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Pohd iskelin taanno in pöydäs-
sä eräälle turkulaiselle, vo isi-
ko kuoro laulun suosio johtua 
sääty-yhteiskunnan murene-
m isesta. Kun ihm isten turvalli-
set ennalta määrätyt paikat 
yhteiskunnassa ovat kadon-
neet, oman puuttuvan kiintiö-

paikan vo ikin löytää kuororivistä. Oman stemman-
sa jouko issa saa harvinaisen mahdo llisuuden kuu-
lua itseo ikeutetusti johonkin ryhmään yksino-
maan äänialansa perusteella, ilman yksilö llisyyden 
valokeilaa. Palkintona on vapauttava tunne pyy-
teettömästä kuulum isesta.

Turkulainen ei o llut samaa m ieltä. Ehkä 
hän otti idean hieman turhan vakavasti.

Oma paikka on tärkeä asia, ja osakunnas-
sa sen löytäm iseen on hyvin paljon mahdo llisuuk-
sia. Kuororivit meiltä löytyvät totta kai, ja kuten 
moni marraskuun kokoustaja o li huomannut, 
myös osakuntaviran nappaam inen on helppo ja 
halpa keino ho itaa asia. Pienikin nakki takaa, että 
on osakunnalle hetken ajan korvaamaton: suuren 
osan loppuajasta vo ikin sitten käyttää hauskanp i-
toon ja omanarvontunteesta nauttim iseen.

Savo laisessa Osakunnassa parasta on kui-
tenkin se, ettei omaa paikkaansa siellä tarvitse an-
saita. M ielestäni osakunnan henkeen kuuluu itses-
tään selvästi, että jokainen ovesta tulija to ivote-
taan yhtä ilo isesti tervetulleeksi. Kävipä Vinnillä vii-
ko ittain tai kerran vuodessa, kuuluu aina auto-
maattisesti porukkaan SavO laisen säätynsä perus-
teella. Kun itse nousin Vinnin portaat ensi kertaa 
kaksi vuotta sitten, vastaanottokom itea turisi m i-
nulle kuin vanhalle tutulle. Ahven.

Tämä Susj on sikin sokin täynnä kirjavaa, 
värikästä ja herkullista aineistoa – ja on siis siinä 
m ielessä hyvin jouluinen. Oma ehdotukseni on, et-
tä toteutatte jonkin Jasm inin houkuttelevista re-
septeistä ja vietätte sen äärellä hiljaisen hetken 
vaakuno iden muisto lle; tai sivistytte artikkelien pa-
rissa ja luotatte lopuksi savo laiseen sanaan siitä 
m itä ensi vuodella on takataskussa.

Pääto im ittajan lämp im immät joulutervei-
set menevät lehtemme luottoavustajille sekä tie-
tenkin aivan erityisesti väsymättömälle taittaja-tai-
teilijallemme Oskarille. Kaikille sudenulvonnan 
kuulo lla o leville rauhallista joulua ja menestykse-
kästä vuotta 2013!

Heini

Kullakin 
paikkansa

Pääto im ittaja pääto im ittaa myös vuonna 2013.
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A lo ittaessani vuoden alussa ku-
raattorikauttani m inua huo lestutti 
osakuntalaisten keskuudessa vallin-
nut ajatus, että osakuntato im inta 
veisi kohtuuttomasti aikaa op iske-
lulta ja työnteo lta ja että aktiivi-
suus osakunnassa aiheuttaisi auto-
maattisesti op into jen ho ltitonta ve-

nym istä. Ilokseni o len vuoden aikana huomannut huo len 
turhaksi. Osakunnalla on riittänyt kävijö itä, ja osakunnan 
suurimmat kerhot SOL ja SOSSu ovat saaneet jopa ennä-
tysmäärän uusia jäseniä. Eikä osakunta-aktiivisuus o le nyt 
ainakaan kohtuuttomasti kenenkään op into ja venyttänyt, 
vaan osakuntalaisia valm istuu edelleen tasaisella tahd illa 
op intoajan rajaam isesta huo limatta. Osakuntato im intaan 
ehtii vaikka vasta op into jen lopun häämöttäessä, joten 
rohkeasti mukaan! Osakunta onkin saanut tänä syksynä 
yli 50 uutta jäsentä, jo iden to ivon löytävän oman paikkan-
sa Vinniltä meidän muiden savo laisten joukosta. 

Ensi vuonna Helsing in yliop iston osakuntalaitos täyttää 370 vuotta. Tätä koko vuo-
den kestävää, kymmenen vuoden välein vietettävää Nationes Universitatis Helsing iensis 
Anno 2013 -tapahtumaa on suunniteltu jo p itkin syksyä yhteisosakuntalaisessa järjestely-
to im ikunnassa. Kaikkien osakuntien yhteinen juhla to ivottavasti lujittaa jo entuudestaan 
vahvaa osakuntien yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtum ia osakuntien ym-
pärillä tulee o lemaan varsin laajalla skaalalla iltajuhlasta ja seniorisitseistä aina mahdo lli-
seen osakuntakuoro jen yhteiskonserttiin ja kesäiseen osakuntien väliseen purjehduskilpai-
luun. Juhlavuoden on tarko itus myös to im ia mainoksena osakunnille ja osakuntato im innal-
le, ja siksi ohjelmasta löytyy myös kaikelle kansalle avo im ia tapahtum ia. Lisäksi juhlavuon-
na on tarko itus julkaista juhlakirja, joka keskittyy pohtimaan yliop iston kasvatustehtävää ja 
osakuntien roo lia tässä tärkeässä tehtävässä. To ivottavasti mahdo llisimman moni pääsee 
osallistumaan juhlavuoden tapahtum iin, sillä niitä tulee o lemaan lukuisia. Tapahtum ista tul-
laan tiedottamaan sekä osakuntalaisille sekä senioreille heti, kun juhlavuoden virallinen oh-
jelma on saatu lyötyä lukkoon.

Tämän kaiken juhlahumun lomassa Savo laisen Osakunnan ja Savo laisen Osakun-
nan Senioreiden yhteinen kansainvälisten asio iden to im ikunta tulee järjestämään ensi 
vuonna kaksi matkaa, to isen Viroon ja to isen metsäsuomalaisten asuinalueelle Norjaan ja 
Ruotsiin. Matko jen alustaviksi ajankohd iksi on suunniteltu toukokuun ja elokuun alkuja. 
Matko ille ovat tervetulleita niin seniorit kuin osakuntalaisetkin. To ivottavasti mukaan saa-
daan myös runsas joukko viro laisia ja ruotsalaisia ystäviämme. Näiden matko jen lisäksi to i-
m ikunta pyrkii järjestämään Helsing issä p ienimuoto isempaa to im intaa ja sem inaareja, jo i-
den tarko ituksena on herättää kiinnostusta kv-to im intaa kohtaan ja rohkaista osakuntalai-
sia luomaan suhteita niin Viroon kuin Ruotsiinkin.

Ensi vuodelle on siis tiedossa paljon m ielenkiinto ista to im intaa sekä osakunnan jä-
senille että senioreillekin. Tervetuloa mukaan!

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2013 to ivottaen,
Jaana
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Teksti: Jaana Auvinen

Antaa enemmän 
kuin ottaa
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Teksti: Paula Andersson

Selviä savolaisia

Suomalainen kielentutkija Torsten G. Am i-
noff matkusti Ruotsissa vuonna 1871 tutki-
maan ”Werm lannin suomalaisten kieltä ja o lo-
ja”. Hän matkusti Tukho lmasta rautatietä Arvi-
kaan ja sieltä pohjo iseen suomalaismetsiä 
kohti. Gunnarskog in p itäjässä, josta suoma-
laismetsiksi kutsutun alueen sanottiin alka-
van, asukkaat o livat kieleltään jo kokonaan 
ruotsalaistuneet. Sen sijaan kylät savup irttei-
neen, sauno ineen ja riihineen o livat aivan 
kuin suomalaisia kyliä. Ja savup irtit lakeisi-
neen ja uuninpankko ineen o livat aivan sa-
manlaisia kuin Am inoffin syntymäseudulla 
Pohjo is-Savossa! Sitkeästi o livat suomalais-
metsien asukkaat säilyttäneet niin rakennus-
tapansa ja vanhan elinkeinonsa huuhtavilje-
lyn kuin savo laiset ruokalajinsakin. Esimerkik-
si ”mutti” vaikutti vastaavan Pohjo is-Savon 
talkkunaa.  

Kun Am inoff lopulta löysi suomen-
taito istakin muttikansaa, hän sai tarkemman 
selvityksen mutin o lemuksesta: ”Ruis- ja kau-
rajauho ista keitetään veteen, kovempoa kun 
huttu, niin jotta vo i käillään p istää suuhun-
sa.”  Norjan puo lella suomea puhui vain van-
hemp i väki. Ruotsin puo lella o li sentään ky-
liä, jo issa suomea kuuli lastenkin suusta. Suo-
men kieli o li kuitenkin kaikkialta katoamas-
sa, ja Am inoff ennusti, että ”puo len vuosisa-
dan perästä on tämäkin ala epäilemättä jo 
muuttunut Ruotsalaiseksi ja Norjalaiseksi, 
niin että ainoastaan väännellyt oudot paik-
kain nimet tulevaisuudessa johdattavat mat-
kustavaisen Suomalaisen tiedem iehen m ie-
leen, että Savo laisen kirves on täälläkin kaiku-
nut, että Wäinön ponteva kansa täälläkin 
Ruotsin erämaissa on perannut korvet ja rai-
vannut tien sivistykselle”.  

Vanhoja suomalaistaloja

Kun suomalainen matkustavainen nyt lähes 
150 vuotta myöhemm in kulkee samo illa seu-

duilla Ruotsin ja Norjan rajan tuntumassa, 
hän havaitsee sellaisia nim iä kuin Mattila, Ju-
ho la, Ritamäki ja Leb iko. Koto isia nim iähän 
ne ovat, eivät o llenkaan niin väänneltyjä 
kuin Am inoff o lisi odottanut. Ritamäki  o li 
Värm lannin viimeinen suomalaistorppa, jota 
asuttiin ja viljeltiin perinteiseen tapaan. Sa-
vutupa jäi kylm illeen vasta, kun sisarukset 
Beda ja Henning Jansson muuttivat ho itoko-
tiin Torsbyhyn vuonna 1964. Ritamäki on ny-
kyään suo jelukohde, ja kesäaikaan se to im ii 
kahvitupana ja Sjutorpsleden-vaellusreitin 
pysähdyspaikkana. Mattilassa puo lestaan 
tarjotaan aitta- ja mökkimajo itusta �  vieras 
saa tuhd in muttiaterian, ja tilauksesta isäntä 
lämm ittää komean savup irtinkin. 

Mattilan naapurissa on maineikas 
Juho lan talo, jonka viimeisiä asukkaita o livat 
naimattomat Jonssonin (O ino isen) sisaruk-
set Heikki, Erkki, Maria, Martta, Jussi ja M ii-
na. August Eriksson, joka po ikasena o li pai-
menena Juho lassa, on kertonut häntä haas-
tatelleelle Pertti Virtarannalle: ”Siellä m inä ei 
puhunna ruohtalaista sanoa niijen kanssa. 
Ne ei puhunna välillään ruohtalaista. Ja keh-
no ja ne o lkii puhumaan ruohtalaista.”  Mo-
net 1900-luvun alkupuo lella metsillä käy-
neet tutkijat saivat Juho lasta majapaikan, ja 
heidät otettiin aina vieraanvaraisesti vas-
taan. Talonp idossa sisarukset kuitenkin o li-
vat nuukia, ja se on antanut aihetta kaskuil-
le, jo ita Virtaranta on merkinnyt muistiin. 
Jussi säästeli hevostaan, joka o li hänelle 
kaikki kaikessa,  ja heinäaikaan p iti ihm isten 
kantaa heinät lato ihin. Heinäm iehiä suututti: 
”Hevonen seiso siinä yläpuo lla Kaskenpellon 
ja kahto m iesten peällen kun ne kanto hei-
niä ja rupes hirnumaan niillen. M iehet sano 
jotta nyt hevonen nauraa meillen kun myö 
kannammo heiniä.” Sisaruksista viimeinen, 
Jussi, kuo li vuonna 1939. Juho la on Rita-
mäen tapaan suo jelukohde. Sen p ihap iiri on 
avo inna kävijö ille, vaikka rakennuksiin ei ta-
vallisesti pääsekään.

Kirveen kaikuja 
suomalaismetsistä

– Savolaisten Ruotsin-valloituksen vaiheita
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Erämaita asut tamassa

Savo laisten massiivinen muutto liike Ruotsin 
puo lelle o li jatkoa Sisä-Suomen asuttam isel-
le 1500-luvulla. Savo laisten harjo ittamaan 
kaskiviljelyyn tarvittiin suuria havumetsä-
alueita, ja jokaisen sukupo lven täytyi etsiä it-
selleen uudet kaskimaat.  A lkuaan Etelä-Sa-
vosta tullut väestö levittäytyi pohjo isen Sa-
von, Hämeen ja Satakunnan asumattom iin 
metsiin ja Pohjanmaalle asti. 

Savo laiset kaskiviljelijät joutuivat 
Vaasa-dynastian talouspo litiikan pelinappu-
lo iksi, kun Kustaa Vaasa alko i ohjailla asutus-
to im intaa. Kuninkaan vahvistuva keskushal-
linto nieli pohjattomasti varo ja, siinä ei Sa-
lan hopeakaivoksen hopeakaan p itkälle riit-
tänyt. Kustaa-kuningasta kism itti, että talon-

po ikaistilo illa saatto i samalla vero lla elää 
suurperheissä useita pariskuntia, siis paljon 
väkeä, josta kruunulle ei o llut p ienintäkään 
hyötyä. Havumetsät p iti saada viljelysmaak-
si, ja suurperheet o li hajotettava om ille ve-
roa maksaville tilo illeen. Kun Keski-Suom i 
o li asutettu ja saatettu verotuksen p iiriin, 
Rautalamm in hiljattain perustetusta uud isa-
sutusp itäjästä tuli portti länteen Ruotsin 
puo lelle. Myös Keski-Ruotsin suuret havu-
metsät o li saatava viljelykseen. 

Savo laisten muutto liike Ruotsin 
puo lelle alko i 1500-luvun lopussa ja kesti 
satakunta vuotta. Sinä aikana arvio idaan 
no in 13 000 siirto laisen lähteneen meren 
taakse. Metsäsuomalaiset levittäytyivät 
kaikkiin Keski-Ruotsin maakuntiin. Eteläisin 
suomalaisasutus syntyi Tivedenin erämai-
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hin Vänern- ja Vättern-järvien alueelle, ja poh-
jo isessa asutus ulottui Lapp iin saakka. 

Kaskeam isen ohella metsäsuoma-
laisten pääasiallisia elinkeino ja o livat peltovil-
jely, karjanho ito, kalastus ja metsästys. Kas-
keam ista tosin alettiin rajo ittaa jo 1630-luvul-
la, kun metsiä tarvittiin suurten kaivosyhtiö i-
den tarpeisiin. Suomalaisten o li entistä enem-
män siirryttävä muihin elinkeino ihin, ja erityi-
sesti rautaruukkien läheisyydestä heidän p iti 
väistyä kauemmas länteen. Tällä tavo in asu-
tettiin pohjo isen Värm lannin metsät, jo iden 
kautta suomalaisasutus levisi edelleen Nor-
jan puo lelle. Osa metsäsuomalaisista päätyi 
Amerikkaan asti, Ruotsin vuonna 1638 perus-
tamaan Delawaren siirtokuntaan.

Carl A xel Got t lund 2021

Suomalaisista matkustavaisista metsäsuoma-
laisille merkityksellisin on o llut Carl Axel Gott-
lund (1796–1875). Suomessa Gottlund tunne-
taan muun muassa kirjailijana ja lehtim iehe-
nä, joka käytti omaperäistä savonvaikutteis-
ta suomea, sekä to isinajattelijana, joka jou-
tui muiden suomalaisuusm iesten varjoon. 
Suomalaismetsissä hänet muistetaan muista 
asio ista ja ansio ista. 

Gottlund o li ruotsinkielinen pap in 
po ika ja sen verran savo lainen, että hän o li 
osan po ikavuosistaan viettänyt Juvan papp i-
lassa ja opp inut siellä jonkin verran paikallis-
ta murretta. Gottlund lähti op iskelemaan Tu-
run akatem iaan ja sieltä edelleen Uppsalaan. 
Uppsalan yliopp ilaana hän teki kaksi p itkää 
vaellusta metsäsuomalaisten keskuuteen, en-
sin Taalainmaalle 1817 ja sitten Värm lannin 
ja Norjan metsiin 1821–22. Värm lannin suo-
malaiset valittivat ruukkien ja Norjan suoma-
laiset sahayhtiö iden m ielivaltaa: niinpä Gott-
lund ryhtyi monenlaisiin to im iin suomalais-
ten aseman parantam iseksi ja suunnitteli 
muun muassa suomalaisen itsehallintoalu-
een ja kirkon perustam ista. 

Vaikka Gottlund in kaikki pyrkimyk-

set eivät toteutuneet, hänen hyväntekijän 
maineensa on metsillä o llut vankkumaton. 
Gottlund on keskeinen persoona myös nyky-
päivän metsäsuomalaisuudessa. Svullryassa 
Norjassa on 1970-luvulta asti vietetty joka 
kesä suomalaismetsäpäiviä (Finnskogdage-
ne), ja Gottlund in itsehallintoajatuksiin pala-
taan julistamalla Svullrya festivaaliviikonlop-
puna Suomalaismetsien tasavallaksi. Lähi-
vuosina Gottlund saa entistä enemmän nä-
kyvyyttä, kun hänen matko istaan metsäsuo-
malaisten pariin tulee kuluneeksi 200 vuot-
ta. Juhlavuoteen liittyvät tapahtumat – vael-
lukset, näyttelyt, esitelmät – ovat jo täydes-
sä käynnissä.  Gottlund in jalanjäljissä kulje-
taan aina vuoteen 2021 asti.   

Kirjoitus pohjautuu metsäsuoma la isten kieltä 
koskevaan vä itöskirjatyöhön. 
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Teksti: Jasm in Latva-Ko ivisto
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Vehmersalmi
Vehmersalmen vaakunassa on mustalla pohjalla kuusi kultaista airoa lom ittain ristissä. A i-
rot viittaavat vesillä liikkum iseen ja kalastukseen. Vaakunan on suunnitellut Gustaf von 
Numers, ja kuva hyväksyttiin Vehmersalmen vaakunaksi 1960-luvulla. Nykyään vaakuna 
on epävirallinen kotiseutuvaakuna, sillä vuoden 2005 kuntaliitoksen myötä Vehmersalm i 
on yksi Kuop ion kaupung inosista.

Ennen kunnan lakkauttam ista sen p inta-ala o li n. 550 km2 ja vesistö jen osuus 
tästä reilut 200 km2, eli alueella on reippaasti järviä. Vesistö jen suuri osuus mahdo llistaa 
vesillä liikkum isen, ja alueella on myös paljon kesämökkejä. Kuntaliitoksesta huo limatta 
peruspalvelut ovat säilyneet Vehmersalmella. Vehmersalmen nähtävyys on Josef Stenbäc-
kin suunnittelema vuonna 1920 valm istunut kirkko. Kirkko rakennettiin tiilestä, sillä Veh-
mersalmella on sijainnut useamp ikin tiilitehdas.

Pitkän ju t tusarjan viimeiset vaakunat esitellään tässä numerossa . Kaikki Vinnin 
seinille ripuste tu t vaakunat ( ja sellaise tkin , joiden siellä pitäisi roikkua) on nyt siis 
käyty läpi, ja sinun , Suden lukijan , maakuntat ie tous on siten huipussaan!

Vaakunoiden 
jäähyväiset
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Vesanto
Vesannon vaakunan selitys on “mustassa kentässä kultaiset viitosjänteet”. Vaakunan kuva 
on nuottiviivasto ja viittaa Vesannon musiikilliseen aktiivisuuteen. Tämänkin vaakunan on 
suunnitellut Gustaf von Numers.

Vesannon kunta perustettiin 1871, kun se erotettiin Rautalamm in p itäjästä. 
Vesannon p inta-ala on nykyään vajaa 570 km2, ja asukkaita siellä on 2355. Kesäisin 
ihm isten määrä kasvaa, kun monet saapuvat matkailemaan ja viettämään aikaa loma-
asunno illaan.

Vesantoon vo i mennä ihailemaan C. Zieg lerin suunnittelemaa 1870-luvun 
puukirkkoa, jonka tuntemattoman taiteilijan maalaama alttarifresko on alun perin sijainnut 
Laatokan-Karjalassa ja on pelastettu sieltä Vesantoon sodan aikana. Vesannossa vo i myös 
tutustua historiaan torpparimuseossa. Vaakunassakin ilmenevä musiikillinen aktiivisuus 
näkyy kuoroto im intana, jo lla on Vesannossa p itkät perinteet, sekä erilaisina 
musiikkitapahtum ina, kuten vaikkapa sahanso iton SM-kilpailuna. Vesannossa on myös 
tossutehdas. Siellä valm istetaan meille kaikille tuttuja Reino-kenkiä!

V
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Vieremä
Vieremän vaakunan selitys kuuluu: “Mustassa kentässä kaateinen po lviorsi, jossa kasvaa 
havunoksa; mo lemmat kultaisia”. Vaakuna kuvaa kunnan nimen alkukirjainta ja sen 
metsiä. Aake Kaarnama on suunnitellut vaakunan.

Vieremällä on p inta-alaa reilut 973 km2 ja asukkaita on 3950. Naapurikuntiin 
kuuluvat Iisalm i, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Pyhäntä ja Kajaani. Vieremä on tunnettu 
raviradastaan. Varhaisimmat merkit ihm isen asuinpaiko ista Vieremällä löytyvät Luvejoen 
varrelta, ja ne ovat jo ajalta 6500–4200 eKr. 

Vieremällä on monipuo lisesti luonnonnähtävyyksiä: esimerkiksi Aarnikotkan 
luontopo lku, Linnaharjun metsäpo lku, Talaskankaan luonnonsuo jelualue, Revonsuon 
luontopo lku, erilaiset kalastuspaikat ja Kovaskoski, johon vo i mennä vaikkapa melomaan. 
Vieremällä sijaitseva Hällämönharju on virallinen harjujensuo jelukohde. Kuntaan vo isi 
lähteä luontopo lkujen kiertäm isen lisäksi myös museokierrokselle: sieltä löytyvät 
kotiseutumuseo, hevosajoneuvomuseo ja koulumuseo.
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Tunnistatko 
vaakunat?

Kuinka moni muistaa vielä numeron, jossa vaakunapalsta ilmestyi ihm isten ilmo ille? Arkisto-
ja nuuskimalla selvisi ainakin, ettei se o le osakuntalaissukupo lven ulottumattom issa, sillä So i-
le To lvanen alo itti Savon vaakuno ita -sarjan Suden numerossa 2/2008.

Sarjan alkutaipaleella esittelyt keskittyivät vielä vaakuno iden historiaan, mutta laa-
jentuivat vähitellen kiinnostaviksi kuntatieto iskuiksi ahkerien maakuntasihteerien käsissä. 
Nyt lukijalla on mahdo llisuus testata, kuinka hyvin vaakunat ovat jääneet m ieleen ( jos niitä 
ei muuten jo osaa etu- ja takaperin). Susj kiittää kaikkia palstan p itäjiä menneistä vuosista!

1. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.

3.

4.

5.

6.

(sorsien nokat ja jalat 
punaiset)

(punainen kirkko)

(punaiset liekit)

(sinihopea)

(hopeinen 
silta)

(punainen 
tausta)

(vihreä 
tausta, 
hopeinen 
vesi)

(keihäänkärki 
ja kengät 
punaiset)
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

(punainen vene)

(hopeiset airot)

(vihreä tausta)

(sarvet, silmät ja 
kieli punaiset)

(punamustahopea)
(sininen tausta 
keskellä)

(hopeahirsi ja 
ko lme punaista 
tulenlieskaa)

(punainen Mars-
merkki)
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

(sininen tausta)

(punahopea) (punahopea)

1-Maaninka, 2-Mikkeli, 3-Sonkajärvi, 4-Riistavesi, 5-
Virtasalmi, 6-Mikkelin mlk, 7-Rantasalmi, 8-Pieksänmäki, 
9-Kuopio, 10-Savonranta, 11-Savonlinna, 12-Puumala, 
13-Karttula, 14-Sulkava, 15-Pertunmaa, 16-Heinävesi, 17-
Lapinlahti, 18-Kiuruvesi, 19-Sääminki, 20-Muuruvesi, 21-
Mäntyharju, 22-Iisalmi, 23-Enonkoski, 24-Anttola, 25-
Kangasniemi, 26-Joroinen, 27-Siilinjärvi, 28-Rautalampi, 
29-Pieksänmaa, 30-Keitele, 31-Jäppilä, 32-Pielavesi, 33-
Pieksänmäki (vanha), 34-Kangaslampi, 35-Varpaisjärvi, 
36-Tervo, 37-Juankoski, 38-Nilsiä, 39-Rautavaara, 40-
Iisalmen mlk, 41-Kerimäki, 42-Tuusniemi, 43-Ristiina, 44-
Juva, 45-Kuopion mlk, 46-Vehmersalmi, 47-Punkaharju, 
48-Vieremä, 49-Hirvensalmi, 50-Kaavi, 51-Varkaus, 52-
Suonenjoki, 53-Vesanto, 54-Leppävirta, 55-Säyneinen, 
56-Haukivuori

Oikeat vastaukset:O nko t ie to tar t tunna?

< 10 To inneehan noeta vielä kertaella.
10-25 Kelevosti on vuakunat hallussa.
26-45 Taejat o lla iha savo laene!
> 46 Aeka mestar out!
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Sennujen syyskausi 
paketissaS

e
n
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Vuoden viimeinen Susj tuo mukanaan myös minun seniorisih teerikauteni viimeisen 
senioripalstan . Osakunnan kokous vali tsi seniorisih teeriksi vuodelle 2013 Tomi Lap-
palaisen , joka varmaankin ker too i tsestään lisää seuraavassa Susj-lehdessä .

Tämä vuosi seniorisih teerinä on ollu t samalla ensim mäinen vuoteni seniorina .  Senio-
risih teerin viran hoitaminen on ollu t oikein hyvä tapa tu tustua yhdistyksen toimin-
taan ja jäseniin . Kii tos yhdistyksen halli tukselle ja kansainvälisyystoimikunnalle , tei-
dän kanssanne on ollu t hauskaa hoitaa yhteisiä asioita!

Tässä katsaus yhdistyksen loppuvuoden tapahtumiin:

- 8.9. tehtiin syysretki Hämeenlinnaan yhd istyksemme jäsenen Marjatta Tiirikkalan johdo lla. 
Retkelle osallistui kuusi senioria.

- 28.9. maisteltiin viskejä Eteläsuomalaisen osakunnan senioreiden kanssa ESOn tilo issa. Osal-
listujia o li parikymmentä ja tilaisuuden vetäjänä to im i yhd istyksemme jäsen Kalevi  "Uke" Kei-
nänen. Osallistuinpa viskinmaisteluun itsekin, kiitos Ukelle asiantuntevasta ja hauskasta vis-
kien maailman esittelystä. Tilaisuudesta vo i lukea lisää senioreiden Keäkkä-Susj-b log ista 
oso itteesta savoseniorit.wordpress.com.

- 10.10. järjestettiin perinteinen syyskeilaus Ruusulan keilahallissa, osallistujia kymmenkunta.

- 26.10. järjestettiin A lumnijuhlan etkot Helm ilässä.

- 29.10. osakuntien senioriyhd istysten hallitukset tapasivat ravinto la Nyyrikissä ja tapaam ises-
sa keskusteltiin muiden muassa senioriyhd istysten välisestä yhteistyöstä sekä yliop iston alum-
niyhd istyksen ja senioriyhd istysten yhteistyöstä ja kakso isjäsenyydestä. Lisäksi jaettiin ideo ita 
yhd istysten to im intaan.

- 6.11. tutustuttiin kerhokoti Helm ilän talon tähtitorniin yhd istyksemme sihteerin Marika Hö l-
tän opastuksella, mukana kymmenkunta senioria. Puhuttiin myös, että tähtitornikäyntejä vo i-
taisiin järjestää useamm inkin, asiasta kiinnostuneiden kannattaa siis seurata yhd istyksen tie-
dotusta.

- 24.11. juhlittiin Talakkuno ita Malm in VPK:n talo lla ja ennen juhlia yhd istys järjesti Talakku-
naetkot.

- 10.12. järjestettiin perinteiset Annan päivän juhlat, tosin tällä kertaa viikonlopulle osuneen 
Annan päivän vuoksi po ikkeuksellisesti Jutan päivänä.

Hyvää uutta vuotta kaikille lukijo ille ja tapaam isiin seniorito im innan merkeissä!
Ville-Pekka Vainio
Osakunnan seniorisihteeri 2012
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Teksti: Suvi Portin
Kuva: Ville Lovikka

Indiana Jonesin 
jalanjälkiä 
väistellen
Yksi kenties eriko isimm ista osakuntaviro ista 
on kappalaisen virka. Virkaan valitaan usein 
teo log i, koska ainakin aiemm in kappalaisen 
tehtävänä on o llut ”huo lehtia hengellisistä ti-
laisuuksista ja sielunho itotyöstä.” Nykyään 
kappalaisen tärkein tehtävä on vihkiä isäntä 
ja emäntä virkakautensa alussa usein san-
gen humoristisella tavalla. Itse o len niin 
ikään teo log i ja op iskelen kuudetta vuotta. 

Kokeile Kaikkea Kerran -kerho to-
teutti lokakuussa monen osakuntalaisen haa-
veen ja teki ekskursion kappalaisen johdo lla 
inspehtori Martti N issisen luenno lle 25.9. 
Martti on paitsi osakunnan inspehtori, myös 
teo log isen tiedekunnan Vanhan testamentin 
eksegetiikan professori. Myös omana pääai-

neenani on Vanhan testamentin eksegetiik-
ka, johtuen osittain inspehtorista, osittain 
oudosta intohimosta hepreankieltä kohtaan.

Osakuntalaisia saapuu mukava määrä paikal-
le kuulemaan Martin opetusta. Luentosalis-
sa on m iellyttävä puheensorina, joka lakkaa 
nopeasti professorin alkaessa oman puheen-
sa. Tällä luenno lla ei tarvita m ikrofonia, sillä 
SavO :n inspehtori puhuu kuuluvasti ja ym-
märrettävästi, ainakin m ikäli ymmärtää sa-
von murretta. Sen sijaan ihm isille, jo ille savo-
laiset d iftong it ovat vieraita, vo i vaikkapa ter-
m i ”Qumranin kiäröt” jäädä epäselväksi.

Luento alkaa yleisökysymyksellä, 
jota kukaan meistä ei kuule eikä ymmärrä, 

Inspehtori, Genesaretinjärvi ja mopp i. ("Tämän varmaan kaikki muistaa kansakouluaj... eiku ette te 
oo sitä käyneet. ")
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mutta Martti vastaa siihen silti tapansa mu-
kaan d ip lomaattisesti. Kysymyksen jälkeen 
siirrytään päivän aiheeseen, joka on Vanha 
testamentti ja arkeo log ia. Heti aluksi insp i te-
kee selväksi, että teksti- ja arkeo log iset läh-
teet ovat erillisiä eivätkä viittaa aukottomas-
ti to isiinsa: ”Ei vo ida mennä etsimään tod is-
teita ja Raamattu to isessa kädessä päätellä, 
m itä m ikin merkitsee!” Martti myös koros-
taa arkeo log isten lähteiden riippumattomuu-
den tärkeyttä siteeraamalla ko llegaansa Ris-
to Lauhaa: ”Kivet eivät valehtele, sillä ne ei-
vät sano m itään!"  Siis: arkeo log iassa tulee o l-
la tarkka siitä, että ei tulkitse liikaa lähtei-
den perusteella.

Kun arkeo log ian perusluonne on 
esitelty, aletaan kerrata, m inkälaisia arkeo lo-
g isia löydöksiä vo i löytyä ja m istä. Osa tär-
keistä arkeo log ista kaivauspaiko ista on jopa 
kappalaiselle vieraita, mutta tähänkin ongel-
maan Martti antaa yleispätevän ohjeen: 
"Kahtokee Kuuklesta.”

Arkeo log isten löydösten perussään-
tö on sen sijaan erittäin tuttu: kivimateriaali 
säilyy, paperikääröt eivät. (Samo inhan on 
osakunnalla, sillä paperit ja lehdet usein huk-
kuvat tai häviävät, mutta esineet kuten as-
tiat säilyvät kunnes hajoavat.) Itselleni kuu-
dennen vuoden op iskelijana moni aihe luen-
no lla on tuttu, joten suurin ahaa-elämys liit-
tyy skarabeehen eli koristeelliseen kovakuo-
riaisfiguuriin. Lapsuuteni lemp ipelin eli 
Muuttuvan labyrintin koppakuoriainen on-
kin ehkä skarabee eikä vain ötökkä! Luen-
toa elävö ittävät paljon inspehtorin omat ko-
kemukset kaivauksilta. Näemmä yhdeltä kai-
vauspalstalta vo i löytyä pelkkää uima-al-
taan perustaa, kun viereisestä nousee ruuk-
kua yhtenään. Martti havainno llistaa: "Lähi-

Idässä keram iikka on melkein oma maala-
jinsa; Suomessa jos löytyy ruukunsiru, siitä 
kirjo itetaan lehd issä. Lähi-idässä ruukunsir-
paleita saa potkia jalo istaan, ei niitä kukaan 
ehd i tutkia. "

Arkeo log ian perusesittelyn lisäksi luennon 
tärkein tiedo llinen anti o li suuri kysymys 
Vanhan testamentin jumalan eli Jahven vai-
mosta. Nykyaikaiseen tyyliin katsottiin You-
tubesta film iä, jossa o li Martin yhteistyö-
kumppaneita ja ko llego ita (löytyy nimellä 
The Bib le's Buried Secrets, Ep isode 2 – ”D id 
God have a W ife? "). Dokumentti anto i hy-
vän kuvan siitä, kuinka tärkeää arkeo log ia 
on raamatuntutkimukselle. Film i o li kappa-
laisen m ielestä m ielettömän kiinnostava, sil-
lä yksi lemp iaiheistani (skitsofreenisen tun-
nistamattom ia lentäviä kappaleita näkevän 
profeetan lisäksi) on ehdottomasti kysymys 
siitä, m issä vaiheessa syntyi usko pelkäs-
tään yhteen jumalaan. Oma sieluni ja sydä-
meni koki valitettavasti Martin luenno lla 
suuren iskun, kun inspehtori kuvasi – kau-
hakuormuria esittäen – kuinka huonoa ja 
vastuutonta arkeo log iaa Ind iana Jones-elo-
kuvissa onkaan. M inusta ei vo ikaan tulla 
hurjaa arkeo log iseikkailijaa, vaan todella 
korkeintaan vanho ja tekstejä tutkiva luku-
toukka!

Haaveiden murskaantum isesta 
huo limatta luennosta jäi m inulle ja muille 
osakuntalaisille ilo inen m ieli ja saatto ipa jo-
tain oppejakin jäädä korvan taakse. Valitet-
tavan harvo in kuulee luenno illa savonkielis-
tä opetusta!
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O letko joskus pohtinut op iskelijavaihtoon läh-
töä, mutta kaikki se järjestely ja kämpp ien 
vuokraus ja ehkä myös kokonaan uudessa 
kulttuurissa asum isen jännitys ovat estäneet 
hakem isen? N iin m inulle kävi. Tavallaan vaih-
toon lähtem inen kiinnosti, mutta se tuntui lii-
an vaivallo iselta ja suoraan sanottuna pelotta-
valta (o len koko elämäni aikana muuttanut 
vain kaksi kertaa). N iinpä kand iop into jen jäl-
keen täydelliseksi vaihtoehdoksi nousi omas-
sa kotiyliop istossa op iskelem inen, mutta kan-
sainvälisessä maisteriohjelmassa! 

Op iskelen nyt to ista vuotta kaksivuotisessa 
Relig ious Roots of Europe Master ’s Degree 
Programmessa (RRE), johon sisältyvät kaikki 
maisterinop into ihin vaad ittavat 120 op into-
p istettä. Kaikki opetus on eng lanniksi, ja op is-
kelukavereita on nykyään ympäri maapalloa 
Chilestä USA:n, Burund in ja Ghanan kautta 

Pohjo ismaihin, Itä-Eurooppaan ja Kiinaan as-
ti. 

RRE on niin kutsuttu Jo int 
Programme, kuuden eri yliop iston yhteistyö-
hanke: nämä ovat Helsinki, Lund , Kööpenha-
m ina, Århus, Oslo ja Bergen. Viime vuonna 
meitä alo itti yhteensä 25 op iskelijaa, Helsin-
g issä viisi. Kukin yliop isto tarjoaa kursseja, 
jo ista vo imme pako llisten kurssien (3x10 op) 
sekä gradusem inaarin (40 op) jälkeen valita 
viisi kurssia, 10 op kukin. Opetus tapahtuu 
pääosin AULA-nim isellä opp im isalustalla 
(kuin Mood le, mutta o ikeasti to im ii ja on 
hyödyksi). Sen kautta kurssien opettajat ja 
op iskelijat p itävät yhteyttä niin chat-luen-
no illa, viikottaisten tehtävien palautuksilla 
kuin kurssikirjallisuutta lukemalla. 

Onneksi aivan kaikki opetus ei ta-
pahdu vain netissä, sillä yksinäinen ruudun 
tuijottam inen kieltämättä puuduttaa välillä 

Teksti ja kuvat: 
Laura Korhonen

Kansainvälisyyttä
 kotisohvalla

Eli lobbausta aiheesta Studying in an interna t iona l 
Master ’s Degree Progra m in Universi ty of Helsink i

Pompeijiin tutustum inen alansa huippuprofessorin johdo lla o li viime vuosien kohokohtia!
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ja itsekuri on kovilla. E-learning in lisäksi ope-
tusta on myös kaksi kertaa lukukaudessa jär-
jestettävillä compact-sem inaareissa. Sem i-
naarimatkat ovat o lleet aivan ehdottomasti 
koko kokemuksen parasta antia! N iillä pää-
see neljä kertaa vuodessa tutustumaan to i-
seen pohjo ismaiseen yliop istokaupunkiin ja 
kuuntelemaan luento ja eri alo jen huipuilta. 

Akateem ista tasoakin hienompaa 
op iskelussa on kuitenkin o llut uusien ihm is-
ten tapaam inen ja heidän kanssaan ystävys-
tym inen. Meidän vuosikurssimme on niin 
juonut viiniä nunnien p itämän hostellin ka-
to lla ö istä Roomaa katsellen kuin p itänyt Hal-
loween-b ileet Tanskassa aitoa amerikkalais-
ta kurp itsap iirakkaa nauttien. Onnekseni 
o len myös pystynyt kutsumaan kaksi tanska-
laista ja yhden britin perheeni mökille nautti-
maan Kallaveden lip latuksesta kauneim-
paan kesäaikaan. Kaiken tämän ansiosta m i-

nulla on nykyään ainakin ko lme yöpaikkaa 
aina tarjo lla Kööpenham inassa ja kaksi Os-
lossa (mo lemp iin löytyy muuten tosi halpo-
ja lento ja). 

RRE:n lisäksi Helsing in yliop isto lla 
on muitakin maisteriohjelm ia. Jos siis kuo l-
leet kielet eivät o le ihan se vahvin osaam isa-
lue mutta kansainvälisyys kotisohvalta kiin-
nostaa, käy ihmeessä katsomassa niistä tar-
kemmat tiedot: nopeasti vilkaistuna lähes 
joka alalta humanistisista neurotieteisiin 
näyttäisi löytyvän jotain. 

Tarkempaa infoa on oso itteessa 
www.helsinki.fi/ internationalprogrammes. 
Hakuaika on 19.11.2012–31.1.2013, eli tam-
m ikuun loppuun asti on aikaa m iettiä. Kan-
d in tutkinto p itää o lla suoritettuna, mutta 
hakemaan pystyy jo nyt, jos tietää valm istu-
vansa keväällä. Suosittelen lämp imästi tu-
tustumaan!

Eng lantilais-tanskalais-suomalaiset lettukestit Kallaveden äärellä.
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Savolaenen 
horoskooppi 
ens vuojelle

Susj tarjoaa vuoden lopuksi lukijoilleen tulevan vuoden ohjeistusta savolaisi t tain . Tä-
mä horoskooppi on liikkunut in ternetissä jo tovin: tekijästä ei vali te t tavasti ole t ie toa , 
ja jos joku hänet tunnistaa , toimitus kuulee sii tä mielellään .

Pässi
(21.3. - 20.4.)

Pelekkee rakkauven roesketta ens vuonna! Vaekka yl-
leesä oot kovapäene, niinyt aivos on muuttunna onnes-
ta hyytelöks. Välillä toentas p istee vastaannii, ies vaeh-
telun vuoks. Pistät rahhoo kaekkeen turhuuteen, mutta 
semmosia seleväpäesyyven hetkiä ee sulla oo että 
moesta huomoesit – puhumattakaa että siitä välittäisit. 
Mutta vielä se arki alakaa sullakii... 

Sonni (21.4. - 20.5.)

Yritähän vähä hillitä ihtees, sinä niät vieläkii liijan ussein 
punasta ja raevostut sen taotta turhan päeten. Toesaal-
ta oot hyvinnii enerkinen ja ihan puhkut tarmoo. Kato 
kuitennii m ihin suuntaan puhkut, sillä suuhykieniassa 
oes parantam isen varroo. Tilloo aeka hammasliäkäriltä. 

Velj'miehet
(21.5. - 21.6.)

Veljekset on ylleesä ko ilvekset, mutta sinun perhesuh-
teissas on nyt toevom isen varroo. Viekee ies huoneka-
lut ulos enneku ruppeette selevittelemmää väliänne. Tii-
jossa on rytinöö – saerasaato ja po lliisi kannattaa kuh-
tua paekalle jo etukättee. 
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Rapu
(22.6. - 22.7.)

Sun kuko istukses kuorestaan, kerrankin puhkeaa. 
Mutta ee kuitenkaa vielä ens vuonna. Terveyen 
kanssa on p ieniä ongelm ia; esimerkiks rutto suat-
taa vaevata. 

Ilves
 (23.7. - 22.8.)

Sinusta tuntuu että vanahenet ihan silim issä, 
korvattii alakaa työntee tupsukarvoo. M ittää 
et asialle maha, se on sinun kohtalos. Joskus-
han vanahuus ja viisaus kuuluvat yhteen – 
mutta ee kuitenkaa sinun tappauksessas. 

Vanhapiika
(23.8. - 23.9.)

Ens vuonna viskoot turhat estot nurkkaan ja ruppeet ry-
myämmään! Liikunta kuuluu entistä tiukemm in sinun ja 
lähheistes elämään. Erityisen rivakkoo liikuntoo suavat 
muitten leuat, kun hyö märehtivät sinun tekem isiäs. 

Puntari
 (24.9. - 23.10.)

Joka vanho ja muistaa, sitä puntarilla p iähän! Unoha siis 
omat ja muihennii velat ja vip it ja alo ita uus vues puh-
taalta pöyvältä. Unoha myös liiallinen tarkkuus ja muis-
ta että likiarvo voep o lla arvo sinänsä. 
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Mäntypistiäinen
(24.10.- 22.11.)

Intohimot jylleevät entistä hurjemm in ens vuonna. 
Et malta pysyä yhessä kohti, vuan pörreet kukasta 
kukkaan. Toesaalta ossoot o lla niin p isteliäs, ettei-
vät heekomaat sinun kanssas pärjee o llenkaa. Pik-
kusen armoo voesit osottoo muillekkii. 

Kukko
 (23.11. - 21.12.)

Sinä se haluat o lla aena ensimmäesenä ja suuna 
p iänä joka paekassa! Semmosessa elämässä on 
vuarasa; kaalo ja on katkastu p ienemmästäe synnis-
tä. Haluasit o lla vappaa ku taevaan lintu, mutta se 
jiä haaveeks; lennot loppuu lyhyeen ja alatulo on 
yhtä issoo tömähystä. Pysy siis kot'orsilla ja tyyvy 
siihen että suat tyranniso ija kot'väkkee ja työkave-
reita. 

Poro
(22.12. -20.1.)

Tällä petterillä on turhan punanen nenä etennii syn-
tymäpäeväsä aekaan! Valomerkki tulloo ennenku 
huomootkaa ja sen jäläkeen on ihan oma valintas 
haluatko kävellä vae kontata kottiis. Sinnoot välilläko 
vanaha jäkälä; et hyväksy m ittää uuvenaekasta. Yritä 
kuitennii pysyä mualliman menoss mukana, lähe 
vaekka matko ille. Kannattaa suunnata pohjoseen 
päen. 

Ves'mies (21.1. - 19.2.)

Suo siellä, vetelä tiällä – siinä ens vuoen ennuste. 
Katto vuotaa, pyykkikone särkyy, virtsatietulehus is-
köö ja nenäliina kastuu – jospa seoroova vues oes 
vähä aarinkoesemp i. 
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Muikut
(20.2.-20.3.)
Talavi tekköö sinusta ihan tönkön, 
joten koetappa vähä vilikastua. He-
rätät kyllä m ielenkiintoo muissa ja 
ihhailijat virittelövät kilivan sinulle 
verkko jaan. Erityisen hyvin sinulla 
synkkoo kukon kanssa, jonkinlaene 
yhteenliittymä on maho llinen ens 
vuonnakii. 

Tuunattuja jouluherkkuja
Joulu on jo ovella (tai ainakin se hiip ii jo rappukäytävässä)! Tässä pari helppoa ja tuo-
re t ta ohje t ta , joilla saat valmiste t tua herkullista ja hieman uudenlaista maiskutelta-
vaa joulupöytään . Kat t ila t ja vuoat esiin: aloita joulumielen keit tely ja anna sen levitä!

O n piparinleivonnan aika ja tässä olisi tarjolla resep ti noihin joulunajan 
mausteisiin herkkuihin! Ruisjauhon antama aromi ja rap-
sakkuus tekevät näistä pipareista koukut tavia . 
Sovitaanko , e t tä nämä herkut ovat 
ter veellisiäkin? 



23

Ruista ran teeseen ruispipareilla
(muutama pellillinen)

125 g voita
1 dl sokeria
1 dl siirappia
2 t l kanelia
1 t l inkivääriä
1 t l p iparkakkumauste t ta
1 muna
4 �  d l ruisjauhoa
1 t l soodaa

Kuumenna kattilassa vo i, so-
keri, siirapp i sekä mausteet. 

Anna seoksen jäähtyä. 

Seko ita keskenään jauhot ja 
sooda. 

Lisää jauhoseos ja muna so-
keriseokseen ja seko ita taiki-
naksi. 

Laita taikina jääkaapp iin ko-
vettumaan joko muutamaksi 
tunniksi tai seuraavaan päi-
vään. 

Leivo p ipareita jauhotetulla 
alustalla ja paista p iparkak-
kuja 200 asteessa no in 5 m i-
nuuttia, paksuja p ipareita 
kauemm in.
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Oranssi, mausteinen, pehmeä ja makeahko bataattilaatikko sulaa suuhun. Ja sen valm istus 
on helpompaa kuin heinänteko- ainekset sekaisin ja uuniin!

Bataat t iluat ikko

400g keite t tyä ja soseute t tua bataat t ia tai valmista bataat t isoset ta
2 dl kermaa
�  d l siirappia
2 munaa
�  t l suolaa
kanelia , muskot t ipähkinää , inkivääriä
Voiteluun: voita
(Pinnalle: korppujauhoja ja voinokareita)

Seko ita keskenään kaikki ainekset ja kaada vo ideltuun vuokaan. Jos haluat, ripottele p innal-
le korppujauho ja ja kuvio i p inta, veistä p innalle halutessasi vielä vo inokareita. Paista 175 
asteessa no in yksi tunti.

Riisipuuro kuuluu jouluun, mutta o letko kokeillut sitä kylmänä? Appelsiini raikastaa, ja kuo-
hukerma tuo puuroon juhlaa. Mutta varo, tätä vo i vahingossa maistella koko kattilallisen!

Vik toorian jäläkiruoka

2 dl puuroriisiä
1 li tra (täys)maitoa
2-3 appelsiinia
1 prk kuohukermaa
2 dl sokeria
vaniljasokeria maun mukaan

Keitä riisipuuro puuroriisipakkauksen 
ohjeen mukaan litraan maitoa ja an-
na puuron jäähtyä. Purista mehu ap-
pelsiineista ja lisää jäähtyneeseen 
puuroon. Vatkaa kerma vaahdoksi. 
Lisää puuroon sokerit ja kerma-
vaahto. Laita jääkaapp iin odotta-
maan tarjo ilua.
Vinkki! Vo it käyttää tähän jälkiruo-
kaan myös edellisen päivän riisi-
puuron tähteet.

-  -  -  -  -  -
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Sennuuden ihanuus 
ja kurjuus

Lapsuus o li enimmäkseen kivaa, samo in op is-
keluaika, ja työelämässäkin o li kiistatta omat 
hyvät puo lensa, mutta nyt neljän vuoden ko-
kemuksella tuntuu siltä että eläkkeellä o lo tai-
taa sittenkin o lla ihm isen parasta aikaa. A ina-
kaan sitä ei kannata kenenkään pelätä. Ikään-
tym inen tuo tullessaan uusia vaivo ja, mutta 
to isaalta vapausasteiden määrä lisääntyy huo-
mattavasti, erityisesti ajan käytön suhteen. 
Se joka väittää, että eläkkeellä ne vasta kii-
reet alkavatkin, ei o le kunnon tö issä o llut-
kaan. Yksin ei kuitenkaan o le kiva vanheta – 
eikä siihen onneksi o le tarvetta.

A ikaa riittää entistä enemmän suku-
laisille mutta myös entisille ja jopa uusille ys-
täville. Osakuntataustaisille senioriyhd istyk-
set tarjoavat o ivan kaveriporukan, joka koos-
tuu iältään ja taustaltaan hyvinkin erilaisista 
ihm isistä. Savo laisen osakunnan senioriyhd is-
tyksen 75- vuotisjuhlassa vuosi sitten o li op is-
kelijo ita seitsemältä eri vuosikymmeneltä, ja 
hyvin tulimme to imeen keskenämme. Yhd is-
tyksen hallituksessa meitä on kaksi eläkeläis-
keäkkää, loput ko lme samo in kuin kaikki to i-
m ihenkilöt ovat liki tai yli puo lta nuoremp ia. 
Nuorsennujen mukaantulo aktiivito im intaan 
on o llut todella ilahduttavaa: lisääkin toki 
mahtuu, ja myös keski-ikäisiä ja vanhemp ia 
saisi tulla nykyistä enemmän tekijö iden jouk-
koon. Sennuus jos m ikä on suhteellinen käsi-
te.

Työ työn vuoksi on luonnon vastais-
ta. Luonto ei tunne käsitettä työ, eikä ihm is-
luontokaan hyväksy ainakaan turhaa työtä. 
Sama koskee myös harrastusto im intaa: luon-
to ei tunne sitäkään, eikä ihm isenkään o le jär-
kevää harrastaa m itään pelkän harrastuksen 
vuoksi. Kyllä siitäkin p itää saada vastinetta te-
kem iselleen. Vastineen ei kuitenkaan tarvitse 
o lla aineellista, hyvä m ielikin riittää, ja sitä 
saa runsain m ito in to im iessaan osakunnassa 
tai senioriyhd istyksessä. Vapaaehto inen tal-
koohenkinen tekem inen on perinteisesti o l-
lut yhteisö jen vahvuus, ainakin Savossa. Eri 
ikäisten yhteinen ideo inti on rikastuttavaa kai-

kille osallistujille, toteutusvaiheessa puo les-
taan joka porukassa joku on aina muita no-
hevamp i jossakin tietyssä asiassa, ja kaikille 
riittää varmasti järkevää tekem istä.

Suhdetoimin taa moneen suuntaan

Ohjelmaa senioriyhd istyksessä on kertynyt 
vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, kii-
tos innokkaiden aktivistien hallituksen p iiris-
sä ja sen ulkopuo lellakin. Uusimpana gene-
raattorina on yhdessä osakunnan kanssa pe-
rustettu kansainvälisten asio iden to im ikunta. 
Sen taustalta löytyvät onnistuneet yhdessä 
suunnitellut ja toteutetut retket Upsalaan 
2010 ja Viron Aegviiduun 2011. Vuodelle 
2013 kv-to im ikunta on valm istellut kaksikin 
m ittavaa tapahtumaa, to isen Tarttoon touko-
kuussa ja to isen Ruotsin ja Norjan suoma-
laismetsiin elokuun alussa. Tervetuloa mu-
kaan! Osakunnan kanssa to im inta on muu-
tenkin hyvällä mallilla. Terviksellä o li jopa 
enemmän sennuja kuin junnuja, to ivottavas-
ti mo lemm ista jouko ista löytyy kiinnostusta 
jatkossakin. Osakunta ja senioriyhd istys huo-
lehtivat tietysti kump ikin suvereenisti om ista 
asio istaan, mutta sillo in kun tehdään jotakin 
yhdessä, niiden välisen rajan ei tarvitse nä-
kyä m itenkään.

Oman ohjelman lisäksi tarjo lla on 
runsaasti muutakin ohjelmaa yliop iston p ii-
rissä. Yliop iston alumniyhd istyksen kanssa 
o lemme vuosina 2011 � 2012 p iloto ineet kak-
so isjäsenyyttä, joka on tarjonnut mo lemp ien 
yhd istysten kaikki jäsenedut varsin edullises-
ti, 35 euro lla. Suuri osa jäsenistä on käyttä-
nyt tätä mahdo llisuutta hyväkseen, m ikä roh-
kaisee suunnittelemaan käytännön jatkam is-
ta. Yliop iston rehtori on tukenut p ilottivai-
hetta jäsenetuihin kuuluvan Yliop isto-leh-
den vuosikerran verran, ja to iveita on tuen 
jatkum isesta tulevinakin vuosina. To ivotta-
vasti jatkuu ja to ivottavasti muitakin senio-
riyhd istyksiä tulee mukaan mallia testaa-
maan. O lemme viritelleet myös ajatusta yh-
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teistyöstä muiden senioriyhd istysten kans-
sa, esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien järjestä-
m isessä. Yhteisillä illallisilla lokakuun lopus-
sa ajatus sai enimmäkseen myönteisen vas-
taanoton. Jo ihinkin tilaisuuksiin vo idaan mai-
niosti kutsua muidenkin yhd istysten jäseniä. 
To istaiseksi o lemme testanneet ajatusta 
maistelemalla viskejä yhdessä eso laisten sen-
nujen kanssa, ja hyviltähän ne maistuivat sii-
näkin seurassa. Yhdessä tekem inen – ja  van-
henem inen – on sennuuden parhaita puo lia.

Entäs sitten se kurjuus? Näin eläkeläissen-
nulle päällimmäisenä on tietysti alati vo i-
m istuva tieto isuus siitä, että joskus se tämä-
kin ihanuus loppuu. Nuoremm illa työelä-
män vielä raskauttam illa on vaikeuksia löy-
tää aikaa kaikkeen haluamaansa. Kurjaa se-
kin, mutta aina hyvä valinta on mukaan tulo 
seniorito im intaan!

Mauno Kosonen
Sennuhallituksen puheenjohtaja

Sennuyhd istysläisiä Heurekassa syyskuussa. Mauno Kosonen reunassa vasemmalla.
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Osakuntauutiset

Marraskuun yleiskokouksessa o li yleisöä lähes ennätyksellisen paljon 
(22 osakuntalaista, lisäksi ulko jäsenet ja sennut) ja kokoustunnelma o li 
siksikin suorastaan riehakas. Erityisesti huom iota herätti vuksien ja 
muiden harvemm in Vinnillä käyvien panostus niin osallistum isena 

kuin virko jen haalim isena. Liekö taanno isilla ex- ja nykykuraattorin kannustusviesteillä o llut 
osuutta kokouskynnyksen madaltum iseen? Myös Susj to ivottaa kaikki uudet aktiivit tervetul-
leiksi mukaan osakuntatohinaan! 

A lla valitut virkailijat (*uusi virkailija* =  ensimmäisessä osakuntavirassa).

Varsinaiset virkailijat 

Toiminnanjohtaja: Riikka ” Tehosekoit in ” Ruuth jatkaa to im innansotkem ista lyhyen mutta 
menestyksekkään vt-kauden jälkeen. *ja t kaa virassa*

Taloudenhoitaja: Demokratian jännitystä koettiin, kun viranhaltija saatiin valita kahdesta eh-
dokkaasta. To inen hakijo ista o li päässyt paikalle vakuuttamaan kokoustajat, ja valinta o li lo-
pulta lähes yksim ielinen. Tilejä ho itelee tulevalla kaudella Oskari ”Suden tait taja toim . 
huom .” Wäänänen . *uusi virkailija*

Sihteeri: Inspehtorin o ikeana jalkana to im ii Riina ” Täällä olis taas kutsuja” Put tonen . *ja t-
kaa virassa*

Kevään 2013 emäntä: Marraskuussa ei inspehtorin uhkaavasta murinasta huo limatta saatu 
emäntää osakunnalle. Myös joulukuun kokouksessa insp i ehti ottaa torkut emännänmetsäs-
tyksen aikana. Tällä kertaa tulos o li kuitenkin suotuisa ja emännäksi lupautui Em mi H olopai-
nen . Ap lod it Emm ille!

Kevään 2013 isäntä: Isäntä sen sijaan saatiin valittua heti ja tehokas saatiinkin. Isännän el-
keitä pääsee esittämään Suvi Sum ppu Por t in .

Päätoimit taja: H eini Arjava ei vielä heittänytkään hansko ja tiskiin. *ja t kaa virassa*

Tilin tarkastaja t ja varat ilin tarkastaja t: Tilintarkastajiksi valittiin H eli M önt t inen *ja t kaa vi-
rassa* ja Ville-Pekka Vainio sekä Helille varatilintarkastajaksi Pyry Ket tunen *ja t kaa viras-
sa* ja Ville-Pekalle varatilintarkastajaksi Jussi Kar t tunen *ja t kaa virassa*.

N euvosten (4) vaali: Neuvoksiksi valittiin Jere Renlund *uusi virkailija*, Laura Takkunen 
*uusi virkailija*, Seila Pihanurmi ja Miikka Timonen .

Virkailijavalintamaraton 
yleiskokouksessa 5.11.
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Muut virkailijat 

Tie to tekniikkasih teeri: Pekka Hämäläinen *uusi virkailija* 
M aakuntasih teeri: Jasmin ” Vaakunaty t tö ” Latva-Koivisto *ja t kaa virassa*  
Kansainvälisten asioiden sih teeri: Vesa Kyyrönen *uusi virkailija* 
Kult tuurisih teeri: A nnamari O it t inen 
Urheiluohjaaja t: Valittiin Ville M eriläinen . 
Kappalainen: Ville M eriläinen . (Meriläisen virkavalinto ja seurattiin halki kokouksen jänni-
tyksellä.) 
Seniorisih teeri: Tomi ” Vanha isäntä” Lappalainen 
Laulunjohtaja ja varalaulunjohtaja t: Valittiin Aino Viren laulunjohtajaksi ja Laura Korho-
nen varalaulunjohtajaksi, mo lemmat SOLlin raskasta sarjaa. *ja t kavat virassa* 
Ym päristövastaava: Riina Put tonen 
H istorioitsija: Riku ”Kuusi lakkia” Salpakari 
Lipunkantaja t ja varalipunkantaja t: Lipunkantajiksi valittiin M iikka Timonen ja Jasm in Lat-
va-Ko ivisto. Varalipunkantajiksi valittiin Tatu Giordani ja Enna Poutiainen *uusi virkailija*. 
A puemännät: Eija Kurki *uusi virkailija*, Seila Pihanurmi, Paula Kuosmanen *uusi vir-
kailija* ja Alisa Kukkonen *uusi virkailija*
A puisännät: Sami ” Vanha isäntä 2” Rönkä , A nt t i ” Vanha isäntä 3” Ruuskanen sekä A nt-
t i ”Ei vanha isäntä” Kekäläinen . Joulukuussa seuraan liittyivät A nnamari O it t inen ja Silja 
O janen .

Tamm ikuulle pöydätyt virat: huvipäällikkö , amiraali, valokuvaaja , urheiluohjaaja ja 
musiikkimestari

Sääntömääräiset to im ikunnat:

Asuntola toimikunta: Jaana A uvinen , Antti Kekäläinen, Laura Korhonen, Pauno Komulai-
nen , Suvi Portin ja Annamari O ittinen
Kurinpitolau takunta: A nni ” Vaviskaa!” Komulainen ja Annamari ” Vaviskaa 2!” O ittinen.
Edustaja t Savolaisten ylioppilaiden säät iön valtuuskuntaan: Heini Arjava, Tatu Giordani, 
Silja O janen ja Riina Puttonen 
Edustaja Osakuntalaiseen Unioniin: Riikka Ruuth 
Edustaja t Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kokouksiin: Varsinaiseksi edustajaksi Jaana 
Auvinen ja varaedustajaksi Riikka Ruuth
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Menneitä tapahtum ia:
 
8.10. HYY-ehdokaskoulutus, 12.10. ehdokassitsit 
15.10 Lyseokerhon osakuntailta 
19.10. Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan vuksisuunnistus ja rengastusb ileet 
20.10. Sarvijuhlat 
26.10–27.10. SOLlin konsertit Turussa ja Helsing issä, urheiluto im innan eksku KuPSin peliin 
29.10. KoKaKeKen kieliaiheinen osakuntailta, Osakuntalaisen Unionin vaalistartti, jossa SOS-
Su esiintyi 
6.-7.11. HYYn edustajistovaalien äänestyspäivät 
10.11. Vuksisitsit 
12.11. Vilim inkippeiden osakuntailta 
14.11. OYV:n ylimääräinen kokous 
19.–25.11. Talakkunaviikko, salainen Kap itulj hääti muut Vinniltä
24.11. Talakkunat 
26.11. Momentin osakuntailta, HYYn vuosijuhlat 
30.11.–2.12. SOLlin maakuntakiertue 

Loppuvuonna vielä:

8.12. SOSSun kauheimmat joululaulut -konsertti
10.12. Puuro juhla 
14.12. Akateem inen joulukonsertti 
17.12. SOLlin joulukonsertti
Lyseokerhon järjestämä retki entisille Kuop ion lyseo laisille Kuop ion lyseon juhliin.
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Puolentoista 
tunnin tee

Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon marraskui-
sella ekskursio lla suunnattiin Suomenlinnan 
japanilaiselle Tokuyuan-teehuoneelle. Perillä 
odotti kaunis ja intiim i tila, jossa saatiin kuul-
la teeseremonian monista vivahteista. Nau-
timme ”ohuen” teen eli lyhyen version teese-
remoniasta, jossa saimme maistaa hienostu-
nutta Matcha-teetä. Suomalaiselle tee ei to-
sin o llut ohutta – eikä seremonia lyhyt!

Teksti ja kuvat: 
Emm i Ho lopainen

Yllä: SavO laiset teehuo-
neella odottamassa jän-
nittyneinä teetään. Tee-
mestari valm isti yksitel-
len jokaiselle oman tee-
kulho llisen, joka vastaa-
notettiin asianmukaises-
ti kumartamalla.

Oik . ylhäällä: Teehuone-
keittiön varustusta.

Oikealla: Suomalainen 
teemestari kerto i kiehto-
vasti teetaiteen historias-
ta ja opasti kävijö itä o i-
keisiin to im intatapo ihin. 
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Savon viäntämee 
  – murremestarin älymassiinasta

– ku eehän tässä ennee m illään kynännysällä juttuva viännetä…

Se on o lis tuassiisa tarinan viännön aeka – huimoovan uppee ja korkeejännitystä tarjoova 
sarja Ossuuskunnan siännöt tutuks – tae aenae savoks jatkuu.

Ylleine käätösohje ja elämän tarko tus eli Ossuuskunnan siännöt – osa kolome

IV – Inspehtoorj eli Ite Piäjehu 

Ossuuskunnan p iäjehu on Helsing in yljop iston rohvessoori – muut rohvessoorit ei kelepoo 
ku myö o llaan Helssinkin yljop iston allaesia. Taetaakii o lla nykyvään niitä aino ita osuuskun-
nan pestiä m ihin p ittää o lla yljop isto laene eekä aikarajjookaa oo tähä virkaan m iärättynnä 
niinku muilla viro illa ja pestilöellä.

Ja unohuimpa tuas huastelemmaan ihan muuta ku asioo – nii palataampa niihin 
p iäjehun tehtäviin: Piäjehuha valavoo että seorakunta pyssyy kurissa ja herran nuhteessa ei-
kä villinny liiaks op iskelijaelämä huviloehi. Männeinä vuosjsatona tämä on o llunna tosj tär-
keetä, ku on o ltu vuosjkaavet poessa kotikonnuilta – vuan tokkiisa ee se p ien nuhtelu tae-
tas o lla pahitteeks nykysillekkää op intien talloo jille. 

Piäjehu valitaan varsnaessa kokkooksessa ja jos lukusamp ia rohvessooriloeta vir-
kaan ehotellaan niin vualto im itus on toem itettava lipetteliö in. Aenakaa ennen ee p iäjehuks 
haettu suoraa, vuan ossuuskuntaleaset ite tutkii ja hutkii ehotella pestiin sop ivia oeketa im-
meisiä. 

Jos p iäjehu on estynnä virkoosa p itempään hoetamasta, niin sitten on uus jehu va-
littava. Vuan nykyäähä kaakovalavontakkii onnistuu vaekka ison rapakon takkoo satelliittiin 
ja muihe virtuaaljvempeleihi avulla esjmerkiks Tuom iosunnuntaita eeltävissä Talakkuno issa 
– eli iha vähällä ei p iäjehun pestistä nykyvää irti p iäse. 

V – Kuraat torj eli p iäjehun käsjkassara ja ylim mäenen piällysmies

Yllimmäesen p iällysm iehen roo lituksessa suositaan puhtaan senniiliyvven eli ylemmän kor-
keekoulututkinnon suorittanneita immeisiä. Vuan suohan tokj muuton ossuuskunnan toe-
m intoo tuntovan oekeen immeisennii valita. 

Ylimmäenen p iällysm ies johtaa savonkielisen ja -m ielisen tittelisä mukkaesesti os-
suuskunnan toem intoo. Lisäks nakki suattoo napsahtoo muihinnii erityistehtävviin ja tokj 
p iäjehulle muuten kuuluvia tehtäviähhii suattaa jootuva tekemää jos p iäjehu ei ite paekalle 
p iäse. 

Piällysm iehelle on m iärätty kahen vuo jen virka-aeka ja jos keskenkaeken virastaa 
livahtaa, nii uus p iällysm ies valitaan loppukaaveks. Tämä on oeken hyvä rajote jottei pahim-
maallaan kaekki käätännön johtohahmot elikkäs johtoporsas napsaha vaehtua kertalaakis-
ta. Johtoporsaan muita toem ijoeta (toem innansotkija ja talloosimmeinen) käsitellään tar-
kemm in sitten seoroovassa osassa.  

Rattosata Joo lunseutuva ja Entistä Parempata Uutta Vuotta toevottelloo
Jartsa, Murremestarj 2012
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