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Ken on jäsen

Saa jäsenetuina mm.

Osakunnan (SHO/SKO)

* Käyttää osakuntatiloissa pelejä ja lait-
teita keittiöstä konsoleihin

* Osallistua osakunnan
 kerhojen kokoontumisiin

* Alennuksia osakunnan
 tapahtumista...

* ...ja kannatustuotteista

* Järjestää tapahtumia osakunnan 
tiloissa

* Äänestää osakunnan kokouksissa

* Tavata ja viettää aikaa sekatieteel-
lisessä seurassa arkena, pyhänä ja 
juhlassa.



Tämän lehden muodossa yritämme 
tarjota Sinulle, lukija, starttipaketin, 
jonka avulla pääsisit mahdollisimman 
sujuvasti purjehtimaan sisään turku-
laiseen osakuntamaailmaan. Lehden 
sivuilla esittäytyvät Turun yliopiston 
neljä osakuntaa valottaen sekä histo-
riaansa että nykyistä toimintaansa. 
Tänäpäivänä nämä osakunnat ottavat 
jäsenikseen käytännössä kenet tahan-
sa toiminnasta kiinnostuneen, joten 
valinnan vastuu on täysin Sinun har-
teillasi.

Halutessasi voit tehdä valinnasta 
vaikean valitsemalla vain yhden osa-
kunnan mutta helpointa olisi vain hy-
pätä jokaiseen kelkkaan ja katsoa, mitä 
tuleman pitää. Luehan eteenpäin, niin 
tiedät miksi.

JULKAISIJAT
Turun Yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta ry
Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry
Kirkkotie 6
20540 TURKU

PÄÄTOIMITTAJA
Tomi Metsälä

TAITTO
Mikko Lainio

KANSI
Juha-Pekka Finnilä, Tomi Metsälä

TOIMITUS
Sara Bronstein, Juha-Pekka Finnilä, Enni Grönlund, Onni Kaarle, Toni Kangasoja, 
Petteri Kiviniemi, Tomi Metsälä, Hanna Rintala, Petri Teräspuro, Ann-Sofi Österberg

KUVITUS
Johannes Dahlström
Juha-Pekka Finnilä
Aake Kinnunen
Tomi Metsälä

PÄÄKIRJOITUS

Tomi Metsälä
SOHVA:n päätoimittaja 2014

Päivää. Saisinko kertoa teille osakunnista?

SOHVA 2014
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Tervehdys juuri sulle, yliopistomaail-
maan astunut opiskelija! 

Riippumatta siitä, mistä olet kotoi-
sin, mitä opiskelet ja millaista kuvittelet 
opiskeluelämän olevan, SHO eli ”Soho” 
saattaa olla juuri sitä, mitä tarvitset! Ku-
ten huokuu jo komeasta sloganistamme, 
osakuntien suurin vahvuus on sen ilma-
piirissä, johon sopii niin riehakkaampikin 
juhlija kuin rauhallisempikin persoona. 
Mutta mitä Soho sitten tarjoaa?

Virallisesti sanoen - Turun yliopiston 
Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta on 
kokenut ja vetreä 89-vuotias opiskelija-
järjestö, joka on alun perin perustettu 
kaukaa vieraista maakunnista turkulais-
tuneiden sosiaaliseksi tueksi. Maailma 
on tästä tietenkin hieman muuttunut, ja 
nykyään Soho on ennen kaikkea poik-
kitieteellinen ajanviettopaikka ja ver-
kostoitumismahdollisuus, joka on avoin 
kaikille kampuslaisille tasapuolisesti, olit 
sitten mistä tahansa kotoisin. Vietämme 
normaalin sitsiperinteen, ystävyyskun-
tatoiminnan ja muiden osakuntajuhlien 
lisäksi aikaa myös kerhojen parissa, jois-
ta mainittakoot vaikkapa elokuvakerho, 
miesten- ja naistenkerhot, oluen maail-
maan keskittyvä Sohon Panijat sekä Vis-

ki- ja sikarikerho. Vaikka toimintamme 
on monipuolisen aktiivista, rohkaisemme 
ihmisiä myös yksinkertaisesti vain istah-
tamaan välillä alas. Sitä me usein tarvit-
semme kaikkein eniten kiireisen opiske-
luarjen lomassa.

Tietoa tulevista tapahtumista saa 
parhaiten SHO:n sähköpostilistaan ja/
tai Facebook -ryhmään liittymällä (Tu-
run yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen 
Osakunta). Old skool -nörteille on käytös-
sä myös IRC-kanava (IRCnet #sho). SHO:n 
toimisto sijaitsee Uusiksella (Kirkkotie 6, 
YTHS:ää vastapäätä). Arkipäivystystä on 
pidetty S-Osiksen vanhoissa tiloissa YO-
talo B:ssä jälleen syksystä 2013 lähtien. 
Pelkästään Sohon jäsenmaksun maksa-
malla pääset jo osallistumaan suurim-
paan osaan tapahtumista ja lisäksi saat 
alennusta kaikista tyylikkäistä jäsentuot-
teistamme.

Kun ovi on auki, astu sisään - ja tule 
sellaiseksi kuin olet!

SHO
Uusi-S, Kirkkotie 6
Jäsenmaksu: 5 euroa/vuosi
Email: shohallitus@utu.fi
WWW: http://sho.utu.fi
FB: Turun Yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta

TURUN YLIOPISTON
SATAKUNTALAIS-

HÄMÄLÄINEN 
OSAKUNTA SHO

Otto Lehikoinen
Hallituksen puheenjohtaja

SHO – tule sellaiseksi kuin olet
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Emäntä on osakunnan äiti. Vastaa apuemäntineen osakun-
nan tilaisuuksien ruokapuolesta, suurimpana vuosittaisena 
taidonnäytteenä syksyisen Maakuntaillan pitopöydän val-
mistaminen ja esittely. Emännällä on edustusrooli osakun-
nan Vuosijuhlissa ja Maakuntaillassa.
Isännän tehtävä on olla isäntä talossa. Isäntä apuisäntineen 
huolehtii mm. osakunnan juhlien nestetasapainosta ja osa-
kuntatilojen yleisestä kunnossapidosta. Isännällä on emän-
nän tavoin korostettu edustusrooli osakunnan isoimmissa 
juhlissa ― etenkin maakuntaillassa, jonka juontajana ja sere-
moniamestarina hän toimii.

Isäntä & Emäntä

Vaakunamestari

Kuraattori on valmistunut tai valmistumispisteessä oleva kokeneempi osakunnan entinen tai nykyi-
nen jäsen, joka toimii osakunnan valvojana ja hallituksen neuvonantajana. Lisäksi kuraattori toimii 
osakunnan yleiskokousten puheenjohtajana, hallituksen järjestäytymiskokouksen kokoonkutsujana 
ja puheenjohtajana, sekä ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajana. Kuraattorin toimikausi on kak-
si vuotta.

Kuraattori

Vaakunamestarin tehtäviin 
kuuluu (1) Osakunnan tilois-
sa olevien vaakunoiden hoi-
to ja kunnossapito, sekä (2) 
Osakunnan juhlatilaisuuksis-
sa vaakunamestarin vitjoissa 
roikkuvan vaakunaviinapullon 
antimien annostelu. Vaakuna-
mestariksi voivat hakea Osa-
kunnan toimissa ansioituneet 
ja muutenkin kokeneet osa-
kuntalaiset. Vaakunamestarin 
toimikausi on yksi vuosi, mut-
ta arvonimi elinikäinen.

Sohon spesiaalipestit
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SHO
Rapuja, torwia ja maakuntamatkailua

Rapujuhla on osakunnan syyskauden 
ensimmäinen juhla. Juhlan menuun kuu-
luvat yleensä alkukeitto, rapuja voileiväl-
lä, jälkiruoka ja usein yllätys. Syyskuises-
sa illassa pyrstöt heiluvat ja laulu raikaa. 
Vakio-ohjelmaan kuuluu mm. ravun-
syönnin alkeiskurssi. Lisäksi osakunnan 
isäntä pitää puheen ravulle yrittäen lyödä 
edellisen isännän puheen taukonaukku-
jen määrän. Rapujuhlat ovat kuin sitsit 
ilman rangaistuksia.  

Tähän syksyn juhlavimpaan tilaisuuteen kutsutaan so-
holaisten vieraaksi jokin kunta Satakunnasta tai Hä-
meestä. Osakuntatilat on puunattu parhaimpaan lois-
toonsa ja koristeltu maakuntavärein ja -vaakunoin. 
Ohjelmaan kuuluu ruokailu seisovasta pitopöydästä, 
musiikkia, arvokkaita puheita ja maakuntahenkeä. Vie-
raileva kunta tuo mukanaan omat persoonalliset ohjel-
manumeronsa. Maakuntaillassa jaetaan vapaamuotois-
ten hakemusten perusteella 24-osainen Ölvistipendi 
sitä eniten tarvitsevalle. 

Torwisitsit ovat osakunnan uusimpia perinteitä tämän vuosituhannen puolelta. Tapahtuman ni-
men mukaisesti Sohon Torwet osallistuvat juhliin säestäen laulut musiikilla sekä esittäen omia 
sovituksiaan. Juhla järjestetään yleensä syyskauden loppupuolella.

Osakunnan kesä huipentuu heinä-elokuun vaihteessa järjestettäviin kesäpäiviin. Silloin osakunta 
matkustaa viikonloppuvieraaksi siihen kuntaan/kaupunkiin, johon tutustuimme maakuntaillassa 
edellisenä syksynä. Isäntäväki panee parastaan ja esittelee osakuntalaisille paikkakunnan erityispiir-
teitä – kukin omalla tyylillään. Kesäpäivillä on mm. illastettu pohjoismaisten ystävyyskuntavierai-
den kanssa, oltu höyrylaivaristeilyllä, ratsastettu, kierrelty museoissa ja tehtaissa sekä saunottu kun-
nanjohtajan kanssa. Kesäpäivien vakio-ohjelmaan kuuluu mm. seppeleenlasku sankarihaudoille ja 
osakunnan haarikan luovutus isännille.

Rapujuhlat Maakuntailta

Torwisitsit

Kesäpäivät
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SOHON TORWET
Puhallinmusiikkia jo vuodesta 1951

Sohon Torwet tunnetaan myös tuttavalli-
semmin nimellä Turun suomalaisen, nyttemmin 
valtiollistetun, sittemmin yksityistetyn yliopiston 
ylioppilaskunnan Satakuntalais-Hämäläinen osa-
kunta r.y:n filharmooninen puhallinmusiikkkiorkes-
teri. Orkesteri on helppo tunnistaa viininpunai-
sista takeistaan ja ylioppilaslakeistaan.

Sohon Torwien toiminta koostuu viikoittai-
sista treeneistä, keikoista, vuosittaisesta kevät-
konsertista ja monista muista musiikillisista ja 
ulkomusiikillisista aktiviteeteista.

Viikoittaisissa harjoituksissa soitetaan läpi 
keikkaohjelmistoa, joka koostuu vanhoista 
tansseista sekä valikoimasta muuta tanssimu-
siikkia perinteisemmästä monipuoliseen meno-
musiikkiin. Keikat ovat lähinnä ainejärjestöjen 
vuosijuhlilla, mutta myös yksityishenkilöiden 
ja yritysten juhlissa.

Harjoituksissa valmistaudutaan keikkojen 
lisäksi myös keväällä koittavaa konserttia var-
ten jo hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, 

sillä konsertissa soitetaan haastavampaakin 
ohjelmistoa. Alkuvuodesta pidetään konsertin 
harjoituksiin kuuluva orkesterin yhteinen har-
joitusleiri ja konsertin jälkeen soittajat palki-
taan illallisella sekä konserttijatkoilla.

Orkesteri matkailee yhdessä säännöllises-
ti Puhallus-festivaaleille sekä Torwimatkoille 
Suomeen sekä ulkomaille. Jotta Torwielämä ei 
olisi pelkkää soittamista, voi treenien jälkeen 
vetäytyä Proffan kellariin johtokunnan koko-
ukseen tai keikan jälkeen keikkajatkoille. Tor-
wissa toimii myös aktiivisia kerhoja, joissa voi 
perehtyä vaikkapa dartsin ihmeelliseen maail-
maan soittokavereiden kanssa.

Treenit ovat YO-talo B:n Osakuntasalissa 
tiistaisin klo. 19, tule tutustumaan! Ensimmäi-
nen soittaja otetaan mukaan koesoiton perus-
teella, loput siitä huolimatta. Onpa jokunen 
soittaja oppinut instrumenttinsa salat vasta 
Torwien riveissä... Muutama lainasoi-
tinkin löytyy, joten ota rohkeasti 
yhteyttä.

www.sohontorwet.com 8



Kauan kauan sitten, marraskuun 6. 
päivänä vuonna 1925 kokoontui jouk-

ko itäsuomalaisia opiskelijoita Turun Yli-
opiston Ylioppilaskunnan huoneistoon 
keskustelemaan oman maakuntakerhon 
perustamisesta. Kerhon tarkoituksena 
olisi ”yhdistää karjalaisiin ja savolaisiin 
lukeutuvat Turussa opiskelevat ylioppi-
laat toveripiiriksi, ylläpitämään jäsenis-
sään isänmaan ynnä suomalaisen kan-
sallisuuden rakkautta, tarjoamaan heille 
tilaisuutta jalostavaan toverielämään sekä 
herättämään ja vireilläpitämään heissä 
harrastusta tieteelliseen ja yhteiskunnal-
liseen toimintaan Savon ja Karjalan hy-
väksi.” Tämä tarkoitus kuvaa täydellisesti 
osakunnan henkeä, mutta koska tuolloin 
kerholla ei vielä  ollut ylioppilaskunnassa 
osakunnalle ominaisia tehtäviä, sai tämä 
kerho nimekseen Savo-Karjalainen Yliop-
pilasseura.

Iloisen 1920-luvun jälkeen sotavuodet 
olivat vaikeita myös tuolloin Savo-Kar-
jalaisena Kerhona tunnetulle porukalle. 
Pienen hiljaiselon jälkeen alkoi aurinko 
paistaa taas risukasaankin, kun vuonna 
1955 Turun yliopiston ylioppilaskunta 
siirsi uusien opiskelijoiden koulutusvas-
tuun maakuntakerhoille. Pian todettiin, 
että kerhot olivat tähän tehtävään lii-
an heppoisia toimijoita, joten edessä oli 
ylioppilaskunnan uudistaminen, johon 
kuului sen jakaminen osakuntiin. Maa-

kuntakerhoista tilanteessa valppaimpana 
oli Savo-Karjalainen Kerho, joka ensim-
mäisenä julistautui osakunnaksi 9.5.1957. 
Tästä eteenpäin osakuntien jäsenistö li-
sääntyi varmaan tahtiin aina vuoteen 
1969 asti, jolloin osakuntien pakkojäse-
nyys peruttiin ja osakuntien ’tuutorointi’-
velvollisuus poistui niiden tehtävistä.

Osakunnat jäivät mutta toiminta muut-
ti jälleen hieman luonnettaan. 1960-luvun 
toimitilat YO-talo A:n alakerroksissa Sa-
vo-Karjalainen Osakunta joutui jättämään 
vuonna 1973, kun ne luovutettiin TYY:n 
uudeksi kodiksi. Kauas ei kuitenkaan pää-
dytty, koska vuonna 1975 SKO perusti 
YO-talo B:hen yhdessä Satakuntalais-Hä-
mäläisen Osakunnan kanssa S-Osakuntien 
diskon, joka sittemmin tunnettiin nimellä 
S-Osis. Opiskelijaravintola näki 37 elin-
vuotensa aikana osakuntien toiminnassa 
sekä ylä- että alamäkiä, mutta ydinasiat 
ja osakuntien henki ovat säilyneet näi-
hin päiviin saakka. Osistanssit, joita jär-
jestettiin 1970- ja 1980-luvuilla, ovat nyt 
vaihtuneet sitseiksi ja muiksi nykybileiksi 
mutta sisältö itsessään ei ole muuttunut; 
hauskaa pidetään vaikka väkisin. Uusi-S 
on S-Osiksen seuraaja SKO:n kotiluolana 
ja saman katon alla majailevat vanhat tu-
tut naapurit, SHO ja TPO. Yhdessä järjes-
tetään vuosittain pilttibileet, vappubileet 
ja tietenkin pikkujoulut, joissa on mukana 
myös Sohon Torwet. S-Osis on nyt osissa 

TURUN YLIOPISTON
SAVO-KARJALAINEN

OSAKUNTA
SKO

SKO - 89 vuotta savokarjalaista osakuntaelämää Turussa
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Tomi Metsälä
I Kuraattori

SKO
Uusi-S, Kirkkotie 6
Jäsenmaksu: 5 euroa/ainaisjäsenyys
Email: sko@utu.fi
WWW: http://sko.utu.fi
FB: Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta
FB-Ryhmä: Savo-Karjalainen Osakunta

mutta pala siitä kuuluu myös SKO:lle. Osa-
kuntatila B:ssä opiskelijan olohuonetta 
isännöidään yhdessä SHO:n ja TVO:n kans-
sa.

Jokakeväisillä vuosijuhlilla ja syksyi-
sin pidettävällä seniorijuhlalla on pitkät 
perinteet SKO:n historiassa. Vuosijuhli-
en juhlaillallinen, puheet, tervehdykset 
ja maakuntalaulut kuuluivat ohjelmaan 
jo 1920-luvulla. Seniorijuhlassa juniorit 
saavat tavata varttuneemman iän saavut-
taneita osakuntalaisia kukon syönnin ja 
kokkel’piimän nauttimisen ohessa, ja pää-
juhlan jälkeen ilonpito jatkuu tavallisesti 
tanssin merkeissä pikkutunneille. SKO:n 
pikkutunneilla on viime vuosina nähty 
myös runsaasti SKOimistojatkoja, betoni-
myllyjä, ghostbusterseja ja muita muuv-
seja, joista ei Savo-Karjalainen Ylioppilas-
seura osannut ehkä kuvitellakaan. Jotain 
uuttakin on siis luotu tällä vuosituhannel-
la.

SKO:n arkeen mahtuu myös monta ker-
hoa – vanhaa ja uutta. Osakunnan kerho-
kenttä on erittäin joustava ja innokkaiden 
osakuntalaisten on helppo perustaa uusia 
kerhoja, kunhan sitä varten löytyy aktiivi-
nen porukka. Miten kävikään vuosijuhlien 
jatkoilla viime vuonna? Kerhojen lisäksi 
osakunnan suojeluksessa toimii Turun yli-
opiston epävirallinen mutta silti arvostet-

tu Kulinaarinen tiedekunta. Tiedekunta 
perustettiin SKO:ssa jo 1930-luvulla, joten 
ikää on mittariin kertynyt. Urheilun maa-
ilmassa SKO:n ykköslaji on vanha karjalai-
nen heittolaji, kyykkä. SKO on aikanaan 
saavuttanut lajissa lukuisia maailmanmes-
taruuksiakin ja pyörittää nykyään luku-
vuoden kestävää Kyykkäliigaa.

Savo-Karjalainen Ylioppilasseura pe-
rustettiin itäsuomalaisin voimin itäsuoma-
laisille mutta nykyään SKO:laisen syntype-
rällä ei ole pahemmin merkitystä; kaikki 
henkisestikin savokarjalaiset ovat terve-
tulleita osakuntaan maakunnasta ja jopa 
maasta riippumatta. Syntyjään itäsuoma-
lainen taitaa vain olla vähän helpompi yli-
puhua liittymään SKO:hon kuin turkulai-
nen – mutta ihan vain vähän.
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SKO:n erikoispallit

Osakunnan inspehtori toimii yhdyshenkilönä osakunnan ja yliopiston välillä. Hänet valitaan Turun yli-
opiston professorien joukosta kolmen vuoden kausiksi kerrallaan.  Inspehtori toimii puheenjohtajana 
yhdistyksen kokouksissa kuten syys- ja kevätkokouksessa sekä kunnioittaa osakuntalaisia läsnäolollaan 
vuosijuhlassa ja seniorijuhlassa.

Juomapuolesta ja juhlavieraista pitää huolta osakunnan isäntä. Virallisimmillaan tämän edustustehtävän 
hoito on maljapuheen pitämistä juhlan alkajaisiksi ja tärkeille vieraille seuran pitämistä. Isännänkaappi 
on osakuntien juomavarasto ja osakuntien isännät huolehtivat sen jatkuvasti riittävästä täyttöasteesta. 
SKO:n isännän tehtävänä on osakunnan juhlien vetämisen lisäksi huolehtia voimallisempien juhlajuomi-
en, kuten kippurahännän sekä virvokkeiden järjestämisestä. SKO:n isäntä ja emäntä vastaavat osakun-
nan kahden merkittävän vuosittaisen juhlan – vuosijuhlan ja seniorijuhlan –  järjestämisestä. Isojen juhli-
en jatkoilla SKO:n isäntä myös tarjoaa jokaiselle vieraalle salaisella reseptillä valmistettua isännän maljaa.

SKO:n I kuraattori l. ensimmäinen kuraattori tai ykköskuraattori on suomeksi sanottuna hallituksen 
puheenjohtaja. II kuraattori on hänen varamiehensä tai -naisensa, joka hoitaa kuraattorin tehtäviä 
ykkösen ollessa estyneenä. Kakkoskuraattorin omiin tehtäviin kuuluu muiden hallituslaisten ja toimi-
henkilöiden kouluttaminen tehtäviinsä sekä osakunnan kunniamerkkien hankkiminen.
I kuraattori laatii esityslistan hallituksen kokouksiin ja johtaa niitä. Yhdistyksen kokouksissa ja juhlati-
laisuuksissa hän myös tuuraa inspehtoria tämän ollessa estyneenä. I kuraattori on osakunnan edustaja, 
presidentti, head chief  ja huolenpitäjä, joka katsoo, että osakunnan toiminta rullaa raiteillaan oikeaan 
suuntaan.

Kyykkämestari ei tarvitse tehtävässään kartunheittotaitoja vaan organisointikykyä. SKO:n kyykkämes-
tari vastaa vuosittaisen SKO Open -turnauksen sekä Kyykkäliigan järjestämisestä. Hän myös pitää 
huolen osakunnan kyykkävälineiden kunnosta ja niiden vuokraustoiminnasta. Tekemistä siis riittää 
mutta mestarin onneksi kyykkäkisällit auttavat häntä toimissaan.

Dekaani on Turun yliopiston kolmanneksi vanhimman tiedekunnan eli SKO:n kulinaarisen tiedekun-
nan johtohahmo. Yli 80-vuotisen olemassaolonsa aikana tiedekuntaa on ohjannut eteenpäin kolme 
ansioitunutta dekaania: Yrjö Väisälä, Mauno Mielonen sekä Kaisa Häkkinen. Tiedekunnan istuva 
dekaani ei jää yhtään heidän varjoonsa; professori Lauri Ojala on sentään myös SKO:n virassa oleva 
inspehtori. Kulinaarisen tiedekunnan amanuenssi puolestaan toimii linkkinä kulinaarisen tiedekunnan 
ja osakunnan hallituksen välillä.

Inspehtori

Isäntä

Kyykkämestari

I kuraattori ja II kuraattori

Kulinaarisen tiedekunnan dekaani ja amanuenssi

Vuosijuhlat

Seniorijuhla

Vaakunabileet

Oktoberfest
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Savo-Karjalaista
kemuilua

Vuosijuhlat

Seniorijuhla

Vaakunabileet

Oktoberfest

SKO:n vuosijuhlaa vietetään kuulun karjalaisen ru-
nonlaulajan Pedri Shemeikan päivän tienoilla eli aina 
huhtikuun yhdettätoista päivää lähimpänä lauantaina. 
Suuren mittakaavan mukaan SKO:n vuosijuhlaa juh-
litaan nykyään tasa- ja puolikymmeninä, kun välivuo-
sina voidaan nauttia illasta pienemmällä porukalla ja 
vaatimattomammissa puitteissa. Vuosijuhlassa palki-
taan ansioituneita osakuntalaisia ja julkistetaan SKO:n 
myöntämien stipendien saajat. Jatkot venyvät luonnol-
lisesti pitkälle aamuun ja silliksen alkamiseen asti.

SKO:n vaakunamestarin tehtäviin kuuluu järjestää juhlal-
lisuudet, kun uusia vaakunoita on löytänyt tiensä maakun-
nista osakunnan huomaan. Bileiden ajankohta ja muoto 
ovat vaakunamestarin itsensä päätettävissä ja viimeisim-
pien mestarien aikana vaakunoita onkin juhlittu sitsaten 
- ja varsin perusteellisesti.

Seniorijuhla on toinen SKO:n suurista vuotuisista juhlista 
vuosijuhlan lisäksi, ja sitä juhlitaan aina marraskuun lop-
pupuolella. Seniorijuhlassa nykyiset osakunnan juniorit 
kohtaavat seniorit, jotka ovat vaikuttaneet osakunnalla 
menneinä vuosina ja vuosikymmeninä. Juhlaa vietetään 
osakunnan omissa tiloissa nauttien kala-, liha- ja lanttu-
kukkoja sekä kokkel’piimää. Ohjelmaan kuuluvat muun 
muassa kukkorunon lausuminen sekä kulinaarisen tiede-
kunnan väitöstilaisuus ja tohtoripromootio silloin, kun 
uusia väitöskirjoja on valmistunut.

Tuorein osakunnan perinne on saapunut Turkuun idän sijaan 
etelästä. Oktoberfest on sitsimuotoinen pöytäjuhla, joka on kui-
tenkin vapaamuotoisempaa istuskelua, syömistä, juomista ja lau-
lua. Oktoberfest ei tunne rangaistuksia vaan hellittelee juhlijaa 
saksalaisella ruualla, oluella sekä elävällä musiikilla, jota on tavan-
nut soittaa Sohon Torwien humppatättärää-sektio.
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Turun yliopiston Pohjalainen Osakun-
ta, tuo pieni mutta vetreä osakunta 

on ollut edistämässä pohjalaisuutta jo yli 
80 vuoden ajan. Edustamamme alue on 
osakunnista suurin, kattaen Lapin, Kai-
nuun ja tietenkin suuren Pohjanmaan: 
Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Pohjanmaan. 
Tosin koska suurin osa suomalaisista 
asuu etelässä, niin osakuntamme on var-
sin pieni jäsenmäärältään verrattuna 
muihin osakuntiin, mutta se ei ole kos-
kaan menoa hidastanut. Kotipaikkasi ei 
ole este jäsenyydelle, vaikka tulisit jos-
tain Savosta tai muusta vastaavasta, niin 
liity toki joukkoomme iloiseen!

TPO:ssa ei juuri kerhoilla, mutta 
(yleensä) kuukausittaiset tapahtumam-
me ovat osakuntamme suola. Aina kuun 
viimeisenä torstaina pidettävästä tequi-
latiistaista leffailtoihin ja juomapeli-il-
loista rymistelyihin on meno pohjalaisen 
jämerää.Kuuntelemme toki myös osa-
kunnan jäseniä ja pidämme erilaisia ta-
pahtumia heidän toiveidensa mukaisesti.

Pohjoinen kotiseutumme on ollut aina 
tärkeä osakunnallamme (allekirjoittanut 
aina silloin tällöin ajelee Pohjois-Pohjan-
maalle ja takaisin) ja sitä varten meiltä 
löytyy sellaisetkin tapahtumat kuten 
shamaani-, maakunta- ja terva-illat jois-

sa sisäistetään pohjalaisuuden syvimpiä 
olemuksia unohtamatta hauskanpitoa. 
Terva on myös hyvää, ainakin virvoitus-
juomana. 

Sähköpostilistallemme liittyminen on 
hyvä idea jos kiinnostuit meistä tai muis-
ta, sillä sen avulla pysyt taatusti ajanta-
salla osakunnan tapahtumista ja huihai-
luista ihan kysymättäkin. Jos jäsenyyskin 
kiinnostaa, niin tule kahvihetkeen tai 
hallituksen kokoukseen ja vain vaivaisel-
la 5 euron vuosimaksulla sinustakin voi 
tulla osakuntalainen – ja uusille jäsenille 
loppusyksyn jäsenyys kaupanpäälle! 

Muitta mutkitta tervetuloa vaan!

TPO
Uusi-S, Kirkkotie 6
Jäsenmaksu: 5 euroa / v

TURUN YLIOPISTON
POHJALAINEN
OSAKUNTA
TPO 
TPO – Hyvää yritetähän mutta primaa pakkaa tulemahan!

Toni ”Haikkari” Kangasoja
Kuraattori

Kotisivu: tyyala.utu.fi/tpo
Hallitus: tpo@lists.utu.fi
FB-ryhmä: TPO
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Tepisläistä hippaa
ja historiaa

TPO:n parisuhteet 1928-2014

Turun yliopisto täytti vuonna 1928 kun-
nioitettavat kahdeksan vuotta! Paras 

lahja minkä leikki-ikäinen yliopisto sai oli 
uusi Turun Yliopiston Pohjalainen Kerho. 
Yhteiselo jatkuu yhä vuonna 2014; 94-vuo-
tias yliopisto ja 86-vuotias osakunta ovat 
saavuttaneet kypsän rakkauden tuomat ilot 
ja surut. 

Nykypäivän parisuhteeseen kuuluvat 
tietysti oleellisena osana nimenvaihdokset. 
Pohjalaisesta kerhosta tuli Pohjalainen osa-
kunta vuonna 1957, ja vuonna 1969 nimeen 
liitettiin vielä ry. 

Elonsa aikana TPO on heilastellut mo-
nien tahojen kanssa. Turun kolme muuta 
osakuntaa ovat tulleet tutuiksi vuosikym-
menten saatossa oikein hyvin. Viimeisten 
vuosien aikana tämä heilastelu on keskit-
tynyt SHO:n ja SKO:n suuntaan, kun taas 
pitkäikäinen yhteiselo TVO:n kanssa on 
vähentynyt merkittävästi. Mielenkiinnolla 
seuraamme milloin vanha suola alkaa mah-
dollisesti janottaa ja TPO huomaa heräävän-
sä krapulaisena jälleen TVO:n kainalosta?

Arkinen elämä koostuu monesti tylsistä 
rutiineista, mutta millaista onkaan elämä, 
kun nämä rutiinit ovat pääasiassa juhlia 
ja muita iloisia tapahtumia? Vuosijuhlat, 
tervaillat, sitsit, viini-illat, toimistobileet, 
leffassa ja teatterissa käynnit ja liikuntata-
pahtumat! Nämä ovat TPO:n rutiineja, jotka 
ovat jatkuneet joko vuosien tai vuosikym-
menten ajan.
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Pullaa ja puukkohippaa: 
pohjalaisen osakunnan toi-
mintaa

Vanhojen juhlien ja perinteiden lisäksi 
TPO:n toimintaan kuuluu puuhastelua 

esimerkiksi urheilun ja kulttuurin parissa. 
Osakunta tukee jäsenten yhteisiä käyn-
tejä elokuvissa, teattereissa ja museoissa. 
Käyntikohteet valitaan kaikille avoimissa 
hallituksen kokouksissa. Urheilun mer-
keissä innokkaita osallistujia on riittänyt 
jäiseen avantoon asti. Olemme keilanneet, 
seinäkiipeilleet, osallistuneet kyykkätur-
nauksiin, tehneet pyöräretkiä ja paljon 
muuta. Neljästi vuodessa järjestettävät 
myyjäiset ovat hyvä tapa tavata osakunta-
laisia kahvittelun ohella. Epävirallisemmin 
pidämme hauskaa toimistolla ja/tai ravit-
semusliikkeissä järjestettävissä iltamissa. 
Toimiston sohvat ja jääkaappi palvelevat 
tarvittaessa vuorokauden ympäri. Pari ker-
taa vuodessa järjestämme sitsejä (perintei-
siä opiskelijajuhlia, joissa syödään, juodaan 
ja lauletaan), usein yhdessä rakkaiden naa-
puriosakuntien kanssa. Syksyisin uusia 
jäseniä on juhlistettu beaanisitseillä. Ter-
vetuloa mukaan pelaamaan, hippailemaan 
ja viihtymään! Tai vain murjottamaan ja 
juomaan!

Lähretähänkö puukkohip-
pasille?

Peräseinäjokelaisen taiteilijan 
Minna Vaaranmaan suunnitte-

lema Poro on edustanut TPO:ta muutaman 
vuoden menestyksekkäästi niin paidoissa 
ja haalarimerkeissä kuin julisteissa ja juh-
lissakin. Missä poro, siellä pohjalaisia. Saa-
nen esitellä, Poro: 
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Osakuntatalo
Kaikkien opiskelijoiden iloksi

Osakuntatalo Uusi-S 
on opiskelijoiden monitoimitila, joka sisältää toimistoja yläkerras-
sa, saunatilan ja juhla/keittiötilan pääkerroksessa sekä hengailuti-
laa kellarissa. Tiloissa majailevat Turun Yliopiston Satakuntalais-
Hämäläinen osakunta, Savo-Karjalainen osakunta sekä Pohjalainen 
osakunta – kaikki kuuluisia poikkitieteellisyydestään. Jo 1920 -lu-
vulla perustetut osakunnat vaalivat osakuntaperinteitä, järjestävät 
jäsenistöilleen erilaisia tapahtumia sekä monipuolista virkistys- ja 
kerhotoimintaa. Osakunnat ovat voimakkaasti jäsentensä näköisiä 
– Liittymällä joukkoomme Sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä kaik-
kea Uusiksella tapahtuu!

Kiinnostuitko? 
Osakunnat järjestävät tapahtumia Uusiksella viikoittain pitkin 
vuotta. Lisää tietoa osakuntien tapahtumista löydät heidän netti-
sivuiltaan http://sho.utu.fi , http://sko.utu.fi ja http://tyyala.utu.
fi/tpo. Kannattaa myös liittyä Facebook-ryhmiin Turun yliopiston 
Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta, Turun Yliopiston Savo-Kar-
jalainen Osakunta ja TPO. Facebookista löytyy myös Uusi-S omalta 
sivultaan.

Juhlat tulossa? 
Halutessasi voit vuokrata osakuntatalo Uusiksen myös omaan tai 
järjestösi käyttöön. Tiloistamme löytyy mm. täysin varusteltu keit-
tiö, iso sauna ja äänentoistolaitteet isompiinkin bileisiin. Katso lisä-
tietoja ja tee varaus osoitteessa
http://uusi-s.utu.fi

Muista myös, että osakuntien civis-jäsenet voivat vuokrata tilaa 
vieläkin edullisemmin.
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https://www.facebook.com/TVOLIVES

Vuonna 1928 perustettu Turun yliopis-
ton varsinaissuomalainen osakunta 

ry on osa ikivanhaa ja yhä tuoretta yliopis-
toperinnettä. Osakuntien alkuperäiseen 
luonteeseen kuuluu saman kotiseudun ja-
kavien opiskelijoiden yhteen saattamis-
ta ja verkostoimista. Nykyiset osakunnat 
ovat paljon muutakin ja tärkeitä myös koko 
kaupungin omaehtoiselle kulttuuritoimin-
nalle, opiskelijoiden lisäksi.  TVO on paitsi 
yksi Turun ylioppilaskunnan alayhdistyk-
sistä, myös yksi kaupungin tärkeimmistä 
kulttuuritekijöistä. Aiemmin, Rehtorin-
pellonkadun tiloissaan, osakunta järjesti 
yli 100 tapahtumaa vuosittain. Paikallisen 
kulttuurin ja alakulttuurin rikastamisen 
lisäksi TVO:lla on myös valtakunnallista ja 
kansainvälistä mainetta artistien ja yhty-
eiden ensimmäisenä oikeana keikkapaik-
kana. Paikalliset artistit ovat ponnistaneet 

kansainvälisille urille ja muualta on tultu 
nimenomaan TVO:lle soittamaan.  Osa-
kunnalta saavat tahot eivät ole ainoastaan 
yhtyeet, vaan TVO on ollut ideahautomo, 
koulu ja ponnahduslauta muillekin kult-
tuurialojen osaajille. Valomiehiä, miksaa-
jia, tapahtumajärjestäjiä ja musiikkikentän 
ulkopuolellakin esiintyviä taiteilijoita on 
maailmalle lähtenyt TVO:n opit mukanaan.  

Miten opiskelijoiden sosiaalitilaan kult-
tuuri kotiutuikaan niin luontevasti? Omi-
en ja omaperäisten opiskelijaperinteiden 
ja huvitusten kylkeen kasvoi ajan myötä 
omalaatuisia kulttuuritapahtumia TVO:n 
tiloihin. Pikku hiljaa tapahtumista kasvoi 
perinteitä. Koskaan tilaisuuksia ei ole teh-
ty rahan kiilto silmissä, vaan opiskelijoiden 
voimin ja taide itseisarvona. Uusi sukupol-
vi seikkailunhaluisia ja luovia opiskelijoita 

VARSINAIS-
SUOMALAINEN
OSAKUNTA
TVO

http://tyyala.utu.fi/tvo/jasen.php17
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on aina löytänyt tiensä TVO:lle uusien elä-
mysten ja kokemusten pariin.  TVO:lla ovet 
ovat aina olleet avoinna elävän musiikin 
ystäville ja lava vapaana alkutaipaleellaan-
kin oleville artisteille. Toiminnalla on pys-
tytty toteuttamaan ruohonjuuritasonkin 
keikkoja, sillä opiskelijayhdistys on voittoa 
tavoittelematon järjestö. TVO:n lauteilta 
ovat ponnistaneet kuuluisuuteen esimer-
kiksi Kauko Röyhkä, Rauli Badding Somer-
joki ja J.M.K.E.

Avoimiin jameihin on kokoonnuttu 
soittelemaan genrereajoista riippumat-
ta hyvällä yhteishengellä. Jamien juuret 
juontavat 1960-luvulle, jolloin sessioissa 
jammailivat esimerkiksi M.A.Numminen, 
Arja Saijonmaa ja Lasse Mårtenson. Myös 
jameissa sattunut Vesa-Matti Loirin tulis-
tuminen asiattomasti arvostelleelle yleisön 
jäsenelle on kirjattu TVO 75 vuotta -juhla-
kirjaan.  Omia ja pääosin opiskelijoille sekä 
seniorijäsenille suunnattuja vuosittaisia 
tapahtumia ovat akateemiset vuosijuhlat 
sekä seniorijuhlat, samoin kuin ystävyys-
osakuntamme Rotalian luo Viroon suun-
tautuvat syys- ja kevätkommerssimatkat, 
Vappubooli, Flooranpäivän risteily, pik-
kujoulut, pääsiäispidot ja köyhien joulu 
sekä muut ruokapainotteiset juhlallisuu-
det, uudenvuodenjuhla, maakuntamatkat 
sekä muut kulttuurivierailut teattereissa 
ja konserteissa. 

Muutaman vuoden eri puolilla kau-
punkia toiminut TVO on vihdoin löytänyt 
pysyvät tilat uuden kulttuuriravintolan 
avaamiselle; sijainti on mitä mainioin. Lo-

gomon ympäristöön on syntymässä turku-
lainen kulttuurikeskittymä. Logomo, jonka 
massiivisiin ja monikäyttöisiin tiloihin on 
väliaikaisesti muuttanut myös Turun kau-
puginteatteri, toimii luonnollisesti alueen 
vetonaulana. TVO:n ja Logomon vieressä 
toimii jo studio ja bändien harjoitustilo-
ja. TVOn sijainti Logomon kupeessa hyö-
dyttää molempia osapuolia sekä virkistää 
alueen elämää. Konserttien lisäksi Turun 
Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakun-
nan tiloissa tullaan järjestämään erilaisia 
opiskelijatapahtumia sitseistä vuosijuhliin, 
teatteri- ja muita kulttuuritapahtumia. Ti-
laa tullaan vuokraamaan myös yksityisiin 
juhlatilaisuuksiin.  Tilat Köydenpunojan-
kadulla alkavat näyttää pikkuhiljaa keik-
kapaikalta. Vaadittavat ja hieman yllättä-
vät maaperämittaukset on tehty ja pitkät 
lupaprosessit melkein päätöksessään. Tal-
koolaiset ja muut innokkaat auttajat ovat 
olleet vapaa-ajallaan kunnostamassa ja sii-
voamassa tiloja käyttökuntoon. Ravintola-
päivänä keväällä 2014 pihassa järjestettiin 
suuren suosion saavuttanut Kisko & Disko 
-tapahtuma, jonka tuotot käytettiin re-
monttiin ja jonka aikana yleisöllä oli mah-
dollisuus jo etukäteen tutustua tulevaan 
TVO:hon. 

 Remontin ohessa TVO:n väki ylläpi-
tää perinteitä. Olemme myös ajaneet läpi 
sääntöuudistuksen, joka myötä kanna-
tusjäsenyys tuli mahdolliseksi. Niin yksi-
tyishenkilöt kuin yhdistykset, järjestöt ja 
yritykset voivat osallistua tradition 
jatkumiseen. 
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Päivittäisen sohvilla löhöilyn ja shaiban jauhamisen lisäksi osakunnilla harrastetaan myös hieman or-
ganisoidumpaakin toimintaa. Enemmän tai vähemmän säännöllisesti kokoontuvia kerhoja löytyy eten-
kin SHO:n ja SKO:n suojista iso nippu. Kovin kummoisia, jos edes minkäänlaisia pääsyvaatimuksia ei 
kerhoilla ole. Kunhan on osakuntansa jäsenmaksun maksanut, ovat ovet auki osakuntaharrasteiden 
maailmaan. Olemassa olevien lisäksi ideoita uusista kerhoista otetaan aina avosylin vastaan – mielui-
ten tietenkin uuteen tehtävään valmiin kerhovetäjän kanssa.

Savo-Karjalaisen Osakunnan punaviinikerho ChTR (Chevaliers 
de la Table Rouge) on perinteisesti kokoontunut SKO:n toimistol-
la keskiviikkoisin klo 19. Syksyllä 2013 kerhon viikottaiset tapaa-
miset siirtyivät Uusiksen toimistolta osakuntien kerhohuoneeseen 
YO-talo B:hen. Illan aikana maistellaan kahta punaviiniä ja napos-
tellaan juustoja ja patonkia. Vaikka kerho onkin lajissaan Suomen 
vanhimpia, ei tarkoituksena ole mikään ryppyotsainen hienostelu, 
vaan viineihin tutustuminen leppoisissa merkeissä. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki viineistä kiinnostuneet; jo pelkkä uteliaisuuskin 
riittää hyvin lähtökohdaksi.
Lisätietotja: chtr@utu.fi ja Facebook-ryhmästä ”Chevaliers 
de la Table Rouge (SKO ChTR)”.

Akateeminen saunaseura (a.k.a. ASS) edistää saunakulttuuria pitämällä osakuntalaisille ilmaista vii-
kottaista saunavuoroa, järjestämällä sauna-aiheisia excursioita ja teemailtoja sekä järjestämällä eri-
näisiä sauna-aiheisia rakennusprojekteja. Kerho kokoontuu pääasiassa Uusiksen osakuntasaunassa.
Lisätitetoja osakuntien viikkomaileissa ja Facebookissa.

Biliskerho kokoontuu osakuntatilan biljardipöydän äärelle viikoittain hiomaan taitojaan, pelaamaan  
kasipalloa ja tutustumaan uusiin pelaajiin. Kerholaiset tarjoavat opastusta biljardin perusteisiin ja 
jonkintasoista vastusta kasipallossa. Biljardipöytä on osakuntalaisten yhdessä ylläpitämä ja sen va-
rustelua kehitetään osakuntalaisten jaksamisen mukaan. Pokeri-iltoja järjestetään yleensä kuukau-
sittain turnausmuodossa osakunnan pokeripöydän ääressä.
Lisää tietoa osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa!

ChTR

Akateeminen SaunaSeura

Biljardi- ja pokerikerho

Osakuntien
Kerhoja
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ChTR

Akateeminen SaunaSeura

Biljardi- ja pokerikerho

SKO:n uusin kerho on keväällä 2013, osakunnan 88. 
vuosijuhlan jatkoilla perustettu Jaloviinakerho. Ker-
hon toimintaan kuuluu varsinkin erilaisten nestemäis-
ten Jallujen maistelu mutta vaihtoehtoisesti Jallua saa 
kokouksissa nauttia myös sen kirjallisessa muodossa. 
Nuoren kerhon toiminta on heti alusta asti ollut aktii-
vista. Reilun vuoden aikana kokoontumisia on ehtinyt 
kertyä lukuisia, kuten kesäisiä grillailu- ja saunailtoja 
sekä uudenvuoden aaton syyskokous. Kerho on sitonut 
ystävyyssuhteita Otaniemen sukulaisyhteisöön eli Aka-
teemiseen Jaloviinaseuraan. Ulkosuhteita on ehditty 
luomaan myös vastakkaiseen suuntaan, joten Jaloviina-
kerho on kerhona selvästi varsin ulospäin suuntautunut 
- kuten on itse Jallukin. Tervetuloa mukaan jalostamaan!
Kerhon Facebook-ryhmä: ”SKO:n Jaloviinakerho”

Eli tuttavallisemmin Pelikerho kokoontuu joka sunnuntai 
pelaamaan lauta- ja korttipelejä Yo-talo B:n osakuntilaan. Pe-
likerhon tarkoitus on tarjota pelattavaksi suhteellisen yksin-
kertaisia ja viihdyttäviä pelejä, ja monimutkaisempiin peleihin 
tutustuaan lähinnä pidemmissä pelitapahtumissa. Kerhon pe-
lejä säilytetään osakuntatilan nurkkauksessa ja jäsenet voivat 
tulla pelailemaan niitä osakunnan auki ollessa.
Lisää tietoa osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa!

Mahjong-kerho kokoontuu maanantaisin Yo-talo B:n tiloihin seurustelemaan ja pelaamaan japani-
laista neljän pelaajan riichi-mahjongia. Kerholaisten mukavassa seurassa voit tutustua tämän poke-
ria muistuttavan pelin sääntöihin, sanastoon ja pelitekniikkoihin. Uudet pelaajat ovat hyvin terve-
tulleita. Lisätietoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa.

Naistenkerho on koonnut yhteen ja aktivoinut SKO:n naiset jo pitkään. Aikojen saatossa kerho on 
toiminut välillä käsityökerhona sekä hyväntekeväisyyskanavana ja aikaisempina vuosikymmeninä 
myös punaviinikerho CHTR:n valkoisena ja naisvaltaisena vastineena. Nykyisin naistenkerhon varsin 
vaihteleva toiminta sisältää monenlaista aina teemailloista pidempiin ompelu- ja elokuvailtamaratonei-
hin. Naistenkerho on saanut pohtia millaiseksi osakunnan nainen haluaa profiloitua miestenkerhon 
keskittyessä lihansyöntiin ja oluen maisteluun. Ovatko käsityöt ja viinin maistelu ainoat mahdollisuu-
det toiminnaksi? Naistenkerhon tirehtööri ottaa mielihyvin ajatuksia vastaan.
Kerhon Facebook-ryhmä: ”SKO:n naistenkerho”

SKO:n kulttuurisihteerin pyörittämä elokuvakerho, jonka nimen alla tapahtuu sekä osakuntien video-
tykin kuumentamista että excuilua elokuvanäytöksiin. Audiovisuaaliseen viihteeseen keskitytään siis 
osakunnan omien tilojen turvissa sekä välillä ihan ihmistenkin ilmoilla.
Seuraa mainostusta SKO:n sähköpostilistalla ja Facebookissa!

Jaloviinakerho

Naistenkerho

SKObio

Mahjong-kerho

Lauta- ja korttipelikerho

Jaloviinakerhon kesäinen grillailuilta

Lautapelaajat vauhdissa
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SHO eSports edistää jatkuvasti kasvavaa eSport-kulttuuria järjestämällä suosittuja BARcraft-
iltoja suurien turnausten aikana. Tällä hetkellä kerhon pääpaino on Starcraft 2:ssa mutta myös 
muitakin voidaan ottaa ohjemistoon mikäli halukkuutta on. Matsit katsotaan Full-HD-tykillä 
isolta 150” screeniltä. 
Lisätitetoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa.

SUAMi-kerhon ytimessä ovat OLMit. OLMi-lyhenteen takaa nousevat esiin Osakuntaa lähel-
läolevat Mieshenkilöt, SHO:n maskuliininen kerma, jonka yhteisistä harrastuksista ja SUAMi-
kerhon tunnetuista perinteistä muodostuu ympärivuotinen toimintamme. Tapanamme on 
viettää teemailtoja elokuvien, musiikin, kulttuurin, yhdessäolon ja alkoholivirkistäytymisen ym-
pärillä, aina Toimintaleffailloista Venäläiseen iltaan, jolloin seurustellaan vodkan ja borschin 
voimalla. Perinteet muodostuvat innokkaiden olmien kiinnostuksista - näin SUAMi elää ihan 
omaa elämäänsä sellaisena kuin me haluamme. Tule sinäkin jättämään jälkesi! 

Lisätietoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa.

Sohon Panijat edistää paikallista olutkulttuuria erinäisten 
excursioiden, maisteluiden ja erityisesti oluen panemisen 
muodossa. Ei haittaa vaikka olet täysin aloittelija ja halu-
at oppia tekemään hyvää edullista olutta itsellesi tai haluat 
vaikka vain tulla juomaan olutta ja syömään tuoretta mal-
lasleipää. Sohon Panijat tarjoaa jokaiselle oluesta kiinnos-
tuneelle jotakin. Kokeneempia panijoita saaattaa kiinnostaa 
myös kerholta löytyvät kattavat täysmäskäysvälineet, hiivas-
tartteri, tasalämpöinen kellari mallas-, hiiva- ja humalava-
rastoineen sekä kattava tietotaito joka on tarvittavan näytön 
annettua kerhon jäsenten hyödynnettävissä. 
Lisätietoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa.

Nimestään huolimatta kerho tarjoaa ainoastaan kulttuu-
rinautintoja monipuolisten elokuvailtojen ja -maratonien 
muodossa. Kerhon pääkallonpaikka sijaitsee Yo-talo B:n 
katutason osakuntatiloissa Full-HD-videotykin välittömäs-
sä läheisyydessä. Aikaisempina vuosina kerho on järjestänyt 
esim. huonojen elokuvien illan, Taru Sormusten Herrasta 
-maratonin ja Star Wars -maratonin. HUOM! Kaikki osa-
kuntalaiset ovat oikeutettuja järjestämään elokuvailtoja osa-
kunnan tiloissa.
Lisätitetoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookis-
sa.

SHO eSports

SUAMi-kerho

Sohon Panijat

Sohon Tykittäjät

Teekerho

Miestenkerho

Väliin Putoajien Kerho

Viski- ja Sikarikerho

- Ei olis mittä panohommii 
tänäpe?
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Teekerhossa on kyse kaikessa yksinkertaisuudessaan vapaamuotoisesta lep-
poisasta seurustelusta hyvän teen parissa. Kokoonnumme Yo-talo B:n ti-
loihin joka toinen viikko ja haudutamme ja maistelemme pari kolme eri 
teetä. Yritämme aina silloin tällöin keksiä jotain erityisteemoja; ensi vuodelle 
suunnitelmissa on mm. venäläinen tee, valkoiseen teehen tutustuminen, sekä 
joulun alla tee oma teesi -ilta. Parhaiten pysyt kärryillä seuraamalla SHO:n 
sähköpostilistan viikkotiedotetta ja SHO:n FB-ryhmää, jossa kerrotaan sekä 
tarkka aika että mahdollinen erityisteema. Jos sinulla on jotain teelajitoiveita 
tai ideoita, niin kerro niistä Lordi Greylle eli teekerhon vetäjälle!
Lisätitetoja osakunnan viikkomailissa ja Facebook-ryhmässä  
”Teekerho”.

Oletko kiinnostunut viski- ja sikarikulttuurista? Tahdotko sitten oppia nautiskelemaan näistä ylellisyys-
tuotteista tai olet jo harrastaja ja kaipaat ympärillesi muita saman henkisiä opiskelijoita joiden kanssa 
jakaa kokemuksia ja vinkkejä sekä yhteistä toimintaa harrastuksen ympärille, tule SHO:n Viski- ja 
Sikarikerhon toimintaan mukaan! Kerho kokoontuu pääasiassa Uusiksella uudessa kellarikabinetissa.
Lisätietoja osakunnan viikkomailissa ja Facebookissa tai ilmoita itsestäsi osoitteeseen 
viskijaskikarikerho@gmail.com. 

Väliin Putoajien Kerhon eli VPK:n toiminnan kantavana voimana ovat kerholaisten tapaamiset, joita 
useimmiten pidetään Uusiksen osakuntatiloissa ja nykyään myös YO-talolla Osakuntatila B:ssä. Jokai-
sella tapaamisella on oma teemansa, jonka päättävät ennakkoon kerhonvetäjät tai kerholaiset keskenään 
kokoontumisissaan. Tyypillisiä VPK:lle ovat erikoisuudet sekä show-and-tell-illat, joissa osakuntalaiset 
pääsevät esittelemään omia suosikkejaan ja inhokkejaan mitä erilaisimmissa asioissa. Väliin Putoajaksi 
pääsee saapumalla paikalle VPK:n tapaamiseen ja kertomalla muille, miksi on oman elämänsä Väliin 
Putoaja.
Seuraa mainostusta SKO:n sähköpostilistalla ja Facebookissa!

Eli Turun Yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan Tosi Miehet on osakunnan 
tiloissa kuukausittain kokoontuva sekalainen mieskööri, joka pyrkii tarjo-
amaan jäsenilleen henkevän keskustelun tyyssijan ja mukavaa seuraa olut-
tuopin ääressä sekä järjestämään osakuntalaisille tapahtumia kerholaisille 
rakkaiden asioiden parissa. Miestenkerho on avoin kaikille osakunnan mies-
jäsenille, jotka täyttävät kerhon säännöissä määritellyt, ei järin ryppyotsai-
set, kriteerit. Tapaamisten perusohjelmaan kuuluvat aina kerhon pöydässä 
ennennäkemättömän oluen maistaminen, tulevan toiminnan suunnittelu ja 
jo mainittu henkevä keskustelu. Kuukausittaisten tapaamisten lisäksi kerho 
järjestää satunnaisesti erilaisia tapahtumia ja excursioita sekä kerholaisille 
että kaikille osakuntalaisille. Kokouksen ensikertalaiselle ensimmäiset mais-
teluoluet ovat ilmaisia. Tervetuloa ensi kuun viimeisenä maanantaina tutus-
tumaan porukkaan!
Kerhon Facebook-ryhmä: ”SKO:n Miestenkerho”

Teekerho

Miestenkerho

Väliin Putoajien Kerho

Viski- ja Sikarikerho

- Me olemme miehiä. Sik-
si meillä on toki olutta!

- Would you care for 
some tea, sir?
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Lanit ovat osakuntien perinteistä omituisimpia. 
Ne järjestetään useimmiten suomalaisista juh-
lapyhistä kosteimpina, eli uutenavuotena ja ju-
hannuksena. Ajankohdan valinnasta ei ole varmaa 
tietoa, mutta perinnetiedon mukaan näin varmis-
tetaan mahdollisimman monen yhtäaikaiset va-
paat sekä minimoidaan puhelimeen vastaamisen 
ja muun sosiaalisen kanssakäymisen tarve. On-
pahan osakuntalaisten suusta kuultu sellaisiakin 

kommentteja, ettei tarvitse sietää humalaisia su-
kulaisia.

Mutta mitä osakuntalaneilla sitten tapahtuu? 
Onko jotakin mystistä, joka erottaa sen muis-
ta, tervehenkisimmistä laneista? Arkistojen uu-
menista on löydetty aikaisemmin julkaisematon 
tallenne laniperinteestä, joka raottaa mysteerin 
verhoa – tai sitten ei.

Osakuntatalo Uusi-S:llä järjestettiin kes-
kellä kauneinta suvea perinteikäs ju-

hannuksenvietto, johon edellisten vuosien 
tapaan kuuluivat peruuttamattomasti myös 
juhannuslanit. 21-23.6 osakunnille kokoon-
tui tällä lupauksella erinäköinen ja -kokoi-
nen joukko kaikenkarvaisia juhannuksen-
viettäjiä, joista osa keskittyi grillaamaan, 
saunomaan, lekottelemaan ja nauttimaan 
hyvästä juomasta ja ruuasta - ja osa kerää-
mään hikeä niskaansa näyttöpäätteen heh-
kuvassa lämmössä. Parhaimmillaan paikalla 
oli reilu parikymmentä henkeä, joista noin 
kymmenen keskittyi yhtämittaisesti itse 
dataamiseen. Jossakin vaiheessa pihalle il-
mestyi myös uima-allas suvikansaa viihdyt-
tämään.

 Osakunnilla on pitkät perinteet suo-
malaisten suurimpien juhlapyhien viet-
tämisestä valtavirtakulttuuria uhmaten: 
juhannuksen ja uuden vuoden nurkilla 
näppiksiä, hiiriä, koneenmurmeleita sekä 
muita elikoita on kokoontunut ensin S-
Osiksen aikoina YO-talo B:n luolamaiseen 

alakertaan ja nyttemmin parantamaan 
tunnelmaa Kirkkotien vanhaan puutaloon. 
Kerrotaanpa aikoinaan rohkeimpien rai-
janneen mikronsa paikalle heti pahimipien 
joulupyhien väistyttyä! Porukassa huutami-
sessa, nauramisessa, kiroilussa sekä erivah-
vuisten janojuomien nauttimisessa keskellä 
juhlapyhiä onkin oma sairas viehätyksensä, 
jonka taika toistuu uudestaan ja uudestaan - 
kuten tänäkin juhannuksena tapahtui.

 Edellisistä laneista viisastuneina ol-
tiin tapahtumaan tällä kertaa tehty aikatau-
lu ja pelilista etukäteen: tietty kellonaika 
oltiin pyhitetty tietylle pelille, ja tauotus-
kin oltiin otettu huomioon. Tällä pyrittiin 
estämään laneilla usein tapahtuvaa yhteen 
peliin jumahtamista ja ruokailuaikojen me-
nemistä ristiin, missä onnistuttiinkin hy-
vin: peleihin saatiin kiitettävää vaihtelua 
ja riittävä määrä pelaajia, mielenkiinto pe-
laamiseen pysyi yllä, ja perinteisimmille ju-
hannuksen elementeille, kuten grilliruaalle, 
iloliemille ja saunalle, saatiin myös riittä-
västi aikaa. Lisäksi näin pystyttiin vaihta-

Osakuntalanit ja -juhannus 
vuosimallia 2013
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maan pelejä helposti lennosta, mikäli jokin 
peli todettiin tylsäksi tai muuten vaan pe-
laamattomaksi. Pelejä olikin genren laidas-
ta laitaan: strategiapeleistä (Age of Mytho-
logy) kilpa-autoiluun (Trackmania) ja aina 
yhtä hupaisaan zombieräiskintään (Left 4 
Dead 2). Lanien loistokas musta hevonen 
oli kiistatta lanipelinä vähemmän tunnet-
tu mutta silti poskettoman hauska auto- ja 
sinkohippa GTA2.

 Vaikka juhannukseksi ei saatu ka-
saan massiivista räiskintää Battlefieldin 
tahtiin, olivat lanit tunnelmaltaan ja to-
teutukseltaan äärimmäisen onnistuneet. 
ja haluankin kiittää lämpimästi kaikkia 
laneille osallistuneita sekä eritoten sen 
järjestäjiä. Mikäli tämä spektaakkeli jäi lu-
kijalta kuitenkin harmistuttavasti väliin, 
ei hätää: seuraavat lanit ovat vuorossa vii-
meistään vuoden lopussa, joulupyhien ja 
uuden vuoden välimaastossa. Juhannukse-
na hyväksi havaittuja pelejä tullaan toden-

Warcraft 3
Tower/Hero Defence, Who’s the Alien, Rabbits vs 
Sheep -kartat.
Helppo oppia, paljon valinnanvaraa hahmoissa. 
Taattua hupia. 4-8 hlöä

Left 4 Dead 2
Zombieräiskintää ja survivalia parhaimmillaan. Tii-
mityötä painottava, kentissä vaihtelevasti haastetta. 
Zombien nimien huutaminen kuuluu etikettiin. 8 
hlöä

Team Fortress 2
Räiskintä botteja ja pelaajia vastaan. Toimii kuin ju-
nan vessa; mitä enemmän pelaajia, sitä hauskempaa. 
8+ hlöä, botteja vastaan 6 hlöä

Age of Mythology
Strategian ystäville. Toimiva, mutta totuttelua vaa-
tiva peli - ei vasta-alkajille. Vaihtoehtoisesti yksin-
kertaisempaa toivoville Age of  Empires II. 2-8 hlöä

Trackmania Nations 
Forever
Autoilua toinen toistaan hullummissa ja nopeus-
ennäyksiä rikkovammissa kentissä pelaajat kisaavat 
kierrosajoissa ja kiroilun määrässä. Loistava valinta 
vähemmän rutinoituneille pelaajille. max 6 hlöä / 
peli

GTA 2
Hullunhauskaa auto- ja sinkohippaa GTA2:n en-
simmäisessä kartassa. Varo panssarivaunun löytäjää! 
max 6 hlöä / peli

Civilization V
Ei.

Lanipelisuositukset

näköisesti näkemään niissä kemuissa, kuten 
myös uusia toistaiseksi tajuamattomia helmiä 
vanhoja klassikkoja unohtamatta. Tapaami-
siin siis silloin(kin)!

Laniterveisin,

Onni ”yksnopeeCivi” Kaarle

GTA 2
- Pew! Pew! Pew!
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Kyykkää, tuota karjalaista perinnepeliä, 
 pelataan nykyään monessa paikassa. Ku-

ten... Karjalassa. Onneksi laji on noussut vii-
me vuosikymmenten aikana myös opiskelijoiden 
suosioon. Tästä hyvänä osoituksena ovat vuo-
sittain ystävänpäivän aikoihin Tampereen Her-
vannassa pelattavat Akateemisen kyykän MM-
kilpailut. Vanhojen mestarien listaa lukiessa 
saattaa äkkinäisempi yllättyä; SKO on (ainakin) 
8-kertainen maailmanmestari. Vain Karjalainen 
Osakunta Helsingistä on yltänyt mestaruuteen 
useammin. Vaan mitä kuuluu akateemiselle kyy-

källe Turussa nykyään?

Ihan hyvää kuuluu, kiitos kysymästä. Savo-
Karjalainen Osakunta on järjestänyt perin-

teistä SKO Open -kyykkäturnausta vuosittain 
ikimuistoisista ajoista asti, ja muutama vuosi 
sitten piti kiertopalkintokin uusia, kun van-
haan ei enää mahtunut mestaruusplakaatteja. 
Nykyään turnauksessa kilvoitellaankin Ku-
raattorin Maljasta, jonka osakunnalle lahjoit-
ti 2000-luvun alussa neljä peräkkäistä mesta-
ruutta voittanut HC Kirvesperseet. Seuraavan 
kerran malja on siis jaossa jo syksyllä; ole tark-
kana, jos haluat mukaan koittamaan onneasi 
ja taitojasi. Turkulaisen opiskelijakyykän ny-
kyisen nousun merkittävänä mahdollistajana 
on ollut SKO:n kyykkäliiga, jossa lajista kiin-
nostuneet yliopistolaiset (ja vähän muutkin) 
ovat päässeet hiomaan taitojaan säännöllisesti 
Educariumin kyykkäkentällä. Liiga pyörähtää 
jälleen käyntiin syksyllä SKO Openin jälkeen. 
Mikäli laji siis kiinnostaa, kokoa porukka ja tule 
Openiin ko- keilemaan miltä tuntuu, 

ja jos innostus syttyi to-
della, niin ei muuta kuin 
liigaan mukaan. Osa-
kunnan kyykkävarus-
teita voi myös vuokra-
ta omaan käyttöön, jos 
liigan ulkopuolellakin 
kiinnostaa pelailla.
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Tutkinto, joka voi mais-
tua makealle

Kulinaarista 
tiedekuntaa 

on joskus titu-
leerattu Turun 
yliopiston kol-
manneksi tiede-
kunnaksi, sillä 
sen perustami-
sen aikoina ei 
kahta enempää 
ollut. Tiedekun-
nan historian 
kirjat alkavat yh-

destä yksinkertaisesta kysymyksestä: mi-
ten kokkel’piimää valmistetaan? Fysiikaan 
professori, sittemmin kulinaarisen tiede-
kunnan ensimmäinen dekaani, Yrjö Väisä-
lä päätti selvittää tämän kokeellisesti. Työ 
delegoitiin normaaliin tapaan eteenpäin 
tohtoriopiskelija Tauno Johannes Kuk-
kamäelle. Tulokset esiteltiin 1931 syksyn 
seniorijuhlissa työnimellä Savolaisen kok-
kelipiimän happaneminen ja juoksutus 
erilaisissa olosuhteissa ja näiden seikkojen 
vaikutus piimän kulinaariseen tehokkuu-
teen. Ensimmäinen väitös oli hyväksytty. 

Tiedekunnan toimintaan ovat tänä päi-
vänä kaikki tervetulleita ja moni onkin 
kirjoittanut kulinaarisen väitöksen sopi-
vasta aiheesta sekä ansainnut kunnianar-
voisan kulinarian tohtorin tittelin. Aiheet 
vaihtelevat alkoholitieteistä vaarallisiin 
ruoka-aineisiin, ja onpa ideoita otettu 

myös vanhoista Speden ohjelmistakin. Ai-
heita esitellään ja hyväksytään väittelyä 
varten kulinaarisen tiedekunnan kokouk-
sessa joka vuosi 19.10. klo 19.10 joko pe-
rinteisessä paikassa Ravintola Teinissä tai 
sitten jossain muussa soveltuvassa paikas-
sa silloin, kun Teinissä ottavat varauksen 
vastaan, vaikka ovat oikeasti sunnuntaisin 
kiinni. Tiedekunta järjestää myös work-
shoppeja, luentoja, kokkisotia ja kokeiluja 
eri ruoka-aineiden yhdistämisestä turvalli-
sissa ympärisöissä. Tutkijoita ja erikoistut-
kijoita on myös tiedekunnassa muutama ja 
sellaiseksi voi kuka tahansa aikaisemmasta 
oppiarvostaan huolimatta hakea.

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka täl-
lä hetkellä on Turun kauppakorkeakou-
lussakin professorin virkaa pitävät kul. 
tri. Lauri Ojala. Notaarina toimiva kul. yo. 
Petri Teräspuro avustaa tiedekunnan ar-
kiaskareissa sekä huolehtii pöytäkirjoista. 
Amanuenssi kul. tri. Antti Kaunismäki pi-
tää huolta suhteista osakuntaan ja antaa 
tarvittaessa tuleville väittelijöille opinno-
nohjausta ja vinkkejä aiheista. 

Lue lisää Kulinaarisesta tiedekunnasta ja sen 
jännittävästä historiasta Turun yliopiston 
Savo-Karjalaisen Osakunnan sivuilta http://
sko.utu.fi, Toiminta-osiosta. Miksi tiedekun-
ta harkitsi oman lehmän ostoa ennen Suomen  
talvisotaa?

Tohtoripromootio kulinaarisesssa 
tiedekunnassa

Kulinaarisen tiedekunnan
kokkisodan antimia
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Kun opiskeluvuosia ei enää pysty laske-
maan yhden käden sormilla, on syytä 

seisahtaa hetkiseksi paikalleen ja miettiä, 
miten tilanteeseen on tultu. Tämä kannat-
taa tehdä sitä suuremmalla syyllä, mikäli 
takana on uraa osakunnilla, mikä yleensä 
lähtee liikkeelle kirkasotsaisesta, raittiis-
ta ja rehdistä nuorestamiehestä, joka lo-
pussa päätyy parrakkaaksi, kyyniseksi ja 
rapakuntoiseksi pitkätukaksi. Seuraavas-
sa kirjoituksessa ei yritetä eikä onnistuta 
kirjaamaan kaikkia viimeisen viiden vuo-
den tapahtumia, vaan kyseessä on lähinnä 
mielivaltaisia poimintoja vuosien varrelta. 
Tässä siis tarinaa minun osakuntaurastani.

Aloitin opiskeluni syksyllä 2009 eng-
lantilaisen filologian laitoksella. Ensim-
mäinen syksyni kului ottaen torkkuja hyp-
pytuntien aikana Juslenian kirjastossa ja 
suunnaten välittömästi luentojen jälkeen 
kämpilleni. Vasta kevätlukukaudella ym-
märsin, että aikaa voi viettää muuallakin, 
ja löysin tieni osakunnalle Antti ”JAntti” 
Kaunismäen ohjeistuksen perusteella. En-
simmäiset viikot kuluivat sohvalla istu-
en ja muiden pelaamista hiljaa katsellen, 
ja vasta SHO:n vuosijuhla oli ensimmäi-
nen merkittävä tapahtumani, jonka kyn-
nyksellä liityin myös SHO:n jäseneksi. En 
muista, mitä ennakko-odotuksia minulla 
vuosijuhlista oli, mutta muistan eläväs-
ti pönöttäneeni Upseerikerhon kellarissa 
kuunnellen ihmisten ympärilläni hoilaa-
van kummallisia lauluja ja ajatelleeni, että 
pöytäseurueeni näyttää pelottavalta. Ilta 

meni yhtä kaikki varsin mallikkaasti, 
ja juhlasta seuraavalla viikolla jutel-

lessani minulta kysyttiin, miksen ollut jat-
koilla. Tähän vastasin: ”Mitkä jatkot?” – ei 
sitä kaikkea nyt ensimmäisissä juhlissaan 
opi.

Osakuntaurani otti tuulta siipiensä alle 
jo syksyllä 2010, jolloin olin ensimmäistä 
kertaa maakuntaillassa ja toimin siellä sa-
malla laulunjohtajana. Olin nimityksestä 
hyvin otettu mutta samalla hämmentynyt 
siitä, millä ihmeen meriiteillä minut tehtä-
vään valittiin. Samana lukuvuonna aloitin 
myös SHO:n teekerhon vetäjänä, ja tittelini 
oli komealta kalskahtava Lordi Gray. Ky-
seisen kerhon huippuhetki puikoissani oli 
kiistatta osakunnan kauhuviikot, jolloin 
järjestettiin kauhean teen ilta: teejuomaa 
jauheesta, Liptonin Yellow Labelia, veren-
punaista roibosta ja kaiken kruunaavat 
verisen punaiset skonssit. Ongelmana vain 
oli, että punainen elintarvikeväri valkoi-
siin jauhoihin sekoitettuna ei pysy kau-
hean punaisena vaan sävyttyy mukavasti 
pinkiksi. Siitä illasta saikin sitten kuulla 
pari seuraavaa vuotta.

Yleensä tässä vaiheessa aktiivisten osa-
kuntalaisten uraa tapahtuu siirtyminen 
hallitukseen, jossa aloitetaan jostakin pie-
nemmästä virasta, kuten ulkoasiainvas-
taavasta. Itse päätin hypätä muutaman 
askelman yli, ja rupesin suoraan osakunta-
ravintola S-Osiksen huoneistomestariksi, 
virkaan, johon normaalisti eläköidytään 
vasta useamman hallitusvuoden kautta. 
Vaikka huoneistomestarin virka oli osa-
kunnan hallituksen ulkopuolinen, ravinto-
lan tuotto meni suoraan SHO:lle ja SKO:lle, 
eli pyöritin käytännössä varainkeruuta 

Kuten Hannu Karpokin aikanaan todisti, tarinat tosielämästä kertovat monesti parhaiten 
siitä, millaista arki on maassa nimeltä Suomi. Siksipä kertomukset osakuntalaisten elä-
mästä varmasti kuvaavat parhaiten myös osakuntien arkea. Seuraavaksi kaksi sellaista – 
molemmilla kotimaisilla kerrottuna.
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osakunnille – tai näin siis itselleni selitän, 
kun herään yöllä omaan huutooni. Huo-
neistomestarin virkaan kuului ravintolan 
vuokraaminen bändi-iltojen järjestäjille ja 
sopimusten kirjoittaminen, mikä oli sinän-
sä helppoa, vaikkakin puhelimen tavoi-
tettavissa piti olla suhteellisten lyhyellä 
varoitusajalla. Eräs hauska välikohtaus ta-
pahtui yhtenä viikonloppuna, jolloin huo-
neistomestarin puhelin soi vähän ennen 
puoltapäivää. Langan toisessa päässä oli 
erään osakuntalaisen huolestunut äiti, 
joka ei ollut saanut jälkikasvuunsa yhteyt-
tä ”sitten eilisen”. Hän pyysi minua otta-
maan selvää, ettei hänen lapselleen vain 
ollut sattunut mitään. Lupasin hoitaa asi-
an: soitin osakuntalaiselle, jolla oli mennyt 
ilta vähän pitkäksi, ja suljin luurin loppu-
päiväksi miettien, olisiko aika hankkiutua 
virasta eroon.

Kun osakunnalla pyörii aikansa – tai 
enemmänkin kaiken aikansa – tulee en-
nen pitkää tehtyä jotain, joka olisi ollut 
fiksumpi jättää tekemättä. Jotkut kaulai-
levat väärää naista/miestä/vuohta, jotkut 
juovat itsensä tukkihumalaan ja joutu-
vat vatsahuuhteluun, jotkut ilmoittavat 
olevansa samaa mieltä Jussi Halla-Ahon 
kanssa. Omalta osaltani voin nimetä kak-
si ”vähemmän fiksua” liikettä. Ensimmäi-
nen tapahtui SHO:n miestenkerhon ve-
näläisessä illassa, jossa kaadettiin vodkaa 
aidon venäläiseen tahtiin, ja jonka aikana 
sanoin kohtalokkaat sanat ”Kraldo, kai sä 
juot mun kanssa samaan tahtiin?”. Idea 
saattaa muuten vaikuttaa solidaarisuudes-
saan hauskalta, mutta kerrottakoon, että 
Kraldo (oikealta nimeltään Kristian Dorra), 
on allekirjoittanutta n. 10 cm pidempi, n. 
20 kg painavampi ja osittain saksalainen, 
mikä saattaa johtaa lievään etulyöntiase-
maan raa’an viinan kestämisessä. Ilta päät-
tyi muistaakseni kahden ja puolen tunnin 
ja kolmentoista kumotun snapsin jälkeen 
osakunnan sohvalle, jossa kärsin toistuvis-
ta ja varsin tuskallisista kurkun, alavatsan 
ja välilihan krampeista loppuillan ja -yön.

Toinen kaunis tarina tapahtui osakun-
nan tissianimea ja jallua –illassa, jossa, 
kummallista kyllä, katsottiin animea, jon-
ka pääosassa olivat tissit ja juotiin jalovii-
naa. Nuorelle opiskelija tilaisuus oli ensim-
mäinen, johon varta vasten piti hankkia 
tuota jaloa juomaa, joten sen kummempaa 
miettimättä marssin Alkoon ja tartuin hyl-
lyllä olevaan pulloon, jota koristi kolme 
tähteä. Tästä valinnasta sain illanviettoon 
saavuttuani tietenkin välittömästi varsin 
äänekästä palautetta. Palautteesta viisas-
tuneena tajusin, että vastaisuudessa mi-
nulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kol-
men tähden jallu: yhden tähden ostaminen 
olisi sama, kuin myöntäisin virheeni, ja 
siihen se vähäinenkään ylpeyteni ei taivu. 
’Kolmesta tähdestä’ tulikin sitten liikani-
meni pariksi vuodeksi eteenpäin.

Ensimmäiset vuodet osakunnalla kului-
vat, kuten yllä olevasta saatatte päätellä, 
varsin kevyissä merkeissä. Vasta YO-talo 
B:n remontin häämöttäessä aloin aavistaa, 
että kaikki ei ollut ruusuilla tanssimista tai 
sohvalla makaamista: ravintolan toiminta 
piti lopettaa, evakko uhkasi, muutto takai-
sin ja tilan kohtalo olivat vaakalaudalla, 
ja useita muita epämiellyttäviä tulevai-
suudenkuvia heiteltiin ympäriinsä. Olin 
huoneistomestarin virassa osana silloista 
S-osistiimiä, jonka tehtävänä oli hankkia 
vastaavat evakkotilat ja turvata osakun-
tien jatkuva toiminta. Hätään löydettiin 
Helsingintien toisella puolella sijaitse-
va Kirkkotie 6:n vanha keltainen mörskä 
(nykyinen Uusi-S), josta saatiin pienellä 
laitolla (lue: yli kahden vuoden remontil-
la) osakunnille toimivat toimistotilat sekä 
eteenpäin vuokrattavat juhlatilat, joilla 
saatiin paikattua ravintolan loppumisen 
jättämä lovi tuloissa. 

Uusi-S:n remontissa sekä S-Osakuntien 
synnyssä oli useita vaiheita ja kommelluk-
sia, joiden puhtaaksi kirjoittaminen an-
saitsee oman muistelonsa, enkä rupea 
niitä tässä sen enempää avaamaan. 
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Lyhyesti kerrottakoon, että kulutin Uusi-
S:n remontoimiseen paljon enemmän aikaa, 
mitä kukaan tervejärkinen olisi valmis uh-
raamaan (joskin useat muut tekivät PALJON 
enemmän), ja että minut valittiin ennen 
pitkää uuden, valmistuneita tiloja hallin-
noivan yhdistyksen, S-Osakunnat ry:n pu-
heenjohtajaksi. Syksyllä 2013 yhdistys sopi 
vuokrasopimuksen TYY:n kanssa YO-talo 
B:hen palaamisesta, ja osakunnat pääsivät 
takaisin alkuperäisiin, joskin huomattavas-
ti pienentyneisiin tiloihinsa. Myös vanha 
tanssi- ja juhlasali saatiin vaakunoilla koris-
teltua komean osakuntahenkiseksi – joskin 
se hatarilla työmaatikkailla keikkuminen 
hirvittää näin jälkikäteen. Osa remonttia 
ennen heitellyistä uhkakuvista on toteutu-
nut, mutta läheskään kaikki ei ole niin pa-
hasti, kuin silloin aikoinaan ajateltiin. Olen 
itse todistanut, miten tappiomielenalan ja 
suoranaisen katkeruuden kautta on noustu 
varovaiseen optimismiin: elämä ja osakunta 
jatkuu, myös nykyisissä tiloissa.

Viimeisen viiden vuoden aikana ollaan 
tultu varsin pitkälle siitä päivästä, jolloin 
ensi kertaa varovasti astuin S-Osiksen oves-
ta sisään. Lähes kaikki silloiset aktiivit ovat 
joko valmistuneet tai tulleet muuten vain 

järkiinsä, enkä enää näe heitä päivittäin 
sohvilla nuokkumassa. Itsestäni taas huo-
maan, että suhtautumiseni osakuntaan on 
muuttunut enemmän vastuuksi ja velvolli-
suudeksi: ne pari lyhyttä vuotta, jotka mi-
nulla on yliopistolla vielä jäljellä, haluaisin 
käyttää varmistamaan pohjan osakunnan 
tulevaisuudelle. Niin auvoisaa kuin olisikin 
vain lojua loput kuukautensa sohvilla pois, 
ei se näillä kilometreillä ja vastuutehtävillä 
taida olla enää mahdollista – ja ehkä osa-
kunnalla kulutetuille tunneille olisi hyvä 
antaa jotain vastinetta takaisinkin.

Vaikka osakuntaurani ei ole vielä lop-
pu, alkaa maalinauha pikkuhiljaa häämöt-
tää. Toivon kuitenkin, että tekoseni parin 
seuraavan vuoden aikana mahdollistavat 
juhlia, ajanviettoa, ja kaikenlaisia toilailuja 
myös seuraavien vuosien osakuntalaisille, ja 
edelleen heitä seuraaville. Mikäli bongaatte 
minut juhlissa, bileissä tai illanvietoissa hei-
lumassa, olen todennäköisesti tekemässä li-
sää osakuntamuistoja. Tulkaa ihmeessä ny-
käisemään hihasta, jos haluatte tulla osaksi 
niitä.

- Onni Kaarle

* Lordi Gray (ent.)

* S-Osiksen huoneistomestari (ent.)

* SHO:n isäntä (nykyinen)

* S-Osakunnat ry:n puheenjohtaja (ent.)

* S-Osakunnat ry:n sihteeri (nykyinen)
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Jag hade hört talas om ett mystiskt 
sällskap, som kallade sig SHO (Satakun-

talais-Hämäläinen Osakunta). De hörde till 
en av de nationer som höll till i Yo-hus B:s 
nedersta våning och de sysslade tydligen 
med allt möjligt intressant, såsom biljard, 
teprovning, filmkvällar och brädspelskväl-
lar. Även olika fester och temakvällar var 
de med och ordnade, bland annat i en mysig 
trälokal kallad Uusi-S. Jag måste medge att 
detta mystiska sällskap intresserade mig, 
men jag hade inte tagit mig mod att gå dit 
och se vad det egentligen var för ett gäng. 
”De kommer nog att titta ut mig”, ”Vad ska 
jag säga?”, ”Jag är nog inte tillräckligt bra 
på att spela”, ”Jag studerar ju inte ens vid 
universitetet” var mina tankar då jag gick 
förbi stället och gav det en suktande blick. 

Men så en dag i maj, då mitt sociala liv 
annars levde en tyst tillvaro kom vändpunk-
ten. Jag hade redan tidigare tagit reda på via 
SHO:s hemsidor att biljardklubben samlades 
fredagar klockan fem. Så istället för att gå 
hem till en ensam fredagskväll efter dagens 
föreläsningar, styrde jag med bestämda steg 
och med ett av nervositet klappande hjär-
ta mot YO-husen. Skylten vid dörren gjor-
de ivrigt reklam för gott te för bara 50 cent 
och gratis biljard, medlemsavgift 5€. Det 
där låter ju inte dumt, tänkte jag. Jag hörde 
prat och skratt och den välbekanta klangen 
av biljardbollar som slår mot varandra och 
hittade, genom att följa ljudet ett sällskap 
som verkade både ofarligt och till och med 
trevligt. ”Hej och välkommen! Animeklub-
ben samlas där borta, är det dem du söker?” 
hörs en varm röst säga.”Egentligen kom jag 
för att spela biljard och för att bli medlem” 

piper jag fram nervöst och tittar mig osä-
kert omkring. ”Välkommen, så trevligt med 
nya medlemmar! Vill du spela mot mig? Här 
har vi husets tesortiment, vad får det vara?” 
(Vilket sortiment, säkert 20 olika sorters te!) 

Fem timmar senare, efter otaliga biljard-
matcher och tre muggar gott te fann jag mig 
nedslagen i de bekväma sofforna i nationens 
mysiga utrymmen i Yo-hus B, mitt inne i en 
livlig och intressant konversation som kret-
sade kring allt mellan himmel och jord. Det 
kändes som om jag hade kommit hem!

Under min första sommar som medlem i 
SHO har jag fått lära mig mera om allt som 
de har att erbjuda och vad det egentligen är 
frågan om. Hit kommer studerande efter en 
studierik eller oproduktiv dag för att njuta 
av en kopp te eller andra förfriskningar, för 
att berätta om sin dag, bara sitta tyst och 
njuta av stämningen, studera, glömma allt 
vad studier heter kanske under en stund av 
dataspel på den jättelika skärmen, eller för 
att se på filmer... Under veckan samlas oli-
ka temaklubbar och om man är jätteintres-
serad av något och saknar sällskap, så kan 
man starta en klubb själv. Temafester och 
andra evenemang ordnas under hela året. 
Och man är välkommen precis som den man 
är, och oberoende vid vilken högskola man 
studerar! 

Kanske du också vågar titta in under hös-
ten?

- Ann-Sofi Österberg -
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SHO ja SKO ovat viimeisen reilun kolmen vuoden aikana saaneet tehdä muuttoa enemmän kuin vuosi-
kymmeniin ennen sitä. Näiden osakuntien pyörittämä opiskelijaravintola S-Osis YO-talo B:ssä lopetti 
toimintansa vappuna 2012, minkä jälkeen kimpsut ja kampsut siirrettiin remonttia karkuun ”mökille” 
leveän Helsinginkadun toiselle puolelle. Kun remontti valmistui, osa kamoista siirrettiin takaisin ”kau-
punkiasuntoon”, joka oli kuitenkin radikaalisti kutistunut TYS:n remonttimiesten käsittelyssä. Mitä 
tästä hässäkästä on nyt jäänyt käteen? Osakunnan isännän yhtenä tehtävänä on pitää huolta osakunnan 
tiloista, joten hänen on myös tiedettävä niistä jotakin. Niinpä tilakiemuroita saakin selvittää edelleen 
SHO:n isäntä Onni Kaarle:

Yliopistolta katsoen Helsingintien toisel-
la puolella, Hämeensillan kupeessa istuu 

vanha keltainen puutalo. Päältä päin vaatimat-
tomalta näyttävällä rakennuksella ei olisi juu-
rikaan maininnanarvoa eikä sitä tässä lehdes-
sä käsiteltäisi, ellei pytinki olisi vuonna 2012 
saanut kattonsa alle ulkomuotonsa arvoisia 
vuokralaisia: Turun Satakuntalais-Hämäläisen 
osakunnan SHO:n, Savo-Karjalaisen osakunnan 
SKO:n ja Turun Pohjalaisen osakunnan TPO:n. 
Nämä kolme osakuntaa ovat kunnostaneet ti-
lat oleskelu- ja juhlintakuntoon, ja järjestävät 
tiloissa omia juhliaan sekä pitävät kiinteitä toi-
mistojaan. Osakuntien omien juhlien ulkopuo-
lisena aikana Osakuntatalo Uusi-S on muiden 
ainejärjestöjen ja opiskelijoiden aktiivisessa 
vuokrauksessa.

Rakennuksella on pitkä ja värikäs historia. 
Keltainen puutalo on peräisin viime vuosisadan 
alusta, jolloin Kirkkotie jatkui aina Hämeentiel-
le asti ja tien varrella sijaitsi useampia puuta-
loja, mutta Helsingintien rakennuksen myötä 

rakennus jäi tien hännänpääksi. Nykyi-
nen Uusi-S oli alkujaan asuintalo, jon-
ka kylkeen rakennettiin toinen talo, 
jonka päälle rakennettiin kolmas 
talo, ja joka osoittautui ennen 

pitkää, kummaa kyllä, liian isoksi olemaan jär-
kevä asuintalo. Tiloissa on toiminut 60-luvulta 
nykypäivään polkupyörätehdas, ainakin kak-
si eri baaria, ollut välillä asuintalo ja toiminut 
kerhotiloina moottoripyöräkerholle – erään 
paikallisen mukaan tiloissa olisi pyörinyt jon-
kinlainen bordellikin. Viimeisin vuokralainen, 
moottoripyöräkerho MC Arse, häädettiin tilois-
ta maksamattomien vuokrien takia, ja osakun-
nat muuttivat taloon vuokralle. Tiloihin tehtiin 
kahden vuoden aikana perinpohjainen remont-
ti, jossa uusittiin käytännössä kaikki sisätilat ja 
terassi. Remontin päätteeksi osakunnat ristivät 
uuden päämajansa Uusi-S:ksi, tai puhekielellä 
”Uusikseksi” kunnioittaakseen jo ovensa sulke-
neen osakuntaravintola S-Osiksen muistoa.

Uusi-S on lyhyen olemassaolonsa aikana rai-
vannut itselleen paikan Turun opiskelijatapah-
tumissa. Vanhalta S-Osikselta Uusikselle siirre-
tyt poikkitieteelliset juhlat, kuten osakuntien 
tuutoribileet, pilttibileet ja vappubileet hou-
kuttelevat opiskelijoita kaikista tiedekunnista 
ja ovat tavallisesti täyttäneet vanhan puutalon 
ääriään myöten. Osakuntien isännöimät tapah-
tumat ovat kuitenkin vain pieni osa Uusiksen 
käytöstä: suurimman osan ajasta osakuntien 
kattojärjestö S-Osakunnat vuokraa tilaa eteen-
päin muille ainejärjestöille ja opiskelijoille, jot-
ka tuovat omat juhlansa Osakuntatalon katon 
alle. Remontoiduissa puitteissa on tilaa niin 
tanssimiselle kuin saunomisellekin, ja onpa pi-
hassa nähty myös pyörillä kulkeva uimapalju. 
Mikäli sinulla on siis mahdollisuus tulla Uusik-
selle juhlimaan joko oman ainejärjestösi tai osa-
kunnan juhliin, älä jää rannalle ruikuttamaan, 
vaan tule omin jaloin tutustumaan tilaan!31

Osakuntatalo Uusi-S
Opiskelijan isoon ja 
pieneen juhlaan



Rehtoripellonkatu 4-6, YO-talo B. Niissä ti-
loissa sijaitsee opiskelijan kannalta ainakin 

kaksi maininnanarvoista paikkaa: vaakunoin 
koristeltu Osakuntasali sekä sen vieressä, kah-
den ohuen haitarioven takana osakuntatilat. 
Kuten tarkempi lukija tilojen nimistä päättelee, 
molemmilla tiloilla on jotakin tekemistä osa-
kuntien kanssa: osakuntatilat ovat osakuntien 
päivä- ja kerhokäyttöön tarkoitetut tilat, jotka 
on varusteltu opiskelijan hyppytuntien ja va-
paapäivien viettoa silmälläpitäen, ja Osakun-
tasali on S-Osakunnat ry:n ja AAly:n eteenpäin 
vuokraama tila illanviettoja varten. 

Osakuntia kerrakseen. Saisiko saman vähän 
avattuna, pyytää jo nyt hengästynyt lukija.

Saamanne pitää. Osakuntatiloissa ovat 
vuokralaisina Turun Satakuntalais-Hämäläinen 
osakunta SHO, Savo-Karjalainen osakunta SKO 
ja Varsinaissuomalainen osakunta TVO. Kolme 
osakuntaa päivystävät tiloissa siten, että tilat 
pyritään pitämään aina arkipäivisin avoinna. 
Lisäksi osakuntien eri kerhot kokoontuvat läpi 
viikon niin, että tiloissa on usein iltaisinkin 
tapahtumaa. Tiloista löytyy erinäisiä ajanviet-
tokeinoja: biljardipöytä, lautapelejä, pelikon-
soleita, videotykki, flipperi sekä useita sohvia, 
joilla lojua joutilaat tuntinsa auvoisasti pois. 
Tiloissa on myös mahdollisuus ostaa kahvia ja 
teetä opiskelijan kukkarolle sopivaan hintaan.

Osakuntasali puolestaan on komea, SHO:n 

ja SKO:n vaa-
kunoin koris-
teltu tila, jota 
osakunnat ja 
muut järjestöt voivat TYY:n kautta vuokrata 
omiin illanviettoihinsa. Salin nimi ei ole tuules-
ta tahi koristeista temmattu, sillä tila on siten 
nimetty B-talon alkuperäisissä piirustuksissa. 
Tilassa järjestetään vuoden mittaan sitsejä ja 
muita pöytäjuhlia, kokouksia, soittoharjoituk-
sia, tansseja, peli-iltoja, luomuruuan jakoa sekä 
paljon muita tilaisuuksia.

Tilalla on pitkä historia: YO-talo B raken-
nettiin aikoinaan osakuntien avustuksella, ja 
alkuperäiset pohjapiirustukset räätälöitiin 
näiden osakuntien tarpeiden mukaan. Tilois-
sa on juhlittu ja eletty vuosien mittaan mitä 
moninaisimmissa merkeissä, ja yhtenä mer-
kittävämpänä ajanjaksona oli tiloissa vuosina 
1975–2012 toiminut osakuntaravintola S-Osis. 
B-talon peruskorjauksen alettua ravintola jou-
tui lopettamaan toimintansa, ja entiset tilat on 
jaettu useamman yhdistyksen toimistoiksi, jot-
ka, kuten osakunnat, vuokraavat tilaa opiskeli-
jatoimintaa varten. Vanhoilta S-Osiksen ajoilta 
muistuttamaan on oven yläpuolelle kuitenkin 
ilmestynyt nimettömän taiteilijan käsialaa ole-
va kyltti lähes samanlaisella tekstillä varustet-
tuna. Tarkkasilmäisin saattaa kuitenkin huo-
mata kyltin tekstissä hiuksenhienoja eroja.

32

YO-talo B
Osissaksellaansakaankohan?



Aiheuttaako tämä lause sinulle kysymys-
merkkejä pääsi yläpuolelle? Vilistääkö 

kirjainrivistö silmiesi ohi kuin idän pikajuna 
ilman, että mitään jää päähän? Ei hätää: nyt 
selvitetään tämän mystisen entiteetin tarkoi-
tus selkeällä suomella.

Lähdetäänpä liikkeelle ihan nimestä: S-
Osakuntien ’S’ tulee SHO:n ja SKO:n alkukir-
jaimesta (erotuksena vaikkapa T-alkuisiin 
osakuntiin, kuten TPO:hon), ja monikko juuri 
näistä kahdesta osakunnasta. Oma osakun-
tansa S-Osakunnat ei ole, vaan SHO:n ja SKO:n 
asioita ajava oma yhdistyksensä, jolla on vah-
vat siteet kyseisiin osakuntiin. S-Osakunnat 
ry:n hallitus onkin koottu pääasiassa näistä 
osakunnista ”eläköityneillä” entisillä aktii-
veilla, joista useimmilla on taustana hallitus-
uraa yhdessä tai molemmissa osakunnissa. 

Mitäpä S-Osakunnat sitten tekee? Lyhyes-
ti sanottuna ylläpitää ja vuokraa Osakunta-

”S-Osakunnat ry on Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen ja Savo-Karjalaisen 
osakunnan vuonna 2013 perustama TYY:n alayhdistys, jonka tehtävänä on hankkia, 
ylläpitää ja kehittää osakunta- ja muuhun opiskelijatoimintaan sopivia tiloja.”

talo Uusi-S:ää, YO-talo B:n osakuntatilaa sekä 
osakuntasalia: näissä kaikissa tiloissa pää-
vuokralainen on juurikin S-Osakunnat, joiden 
alivuokralaisia muut osakunnat sekä tiloja 
vuokraavat muut järjestöt ovat. Tilahallintaan 
sisältyy tilojen vuokraus, mainostus, huolto, 
valvonta, sopimukset, mahdollisten valitus-
ten käsittely, lupa-asiat sekä paljon muuta 
byrokraattista kivaa. Nämä ja monet muut 
asiat on siis nakitettu S-Osakunnat ry:n hoi-
dettavaksi, jotta osakunnat voisivat keskittyä 
jäsenläheisempään ja muutenkin mukavam-
paan toimintaan. Koska S-Osakunnat vuokraa 
tiloja myös muille kuin osakunnille, yhdistys 
on jatkuvasti keskusteluyhteydessä yliopis-
ton aine- ja harrastejärjestöihin sekä tekee 
vuokrauksissa yhteistyötä TYY:n ja AALY:n 
kanssa. Kaiken toiminnan tarkoitus on var-
mistaa, että osakunnilla on tilat, joissa oman 
toiminnan järjestäminen on mahdollisimman 
helppoa, luontevaa ja edullista. Nykyisellään 
se tarkoittaa edellä mainittuja tiloja, mutta 
tulevaisuudessa tarvitaan ainakin Uusi-S:lle 
korvaava tila, jonka hankinnan hoitaa juuri-
kin S-Osakunnat.

Wanhat Sosiksen vaakunat Uusiksella
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Käytännön toimissa S-Osakunnat on paljol-
ti kuten muutkin yhdistykset: hallitus kokous-
taa tasaisin väliajoin, päättäen muun muassa 
tiloihin tehtävistä korjauksista ja niiden bud-
jetista, vuokraus- ja siivouskäytännöistä ynnä 
muusta. Tärkeimmät ja merkittävimmät toi-
met ovat kuitenkin jatkuvasti pyörivät vara-
usten tekeminen, avainluovutukset ja siivous-
tarkistukset tilojen vuokrausten yhteydessä, 
joita ilman toiminta ei etenisi mihinkään. Näi-
tä tehtäviä pyörittää aina useampi toimihen-
kilö, joiden joukkoon otetaan aina mieluusti 
uutta verta osakuntataustasta tai sen puut-
teesta riippumatta. Mikäli siis innostuit äskei-
sestä selvityksestä, tervetuloa mukaan.

Remontti-Eikka: -Kyllähän tästä vielä 
sauna saadaan!
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Uudelle osakuntalaiselle voi osis-elämän alkutaipaleella osua eteen useampikin 
outo termi, joka ei ole tuttu aiemmasta elämästä. Siksi Sohva tarjoaakin tässä 
lyhyen tietopaketin perussanaston haltuun ottamiseen, jotta beaani ei olisi 
aivan ulapalla civisten sujuvan sanailun keskellä. Mikä beaani? Mikä civis? Niinpä. 
No katsos asiahan on näin:

Ensimmäisen vuoden osakuntalainen: nimitys tulee keskiajan ranskalaisesta termistä bec jaune 
eli keltanokka ja edustaa hyvin vanhaa eurooppalaista yliopistoperinnettä. Osakuntaan liittynyt 
henkilö on titteliltään beaani siihen saakka, kunnes on riittävästi kerännyt kokemusta ja suorit-
tanut pieniä tehtäviä sekä osakuntien arjessa että juhlassa. SHO:lla ja SKO:lla riittävästi osakun-
takokemusta kerättyään ja beaanipassinsa täytettyään beaani kastetaan civikseksi. Valitettavasti 
jotkut ovat niin epäonnisia, että eivät ensimmäisenä vuotenaan saa kerättyä tarpeeksi kokemusta 
tai eivät pääse osallistumaan civis-promootioon, jolloin beaanin titteli säilyy heidän harteillaan 
seuraavaan vuoteen.

Beaanibileissä on ollut tapana ”kastaa” beaaninsa civiksiksi eli vanhoiksi osakuntalaisiksi. Samois-
sa merkeissä SKO on viime vuosina viettänyt beaanisitsejä TPO:n kanssa. SHO:n beaanibileet 
sekä SKO:n ja TPO:n beaanisitsit muuttuivat syksystä 2013 alkaen yhteisiksi beaani-iltamiksi, 
joissa uudet osakuntalaiset tutustutetaan toisiinsa ja Uusiksen osakuntiin; illan aikana osakuntien 
toimijat ja kerhot esittäytyvät uusille tulokkaille. Civiksiksi kastamiset tapahtuvat nykyään kullakin 
osakunnalla muiden tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi SKO:n civis-promootiot käydään läpi 
osakuntien pikkujouluissa ja SKO:n vuosijuhlan jatkoilla.

Uusiksen kellarikerros piilottaa uumeniinsa paljon sellaista, mitä ei pihalle asti näy. Ensimmäisenä 
kellarikerroksesta alas siirryttäessä vastaan tulee Sohon Panijoiden kotipesä eli Panoluola, missä 
Panijat puuhastelevat maltaidensa ja hiivojensa kanssa. Panoluolasta pääsee laskeutumaan edelleen 
bunkkeriin, joka on mm. Uusiksen wappubileissä toiminut ns. bassomaailman tapahtumapaikka-
na. Kostean viileästä bunkkerista on vielä pääsy Viski- ja Sikarikerhon ilolla käyttämään tunnel-
malliseen loungeen, josta pääseekin jatkamaan matkaa enää vain ilmastointiputkea pitkin taivaan 
tuuliin.

Beaani

Beaani-iltamat

Bunkkeri
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Beaani

Beaani-iltamat

Bunkkeri

[lausutaan ”kiivis” tai ”siivis”]
Latinankielinen yliopistotermi; vanhempi osakuntalainen, eli henkilö, joka on raivannut tiensä pie-
nen beaanin tossuista kokeneen ja promootion läpikäyneen ehdan civiksen saappaisiin. Civis on 
nähnyt osakunnalla arkipäivien hengailun ja kahvittelun, pelaillut, jatkoillut, järjestänyt, nakittautu-
nut, nukkunut osakunnan sohvalla päivisin ja ehkä myös öisin. Palkkiona tästä kaikesta – laatuajan 
ja uusien kaverisuhteiden lisäksi – ovat civiksen oikeudet: edulliset hinnat osakuntatapahtumissa 
sekä mahdollisuus vuokrata pilkkahintaan osakunnan välineitä ja Uusiksen tiloja. Civis on täysi-
valtainen osakuntalainen!

SKO:n seniorijuhlan jatkoilla vihitään perinteisesti vuoden mittaiseen 
virkaansa voimajuomien saloihin tutustunut henkilö, joka viimeisenä 
turmeltuneeseen uneen vaipuu ja yleensä lähtee juhlistakin viimeisenä, 
jollei osakunnalla yöpyminen vie taas voittoa. Välillä dokaani johtaa 
laulua, kun osakunnan naapuruston on aika herätä Jaakko Kullan tah-
tiin kello 6.00 aamulla. Dokaanin voi yleensä tavata juhlissa ja tunnis-
taa mustasta silinterihatusta, punaisesta viitasta sekä karjala-käädystä 
kaulassaan. Dokaaniveljeskunta valitsi joukkoonsa vuoden 2013 se-
niorijuhlan aattona järjestyksessään XXXV (35.) dokaanin ja julkisti 
hänen nimensä seniorijuhlan jatkoilla puolen yön aikaan. Juho Ollilan 
seuraaja hillitelmöinnin ylimpänä johtajana selviää jälleen marraskuun 
sennuissa.

Isännänkaappi on osakunnan herkkuvarasto, jota SHO:n ja SKO:n isännät ylläpitävät ja josta 
’kuntalaiset saavat pientä lahjoitusta vastaan lunastaa suuhunpantavaa. Nestemäisten virvokkeiden 
lisäksi Osakuntatila B:n kerhohuoneen isännänkaapista voi pikkunälkään hankkia vaikka sipsejä, 
poppareita, karkkia tai ihan tukevampaakin pakaste-einestä.

Näe upeat kyykkäkuvat! Opi oluiden ja viinien salat! Lue jälkeenpäin paperilta siitä maailman no-
loimmasta repliikistä, jonka heitit viime viikolla toimistolla! SKO:n jäsenlehdestä Käkistä löydät 
kerhojen kuulumiset, tapahtumaraportit, osakunnan virallisen in & out -listan, kuntaesittelyjä, hal-
litusesittelyjä, ajankohtaista paheksuntaa ja hyveksyntää. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa aina 
isojen juhlien yhteydessä, hae omasi B-talon olohuoneesta! (Juttujakin otetaan vastaan.) SHO:lla 
on myös oma jäsenlehtensä, joka tänäpäivänä kulkee nimellä Äyskäri.

Civis 

Dokaani

Isännänkaappi

Käk
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S-Osiksen ajan SKO:n toimisto osakuntaravintolan toisessa kerrok-
sessa sai viimeisinä aikoinaan lempinimen SKOimisto. SKO:n ja So-
hon muutettua Uusikselle käytettävissä olevat toimistotilat kävivät 
sen verran vähäisiksi, että osakuntien oli yhdistettävä toimistonsa 
samaan tilaan. Näin syntyi SHKOimisto (tai SKHOimisto), joka si-
jaitsee Uusiksen ylimmässä kerroksessa.

SKO Open on Savo-Karjalaisen Osakunnan järjestämä kaikille avoin 
yhden päivän kestävä kyykkäturnaus. Nelihenkisen joukkueen osallis-
tumiskriteerinä on ainoastaan molempien sukupuolten edustus ken-
tällä. Kyykkäottelut alkavat hyvissä ajoin aamulla, jotta voittaja selviää 
iltaan mennessä. Taistojen tauottua palkintojenjako on perinteisesti 
suoritettu Proffan kellarin juhlallisessa kabinetissa, minkä päälle pe-
lurit pääsevät saunaan vetreyttämään pelin kipeyttämiä lihaksia. Myös 
Poika eli Kuraattorin Malja on monesti nähty voittajajoukkueen - ja 
muidenkin kisaajien - seurassa lauteilla.

Osis on yleinen lyhenne sanasta ’osakunta’. Kun SKO ja SHO liitty-
vät tapaukseen, kyseeseen voi myös tulla S-Osis tai tiiviimmin Sosis, 
joka oli YO-talo B:n katutasossa vuosina 1975-2012 toiminut näiden 
osakuntien pyörittämä osakuntaravintola. Alunperin paikka tunnet-
tiin nimellä S-Osakuntien disko. Etukirjain ’S’ tulee luonnollisesti 
SKO:n ja SHO:n yhteisestä ensimmäisestä kirjaimesta.

SKO Open

S-Osis

SHKOimisto/SKHOimisto

Kuraattorin malja

SHKOimisto / SKHOimisto
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Sähköposti

Web, Facebook & IRC

Postiosoitteet

SKO Open

S-Osis

Yhteystiedot

SHO

SHO

SHO
SKO

SKO

SKO

TPO

TPO

TPO

TVO

TVO

TVO

shohallitus@utu.fi

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4B, 20500 Turku

http://sho.utu.fi
www.facebook.com/sho.utu.fi
www.facebook.com/groups/5469357668
#sho @ IRCnet

http://sko.utu.fi
www.facebook.com/sko.utu.fi
www.facebook.com/groups/23616234536
#sko.fi @ IRCnet

http://tyyala.utu.fi/tpo
www.facebook.com/groups/18558162760
#tpo @ IRCnet

http://tyyala.utu.fi/tvo
www.facebook.com/TVOLIVES
www.facebook.com/groups/5476339844

sko@utu.fi

Turun yliopiston Savo-Karjalainen osakunta ry.
Uusi-S, Kirkkotie 6, 20540 Turku

tpo@lists.utu.fi

Turun yliopiston Pohjalainen osakunta ry. 
Uusi-S, Kirkkotie 6, 20540 Turku

tvo@utu.fi

Turun yliopiston Varsinaissuomalainen osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4B, 20500 Turku

sosis-tiimi@utu.fi

http://osakuntasali.utu.fi

http://osakunnat.utu.fi

http://uusi-s.utu.fi

http://s-osakunnat.utu.fi

http://steamcommunity.com/groups/osakunnat

S-Osakunnat hallitus

Muut sivustot
Osakuntasali
Osakuntatila B
Uusi-S
S-Osakunnat ry
Steam -ryhmä
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