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JUHLAPIÄKIRJOITUS
Rakkaat KÄKin lukijat, on juhlan aika!

T

änä vuonna Turun yliopiston perinteikäs SavoKarjalainen Osakunta (tai

SKO vaan) täyttää kunnioitettavat 90 vuotta. Vaikka ei kyllä uskoisi. Iästään
huolimatta SKO on nimittäin edelleen yhtä nuori ja viriili kuin kulloiset jäse
nensäkin, ja perinteiden oheen pumppautuu uutta virtaa jatkuvalla syötöllä.
Juhlavuosi on pakattu täyteen eläväistä ohjelmaa uusilla ja vanhoilla kujeil
la, ja myös historiikkia kasataan tallentamaan osakuntamme villiä me
noa. Ja vaikka Juhlavuonna SKOn vilkkaus korostuukin, ovat muut
kin vuotemme täynnä elämäniloista juhlintaa ja toimintaa. Ilon
pitoon SKOlainen ei tarvitse myöskään välttämättä prameita
puitteita, vaan sopivaan mielentilaan voi päästä yhtä hyvin
vaikkapa kyykkäkentällä, saunassa tai Btalon päivystyk
sessä.

Upouutta piätoimittajaa onkin ilahduttanut myös toiminnasta kumpuavien jutunjuurten runsaus,
ja ahkera toimituskunta on valppaana raportoinut kaikkea sitä elämän kirjoa mitä SKO tarjoaa.
Yhteistyön hedelmänä tämäkin KÄK pyrkii tarjoamaan kurkistuksen siihen hilpeään osakuntalais
maailmaan, joka tarjoaa vuosikymmenistä toiseen opiskelijoille lämpimän ja riemukkaan sylin.
Juhlikaamme silti tänä vuonna erityisen railakkaasti, niin juhlapuvussa, farkuissa kuin pyyhkees
säkin.
Malja 90vuotiaalle SKOlle!
kilistäen,
piätoimittajanne
Mari Agge

3

JUHLATERVEHDYKSIÄ

MUILTA TURUN YLIOPISTON OSAKUNNILTA , JA JOITAIN KUVAAVIA ADJEKTIIVEJA SKOSTA

TURUN
TIASTA

YLIOPISTON VARSINAISSUOMALAINEN OSAKUNTA RY ONNITTELEE

SKO:TA!

90-VUO-

Yhteinen taipaleemme on ollut pitkä ja naapuruutemme venyvä käsite, mutta kiitokset ja ylis
tykset sinnikkyydestä ja tarmokkuudestanne! Monia armorikkaita vuosia!
W.H. Audenin sanoin: “We would rather be ruined than changed/ We would rather die in our
dread/ Than climb the cross of the present/ And let our illusions die”
Prosit!
Kumpia ne olikaan, karjalaisia vai hämäläisiä #TVO

SATAKUNTALAIS-HÄMÄLÄISEN OSAKUNNAN

TERVEHDYS

Pyhän SatakuntalaisHämäläisen keisarikunnan kansa tervehtii ikiaikaista naapuria ja kilpa
kumppaniaan SavoKarjalaista Osakuntaa! Alkanut 90. juhlavuosi on kohdellut molempia valta
kuntiamme hyvin. Kansamme ovat olleet oloonsa niin tyytyväisiä, että ainakaan keisarikuntam
me ei ole tarvinnut harkita sotaretkeä naapurimme kalakukko ja piirakkaaittoihin. Toivomme,
että rauha jatkuu vähintään yli kuluvan juhlavuoden.
Historian hämärissä kansamme olivat erillään, mutta muinaisella 70luvulla vihamieliset valko
lakkiset heimot ajoivat SavoKarjalaisen sukukunnan Atalon köyhtyneeltä mantereelta Btalon
vihreämmille metsästysmaille. Tästä alkoi kansojemme naapuruussuhde, jossa nähtiin sekä kau
pankäyntiä, yhteisiä heimoilotteluja, kuin myös verisiä yhteenottoja. Tätä yhteistä taivalta on
jatkunut jo 40 vuotta.
Kuten historia on monesti osoittanut, yhteisen vihollisen edessä eripuraisetkin kansat ovat hau
danneet sotakirveen. Näin on myös meidän tapauksessamme: kun Btalon meille oikeutetusti
kuuluneet maat viekkaudella ja vääryydellä anastettiin, yhdistimme voimamme yhteisen majan
rakentamiseen, jonka UusiS:ksi ristimme. Kuin kansojemme välinen yhteistyö se seisoo ajasta
iäisyyteen – tai vähintäänkin purkutuomioon asti.
Sitkeydellä ja peräänantamattomuudella rutistimme takaisin osan esiaikaisista maistamme ja
saimme taas jalansijan Btalon mantereella, ja nyt yhteistuumin hallittavaan tilaan ei pane
TYS:in halla eikä vuokran pakkaset! Pitää kuitenkin muistaa, että seitsemää lihavaa vuotta seu
raa usein seitsemän laihaa vuotta: nyt on siis syytä kerätä viljaa aittoihin ja kouluttaa tulevat
sukupolvet isiensä tavoille, jotta ikiaikainen kotomme ei ikinä enää vainolaisen kouriin päädy!
Pyhän SatakuntalaisHämäläisen Keisarikunnan puolesta,
Keisari Jumalan armosta,
Hyvääiltaa onnikaarle Suuri
Kolme adjektiivia SKOsta: Hillitelmöivä. Karttuinen. Pesäisä
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KURAATTORIN JUHLALÖPINÄT

T

yhjä lava, ei valoja, cue music (Nancy Sinatra  My ba
by shot me down). Kaksi spottia; Pekka Rantala ja
Onni Kaarle, tuoden välittömästi ilmi, että osakunnilla
meininki on vaihtunut. Tervetuloa draamahomokuraattorin
kuraattorin löpinöihin. Itsensä rehellinen arviointi on tär
keää ja kuraattorin roolissa joutuu arvioimaan, ei ainoas
taan itseään, vaan myös johtamaansa yhdistystä, hallitus
ta, jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita ja järjestöjä. Yh
teistyön rooli osakunnan toiminnassa on tärkeää. Itse olen
toiminut monissa järjestöissä ja yksi asia on varmaa: sel
laista lämpöä, perheyttä ja yhtenäisyyttä en ole kokenut
aiemmin ainoassakaan järjestössä kuin mitä olen saanut
osakseni ja saanut jakaa SavoKarjalaisessa Osakunnassa.
Tämä lämpö on meidän tärkein valttimme rekrytoidessam
me uusia jäseniä ja ylläpitäessämme vanhoja yhteistyöku
vioita.
Vuoden alku on lähtenyt liikkeelle suhteellisen kovalla tahdilla. Hallituksen on pitänyt kiireisenä
muun muassa vuosijuhlien järjestäminen. On nähty iloa, kyyneleitä, hymyjä ja hermoromahduk
sia, enkä edes tätä kirjoittaessani (kuukausi ennen vuosijuhlia) osaa kuvitella mitä kaikkea jou
dumme vielä hallituksena kohtaamaan. Heti kauden kärkeen linjasimme, että sitsejä järjestetään
joka kuukausi ja baari ja UusiS bileitä olisi tarkoitus rykiä kasaan järkyttävällä vimmalla heti
vuosijuhlien jälkeen. Edellinen hallitus jätti pöydälle runsaan määrän ideoita, joista jotkut erin
omaisia (randomsitsit, never forget) ja jotkut... kekseliäämpiä (HalloweenPikkujoulusitsit ju
hannuksena, jotka todennäköisesti eivät toteudu). Joka tapauksessa yhteinen tavoitteemme on
luoda jotain unohtumatonta, elämyksiä, jotka houkuttelevat nykyiset jäsenet osallistumaan toi
mintaan ja toisaalta tuovat uusia jäseniä suureen ja pehmoiseen joukkoomme.
Yhteistyö on myös lähtenyt käyntiin erinomaisesti SHOn, TVOn ja TPOn välillä. Näissä ajatuksien
vaihto, yhteistyön kehittäminen ja nykyisen jatkaminen vaikuttavat toimivan erityisen hyvin. Yh
teistyökokouksia, yhteisiä tapahtumia ja mielenkiintoisia lisäyksiä näiden kirjoon on luvassa
vappubileiden ja tällä hetkellä erittäin mahdollisen Floran päivän risteilyn muodossa. Muita ulkoi
sia yhteistyökumppaneita on lähestytty yhteisten sitsien merkeissä, ja tämä soveltuu oivallisesti
”sitsit kuukaudessa” teemaamme. Kaikin puolin osakuntien menneisyys näyttää ansiokkaalta ja
tulevaisuus sitäkin lupaavammalta.
Itse pääsin mielenkiinnolla seuraamaan alkuvuoden noottikriisiä ja viime vuoden lopun glögiga
tea, jäsenistön kommentteja, tapahtumia ja kokouksia. Näistä kaikista itselle on päällimmäisenä
jäänyt mieleen kahden uuden osakuntalaisen kommentit Randomsitsien päätyttyä: "Täällä oli
todella mukavaa, meininki oli lämmin ja oli todella tervetullut olo." Jos pystymme jatkamaan sa
maan malliin ja pitämään tätä fiilistä yllä, on Osakunnan tulevaisuus kirkkaasti turvattu.
Ihanaa glitterpölyistä vuotta kaikille.
Pekka Rantala, I kuraattori
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UUTISIA
UUSI

CIVISTÄYTYMISET

DOKAANI VALITTIIN

SENIORIJUHLASSA

Juhlavuonna Dokaanin ar
vonimeä saa kantaa Vaula
Vaajasaari. Järjestyksessään
36. hillitelmöinnin mestarin
pukeutumisongelmat
ovat
kuitenkin ilmeiset. ”Minido
kaani” itse kommentoi tule
vansa viitan kanssa jotenkin
toimeen, mutta ”se hatun alla
oleva tonttulakki kutittaa”. In
novatiivisia ehdotuksia tilan
teen korjaamiseksi otetaankin
vastaan.

Uusi dokaani viinahommissa.

Civisarvoon oli viime
vuonna varsinainen ryntäys,
sillä
pikkujouluissa
28.11.2014 ylentyi kaiken
kaikkiaan seitsemän innokasta
beaania. Dokaanin hellään
promootiokäsittelyyn pääsivät
tällä kertaa Pekka Rantala,
Onni Kaarle, Aapo Torkkeli,
Mari Agge, Janne Koskenoja
ja Katri Haapalinna. Lisäksi
arvon sai poissaolevana Civis
VP(vielä
promovoimaton)
Joonas Nikkanen.

dessa Antti Halonen väitteli
ansiokkaasti artikkeliväitös
kirjastaan ”Kebabkukosta kui
valihaan – Vuosikymmen ku
linaarista tutkimusta”. Halo
nen ja jo aiemmin väitelleet

Sevcan Hakyemez ja Markus
Vuorio pääsivät kokemaan
tahkon pyörittämisen huumaa
ja liittymään näin tiedekunnan
tohtorien kunniakkaaseen sar
jaan.

Veitsen terotusta promootiotilaisuudessa.

KULINAARINEN

TIEDEKUN-

TA PROMOVOI

Seniorijuhlissa 22.11.2014
promovoitiin kaiken kaikkiaan
kolme uutta tohtoria. Tilaisuu
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JALOVIINAKERHO

SEIKKAI-

LEE TAAS

SKOn kerhojen innokas
kuopus, Jaloviinakerho, on
jälleen ollut hyvin aktiivinen
ja järjestäytynytkin useam
paan kertaan viime kuukausi
na. Etenkin puheenjohtajan eli
Jalopeuran pallilla on ollut
dramaattista kuhinaa. KÄKin
saamien monitahoisten tieto
jen mukaan syyskokouksessa
6.12. Istuva Jalopeura Iiro
Rantanen muodostui esty

neeksi kokouksen johtami
seen. Onneksi kuitenkin uusi
Jalopeura vuodelle 2015 oli jo
valittu, ja ko. Aapo Torkkelin

Jaloviinakerho järjestäytyy syyskokouksessa

johdolla voitiin jatkaa kokous
järjestyksessä. Rantanen kom
mentoi tapahtunutta: ”Olen
syytön. Olin Jaloviinan vallas
sa. Jaloviinan henkeyttämä
suorastaan.” KÄKin toimitus
on saanut myös vihiä että ker
hon kokouksessa 27.12. Ran
tanen olisi saanut epäluotta
muslauseen ja eronnut. Väis
tynyt Jalopeura Rantala sel
ventää tilannetta: ”…sit Iiro
kielsi mua tuomasta Jaloviinaa
Jaloviinakerhon kokoukseen
ni sille annettiin epäluotta
muslause ja rehellisenä ja ryh
dikkäänä suomalaisena mie
henä Iiro luonnollisesti erosi.”
Loppuvuodeksi
Jalopeuran
tehtäviin valittiin täten läsnä
ollut Hannu AlaOlla. Vuoden

2015 alusta kerhoa on varmal
la kädellä luotsannut Torkkeli,
ja suuremmilta draamoilta on
kin vältytty. KÄKin toimitus
ja koko SKO seuraavat kui
tenkin henkeään pidätellen
kerhon aktiivista…toimintaa.
Jatkuu ensi numerossa!

HISTORIIKKI

LÄHESTYY,

OLETKO VALMIS!

Hurjien käänteiden ja huhu
jen saattelemana KÄK pal
jastaa SKOn edeltävien vuo
sien olevan paljastumassa
historian hämäristä päivän
valoon seniorijuhlien aikaan.
Hae omasi!

Luvassa KÄKin ensi numerossa: SKO edusti edustavasti Helsingissä paikallisten ystäväosakuntien
vuosijuhlissa. Lue hurjat paljastukset ja näe sensuroimattomat kuvat syysspesiaalissa!

RANDOM-SITSIT,
UUDESTAAN!

TULOSSA

Helmikuun lopussa Uusik
sen juhlapuolen valtasi nop
pien kolina ja nauru, kun osa
kunta järjesti Randomsitsit.
Näillä sitseillä arvottiin kaikki

seremoniamestarista plasee
raukseen ja lauluista juoma
tarjoiluun. Sitsien pienuudesta
huolimatta jatkot jatkuivat aa
muun asti. Näin hauskat sitsit
täytyy järjestää uudestaan, jo
ten seuraa syksyn tiedotusta!
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SKNS TITANICIN

ENSIMMÄINEN VIIMEINEN MATKA

kuvat: Johannes Dahlström

S

yksyn ehdottomasti suurimpia uutisia
maailmanlaajuisestikin oli SKOn laivalii
kennetoiminnan traaginen tapahtumasarja. At
lantin uusin ja kaunein risteilijä, SKNS Titanic,
valmistui suurten odotusten saattelemana,
mutta 16.12. 2014 alkanut neitsytmatka päät
tyi tunnetun kaoottisiin tunnelmiin. Matka alkoi
SKOdoksen saarelta, UusiSatamasta, ja suun

tana oli Vanha Uusi Amsterdam PohjoisAmeri
kan mantereella. Keskellä suurta aavaa onnet
tomuus kuitenkin kohtasi matkustajia moninai
sin seurauksin. Käkin toimitus on saanut nyt
käsiinsä kahden mukana olleen ainutlaatuisen
silmiinnäkijäkuvauksen tapahtumista. Seuraa
vassa sekä ensimmäisen että kolmannen luo
kan matkustaja kertoo tuntemuksistaan ja an
taa jäätävän palautteensa SKOn varustamotoi
minnasta vastaaville.

KOKEMUS

K

ENSIMMÄISESTÄ LUOKASTA

un lähdimme satamasta kilistellen valko
viinilasejamme, emme osanneet aavistaa
minkälainen kauhu meitä illan päätteeksi odot
taisi. Ensimmäisen luokan glamour, kaptee
nimme Esteban de la Sexfacen karismaattinen
charmi sekä ensiluokkainen paahtopaistiateria
tuudittivat meidät näin (anglismia käyttääkse
ni) väärään turvallisuudentunteeseen; luulim

me olevamme siellä minne kuuluimme.
Onneksi laiva upposi. Nimittäin traumaattinen
onnettomuuskaan ei vedä vertoja sille kauhul
le, mihin meidät kavaljeerini kanssa lähetettiin
hänen kohotettuaan erehtyen maljan rahvaal
le. Jouduimme siis kolmanteen luokkaan, sinne
väkijuomien ja hernekeiton täyttämään saas
taiseen kuoppaan. Törmäys jäävuoreen vei

kavaljeerini meren hyiseen syleilyyn, mutta ai
nakin se mahdollisti oman pakoni kolmannesta
luokasta takaisin arvoisteni joukkoon.
Toki rahvas soveltuu – pieninä annoksina –
meidän ensiluokkaisten viihdykkeeksi. Huvituin
heidän pelimanniesityksistään ja ihastuttavan
eksoottisesta Rikkoutuneenselänvuoren Cow
boynäytelmästään, vaikka siinä vulgäärin ho
moeroottisia vivahteita olikin. En kuitenkaan
edes pahimmissa painajaisissani olisi osannut
odottaa joutuvani heidän joukkoonsa ilmastoi
mattomaan tilaan, jossa ruoka pitää nostaa it
se omalle lautaselle.
Päätän nyt kirjoitukseni tähän, sillä minun on
laadittava reklamaatio SKNSliikennöitsijälle
siitä, että he ylipäätään ottavat kolmannen
luokan matkustajia aluksilleen.
Madame Anski, ensiluokkainen matkustaja –
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CIVIS

S

MATKALLA

AMERIKKAAN

valtamerta eikä kohteessa ollut edes laituria
saati kunnon satamaa. Meille kolmanteen
matkustusluokkaan ei tiedotettu tästä muu

itä matkaa odotettiin pitkään ja hartaasti.

Hinta SKNS Titanicin kolmannessa luokas
sa alakansilla oli halpa mutta matka sitäkin pi
dempi; kyseessä tuntui olevan elämäni var
masti paras kauppa, varsinkin kun laivapoliisin
apulaisena sain matkan aikana oikeuden juoda
pari lisäannosta olutta. Olutta kyllä tarvittiinkin
alkumatkasta, koska matkustustilat kolman
nessa luokassa olivat melko vilpoiset. Jonkin

toksesta lainkaan ennen kuin olimme jo saa
vuttaneet matkamme pään. Tuntui kuin olisin
saanut kylmää vettä niskaani. Tämä oli ensim
mäinen ja viimeinen kerta, kun matkustin
SKNS Titanicilla.
Tommy
entinen kansivahti, nykyinen kalavahti

ajan päästä lämpöä oluen lisäksi tuottivatkin jo
tiiviisti kiinni toisiinsa pakkautuneet matkusta
jat, sen jälkeen laulu ja lopulta tanssikin. Lai

vapoliisin tiukka kuri löystyi yhä enemmän mi
tä kauemmas SKOdoksen satamasta edettiin.
Yläkansien henkilökuntakin vieraili keskuudes
samme muutaman kerran. Huikeaa! Hernekei
ton jouduimme tosin valmistamaan itse, mutta
mitäs pienistä. He toivat meille leipää ja oike
aa voita! Muutoin I luokassa matkustaneet vai
kuttivat hieman epämiellyttäviltä ihmisiltä. Ek
syttyäni valtaisan laivan käytävillä ylemmille
kansille hienosti pukeutuneet herrasmiehet
käyttäytyivät kuitenkin huonosti. Käymälästä
poistuneet miehet pyyhkivät ohi mennessään
käsiään minun vaatteisiini ja nauroivat vielä
päälle. Ei matkalippuni niin halpa ollut, että
tällaista tarvitsisi sietää!
Vielä suurempi pettymys liittyen laivan palve
luun oli matkan määränpää, joka ei ollutkaan
New York, kuten matkalipussa luki. Matka
päättyi aivan liian aikaisin keskellä Atlantin
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ÄSSIEN SOTA

I

kävä kyllä osakuntaa lähinnä olevaa sota
tannerta ei tarvitse enää lähteä etsimään
ItäUkrainasta saakka vaan riittää, kun hakeu
tuu ItäTurkuun. Kyseessä ei ole Porin Ässien
aloittama kärhämä vaan SOsakuntien, eli
SKOn ja SHOn, välille kehkeytynyt juopa, joka
on eskaloitunut merkittäväksi kriisiksi. Vuoden
vaihtuessa vaihtui myös osakunnissa valta ja
SavoKarjalaisen imperiumin johtoon nousi
Imperator Pekka I Jalo, kun Pyhän Satakunta
laisHämäläisen Keisarikunnan kruunu asetet
tiin Hyvää Iltaa Onnikaarle Suuren aaltoileville
kutreille. Kuten jokainen vähänkin osakuntain
välistä geopolitiikkaa tunteva varmasti ym
märtää, tilanne on käytännössä vain odottanut
räjähtämistään.
Kahden valtakunnan yhteentörmäys lähti liik
keelle SKOstajana tunnetun SKOn II kuraatto
rin Onnikaarle Suurelle lähettämästä terveh
dyksestä ja kuntien aluejaon uudelleenjärjes
telyehdotuksesta. Osakuntatila B:n Kerhohuo
neen luovuttaminen kokonaan SKOn hallintaan
ei ajatuksena herättänyt vastakaikua keisaris
sa vaan hänen ajatuksissaan oli ennemmin
Kerhohuoneen Soholaisten sudettialueiden liit
täminen keisarikuntaan. Idän imperiumi ei
kieltävästä vastauksesta lannistunut vaan Im
peratorin johtokunta on punaisen pöydän ää
ressä ahkerasti

pohtinut vastatoimina mm. iskua SHOn tee
hyllykköön, eli operaatio "Btalon teekutsuja",
sekä häikäilemätöntä kartturynnäkköä Vaaku
naviinavarastoon ja sen sisällön ryöstämistä
SKOn vaakunamestarin sitsikäyttöön. Osakun
nan tiedustelupalvelu SKOIA on saanut myös
selville satakuntalaishämäläisten salaisista
suunnitelmista tuhota SKOn torkkupeitosto
Uusiksella sekä vaihtaa Kaljalampun Olvipul
lot Karhutölkeiksi.
Kaikista edellä nähdyistä vaiheista huolimatta
valtakuntien välinen hyökkäämättömyyssopi
mus on edelleen voimassa ja siihen liittyvän
salaisen lisäpöytäkirjan mukaisessa etupiiri
jaossa on myös pysytty. SKOn itäisellä valta
alueella, Uusiksella TPO on kiinteä osa sen
etupiiriä. Sen sijaan lännessä Osakuntatila B
sektorilla, jossa SHO on vahvimmillaan, TVO
tulee tarvittaessa toimimaan satakuntalaishä
mäläisten puskuriosakuntana. Ilmapiiri on vii
meisten viikkojen ajan ollut erittäin painostava
ja tulenarka. Kumpikin osapuoli on käynyt läpi
sotaharjoituksia Osakuntatila B:n Olohuonees
sa ja tykki on käynyt kuumana. Pinnan alla jo
porisee ja kaikesta päätellen nämä 90vuotiset
valtakunnat ovat ikävä kyllä saavuttamassa
kiehumispisteensä hyvinkin pian. Humala mei
tä varjelkoon.
Ryssänmäen kriisialueelta raportoi
Tomi Metsälä
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SKOn ilmatorjuntatraktorikomppania viime Inspehtorinpäiväparaatissa.

ARKISTOKUVIA 2013-2015
Kuvat: Random Osakuntalaiset
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SKON SENNUT KUVINA
Kuvat: Antti Kosonen
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HALONEN HAASTATTELUSSA
Käktoimittaja: Tonto Metsälä

V

iime vuoden Seniorijuhlassa 22.11. tehtiin
Kulinaarisen tiedekunnan historiaa, kun
tiedekunnan väitöstilaisuudessa tarkastettiin ja
hyväksyttiin kaikkien aikojen ensimmäinen ar
tikkelikokoelman muodossa koottu väitöskirja.
KulK Antti Halonen esitteli työnsä otsikolla
”Kebabkukosta kuivalihaan – Vuosikymmen
kulinaarista tutkimusta”, joka nimensä mukai
sesti oli vuosikymmenen kestäneen matalalla
lämmöllä paistamisen ja pitkän loppuhaudutta
misen pehmeä ja makurikas tulos. Käklehden
koulutus ja sivistystoimitus haastatteli Kulina
rian tohtori Halosta nyt muutama kuukausi
promootion jälkeen ja kyseli tunnelmia tuolta
juhlalliselta illalta sekä koko tutkimusproses
sista.

Kul.tri Halonen monen muun osakunnan kuli
narian opiskelijan lailla on kirjoilla toisessakin
Turun yliopiston tiedekunnassa; Halosen toi
nen ala on Seniorijuhlan tapahtumien tapaan
historiallinen ja hän onkin vuosien mittaan val
mistellut humanistista Pro Gradu työtään sa
maan aikaan kulinaaristen tutkimusartikkelien
sa kanssa. Käk olikin kiinnostunut näiden kah

den ehkä melko erilaisen projektin eroista ma
kuelämyksen ja suutuntuman osalta. Tohtori
Halonen näkee kulinaarisen tutkimuksen ole
van verrattavissa monen ruokalajin ateriaan,
jossa edetään pienten ja maukkaiden annosten
jälkeen kohti entistä parempia makuelämyk
siä. Humanistinen projekti on hänen mieles
tään taas kuin iso pata puuroa, jota syödään
pois aina vaihtelevien kyllästymisjaksojen vä
lissä niin kauan, kunnes tutkija onnistuu teke
mään lopullisen päätöksensä ja syö viimeiset
kin kauhalliset kerralla pois. Kulinaarisen tut
kimusprosessin pienistä paakuista kysyttäessä
Halonen muisteli, että tuskastumista ei min
kään artikkelin kohdalla päässyt syntymään
mutta kebabkukko nostatti kyllä prototyyppi
vaiheessaan hien tutkijan otsalle, kun sopivan
taikinakuoren löytäminen vaati useamman
tunnin pituisen työskentelyjakson kuuman uu
nin läheisyydessä. Myös sitsisnapseihin liittyvä
tutkimus vaati tutkijan vatsalta paljon, koska
oman tutkimuksensa koetilanteeseen itse mu
kaan lähteminen altisti hänet huomattavalle
määrälle erityyppisiä alkoholijuomia ja vieläpä
varsin lyhyen ajan sisällä.
Yleisemmin Kul.tri Halonen näkee Kulinaarisen
tiedekunnan tutkimuksen tulevaisuuden erit
täin valoisana jo yhä kiihtyvän väitöskirjatuo
tannonkin vuoksi. Hänen mielestään tiedekun
nan on jatkossa edelleen panostettava kuli
naariseen perustutkimukseen, vaikkakin tiede
kunta on nykyään vahva tekijä myös sovelta
van tutkimuksen tuottajana sekä ammattikor
keakoulutukseen verrattavan opetuksen tar
joana. Tästä esimerkkinä tohtori Halonen mai
nitsee piirakkatalkoot. Halosen mielestä tutki
joille on jatkossakin annettava mahdollisim
man vapaat kädet oman tutkimusaiheensa
laadun ja laajuuden määrittelemiseen.
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Seniorijuhlan promootiotilaisuudesta monelle
paikallaolijalle saattoi jäädä mieleen dekaani ja
professori emeritus Mauno Mielosen promovoi
tava Haloselta esittämä tohtorinkysymys, joka
tiedusteli ”missä pappi ja kenraali päivällistivät
ja mitä oli tarjolla”. Väitöstilaisuuden puristuk
sen jo helpotettua kysymys oli yllättänyt pro
movoitavan mutta:
”Pienen kaivelun jälkeen sain nostettua mie
leeni palan keskustelua, jonka kävin kysyjän
kanssa isännöidessäni SavoKarjalaisen osa
kunnan 80vuotisjuhlia. Muotoilemani vastaus
"Iisalmen pappilassa ja olutta siellä varmaan
ainakin oli tarjolla" hyväksyttiin osittaisena, Halosen kuivalihatutkimusmateriaalia.
sillä tarjollahan oli lisäksi ainakin lohta ja ma
deiraa.”
Käktoimitus on tohtorin kanssa samaa mieltä
Tohtori Halosen mielestä vastaavia kysymyk ja kehottaa lukijoita myös tarkkaavaisuuteen
siä, joissa testataan, kuinka yksityiskohtaisesti omissa keskusteluissaan osakunnan juhlissa.
ihmiset muistavat vuosikymmen sitten vuosi Saattaa hyvinkin käydä niin, että nyt Savo
juhlissa käytyjä keskusteluja, pitäisi käyttää Karjalaisen Osakunnan 90vuotisjuhlavuonna
merkittävästi enemmän. Pysyisivät ihmiset lausutut sanat kaikuvat osakunnan seinillä
vielä 100vuotisjuhlien aikaankin.
tarkkavaisempina ja varpaillaan, hän toteaa.

U

HALLITUS JUHLALLISESTI ESITTÄYTYY
udelta hallitukselta on jälleen kysytty tuntoja syviä, ja tällä kertaa he saivat avata sydä
mensä mietteistään rakasta SKOta kohtaan seuraavien kysymysten viitoittamana.

1. Virkasi, ja kuvaile tehtäviäsi muutamalla sanalla
2. Mitä SKO sinulle merkitsee eli mikä on saanut sinut mukaan hallitukseen
3. Juhlatervehdyksesi tai runo 90vuotiaalle SKOlle
Pekka Rantala
1. I kuraattori. Tehtäviini
kuuluu varmistaa että
hallitus toimii yhdessä
tahdissa tehden tuhannen
auringon voimalla parasta
mahdollista tulosta jäse
nistön hyväksi.
2. SKO tuo sopivan kat
tauksen hienoja perinteitä
ja normaalia opiskelijarälläystä, joihin molem
piin minun oli helppo samaistua. Osakunnilla
ehdin pyöriä lähemmäs viisi vuotta, joten oli
kin jo aika aktivoitua. Edellisen kuraattorin
kanssa tultiin siihen tulokseen, että olen juuri
riittävän tulisieluinen viemään osakuntien yh
teistyösuhteita... johonkin suuntaan. Lähdin
siis mukaan hallitukseen rakentamaan roh
keasti uutta, kunnioittamaan vanhaa ja nuo
rentamaan osakuntien nykyistä ja tulevaa ak
tiivijäsenistöä.
3. Vaikka runoilijaluonteeni ehkä haluaisi kir
joittaa runon, haluan ihan vain toivottaa hyvää
syntymäpäivää senioriikään ehtineelle SKOlle.
Itsellä on ollut ilo toimia nuorten ja vanhojen
järjestöjen puheenjohtajana enkä keksi pa
rempaa vanhaa järjestöä kuin SKO, jossa toi
mia hallituksessa. Kyykkä ja sennut 4 life.
Yolo.
Tomi ”Tonto” Metsälä
1. II kuraattori: Koulutan
muita toimareita tehtä
viinsä ja tuuraan I ku
raattoria, jos tarve vaatii.
2. Ikioman asuinkämppä
ni lisäksi SKO on minulle
se toinen koti (l. SKOti) ja
perhe. Kuuden vuoden
hallitustoimettoman osa
kuntalaisuusvuoden jälkeen päätin ladata ko
vat piippuun ja tarjota oman panokseni yhtei

sölle, joka jo siihen mennessä oli antanut mi
nulle niin paljon. Nyt onkin sitten menossa jo
viides perättäinen vuosi hallituksessa.
3. On aika bailata. On aika moshata. / Pyllyt ja
myllyt kilpaa pyörii. Juhlaväen joukossa do
kaanit hyörii. / Osakunnan rinnalla on nuori
jopa Mielonen, koska SKO on tänä vuonna jo
ysikymppinen!
Tero Ahlgren
1. Taloudenhoitaja. Seu
raan ja liikuttelen yhdis
tyksen varallisuutta ja
valvon talouden kehitty
mistä vuoden mittaan.
2. Seurasin osakunnille
yhtä tyttöä joskus aika
naan, viime vuosikym
menen puolella. Liittyes
säni minulle oli tärkeää pitää huoli siitä, että
liityn ensinnä TVO:n jäseneksi (sukujuuret siis
ovat tosiasiassa täältä VSuomesta) ennen
muiden osakuntien jäsenyyttä, ja hainkin
TVO:n jäsenyyttä noin viisi minuuttia aiemmin
kuin SKO:n jäsenyyttä. Molempien jäsen siis
olen, mutta vuosien aikana olen hengaillut
huomattavasti enemmän savokarjalaisten
kuin tevisläisten ihmisten kanssa. Tässä nyt
vuosien jälkeen ajattelin, että ehkä voisi noin
niin kuin aktivoituakin ihan osakunnan halli
tustoiminnassa asti.
3. Such osakunta. Many betonimylly. Very
90v. Wow.
Satu ”Lilli” Pitkänen
1. Kulttuurisihteeri; leffo
ja, excuja, mitä mieleen
juolahtaa.
2. Henkinen perhe.
3. 90 vee ja vielä jaksaa
heilua.
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Antti Kosonen

Santtu Hietamäki

1. Pääsihteeri. Tehtävänä
on huolehtia hallituksen
päätösten ja osakunnan
toiminnan kirjaamisesta
ylös nykyisen ja tulevien
osakuntalaissukupolvien
hyödyksi. Käytännössä
kirjoitan siis osakunnan ja
hallituksen kokousten
pöytäkirjat sekä osakunnan toimintasuunnitel
mat ja toimintakertomukset.

1. Sisäasiainsihteeri.
Vastaan SKO:n sisäeli
mistön toiminnasta
(konkretisoituu jäsen
kannan ylläpitona).
2. Hyvät ihmiset, hyvä
henki. SKO on mahdollis
taja. Toisinaan täällä saa
kuunnella ystävällismie
listä vittuiluakin.
3. Hilpeä ja lämmin, posketkin jo punoittaa.
Laitetaanko korkki kii, ettei ala oksettaa?

2. Osakuntatoiminta on ollut lähellä sydäntäni
jo pitkään; Turkuun muuttaessani kyse oli siis
lähinnä parhaan osakunnan valitsemisesta.
Hienoimmat ihmiset ja menevin toiminta löytyi
SKOsta, joten valinta oli varsin helppo. Järjes
tötoiminnasta ei saa kaikkea irti ilman vastuu
nottoa, joten hallitukseen lähtö oli myös pai
kallaan.
3. Nyt jo yhdeksänkymmentävuotias
osakuntamme kaunis sekä nuorekas
mutta juhlas vahtikaamme
et ylioppilaamme
ois silliksellä raikas sekä riemukas
Kristian ”Kraldo” Dorra
1. Isäntä, tuo kaikkien
janoisten sankari!
2. SKO on minulle sa
manhenkisiä ihmisiä,
hulvattomia hetkiä, iki
muistoisia tapahtumia ja
elämäni parasta aikaa.
Sen vuoksi kannattaa
nähdä vaivaa ja olla hal
lituksessa.
3. Omnia praeclara rara. Kaikki erinomainen
on harvinaista. Tämän lauseen oikeellisuuden
todistaa 90vuotias SKO. Niin juniorit kuin se
niorit, mutta myös osakunnan ystävät ovat osa
tätä harvinaista erinomaisuutta, jolle ei loppua
näy. Onnea 90vuotias SKO!
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Nina ”Lils” Magnusson
1. Emäntänä jo toista
kautta, ensimmäisen
harjoitusvuoden jälkeen
tänä vuonna pääasiallise
na tehtävänä 90. vuosi
juhlan järjestelyvastuu
isännän kanssa. Lisäksi
kaikki ruokaan liittyvä,
namskis!
2. SKO on tie, totuus ja elämä.
3. Pus <3
Aapo Torkkeli
1. Ulkoasiainsihteeri. Yh
teyksien pitäminen Tyy:n
alayhdistyksiin ja ajoittain
myös ulkopuolisiin järjes
töihin.
2. Lähdin mukaan SKO:n
toimintaan ja sen myötä
hallitukseen pääasiassa
siitä syystä, että SKO:ssa
on mahtavaa porukkaa ja siellä on hauskaa.
Enpä nyt tiedä miten sitä hienommin voisi sa
noa.
3. Onnittelut 90 vuoden kunnioitettavan iän
saavuttamisesta!

Vaula Vaajasaari

Nina Voutilainen

1. Tiedotussihteeri. Eli se,
joka löpisee edelleen
asioita sähköpostilla.
2. SKOolailu on parasta.
Sen vuoksi suostuu istu
maan jopa hallituksessa 
siinä niistä parhaassa.
3. Ollaanpa me yheksän
kymppisiksi kovin viriile
jä. Ollaan vastedeskin!

1. Varajäsen, se tylsempi
niistä.

Eero Hannula

2. Ei savolaisuus ihmises
tä pelkällä Turkuun
muuttamisella lähde.
3. Onnea ihanalle palloS
KOrvalle! Ainoastaan ja
vain sinun vuoksesi mat
kustan pallon toiselta
puolelta takaisin kylmään Suomeen jotta voin
juhlistaa sinua ihana SKO!<3

1. Varajäsen. Mahdollinen
virka riippuu tarpeesta.
2. Yhteisö enemmän tai
vähemmän samanmieli
siä, leppoisia ja yhteistä
vapaaaikaa arvostavia
hienoja ihmisiä. Liittymi
seen ja hallitukseen hou
kutteli juurikin kunnioitus
aikaisempaa kohtaan. =)
3. 90 vuotta on mieltä SKOhottava luku!
SKOettelemuksia on ollut ja tulee varmasti li
sääkin, mutta tätä meininkiä ja yhteisöllisyyttä
vaalimalla SKO ei varmasti kuole koskaan!
SKOvasti onnea SKO 90v!

LAPPEENRANTA, KANAVA AITOON ELÄMÄÄN SAIMAAN RANNALLA

Y

rittäjyyttä ruokkiva yhteishenki ja välittömät ihmissuhteet ovat Lappeenrannassa onnistu
misen paras tae. Moderni opiskeluympäristö ja kansainvälinen elämänmuoto ovat valtti
kortteja EteläKarjalan maakuntakeskuksessa, jossa kauppa ja teollisuus elävät uutta vihreää
nousukauttaan.
Turismin ansiosta Lappeenranta on kehittynyt monipuoliseksi viihteen ja vapaaajan keskuk
seksi. Todennäköisesti yhdestäkään saman kokoluokan suomalaiskaupungista ei löydy vastaa
vaa ostosmahdollisuuksien ja viihdepalvelujen kattausta.
Lappeenrannasta löydät pikkukaupungin tunnelman ja suuren kaupungin tarjonnan.
Tervetuloa!

JALOVIINASITSIT
JUHLAMENYY

JA

A

lkuvuodesta SKOn Jaloviinakerho halusi
jakaa Jaloviinan riemua myös sitsien
muodossa, ja 24.1.2015 Uusikselle kokoontui
kin jalon juoman ystäviä läheltä ja kaukaa.
Otaniemestä asti tapahtumaa saapui kunnioit
tamaan myös Akateemisen Jaloviinaseuran jä
seniä, jotka toivat tuulahduksen suuresta
maailmasta aiheelle omistettujen laulukirjojen
kin myötä. Vastineeksi he saivat Turussa läm
minhenkisen ja laadukkaan illanvieton. Pöydät
notkuivat juomista ja herkuista koristeinaan
Jaloviinan väriset ruusut tilanteen henkeen so
pivissa maljakoissa. (Suunniteltu maljakko
workshop jäi tosin hieman vajaaksi, mutta on
neksi vaaseja kertyi runsain mitoin illan aika
na.) Ohjelmanumeroistakin saatiin nauttia, sil
lä laulunjohtaja joutui kuitenkin jälleen käyttä
mään raskasta velvollisuuttaan pitäessään sit
sikansaa kurissa ja nuhteessa. Rangaistukset
olivat myöskin illan teeman mukaisia, sillä Ja
loviinakerhon toimintaanhan kuuluu neste
mäisten Jallujen maistelun lisäksi myös sen
nauttiminen kirjallisessa muodossa. Tarjolla ol
leesta materiaalista kurittomat saivatkin luet
tavaksi (ääneen Aapo!) ja esitettäväksi erilai
sia eroottisvivahteisia tuotoksia illan aikana.
Laulukin raikasi eritoten Jaloviinan ylistykseksi

tehtyjen kappaleiden parissa. Kaikin puolin ilta
oli hyvin onnistunut, ja Jaloviinan suloinen
hengähdys lämmitti sitsiväen rinnassa vielä
pitkään.
Eräs onnistumisen valteista oli mahdollisim
man pitkälle itse tehty laadukas ruoka, jonka
kerhon omat ruokakreatöörit ja sommelierit
suunnittelivat ja loihtivat emännän suosiolli
sella muussiavustuksella. Tavoitteena nimittäin
oli, että menyyn jokaisessa ruokalajissa olisi
Jaloviinaa, ja juomina niihin soveltuvia Jalovii
natuotteita.
Makujen
tasapainottamiseksi
kerhon yleispäätöksellä ruoassa käytettiin kol
men tähden tuotetta, kun taas ruokajuomana
yhden tähden. Vivahteikas tarjoilu herättikin
illan aikana suurta ihastusta, ja SKOn juhla
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Piätoimittajan Jalo Kermakastike

neljälle:

50 g Voita (ei siis margariinia tms.)
1 dl vehnäjauhoja
2 dl demi glace - kastikepohjaa (saa tetroissa)

2,5 dl kuumaa vettä
2 rkl härkäfondia (sitä mitä saa pulloissa)
1 dl KUOHUkermaa (ei siis mitään vispi-

ruoka-yms kermankaltaisia sörsseleitä!
Kerma-gate …)
väh . 0,5 dl Kolmen tähden Jaloviinaa

Sulata voi ja sekoita joukkoon vehnäjauhot.
Kaada päälle demi glace , sekoita . Lisää

vuoden kunniaksi kerho paljastaa nyt näiden
herkkujen salat teille rakkaat KÄKin lukijat.
Avot!

ALKURUOKA – JALO SALAATTI
Vihersalaattia, tomaattia, kurkkua
ike IsänJaloviinainen Salaatinkast
nän Tapaan
4 rkl oliiviöljyä
1 rkl omenaviinietikkaa
2 kpl valkosipulinkynttä

kuumaa vettä erissä ja 2-3 rkl härkäfondia . Sekoita sileäksi ja hauduta puolisen
tuntia välillä sekoitellen . Lisää lopuksi

kuohukerma ja viime hetkellä Jaloviina .
Tarkista suola , lisää tarvittaessa härkäfondia ja Jaloviinaa .

Kasvisversiossa demi-glace korvataan hyvällä vahvalla kasvisliemellä ja härkäfondi soijakastikeella , joka lisätään maistellen

loppuvaiheessa .

Juomasuositus:
Yhden tähden Jaloviina, olut
MAINOS

1 rkl sinappia
¼ tl maustepippuria
½ tl suolaa

maun mukaan
(Kolmen tähden) Jaloviinaa
n hyvin
Ainekset sekoitetaan keskenää
hölskytellen .
Valmistusaika: 5 min

Juomasuositus: Yhden tähden
Jaloviina (tarjoillaan makkarashottilasissa) tai
Jallupommac

PÄÄRUOKA – JALLUPULLAT
Hyvälaatuisia liha tai kasvispyöryköitä, muhe
vaa perunamuusia. Kermaisen kastikkeen
päälle ripotellaan kevyesti persiljaa, lisukkeek
si puolukkahilloa.
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JÄLKIRUOKA – JALOVIINABROWNIE
Jaloviinabrownie Kuraattorin
Tapaan

kahdelletoista
200 g tummaa suklaata
2 1/2 dl sokeria
200 g voita
1 tl vaniljasokeria

5 kpl munaa
1 1/2 dl vehnäjauhoja
3/4 dl kaakaojauhetta

alla kädellä
Runsaasti Jaloviinaa vapa
ntaprosessiin
leivo
oman maun mukaan ,
rästä
mää
ojien
leip
kannattaa varata
aiten
Parh
.
oa
pull
1-2
riippuen
korkeamman
leivontamateriaaliksi sopii
ojille
tähtimäärän extrajallu, leip
en jallu.
tähd
en
kannattaa varata yhd

1.
Avaa
ja
koemaista
Jaloviina.
2. Voitele ja jauhota vuoka, mielellään suora
kulmainen, kooltaan noin 20 x 30 senttiä.
3. Testaa, ettei Jaloviina ole mennyt pahaksi
4. Sulata suklaa mikroaaltouunissa tai liedellä
paksupohjaisessa kattilassa. Jätä jäähtymään
hetkeksi. (HUOM! Mikroaaltouunissa sulata

suklaata noin 20 sekuntia kerrallaan ja sekoita
kunnes suklaa on sulanut, näin vältät suklaan
palamisen).
5.
Maista
Jaloviinaa.
6. Mittaa kulhoon sokeri,
pehmeä voi ja vaniljaso
keri. Vatkaa vaahdoksi.
Vatkaa munat yksitellen
joukkoon. Lisää myös
sulatettu
suklaa.
7. Varmista, että Jaloviina

Suklaakastike:
1 dl kuohukermaa
100 g tummaa
suklaata

Vapaalla kädellä

runsaasti Jaloviinaa

on vieläkin herkul

lista.
8. Sekoita keskenään vehnäjauho ja kaakao
jauhe, lisää taikinaan ja sekoita tasaiseksi. Li
sää omalla kädellä Jaloviinaa, kunnes sitä on
makuun nähden riittävästi. Kaada taikina vuo
kaan ja paista 175 asteessa noin puoli tuntia.
Browniet saavat jäädä keskeltä kosteaksi.
9. Paistoaikana nauti runsaasti Jaloviinaa.
10. Paloittele brownie neliönmuotoisiin paloi
hin. Annoksiin päälle kermavaahtoa ja suklaa
kastiketta.
Kastike: Sulata suklaa ja sekoita ainekset yh
teen. Muista nauttia valmistusaikana Jallua.
Juomasuositus: Jalokahvi tai Jaloviina, kahvi
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NÄHTYÄ, KUULTUA, HAISTETTUA,
MAISTETTUA...
SKOKOUKSIEN SATOA
PÖYKYISTÄ POIMITTUA
(37/2014) Kuraattori joi eilen niin paljon, että
menetti tunnon vasemmasta kädestään, tunto
on nyt palaamassa.
Jaloviinakerhon kokous 27.12.: 8 osallistujaa,
puheenjohtaja sai epäluottamuslauseen ja
erosi virastaan
Mikään ei ole niin nuorta kuin Aapo.
Osakunnan kevätkokous. Kannatetaan pai
kaksi Kauppakorkeakoulua, mikäli tarjolla on
jotain suolaista.
Randomsitsit: Kaiken voi arpoa. Esim: tarjoi
lijat, tilattujen snapsien maksajat, tilattujen
snapsien saajat.  Koska nyt on ysärivuosi,
myös kotiavaimet arvotaan illan lopuksi.
Talousasiat: Taloudenhoitaja ei saanut kassa
kaappia auki.
Btalon kerhohuoneen lahjoitusretroprintteri
on myös puhuttanut hallitusta moneen ottee
seen:
12.1. Kraldon projekti Btalon kerhohuoneen
muuttamisesta kokouskelpoiseksi etenee. Tu
hannen euron timanttipölyä syöviä printteri
patruunoita ei hankita.
20.1. Btalon tulostinasia siirtyy seuraavalle
viikolle, sillä tulostin ei ole vielä saapunut.
27.1. (havainto: Kraldo päizn; syynä printterin
asennuskaljat) Kraldo ei ole saanut tulostinta
toimimaan. Asian selvitys jatkuu.
(3.2. toteamus kohdassa printteri: ”Onko sitä
oikeasti yrittänyt joku muu saada toimimaan
kuin Kraldo kerran joka veti ragekännit sen
jälkeen?”)
3.3. Printteri: ei toimi.
Kraldo itse selventää tapahtumia toimituksel
le: ”24.2. Kraldo saa käsiinsä verkkopiuhan.
Päivä on toivoa täynnä. Haaveet kaatuvat kun
verkkopistokkeeseen ei tule dataa.”

PÖYKYN

ULKOPUOLELTA

SKOkousten sakkokaljakäytäntö uuden ku
raattorin myötä: joka tulee tästä lähin ko
kouksiin myöhässä tuo korin kaljaa.
Abipäivät tulossa, meillä on siellä esittelypöy
tä. Mitä me tarjotaan niille? Betonimyllyjä.
–Joo. tai holittomana vettä ja kermaa.Mut ei
kuohukermaa kun
HYVEKSYTTYÄ
se voi alkaa
vaahdota suussa. Vujut!!!
Isännän sauva
Edustustehtävät
pitäisi tilata.  En Lepakot
täs emännän sau Suokyykkä.”Se on kun
va? –On jo. (tirsk) non kyykkää!”
Sohon torwet
Osakuntalaisten talkoo
aloittavat treenit
henki
seinän takana,
Emännän addiktoivat
Vaula säikähtää;
kokouscookiet
”Voi kauhee mä
Aapon Napakettujen en
säikähdin mitä
nätys Tampereella
mun päässä ta
Rauha (SHOn kanssa)
pahtuu!”
FBquote: Alussa oli suo, karttu ja Tonto

VUJU-IDEOINTIA:
Vuosijuhlatuote: SKOndomi, niitattuna illallis
korttiin.
Arpajaispalkinto:
Dokaani ottaa sui PAHEKSUTTUA
Kaksi Eeroa
hin. Mutta kuka
Printterit
niistä?
Kyykkäkelien paheksun
Pekan 1000€
ta
sponssipaketti:
vastineeksi naama Helsingin vähäpekoni
nen sillis
historiikkiin ja
Btalon kerhohuoneen
JuhlaKÄKin kan
ilmanvaihto
teen
Rauha (SHOn kanssa)
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SKOSSA

SATTUU JA TAPAHTUU!

Juhlavuoden runsaisiin tapahtumiin kannattaa tutustua osoitteessa http://sko90.utu.fi/ tai Face
bookissa ”SKO 90 vuotta!”.
Juhlahumun ohessa tietenkin myös ”normaalia” tapahtumatoimintaa kannattaa bongailla viikko
maileista ja SKOn FBryhmästä, ”Turun Yliopiston SavoKarjalainen Osakunta”. Muun muassa
sitsejä on tarjolla joka kuukausi, pysy kuulolla!
30.4. Uusiksella legendaariset Osakuntien Wappubileet
16.5. Flooran päivän huima risteily
Eikä kannata myöskään unohtaa:
Jokaviikkoiset päivystykset Btalolla!
Pitkin lukuvuotta pyörivä Kyykkäliiga!

Juhlakannatustuotteita
myös
tarjolla!
http://skokannatus.spreadshirt.fi/

SKOn runsaiden kerhojen toiminnasta saa tietoa viikkomaileista sekä kerhojen FBryhmistä. Li
sää kerhoista lyötyy myös osakunnan omilta kotisivuilta, http://sko.utu.fi

SKON

SÄÄNNÖLLISEMMIN KOKOONTUVAT KERHOT:

Akateeminen SaunaSeura (yhdessä SHO:n ja TPO:n kanssa, a.k.a. ASS) pitää osakuntalaisille il
maista viikottaista saunavuoroa pääasiassa Uusiksella.
ChTR (Chevaliers de la Table Rouge) on SKOn punaviinikerho ja kokoontuu kerhohuoneessa YO
talo B:ssä keskiviikkoisin klo 19. Tarkoituksena ei ole mikään ryppyotsainen hienostelu, vaan
viineihin tutustuminen leppoisissa merkeissä.
SKOn Tosi Miehet, a.k.a. Miestenkerho kokoontuu aina kuun viimeisenä maanantaina. Kerho tar
joaa jäsenilleen mukavaa seuraa oluttuopin ääressä ja järjestää satunnaisesti erilaisia tapahtu
mia.

”EPÄSÄÄNNÖLLISEMMÄT”

KERHOT:

Jaloviinakerho maistelee erilaisia nestemäisiä Jalluja, mutta vaihtoehtoisesti Jallua saa kokouk
sissa nauttia myös sen kirjallisessa muodossa. Toimintaa on aina grillailuilloista teemasitseihin.
Naistenkerhon vaihteleva toiminta sisältää monenlaista aina teemailloista pidempiin ompelu ja
elokuvailtamaratoneihin.
SKObio on SKOn elokuvakerho, jossa tapahtuu sekä osakuntien videotykin kuumentamista että
excuilua elokuvanäytöksiin.
Väliin Putoajien Kerhon eli VPK:n jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Väliin Putoajaksi
pääsee saapumalla paikalle tapaamiseen ja kertomalla muille, miksi on oman elämänsä Väliin
Putoaja.

