppilaiden säätiöltä!

Asuntojen vuokraamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä vastaa tämänhetkinen asuntosihteerimme Sampo

Hyttinen. Parhaiten hänet tavoittaa vastaanottoaikana tiistaisin klo 16.30-18.00 puhelimitse numerosta 050-

530 6049.

Lisätietoa hakemisesta ja kohteista löydät osoitteesta: http://savolainenosakunta.fi/?q=asunnot

Jäsenedut

Asunnot
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Syksyn tapahtumia

18.9. Fuksipuisto

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan järjestämä kaikkien osakuntien yhteinen esittelytapahtuma Kaisaniemen puistossa.

Osakuntaesittelyjä, uusia kavereita ja iloista meininkiä.

25.9. Kaudenavajaiset ja uusien ilta

Tutustumista muihin vukseihin ja osakuntalaisiin Vinnillä tapahtuvan ohjelman merkeissä .

1 .10 Osakunta-appro

Kaikkien osakuntien yhdessä järjestämä appro, jossa tutustutaan osakuntien tiloihin. SavOlaisia löytyy varmasti seuraksi.

5.10. HYYn fuksiseikkailu

Tutustumista monipuolisesti erilaisiin ylioppilaskunnan toimijoihin etätehtävien muodossa. Myös osakunta menossa

mukana!

9.10. Sarvijuhla

Yhteissitsit sisarosakuntamme Karjalaisen Osakunnan kanssa, tänä vuonna Karjalaisten tiloissa Domus Gaudiumilla

(Leppäsuonkatu 11).

23.10. Vuksisitsit

SavOn vukseille ilmaiset sitsit, joissa perehdytään sitsien syvimpään olemukseen. Kannattaa ehdottomasti osallistua (ilmaista

ruokaa)!

20.1 1 . Talakkunat

Osakunnan kakkosjuhla, jossa piimä roiskuu ja tirripaisti tirisee. Lavalla nähdään myös salaperäinen Kapitulj. Loistavaa

lääkettä kulttuurin- ja talakkunannälkään.

6.12. Itsenäisyyspäivä

Arvokkaalla päiväjuhlalla kunnioitamme Suomea. Samalla on vuoden ainoa tilaisuus saada osakuntanauha. Illalla SavO

osallistuu omana joukkonaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen.

1 1 .12. Puurojuhla

Osakunnan pikkujoulut, joissa syödään riisipuuroa, lauletaan joululauluja ja nautitaan jouluisesta osakuntalaisseurasta.
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Kevään tapahtumia

X.1 . Virkaili janvaihtokaronkka/Kuraattorinvaihtokaronkka

Virkailijoiden ja kuraattorin vaihtumista juhlitaan vuorovuosittain. Juhla on uusille ja väistyville

virkailijoille ilmainen. Tänä lukuvuonna vuorossa on virkailijanvaihtokaronkka.

X.2. Vuksipäivälliset

Päivällisillä opetellaan etikettiä tulevaa vuosijuhlaa varten. Vukseille ilmainen.

X.2. Vuosijuhla

Osakunnan vuosijuhlaa vietetään helmikuun 20. päivänä tai sitä lähinnä olevana lauantaina tai

sunnuntaina sen muistoksi, että kyseisenä päivänä vuonna 1865 annettiin asetus suomen kielen käyttöön

ottamisesta oikeusistuimissa ja virastoissa.

X.3. Kalakukkokaronkka (SOL)

Osakunnan kuoron järjestämässä sitsimuotoisessa tapahtumassa järjestetään SavO-viisut, jossa tarjolla

osakuntalaisten itse säveltämää ja sanoittamaa uutta musiikkia. Tarjolla myös kalakukkoa.

X.4. SOSSun vuosijuhla

Osakunnan orkesterin vuosijuhlassa on ohjelmassa mm. hiihtokilpailut.

1 .5. Vappubrunssi

Vappupäivän brunssi Kaivarissa. Tarjolla emännän herkkuja ja karnevalistinen juhlahumu.

X.6. Kevätjuhla

Juhlassa muistetaan kuluvana lukuvuonna valmistuneita osakunnan jäseniä. Ohjelmassa myös grillausta.

X.7. - X.7. Tervahöyryristeily

Osakuntien suurin ja kaunein kesäretki kotimaakunnan vesillä, jossa matkaa taitetaan tervahöyrylaivalla

kuntien vieraanvaraisuudesta nauttien. Varo tappajahaukea!

X.8. Syksyjäiset

Lukuvuoden ensimmäiset sitsit kiiviksille ennen uusien vuksien saapumista osakuntaan.
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Tilat
Keittiö

Toinen puolisko Vinnin aulasta, sisältää kaiken mitä keittiöltä voisi ikinä kaivata.

Jäsenistö käyttää vapaasti, mikäli ei ole muun toiminnan tiellä (tarkista tilakalenterista

nettisivuilta) ja siivoaa jälkensä. Kannattaa myös tarkistaa pakastimen ja jääkaapin

käyttöohjeet, sieltä saattaa löytää itselleen jonkun muun lahjoittamaa syötävää.

Rokokoo

Hienosti kalustettu huone, joka toimii pienten kokousten pitopaikkana,

kirjastona, piilopaikkana ja mm. backstagena. Sarvi on täällä säilössä silloin

kun se palaa kotiin Vinnille.

Funkkis

Vinnin toinen olohuone. Sisältää TV:n, Playstationin, sohvia, säkkituolin

sun muuta. Yleensä pienempien juhlien tanssilattia sijaitsee myös

funkkiksessa. Kun aulassa on liikaa häiriötä funkkis on hyvä paikka

vetäytyä pelaamaan vaikkapa lautapelejä, joita kaapista löytyy melkoinen

läjä. Kulmassa isännän työkalukaappi, josta löytyy työkaluja mihin

tahansa ongelmaan.

Kellarivarasto

Osakunnan varastohuone, jossa on säilössä kaikkea enemmän ja vähemmän tärkeää.

Löytyy salin sivuovelta alkavan käytävän varrelta. Yleensä kannattaa vähän kysellä etsityn

asian perään ennen itse kaivelemista, voi olla muuten loputon suo.

Aula

Vinnin sohvat, jotka löytyvät siitä keittiön vierestä. Oiva paikka löhöillä kun

tarvitset olohuonetta Helsingin keskustassa. Usein myös hyvä paikka löytää

itselleen seuraa välttelemään arjen velvollisuuksia tai vaikka pelaamaan yhden

pelin Pandemiaa.
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Sali

Juhlasali, jossa mm. pidetään kokouksia, tanssitaan ja pidetään pöytäjuhlia.

Reunoilla SavOn vanhoja kalusteita ja ulkonäköään huomattavasti paljon

mukavammat nojatuolit. SavOn ja VSOn vaakuna- ja taidekokoelmat asuvat

salissa. Huomionarvoinen on myös inspin pöytä, jonka ääressä kaikki

tärkeimmät päätökset tehdään.

Pusukaappi

Salin nurkasta löytyvä SOSSun ja musiikkimestarien valtakunta, jossa on

osakunnan ja orkesterin soitin- ja musalaitevarasto. Pääsy vain harvoilla ja

valituilla. Jos eksyt juhlien jatkoilla pusukaappiin, saatat löytää yllätyksen.

Imurikaappi

Heti Vinnille tultaessa oikealla oleva kaappi, jossa siivousvälineitä sun muuta

vastaavaa roinaa. Jos etsit esimerkiksi siivoustarvikkeita tai paristoja, on tämä

etsintäretken ensimmäinen etappi (isännän hihan nykimisen jälkeen).

Toimisto

Virkailijoiden valtakunta, jossa hoidetaan kaikennäköistä osakunnan

pyörittämiseen liittyvää paperityötä. Usein hallitun kaaoksen tilassa. Jos

tarvitset täältä jotain kannattaa nykiä neuvoksia ja varsinaisia virkailijoita

hihasta.

Emännänkaappi

Vinnin ulkopuolella, sisäänkäynnin oikealla puolella oleva kaappi, jossa säilytetään

kaikennäköistä tarjoiluun ja emännöintiin liittyvää. Pöytäliinat, kahvipaketit, teet,

viinilasit sun muu vastaava tallessa täällä. Sisälle pääsee virkailija-avaimella.
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Vuksitoimikunta esittäytyy

1. Lauri Hatakka, kotoisin olen Kaavilta Pohjois-Savosta

2. Veljeni oli jo valmiiksi osakunnassa ja houkutteli

vuksisyksynä osakuntailtoihin

3. Olen toinen syksyn 2021 isännistä, lisäksi puuhailen

kaikennäköistä muuta pienempää.

4. Yhteisö. Osakunnasta on muodostunut mulle perhe ja

toinen koti. Normiarkena Vinnille tulee kavuttua harva se

päivä höpisemään kaikennäköistä.

5. Tervis. Neljä päivää aurinkoista sisävesiristeilyä,

osakuntaystäviä ja maakuntaa <3

6. Ihanaa että ootte löytäneet osakuntaan! Kannattaa

tsekkailla meinikiä monipuolisesti, meiltä löytyy jotain kivaa

kaikille!

1. Atte Martikainen, Juva, viidennen vuoden fysiikan

opiskelija

2. Saatuani opiskelupaikan Helsingistä äitini kaveri

antoi vinkin hakea asuntoa Savolaiselta osakunnalta.

Sain kämpän, ja muutin, vaikka en vielä tiennyt mikä

se osakunta oikein on. Aloin kuitenkin käydä

säännöllisesti Vinnillä, silloisen kämppikseni

usuttamana. Ja sille tielle jäin.

3. Tällä hetkellä isoimmat virkani ovat neuvos ja

laulunjohtaja. Olen myös apuemäntä, apuisäntä, sekä

tanssiryhmä KELAn jäsen.

4. Hauskat tapahtumat ja ilmainen ruoka. (Oispa

kaalia.)

5. Talkkunajuhla eli talakkunat. Ohjelmassa

huippuhauska musiikkiesitys, enempää en tohdi

paljastaa.

6. Vuksit pääsevät tapahtumiin halvemmalla

hinnalla, joihinkin jopa ilmaiseksi! Tulkaahan

ainakin vuksisitseille! Nähdään Vinnillä!

1. Kuka olet, mistä olet kotoisin ja mitä opiskelet?

2. Miten päädyit osakuntaan?

3. Mitä virkoja sinulla on / mitä teet osakunnalla?

4. Mikä on ollut parasta osakunnassa?

5. Lempitapahtumasi?

6. Terveiset vukseille



15

1. Hei! Olen Aino Kilpeläinen ja tulen Kuopiosta. Opiskelen

toista vuotta lääketiedettä.

2. Minulla on lievästi sanottuna runsaasti sukurasitetta

Savolaiseen Osakuntaan kuulumisesta. Olen pienestä pitäen

kuullut sukulaisteni sekä kummieni muistelevan osakunta-

aikojaan (Tervistä, SOL:in matkoja, Talakkunoita, osakunnan

muita juhlia, osakuntaystäviä jnejne.) , joten osakuntaan

liittyminen tuntui luonnolliselta osalta opiskelijaelämää.

Lisäksi ajattelin osakunnan tarjoavan oivan tilaisuuden

tutustua muidenkin alojen opiskelijoihin – minkä voin nyt

myös allekirjoittaa.

3. En ole missään virassa, mutta nyt hääräilen

vuksitoimikunnassa ja toivon mukaan pääsen muiden apuna

järkkäilemään uusille vukseille kivoja tapahtumia.

4. Koronasyksyn -20 vuksina en ole vielä päässyt kunnolla

osakuntaelämään sisälle, mutta uskoisin että

normitilanteessakin vastaukseni olisi toiset osakuntalaiset. :)

5. Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä, ettei viime vuonna

pystytty järjestämään juurikaan tapahtumia. Tämänhetkisellä

kokemuksellani sanoisin Uusien illan, jossa pääsi tutustumaan

sekä osakunnan toimintaan että uusiin ihmisiin. Myös

kaupunkikierros oli laiselleni suunnistuskyvyttömälle mitä

parahin tapa opetella hahmottamaan Helsingin keskustaa.

6. Osallistu vaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kaikkiin

tapahtumiin – toki oman jaksamisen mukaan. Toivottavasti

päästään pian tapaamaan Vinnillä (tai sitten edes ulkona

taikka Zoomissa…)!

1. Olen Aleksi Suuronen, alkujaan kotoisin Juvalta ja

opiskelen nyt toista vuotta tietojenkäsittelytiedettä

Helsingin yliopistossa. Kumpulaan loikkasin opiskeltuani

ensin Jyväskylässä tietotekniikkaa parisen vuotta, joten

Keski-Suomellakin on paikka sydämessäni Savon lisäksi.

2. Ilmoittautuessani Helsingin yliopistoon läsnäolevaksi

huomasin, että oli mahdollista maksaa jokin ihmeen

osakuntamaksu. Aloin sen jälkeen tutkimaan enemmän

tätä osakuntaa ja sitten olinkin yhtäkkiä Vinnillä

kirjautumassa jäseneksi.

3. Toimin tänä vuonna osakunnassa pelkästään

vuksitoimikunnassa, minkä lisäksi toimin myös

tietojenkäsittelytieteen ainejärjestön aktiivina ja tutorina.

4. Porukan kesken vallitseva poikkitieteellisyys, mutta

samaan aikaan tietynlainen samanhenkisyys.

5. Sattuneesta syystä erään pandemian takia tapahtumat

joihin osallistuin jäivät melko vähiin, mutta

mainittakkoon Uusien ilta. Ilmaista ruokaa, uusia

tuttavuuksia ja hauskoja aktiviteetteja!

6. Rohkeasti kaikkeen vain mukaan ja osaksi osakuntaa ja

sen toimintaa!
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Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL)

Oletko aina miettinyt, millaista olisi laulaa kuorossa? Vai haluatko jatkaa kuoroharrastusta Helsingissä? Ohjelmistoltaan

monipuolinen ja asenteeltaan innokas ja iloa pursuava sekakuoro SOL koostuu noin 30 laulajasta. SOL:in toiminta on

luonteeltaan rentoa, mutta taiteellisesti tavoitteellista.

Kuoro järjestää kaikille avoimet koelaulut torstaina 16.9. klo 18. Viikoittaiset harjoitukset pidetään torstai-iltaisin klo 18-21

Uuden ylioppilastalon ylimmässä kerroksessa eli ’Vinnillä’, lisäksi kuoro keikkailee muutamia kertoja vuodessa. Jokavuotinen

perinteemme on viikonlopun mittainen maakuntakiertue Savoon vaihtuvin kohtein, ja teemme myös ulkomaanmatkoja

muutaman vuoden välein. Ilmoittautumiset koelauluihin ja muut lisätiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: sol-

puheenjohtaja@helsinki.fi

Lisätietoja: http://sol.savolainenosakunta.fi/

Pelili ike

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

yhdessäoloa. Peliliike huolehtii myös lauta- ja korttipelivarastosta ja sen kartuttamisesta.

Viliminkippeet

Savolaisen osakunnan oma elokuvakerho Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta poikkeavaa kuvallista

kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnankohteita olivat Jack Palance ja Charles Bronson. Sukupolvenvaihdoksen

myötä myös muut erilaiset epänormaalit tahi tahattoman kehnot tekeleet ovat nousseet kerhon suosioo . Kerhon toimintaan

kuuluvat pari kertaa vuodessa järjestettävät elokuvaillat.

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. Olemme mm. järjestäneet kokkailua hyönteisistä, käyneet lavatansseissa, maistaneet

surströmmingiä ja soittaneet harvinaisilla soittimilla.

Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi!

Kerhot esittäytyvät
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Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSu)

Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura, eli tuttavallisemmin SOSSu, on Savolaisen osakunnan alaisena toimiva

orkesteri, johon liittymällä pääset osalliseksi HY:n musiikkikerhojen parhaimmistoon! Yli 30 henkisen

opiskelijaorkesterimme kokoonpanoon kuuluu jousia, vaskia, puupuhaltimia sekä lyömäsoittimia. Välillä mukaan eksyy

myös erikoisempia soittimia, kuten kirjoituskone ja pulkka!

Orkesterimme jakautuu toisinaan pienryhmiksi (esim. jousi- ja puhallinkvartetteja) , jotka keikkailevat pienemmissä

tapahtumissa. Tämän lisäksi toiminnassamme on mukana myös oma tanssiryhmämme Kela.

Repertuaarimme on hyvin laaja klassisesta musiikista poppiin ja elokuvatunnareihin saakkaa. Meiltä onnistuu niin

Finlandia, akateemiset tanssit kuin tyrmäävä bilemusa! Haastamme mielellämme itseämme venymällä erilaisiin

tilaisuuksiin ja tunnelmiin. Orkesterimme keikkaileekin ahkerasti mm. eri osakuntien, ainejärjestöjen ja yliopiston

tilaisuuksissa sekä yksityisjuhlissa kuten häissä tai firman pikkujouluissa. Näiden lisäksi järjestämme omia konsertteja

sekä matkaamme opiskelijaorkesterifestivaaleilla kotimaassa ja Ruotsissa.

SOSSu saattaa tarvita juuri sinua! Pääasiallinen rekrytointisesonki on aina syksyisin Helsingin yliopiston lukuvuoden

alussa, mutta uusia soittajia voidaan ottaa mukaan myös vuoden mittaan. Perinteisten sinfoniaorkesteri-instrumenttien

lisäksi riveissämme soittaa myös rumpaleita, perkussionisteja ja (sähkö)basisteja. Kitaristeille tai pianisteille meillä ei

yleensä ole valitettavasti tarvetta, mutta mikäli orkesteritoiminta silti kiinnostaa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Mikäli kiinnostuit, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sossu.orkesteri@gmail.com ja kerro hieman itsestäsi ja

soittotaustastasi. Uusille soittajille pidetään lyhyt koesoitto, jossa osallistutaan pienryhmäsoittoon. Koesoitot pidetään

sovitusti harjoitustemme yhteydessä. SOSSu harjoittelee tiistaisin klo 18-21 Uudella ylioppilastalolla osoitteessa

Mannerheimintie 5 A, ylimmässä kerroksessa eli Vinnillä. Ota rohkeasti yhteyttä – saatat päästä osaksi SOSSun iloista

soittajaporukkaa ja mukaan ikimuistoisille keikoille ja tapahtumiin!

SossuBallet eli KELA

Jos et osaa soittaa mitään tai soittimesi ei kuulu SOSSun kokoonpanoon, voit päästä tanssiryhmäämme Kelaan!

Tanssitaito on plussaa, mutta ei missään nimessä vaatimus. Kela keikkailee muuta orkesteria harvemmin, mutta sitäkin

suuremmalla innolla. Nykyään Kela pyrkii jopa treenaamaan, mutta spontaaniudestaan tanssiryhmä ei ole silti luopunut.

Kela on mukana orkesterin festarimatkoilla Suomessa ja Ruotsissa. Omalaatuisten itsetehtyjen koreografioiden ja

hienojen tanssiliikkeiden lisäksi Kelan tanssijat tunnistaa vaaleanpunaisista röyhelöistä orkesteritakin alareunassa.
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Korporatsioon Fraternitas Estica on tarttolainen mieskorporaatio, joka on perustettu 9.5.1907. Neuvostovallan

aikana se aloitti toimintansa maanpaossa mm. Ruotsissa, Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa. Korporaatio perustettiin

uudelleen maaliskuussa 1989. Ystävyyssopimus solmittiin helmikuussa 1930 ja uusittiin vuonna 1991. SavO ei lopettanut

yhteydenpitoa neuvostovallan kieltämään yhdistykseen. Korporaation värit ovat sininen (veljeys) , vihreä (hengen vapaus) ja

valkoinen (sivistys) , ja tunnuslause ”Teos õilgane ja vahvas, ustav sulle Eesti rahvas!” (”Toimessa rehti ja uljas, uskollinen

sinulle, Eestin kansa!”) . Syksyisin ja keväisin järjestettäviin kommerssijuhliin voi päästä edustamaan ja tutustumaan

tarkemmin Fraternitas Esticaan.

Korporatsioon Indla on tarttolainen naiskorporaatio, ja se on perustettu 7.3.1924. Neuvostoliiton miehityksen aikaan

korporaatio jatkoi toimintaansa ulkomailta käsin. Ystävyyssopimus muodostettiin lokakuussa 1930 ja vahvistettiin uudelleen

vuonna 1991. Indlan värit ovat kirsikanruskea (ystävyys) , valkoinen (raittius) ja vihreä (nuoruus) ja tunnuslause ”Sõnasse

kindlust, teosse ausust, kodule armastust!” (”Sanoihin varmuutta, tekoihin rehellisyyttä, kodille rakkautta!”) . Kuten

Fraternitas Estica, myös Indla järjestää syksyisin ja keväisin kommerssijuhlia, joihin voi päästä edustamaan SavOa.

Värmlands Nation Upsalassa on perustettu vuonna 1660. Ystävyyssopimus on solmittu 27.10.1951. Tavanomaisten

kerhojen ympärillä tapahtuvan harrastustoiminnan lisäksi osakunta pyörittää klubia ja kahvilaa, perjantaisin osakuntatalolla

on iso disko. Värmlands Nationin tärkeimpiä tapahtumia ovat hirvipeijaiset (Älggask) marraskuussa ja kevättanssiaiset

(Vårbal, vastaavat vuosijuhlaa) toukokuussa. Osakunnan lipussa on Värmlandin maakunnan vaakunaeläin kotka ja nauha on

kelta-musta-keltainen.

Wermlands Nation Lundissa on perustettu vuonna 1682. Ystävyyssopimus solmittiin vuoden 1956 lopulla. Osakunta

järjestää viikoittain opiskelijadiskoja ja sillä on oma kahvila, pubi ja ruokala opiskelijoille. Suurimmat juhlat ovat syyskuinen

hapansilakkailta, syyspidot marraskuun puolivälissä ja kevättanssiaiset huhtikuun viimeisenä päivänä.Wermlands Nationin

nauha on sini-valko-punainen.

Wermlands Nation Linköpingissä on perustettu vuonna 1985 ja ystävyyssopimus solmittiin 19.2.2005. Osakunnan

tärkein juhla on kolmipäiväinen hirvijahtijuhla (Älgjakten) marraskuun alussa.Wermlands Nationin vaakunaeläin on susi ja

nauha vihreä-kelta-sininen.

Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y. on Savolaisen osakunnan entisten jäsenten yhdistys. Lutherinkadulla sijaitseva

naisosakuntalaisten opiskelijakommuuni Helmilä kuuluu yhdistykselle. Senioriyhdistys ja osakunta pitävät yhteyttä toisiinsa

ja niiden jäsenet osallistuvat toistensa järjestämiin juhliin. Yhdistys on samalla kätevä tapa ylläpitää osakunnassa luotuja

suhteita osakuntaelämän jälkeenkin. Sennujen tärkein juhla on Annanpäivän puurojuhla 9.12.

Ystävyysjärjestöt



19

Osakuntien yhteisvaltuuskunta (OYV) on rekisteröity yhdistys, joka toimii osakuntien yhteistyöelimenä. Siihen kuuluvat

kaikki Helsingin yliopiston 15 osakuntaa ja Aalto-yliopiston Teknologföreningen. OYV järjestää yhteisosakuntalaisia

tapahtumia, kuten fuksipuiston ja osakunta-appron syksyllä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Osakuntalainen Unioni on suomenkielisiä osakuntia yhdistävä poliittisen ryhmän,

Osakuntien edustajistoryhmän taustajärjestö, joka huolehtii osakuntien eduista ylioppilaskunnassa. Unioni järjestää erilaisia

yhteisosakuntalaisia tapahtumia ja asettaa ehdokkaita HYYn edustajistovaaleissa.

Kannattaa tutustua myös muiden osakuntien jäseniin. Erityisen läheiset suhteet SavOlla on Karjalaiseen Osakuntaan pitkän

yhteisen historiamme vuoksi. Järjestämme vuosittain yhdessä sisarosakuntamme KO:n kanssa sarvijuhlan, jota vietetään tänä

syksynä Karjalaisten tiloissa Domus Gaudiumilla. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Varsinaissuomalaisen osakunnan (VSO)

kanssa yhteisten tilojen vuoksi. Uudella ylioppilastalolla majailevat myös Eteläsuomalainen osakunta (ESO), Åbo Nation

(ÅN) ja Östra Finlands Nation (ÖFN).

Yhteisosakuntalaisuus
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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,

vuksipäivälliset ja sarvijuhla. 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 pääset käyttämään tiloja

tapahtumien ulkopuolellakin. Aamuyöllä

on kätevä kavuta Vinnille tutkimaan,

olisiko jääkaapissa jotain syötävää samalla

kun odottaa bussin lähtöä. Voit poiketa

myös 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 Heta “Sir Pale” Ikonen.

Ilmoittaudu pikimmiten apuemännäksi,

et tule katumaan!

FI DUCIT: Tärkeä joiku vukseille.

Tämä perinteikäs tervehdys lausutaan

juhlissa yhteislaulun jälkeen vastauksena

kiivisten toteamukseen ”Smollis”. Kiljaise

kovaa ja korkealta ja niin pitkään, että

varmasti kidutat lähietäisyydellä olevia

kiiviksiä ja estät heitä hörppäämästä.

FRATERNITAS ESTICA: Eestiläinen

ystävyyskorporaatiomme. Koostuu vain

miesjäsenistä. ”Proosit!”

HARRASTUSMERKKI: Ansioituneet

osakunta-aktiivit palkitaan vuosien

uurastuksen jälkeen vuosijuhlissa

hienolla prenikalla, jonka voi kiinnittää

osakuntanauhaan.

HISSI: Ihmisiä ylös ja alas kuljettava

vekotin. Kiivisten hourailuissa B-rapun

hissi kuljetti Vinnille ilman lihasvoiman

tarvetta, nykyään hotelliremontin myötä

poistunut käytöstä.

HISTORIA: Osakunta perustettiin

1.10.1905 Savo-Karjalaisen Osakunnan

puolikkaasta, ja sen jälkeen on tehty

monenlaisia juttuja…

HUTTUHEIMO: Jotkut höperöt

väittää, että tarkoittaa meitä.

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.

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 Emilia

“Mami” Roponen. Ilmoittaudu

pikimmiten apuisännäksi, et tule

katumaan!

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.

SavO-Suomi sanakirja
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KALAKUKKOKARONKKA:

SOL:in järjestämä musiikintäyteinen

juhla, jonne jokainen voi säveltää oman

kappaleensa. Tarjolla tietysti myös

kalakukkoa!

KAPITULJ: Omituinen kaapujengi,

joka valtaa Vinnin joka syksy

talakkunajuhlaa edeltäväksi viikoksi.

Kameleonttimaisia otuksia, jotka

saattavat ottaa osakuntalaisten

hahmon. Älä anna ulkonäön pettää,

yksikään kiivis ei taatusti tiedä asiasta

yhtään mitään.

KARLOJAISET: Viliminkippeitten

vuosittainen pöytäjuhla. Ö-luokan

elokuvia, teemaansopivaa A-luokan

ruokaa ja hurttia huumoria. Älä jätä

väliin, vaikka terve järki niin

kehottaakin.

KELTARUUSU: Mm. SavOn

vuosijuhlajatkoilla tanssittava

perinteinen omituinen tanssi, joka on

helpompi kuin miltä näyttää, tosin

hyvin urheilullinen.

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 konferenssipuhelimesi jo

kotona!

KUNNIAJÄSEN: Tunnustus

osakunnan toimintaan merkittävästi ja

pitkäaikaisesti vaikuttaneelle henkilölle.

Mm. Konstantin Päts, Anni Swan,

Martti Ruutu, Kai Laitinen, Antero

Nederström ja Olli Rehn.

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 Jani

Suutarinen.

KYYKKÄ: Puukalikkakeilauspeli

palikoille. Se joukkue älähtää, jonka

kalikka kapsahtaa…

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 pileissä 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.

NEUVOSTO: Osakunnan hallitus, sis.

neljä neuvosta. Käsittelee asiat

remonttikuluista tupakointikieltoihin.

OSAKUNTANAUHA: Koristaa

rintapieltäsi akateemisissa juhlissa,

omasi saat itsenäisyyspäivänä. Keltainen

raita yläpuolelle. Ei väliä, kummalla

olkapäällä kantaa. Perinteisesti 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.

SARVI: Savolaisten ja Karjalaisten

yhteiskäytössä oleva suuri juomasarvi,

joka asuu joka toinen vuosi Vinnillä ja

joka toinen vuosi Karjalaisten tiloissa

Domus Gaudiumille. Sarven siirtymistä

juhlitaan Sarvijuhlassa.

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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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 2020

Jaakko “Mufasa” Hannikainen.

TALAKKUNAT: Jokavuotiset

juhlat, joissa piimä roiskuu ja

tirripaisti tirisee. Talakkunat

järjestetään marraskuussa, ja ne ovat

osakunnan kakkosjuhlat.

Esiintymässä salamyhkäinen

Kapitulj!

TELEGRAM: Tsättialusta, josta

löytyy osakunnan keskusteluryhmä

“Vinni”. Keskustelu usein aidasta ja

vielä useammin seipäästä. Jos iskee

eroahdistus Vinnistä, hyvä paikka

parantaa asia etänä tai selvittää

olisiko portaiden yläpäässä kuitenkin

joku. Onpahan ryhmään joku eksynyt

VSO:lainenkin tainnut ajautua.

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.

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 sotkee tällä hetkellä Olli

Tanttu.

TOIMISTO: Heti ovesta sisään tultaessa

oikealla (tosin ensimmäinen ovi johtaa

imurikaappiin) . 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 Lauri Hatakka.

VUOSIJUHLA: Tärkein juhla, joka

pidetään vuosittain helmikuun lopulla.

Ruoka on gurmeeta, seura kultturellia

ja ilmapiiri hienostunut, ainakin

alkuillasta. Jatkot kestävät aamuun

asti, jolloin käydään kahvilla

Kappelissa.

WAPPU: En muista. Vapu ei lopu.

WÄRMLANDS NATION:

Ruotsalainen ystävyysosakuntamme,

joka toimii kolmessa kaupungissa:

Lundissa, Linköpingissä ja Uppsalassa.

YLEISKOKOUS: Osakunnan

päättävä elin, kokoontuu kerran

kuukaudessa maanantaisin. Nautitaan

emännän kokkailuista sekä päätetään

asioista. Vinnin juhlasalissa, tule

mukaan ja vaikuta!



Jatkobileet Vinnillä

Talakkunaratikka

Savolaisen Osakunnan Laulajat

Akateemiset tanssit vuosijuhlassa

Isännät leikkimässä Terviksellä
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Vuksit 2021: Ryhmä vain

vukseille ja

vuksitoimikuntalaisille.

Tiedotusta ja mukavaa

jutustelua. Liity QR-koodilla:

Vinni: Kaikkien Vinnin

savonmielisten yhteinen ja

erittäin epämuodollinen

kanava. Liity QR-koodilla

tai linkillä:

https://t.me/savovinni

Savolainen osakunta

savolainenosakunta

Nettisivut: http://savolainenosakunta.fi

SavO verkossa Telegram-ryhmät

Nähdään Vinnillä!




