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Pääkirjoitus
Kevät hiipii luokse kovaa vauhtia 
lumesta ja pienistä pakkasista huo li -
matta. Päätoimittajan sylimikro sanoi 
sopimuksensa irti, joten lankojen käsissä 
pitely on ollut… mielen kiintoista.

Mutta mitä pienistä, porskutamme eteen -
päin, savokarjalaisella jäärä päi syy dellä 
ja ryhmähengellä!

Toimistolle on rakennettu kaksi uutta 
seinää, joten nyt meillä on ihan ikioma 
tila ja sisarosakunta SHOlla myös oman -
sa. Muutos on melkoinen, mutta vai kut -
taa oikein toimivalta ja mukavalta.

Tässä lehdessä pääsemme kuulemaan 
muiden muassa Pohjois-Savon liitosta, 
ravintola Teinin pihvitarjonnasta, sekä 
siitä, mitä tähdet tuovat tullessaan ku lu -
vana vuonna. 

SKOmaisen hyvää kevään jatkoa toi vot -
te lee

Niklas Nurminen 
Päätoimittaja
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Kuraattorin tervehdys
Vuosi on vaihtunut, kuraattori ei. 
Osakunta on lähtenyt uuteen vuoteen 
toiveikkaasti. Edellinen vuosi toi 
loppuhuipennuksenaan jälleen uuden 
fyysisen muutoksen osakunnan toimin -
taan, jonka pohjalta on uutta toimivuotta 
lähdetty rakentamaan. Vuoden 2017 
lopulla todettiin yhdessä SHOn kanssa, 
että tilavuokra yhteisestä Osakunta -
tilasta tulee molemmille liian kalliiksi, 
ja asiasta ryhdyttiin neuvottelemaan S-
Osakunnat ry:n kanssa. Ratkaisuksi saa -
tiin kiitettävän nopeasti entisen olo -
huonetilan jakaminen kahteen osaan. 
Näin molemmat osakunnat saivat vuo -
den vaihtuessa oman tilan, jollaisesta oli 
pitkään elätelty toiveita. Entisen kerho -
huoneen otti haltuunsa S-Osakunnat. 

Tältä pohjalta olemme lähteneet vuoteen 
2018, ja toistaiseksi näyttää hyvältä. 

Vielä tässä kohtaa kalusteet hakevat 
paikkaansa perinteitä kunnioittavasti 
SKOimistoksi ristityssä toimistossa, 
mutta iloitsemme, että useasti viime 
vuo sien aikana ilmoille heitetty toive 
omasta tilasta on vihdoin toteutunut 
kaikkien osakunnan jäsenten iloksi. 
Tilamuutoksen myötä myös osakunnan 
talous pystyy paremmin myötäilemään 
osakunnan toimintaa, ja näin osakunta 
palvelemaan kaikkia meitä.

Jos et vielä ole käynyt kurkistamassa 
uuteen SKOimistoon, teepä se! 

Nähdään siellä!

Sanna Mäkelä
I kuraattori
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Sanna Mäkelä, I kuraattori

Toimin hallituksen puheen johtajana.
Pääaine Suomen historia.
7. On, bostoninterrieri nimeltä Yoda.

Henna-Riikka Lahtinen, emäntä

ja ulkoasiainsihteeristö. Pääaine suo ma -
lais-ugrilainen kielen tut kimus.
4. Osakunnan ta pah tumien järjestämistä 
ja kerhojen vetämistä. Askartelua, uintia 
ja glitterin lisäämistä erinäisiin paik -
koihin.

Saana Kallio, II kuraattori

Toimin hallituksen vara pu heenjohtajana. 
Viestintäasiainsihteeri. Pääaine suomen 
kieli.
5. Vappu

Aaro Ketokulta, isäntä

ja ulkoasiainsihteeristö, vastaan osa kun -
nan nestevarannoista ja edustan osa kun -
taa osakunnan ulkopuolella. Pääaine 
kemia.
3. Ohrapirtelö, vie janon ja ei liian 
paksua, myös moninainen valikoima.

Hallitusgallup

1. Mikä on lempi viikonpäiväsi?
2. Kakku vai piirakka?
3. Smoothie vai fruitie?
4. Mitä harrastat?
5. Vappu vai pääsiäinen?

6. Suosikki välipalasi?
7. Onko sinulla lemmikkejä?
8. Sarjakuva vai äänikirja?
9. Mikä on parasta osakunnassa?
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Aapo Torkkeli, sisäasiainsihteeristö

Vastuualueina osakunta-, maakunta- ja 
kv-suhteet, ympäristö- ja sosiaali po -
liittiset asiat. Pääaine tietotekniikka
1. Torstai. Melkein Perjantai, mutta 
odotukset eivät ole liian korkealla. 
koska ei ole vielä Perjantai.

Olli Aarnio, sisäasiainsihteeristö

Hoidan kaiken muun mitä se toinen ei 
tee, eli jäsenistön, tietokannat ja netti -
sivut. Ehkä jotain muutakin oli.  Pääaine 
tietojenkäsittelytiede.
2. Piirakka. Kakku on valhetta.

Ella Palosaari, kulttuurisihteeri ja 
apuemäntä

Pääaine kuvataide (AMK).
6. ES.

Vaula Vaajasaari, pääsihteeri

Toimin hallituksen sihteerinä. Yhden -
ver  taisuusvastaava. Pääaine suomen 
kieli.
9. Erilaisuus ja sekavuus. Se, että 
osakunnalta voi löytää paikkansa ja 
täällä kelpaa omana itsenään.

Tero Ahlgren, taloudenhoitaja

Pidän kirjaa osa kun nan varoista ja 
tuloksesta, ja pyöritän päivittäistä raha -
liikennettä. Yhden ver tai suusvastaava. 
Pääaine folkloristiikka.
8. Sarjakuva (vaikka nykyisellään ääni -
kirjat varmaankin sopisivat aikatauluun 
paljon paremmin).

Itsenäisen Suomen Tasavallan 
kolmas Jaloviinasymposium 

järjes  tetään 10.–12.8.!
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Turun yliopiston Savo-Karjalaisen 
Osakunnan Jaloviinakerho täyttää tänä 
vuonna viisi vuotta. Puolen vuosi -
kymmenen mittaista taivalta juhlitaan 
vuosijuhlasitsien merkeissä 5.5. Osa -
kun tasalissa.

Kerhon tarkoitus on nauttia jallusta sen 
kaikissa muodoissa, niin nestemäisenä 
kuin kirjallisenakin. Viime aikoina on 
tosin keskitytty enemmän jallun neste -
mäiseen puoleen. Monet varmaan jo 
tietävät, että Jaloviinakerhon kokouksen 
vetää Jalopeura. Viiteen vuoteen on 
mahtunut yhteensä yhdeksän Jalo -
peuraa, sillä kerhon perinteisiin kuuluu, 
että peura eroaa kesken kautensa, jonka 
pitäisi olla kalenterivuoden mittainen. 
Kerhon kokousten kannalta olennaisessa 
roolissa on myös Jalopeno, joka toimii 
sihteerinä kokouksissa eli kirjoittaa 
kokouspöytäkirjat vessapaperille ja 
toimittaa ne pöytäkirjan tulkitsijalle 
(henkilö, joka ei ole paikalla 
kokouksessa) tulkittavaksi.

Viime kesänä Itsenäisen Suomen tasa -
vallan toisessa Jaloviina sym po siumissa 
pidetyssä Jaloviinakerhon kokouk sessa 

päätettiin, että emeritus ja emerita 
Jalopeurat muodostavat Jalo peu raston, 
joka kokoontuu istuvan Jalopeuran 
kanssa Jaloviina sym po siumia edel tä -
vänä torstaina juonimaan tulevaa. 
Maltan tuskin odottaa tulevaa kertaa. 
Istuvan Jalopeuran tunnistaa jalo -
viinanvärisistä käädyistä, joissa on 
metallisia jaloviinapullon korkkeja ja 
mahdollisesti myös Robin-paidasta, kun 
taas emeritus ja emerita Jalopeuroilla on 
monesti ruusukkeen kaltainen ”prä -
nikkä” rintapielessä.

Viime aikoina kerhon kokouksissa on 
nautittu myös kirjallisesta jallusta 
aikaisempaa enemmän. Istuvana Jalo -
peurana olen tietenkin onnellinen, että 
myös näitä kerhon alkoholittomia puolia 
hyödynnetään. Aika näyttää, siirtyykö 
kerho kokonaan holittomalle linjalle. 
Henkilökohtaisesti toivon, että näin ei 
tapahdu, sillä onhan jallu nyt aika 
nannaa.

Tulevaa optimistisena odotellen,

Hensku IX
Istuva Jalopeura

Jaloviinakerhon esittely

Jalopeuran käädyt.
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Helmikuussa SKO:lle tarjoutui mah dol -
lisuus päästä edustamaan erityisen 
kovaan seuraan, kun SKO:n edustaja 
pääsi mukaan Pohjois-Savon valtuus -
kunnan kokoukseen sekä sen jälkeen 
järjestettävään Talviseminaariin. Tämä 
tarjosi SKO:lle mahdollisuuden luoda 
kontakteja sekä mahdollisti hyvän kat -
sauksen yhden koti maakuntansa tilan -
teeseen ja päätök sentekoon.

Pohjois-Savon val tuus kunta on Poh jois-
Savon lii ton pe rus tama yhteen liit tymä, 
jonka avulla pide tään yhteyttä ta lous-, 
yhteiskunta-, tiede- ja kult tuuri elämän 
vaikuttajiin, jotka ovat kiin nos tuneita 
maakunnan kehittämisestä. Val tuuskunta 
pyrkii tuke maan maa kun nan kehit tä mis -

tä asian tuntijuudellaan ja koke muk sel -
laan. Jäsenistö valtuuskunnassa onkin 
vai kuttava, sillä jäsenistöstä löytyy ko -
ke  neita vaikuttajia professoreista ja 
toimitusjohtajista kulttuurielämän toimi -
joi hin.

Helsingin yliopiston Savolaisen osa -
kunnan (SAVO) edustaja otti loppu -
vuodesta SKO:hon yhteyttä mahdol -
lisesta osakuntien välisestä yhteistyöstä. 
Erinäisen edustamisen ja tapahtumien 
lisäksi esille tuli Pohjois-Savon valtuus -
kunta, jossa SAVO: n edustaja oli ollut 
jo jonkin aikaa. Yllättävän nopeasti 
myös SKO:n edustaja kutsuttiin mukaan 
valtuuskuntaan.

Pohjois-Savon valtuuskunta

Radbar on Radbrew'n ja 
S-osakuntien omistama 
käsi työ läis olutbaari

Uudenmaankatu 13
Avoinna ti-su, 14 - 02
K-20
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13. helmikuuta SKO:n sisä asiain sihteeri 
pääsi siis Helsinkiin Päivä leh  den mu -
seolle edus tamaan. Val tuus kunnan ko -
kous oli odotettua ren nompi ja kes kus -
telu oli suh teel lisen vapaata. Kokouksen 
alkuun käytiin tavallisia hal linnollisia 
asi oita, toiminta ker to musta- ja suun ni -
telmaa sekä uu sien jäsenten hyväk -
symistä. Kokouksen eri koi sempana 
sisäl tönä Pohjois-
Savon maa kunta -
joh taja Marko Kor -
honen esitteli maa -
kun nan kilpailu ky -
kyyn vai kuttavia 
tekijöitä se kä kas -
vunäkymiä. 
Savonia-AMK:n 
rehtori Mervi Vid -
gren avasi yhden 
maakunnan suurim -
man ope tus lai tok -
sen strategiaa sekä 
koulutuksen 
yhteyttä maakunnan 
kasvuun. Maa kun nan kil pai lu kyky sekä 
erityisesti tuleva maa kuntauudistus he -
rät tivät kes kus te lua.

Kokouksen jälkeen päivän yleisölle 
avoimessa “Kasvun menestysreseptejä” 
-teemaisessa seminaaritilaisuudessa 
kuul tiin tarinoita Pohjois-Savo lais -
lähtöisiltä yrittäjiltä. Puhujien vai kut -
tavissa yritystarinoissa nousi esille mm. 
Kuopion yliopiston merkitys yrit tä -

jyydelle. Yritystarinat loivat vaikuttavan 
kuvan maakunnan yrityskentästä, sillä 
menestystarinoita löytyi teknologia-, 
lääke-, markkinointi- sekä sijoitusalalta. 
Seminaarin tauolla nähtiin myös opis -
kelijaedustusta Savolaisen Osa kun nan 
Soitannollisen Seuran, SOSSu:n, esiin -
tymisen muodossa.

Seminaarin jälkeen 
päivän vai kut ta -
vaan osal lis tu ja lis -
taan pääsi tutus tu -
maan va paam min 
ja löytyi jopa yk -
sit täisiä tarinoita 
turkulaisesta opis -
ke li ja elämästä 70-
luvulta. Edustus -
mah dol lisuus Poh -
jois-Savon val tuus -
kunnassa tarjoaa 
SKO:lle hienon 
mah dollisuuden 
tuoda toimintaansa 

lähemmäs koti maa kun taansa sekä harvi -
nais laa tuisen näky män maakunnan 
vaikuttajiin ja kehi tykseen. Tämän 
lisäksi toimi tehtävä myös hyvänä 
tapana rakentaa yhteyksiä Hel singin 
Yliopiston Savo laiseen Osa kun taan.

Aapo Torkkeli
Sisäasiansihteeristö





Sennut 2017 kuvina
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Aikamatka KÄK-arkiston sivuille
Osakunnan vanhat KÄK-lehdet ovat 
kokeneet uuden julkaisuaallon, kun 
niistä iso osa on vapautettu arkis -
tolaatikoiden pimeydestä ja ahtau-desta 
Internetin rajattomille digi-kentille. 
Kaikki verkkoyhteydessä kiinni olevat 
voivat tutustua valikoimaan sähköis -
tettyjä KÄKejä SKOn netti-sivujen 
KÄK-arkistossa.

Jotta tätä tämän päivän lehteä ei tarvitse 
vanhojen KÄKien tieltä heti laittaa 
syrjään, voimme tehdä pienen pika-
kelauksen entisiin aikoihin tässä 
ja nyt. Tämä lehti on vuosimallin 
2018 ensimmäinen numero, 
mutta millaisiahan juttuja on 
nähty samaan aikaan vaikkapa 
kymmenen vuotta sitten?

Arkistomestari, saanko aika-
hypyn kevääseen 2008, kiitos!

Viime aikoina on ollut tapana, 
että vuoden ensimmäinen KÄK 
julkaistaan osakunnan vuosi juh -
lassa. Vuosijuhla taas jär jes te -
tään huhtikuussa, yleensä Pedri 
Shemeikan kuolinpäivää lähim -
pänä lauantaina. She meikka 
siirtyi taivaallisille laulukeikoille 
11.4.1915 mutta mitä kertoo 
suomalaisen Wiki pedian aika -
kirja samasta päivä määrästä 
vuon na 2008?

“Paula Lehtomäki palasi äitiyslomalta 
hoitamaan ympäristöministerin tehtäviä 
ja sanoi harkitsevansa pääministeri 
Matti Vanhasen haastamista Suomen 
Keskustan puoluekokouksessa kesällä 
2010. Vanhanen oli hieman aikaisemmin 
ilmoittanut haluavansa jatkaa pää-mi-
nisterinä ja puoluejohtajana vuoteen 
2015 saakka”.

Kiinnostavaa… Mutta onneksi samoihin 
aikoihin tapahtui Savo-Karjalaisessa 
Osakunnassa jotain muutakin.
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Siinähän tuli ihan nälkä lukiessa mutta 
siirrytäänpä eteenpäin, eli taaksepäin: 
otetaan toinen 10 vuoden loikka ja 
katsotaan mitä KÄK kukkui vuonna 
1998. Wikipedia sanoo päivämäärästä 
10.4.1998, että “Belfastin sopimus 

solmittiin Yhdistyneen kuningaskunnan, 
Irlannin ja tärkeimpien Pohjois-Irlannin 
puolueiden välillä.” Se oli hieno päivä 
Belfastissa, mutta ihan perusmukavaa 
oli sinä keväänä meno SKOn toi mis tol -
lakin.

Loppu hyvin, kaikki hyvin 1990-luvulla. 
Mutta kasarihan oli siisti vuosikymmen, 
mennään sinne! Wikipedia muistuttaa, 
että 11.4.1988 Iron Maiden julkaisi 
levyn “Seventh Son of a Seventh Son”. 

Se voidaan ehdottomasti laskea huo -
mion arvoiseksi tapahtumaksi hevin his -
toriassa, mutta tapahtuiko SKOlla niinä 
aikoina mitään kummallista?



14

VHS-nauhoja, markkoja ja pimeän 
kabinetin nurkkia. Kotoisaa muttei 
kovin historiallista. Aikakoneemme on 
jo lämmennyt niin hyvin, että voisimme 
hypätä seuraavaksi kunnon loikan ihan 
vuoteen 1968 asti. 60-luvun loppu oli 
opiskelijaliikkeen aktiivista aikaa Suo -
messa ja Wikipedian mukaan 11.4.1968 

myös “Saksassa vasemmistolaiset opis -
kelijat saartoivat Springer Pressin pää -
majan Berliinissä. Moni opiskelija 
pidätettiin, muun muassa Ulrike Mein -
hof. Opiskelijajohtaja Rudi Dutschke 
haavoittui vakavasti mellakan aikana 
sattuneessa ampumavälikohtauksessa.” 
Meanwhile at SKO...
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Sitä kartulla otsaan, joka vanhoja muis -
telee, miettii Timppa SKOsta; tiettyä 
uudistusmielisyyttä kieltämättä voi hä -
nen kin tekstistään kaivaa. Vaikka Timp -
pa saattaisi olla ajatusta vastaan, niin 
hypätään nyt kuitenkin vielä kerran 10 
vuoden etappi menneisyyteen ja kur ka -
taan SKOsakuntaelämään vuonna 1958. 

Muistitko, että huhtikuun 17. päivänä 
1958 Belgialaisten kuningas Baudouin I 
avasi Expo 1958 -maailmannäyttelyn 
Brysselissä? En minäkään, mutta on -
neksi Wikipedia muisti. SKOlaiset eivät 
kuitenkaan olleet maailmannäyttelyssä 
vaan maakuntamatkalla. 23.3.1958 jul -
kaistu KÄK kertoo asiasta tarkemmin.
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Mahotonta meininkiä, sa -
noi si Santalan Olli. Joen -
suusta päästiin on nek si ta -
kai sin Turkuun, joten eikö -
hän palata mekin tältä 
aikamatkalta takaisin nyky -
päivään. Kohteeksi 60 vuot -
ta eteenpäin ja SKOimisto, 
kiitos. Allons-y!

Kotona ollaan taas mutta 
näyttääkö tämä touhu sitten -
kään niin erilaiselta?

Aikakoneen puikkoja käyt -
teli

Tomi Metsälä



18

A: Uuden vuoden kunniaksi päätimme 
yhdessä O:n kanssa lähteä jo perinteeksi 
muodostuneelle reissulle nauttimaan 
pippuripihvit 31.12.2017. Tällä kertaa 
kohteenamme oli ravintola Teini Uu den -
maan kadulla. Ravintolaan sisään tulles -
samme meidät otti vastaan ystä väl linen 
henkilökunta, joka ohjasi meidät pöy -
tään. Tarjoilija ilmoitti että pöytäämme 
oli varaus kahden tunnin kuluttua joten 
päätimme nauttia pihvimme lyhyen kaa -
van kautta kolmen ruokalajin illallisena, 
jonka kruunaisi tietenkin pippuripihvi. 

Menuumme muodostui alkuruokina 
tarjoillusta härkätartarista ja valko si pu -
li etanoista tietenkin alkusnapseilla 
höys tettynä, pääruokana pippuripihvistä 
kermakastikkeella tarjoiltuna talon pu -
naviinin (Postales del Fin del Mundo, 
Argentina - Cabernet Sauvignon, 
Malbec) kera ja aterian päälle nautimme 
vielä viskit (Laphroaig 10 year old 
single malt), talon jaloviinat sekä 
kahvin ja jäätelöannoksen. 

A: Jääkylmät alkusnapsit naukattuamme 
siirryimme alkuruuan pariin. Härkä -
tartar oli tuotu eteeni esteettisesti koot -
tuna; virheetön keltuainen komisteli esi -
sekoitetun tartarmassa sylinterin päällä, 
tämän herkun nauttiminen inspiroi 
allekirjoittanutta ja oli yksi osatekijöistä 
ystävyysosakuntamme SHO:n tsekki läi -
sen illan pitämisessä. Tartarin lisäksi 
lautasella komisteli myös paistetut 

suola kurkut jotka aluksi epäilyttivät 
erikoisuudellaan, mutta paljastuivat sit -
ten kin mitä hienoimmaksi herkuksi. 
Kokonaisuudessaan alkuruokani oli lois -
tava valinta. 

O: Alkusnapseina olleet vodkat eivät 
onneksi olleet kuivia, vaan märkiä, sekä 
näiden kylmyys oli nähtävissä snapsi -
lasin ulkopinnalle tiivistyneestä vedestä. 
Vodkan ja vahingossa suuhun päässeen 
veden jälkeen tutkailin hetken edessäni 
komeilevaa pientä kulhollista valko -
sipuli etanoita, joiden tuoksu jo sai 
veden palaamaan kielelle ja näiden 
maku hyväili makuhermoja kermaisella 
ja rasvaisella suolaisuudellaan. Nämä, ja 
pöydässä olleet suhteellisen vahvasti, 
mutta hyvin maustetut leivät olivat 
yhdessä loistava kokemus. 

Pippuripihvi oli hyvää. 

A: Pääruoan päätteksi päätimme nauttia 
jaloviinakerhon jäseninä jaloviinat. 
Tarjoi li jamme ehdotuksesta kokeilimme 
talon oma sekoittamaa jaloviinaa * (sekä 
jaloviinaluokka että antamani tähdet 
viidestä), mikä oli lievä pettymys meille 
jaloviinan ystäville. Jälkiruokakahvi oli 
kuitenkin osakuntien kahvia parempaa 
ja sen kanssa tuli kipollinen ruoko -
sokeria makean nälkään, viski lievensi 
pettymystämme jaloviinaan, mutta vis -
kin saapumista saimme kyllä odoittaa 
pitkään. 

OA:n perinteinen pippuripihvirevyy
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Tässä vaiheessa oli kello edistänyt jo 
liki kaksi tuntia ja siirryimme baarin 
puolelle nauttimaan viskimme loppuun. 

O: Pihvin jälkeen, kuten A jo mai nit -
sikin, nautimme lasilliset menun ulko -
puolista talon jaloviinaa, joka ei ikävä 
kyllä pärjännyt lainkaan kerhomme rak -
kaalle ykkös(tähden) juomalle. Tämän 
maku oli näin jälkikäteen muisteltuna 
kenties lähempänä jaloviina kaskea tai 
myrskyä, mutta yhden tähden arvoista 
se ei kyllä ollut, vaikkei se parasta ollut -
kaan. Arvosana Teinin jallulle kenties 
2.5 tähteä kolmesta, yhden tähden ol -
lessa paras ja kolmen ollessa huonoin. 
Lievän pettymyksen ja jäätelöannokseni 
nauttimisen (koska lämpimän ruoan 
vuoksi kaipasin vielä viilennystä) jäl -
keen, Laphroaig-viski saapui vihdoin. 
Epäilymme kohdistui siihen, että nämä 
viskit kypsytetään varta vasten jokaista 
asiakasta varten, tulivat nämä pöytä -

varauksella tai ilman. Epäilyksemme 
eivät olleet täysin väärässäkään, sillä 
jossain päin ravintolaa näitä viskejä 
tosiaankin kypsytetään, kuten tarjoilija 
meille paljasti. Pian viskien saapumisen 
jälkeen ystävällinen henkilökunta kertoi 
uusien asiakkaiden saapumisesta, ja 
siirryimme viereisen Gastropubin tiloi -
hin viimeistelemään juomamme. Teim -
me täällä myös havainnon, ettei 
kyseinen pubi ole välttämättä muumi -
snobeille sovelias, kumpikaan meistä ei 
kyllä tarkalleen muista enää miksi, 
mutta näin se vain oli. 

Kaiken kaikkiaan Teini on hyvä 
pippuripihviravintola, mutta talon jalo -
viinan kanssa saa olla varuillaan jos ei 
halua yllättyä. 

Aaro Ketokulta
Olli Aarnio



• Kaappi on uusi lentokonesitsi!
• Kesken SKOkouksen: Tampponeja!
• Eipä paljon oo maisteltu. Tai siis on. Mut ei haisteltu 

ja nähty ja kuultu ja kirjattu.
• “Kun mä tulin, oli syksy, ja nyt on vittu talvi!” 

-KosAntti takittomana sennusilliksellä
• Ei sitä uskalla ottaa esiin, ennen kuin hommat alkaa.
• “Niin tarviiks tähän laittaa viel lisää jalluu?” -Emäntä 

seunnu val mis telujen hulinassa.
• Sennuruokien hakureissulla itsetuhoinen mies yritti 

auton alle. Olis menny munat rikki, meiltä.
• Hensku on lisenssoitu tussuttaja.

Olkalaukku
Tyylikäs 
osakunnan 

logolla 
koristeltu 

SKOlkalaukku 
kantaa mukanasi 

kaiken, mitä ikinä 
keksitkään tarvita.

Termosmuki
Mikäli luento 

yllättää kesken 
osiskahvitauon, 

ota pohjat 
mukaan SKO-
termoksessa.

Hotpantsit
Jos housuissa 

kylmää, 
osakunnan pöksyt 

auttavat taatusti 
viluun!

SKO-tuotteet
SKOn Spreadshirt-verkkokauppa on lisännyt valikoimaansa UUTUUStuotteita, 
joista tässä muutama erinomainen esimerkki. Käy tutustumassa sekä uusiin että 
vanhoihin herkkuihin osoitteessa http://sko-kannatus.spreadshirt.fi/

Vetoketjullinen huppari
Vanha klassikkohuppari 
on saanut seurakseen 

myös 
vetoketjullisen 

version. 
Värivaihtoehtoja 
piisaa jokaiseen 

makuun.

Haistettua, maistettua, nähtyä, kuultua, 
luettua ja toimiston nurkista kaivettua


