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Päätoimittajalta

Teksti: Kiira Happonen

Taas pyörähti käyntiin uusi vuosi. Minulle se 
on toinen Susj-lehden päätoimittajana ja jo 
kuudes osakunnalla. Kohta lukeudun itsekin sii-
hen n:nnen vuoden osakuntalaisten joukkoon, 
joka pääsee (tai joutuu) örisemään fiducitia 
matalalla äänellä vuksien heleä-äänisten kiljah-
dusten päätteeksi laulun loppuessa.

Vuosi 2011 jäänee myös viimeisekseni osakun-
nalla. Gradun kirjoitus etenee ja valmistumi-
nen häämöttää edessä syksyllä. Työelämään 
siirtyminen ei enää tunnu ahdistavalta ajatuk-
selta vaan pikemminkin uudelta elämänvai-
heelta, jota odotan varovaisen innostuneesti. 
Sitä ennen aion kuitenkin nauttia viimeisestä 
opiskelu- ja osakuntavuodestani täysin rin-
noin. 

Uusi vuosi alkoi osakunnalla mukavissa mer-
keissä: takana on muun muassa jo parit haus-
kat sitsit sekä onnistuneet vuosijuhlat. Toisen-
laisia onnistumisia tavoitellaan myöhemmin 
keväällä kun käyn viimeisten tenttien kimp-
puun. Toivottavasti sitsaamisen vahvistamista 
istumalihaksista on iloa myös näissä koitoksis-
sa!

Keväällä ja kesällä on tiedossa vielä monta 
hauskaa osakuntatapahtumaa – tarjolla on ai-
nakin Kalakukkokaronkkaa, SOSSun konserttia, 
vappusillistä, kevätjuhlaa, kesäsitsiä ja tieten-

kin kesän must-tapahtuma Tervis. Älkää myös-
kään unohtako osakuntailtoja, jotka vaihtuvi-
ne teemoineen tarjoavat varmasti jokaiselle jo-
takin. Toivottavasti törmäämme näissä mer-
keissä usein!

Pitelet muuten nyt käsissäsi todellista yhteis-
työn helmeä. Ilmeisesti viime pääkirjoitukses-
sa esittämäni kaino pyyntö tuotti tulosta, sillä 
useampikin osakuntalainen ja sennu otti mi-
nuun yhteyttä alkuvuodesta juttuidea mieles-
sään ja tarjoutui kirjoittamaan tähän Suteen. 
Samanlaista ihailtavaa aktiivisuutta toivon teil-
tä myös jatkossa! Ilokseni voin myös ilmoittaa, 
että viime vuonna lehteä taittanut Oskari on 
luvannut jatkaa pestissään – saatte siis jatkos-
sakin nauttia hänen loihtimastaan visuaalises-
ta ilmeestä ja kuvituksesta.

Iloista kevättalvea toivottaen

Kiira

Päätoimittaja meni vielä ”vanhoilla päivillään” 
ryhtymään osakunnan uusimman kerhon pu-
heenjohtajaksi. Lue lisää Lyseo-kerhosta sivulta 
12.

Keväinen 
tervehdys!
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le 2011 on jo valittu lähes kaikki virkailijat.

Helsingin kuraattorikollegio heitti haasteen 
eteenpäin, ja odottelemme vuonna 2011 tai 
2012 kutsua INS-tapahtumaan Uppsalaan. 
Suosittelen kaikille osakuntalaisille osallistu-
mista kyseiseen ainutlaatuiseen tapaamiseen.

Vuonna 2011 Savolaisen Osakunnan on aika 
keskittyä Viron suhteisiin. Antero Nederströ-
min rahaston hoitokunta on kokoontunut ah-
kerasti viime vuonna ja aloittanut Virossa vie-
tettävien kesäpäivien valmistelut. Indlan ja Fra-
ternitas Estican sekä senioreiden kanssa vietet-
tävät kesäpäivät ovat 19.-21.8.2011. Lisätietoja 
tapahtumasta tulee kevään aikana, mutta päi-
vämäärät kannattaa jo merkitä kalenteriin.

Kuraattorj

Teksti: Marja Piira

Kuva: Ville Pulkkinen

Joulukuussa osallistuin omalla osakuntauralla-
ni ainutlaatuiseen tapahtumaan. Idea sai al-
kunsa kuraattoritapaamisessa Vinnin salin soh-
villa, kun Nylands Nationin kuraattori kertoi 
pohjoismaisten opiskelijatapaamisten perin-
teestä. Edellinen tapaaminen järjestettiin Hel-
singissä vuonna 1999. En itse ollut silloin vielä 
osakunnassa.

Huhtikuisesta ideasta syntyi lähes sadan osal-
listujan nelipäiväinen tapahtuma joulukuussa. 
Osallistujia oli kaikista Helsingin yliopiston 
osakunnista sekä Ruotsista ja Tanskasta. Viralli-
selta nimeltään Internordisk studenmöte eli 
INS sisälsi muun muassa seminaarin, sitsit, juh-
laillallisen ja silliaamiaisen. En ole koskaan ol-
lut vastaavassa juhlassa. Suomalainen, ruotsa-
lainen ja tanskalainen akateeminen kulttuuri 
sulautuivat hienosti yhteen ja tunnelma oli ka-
tossaan tapahtuman alusta loppuun.

Olin itse vastuussa perjantain osakuntasemi-
naarista. Puhujia oli kolmesta eri maasta ja esi-
tykset käsittelivät eri maiden osakuntien haas-
teita ja vahvuuksia. Ongelmat ovat toisaalta 
erilaisia, mutta toisaalta myös samanlaisia 
maasta riippumatta. Ruotsissa on viime syk-
syyn asti ollut käytössä osakuntien pakkojäse-
nyyden periaate. Helsingissä pakkojäsenyys 
poistettiin vuosikymmeniä aiemmin. 

Osakuntia on hyvin monenlaisia eri maissa. 
Uppsalan suuret osakunnat taloineen ja osa-
kuntabaareineen kamppailevat hiukan erilais-
ten haasteiden kanssa kuin vaikkapa Linköpin-
gin jäsenpulasta ja tilojen puutteesta kärsivät 
pienet osakunnat. Kaikilla on kuitenkin yksi yh-
teinen huolenaihe: järjestötoimintaan on yhä 
vaikeampi saada sitoutuneita ihmisiä aktiiveik-
si. Liekö syynä opiskelun tai opiskelijaelämän 
kasvaneet haasteet ja paineet? Osakuntien, 
myös Savolaisen Osakunnan, haasteena on 
löytää aktiiveja myös niihin vastuullisiin ja ai-
kaa vieviin osakuntavirkoihin. Onneksi vuodel-
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HYY-kuulumiset:
Vaalivuosi -tuplana

Kuten Anni Hirsaho viime Sujessa jo totesikin, 
vuosi 2011 on vaalien aikaa. HYY-politiikassa 
keskitytään tulevana keväänä paljon edunval-
vontaan eduskuntavaaleja ajatellen. Vuotta 
2011 voisi pitää vaikuttamisen vuotena myös 
ensi syksyn HYYn edustajistovaaleja ajatellen. 
Vaikka varsinaiset vaalit järjestetäänkin syksyl-
lä, on vaalitunnelmaan hyvä virittäytyä jo ke-
väällä. SavOn uudet vaalipäälliköt Taru Rouvi-
nen ja Miikka Timonen alkavat varmasti herä-
tellä vaali-intoa jo ennen kesälomia. 

Muutkin savolaiset voivat alkaa herätellä pien-
tä sisäistä ehdokastaan ja pohtia, miksi juuri it-
se haluaisi mukaan sitoutumattomaan opiske- 
lijapolitiikkaan ja mitä he haluaisivat HYYssä 
muuttaa. Ärsyttääkö ainainen tila-asioista pu-
huminen? Tässä on tilaisuus lähteä mukaan 
HYY-kuvioihin ja olla mukana tekemässä pitkä-
jänteistä opiskelijapolitiikkaa keskittyen muu-
hunkin kuin erilaisten toimijaryhmien pyhien 
lehmien teurastamiseen. 

Lääkkeeksi HYY-tietämättömyyteen voi liittyä 
HYYn valiokuntiin. Uunituore toiminnanjohta-
jamme Anne viestitteli tammikuun alussa Sa-
vo-tiedotuksessa HYYn valiokuntahausta. Vaik-
ka hakupäivämäärä tuli ja meni, voi valiokun-
tiin mennä mukaan mihin aikaan vuodesta ta-
hansa. Valiokunnat ovat äärettömän tehokas 
tapa olla mukana vaikuttamassa ylioppilaskun-
nan asioihin. Samalla ne tarjoavat näköalapai-
kan HYYn toimintaan ja tutustumisväylän 
uusiin ihmisiin. Valiokunnissa voi haalia itsel-
leen tekemistä juuri niin paljon kuin itse jaksaa 
ja haluaa. Kannattaa käydä kokouksissa kurkis-
tamassa, josko toiminta tuntuisi itselle sopival-

ta. Vuonna 2011 HYYssä toimivat seuraavat va-
liokunnat: 
 
 *ESN-valiokunta 

  (ESN = Erasmus Student Network)
* juhla- ja kulttuurivaliokunta
* järjestövaliokunta
* kaksikielisyysvaliokunta

 * kehitysyhteistyövaliokunta
* opintoasioiden valiokunta
* sukukansavaliokunta
* tuutorivaliokunta
* ympäristövaliokunta

Lisää tietoa valiokuntien toiminnasta, tarkoi-
tuksesta ja tehtävistä löytyy HYYn nettisivuilta. 

HYY-toiminnasta saa aidon opiskelijoiden 
asioihin vaikuttamisen lisäksi monia arvokkai-
ta kokemuksia reppuunsa, useiden uusien ys- 
tävien kera. Itse koen edaattorina toimimisen 
avanneen silmiäni – niin hyvässä kuin pahassa-
kin. Viimeisen puolentoista vuoden aikana 
olen katunut ainoastaan sitä, etten lähtenyt 
mukaan toimintaan aiemmin. En ole koskaan 
ollut poliittinen eläin, mutta sen olen huoman-
nut, että ylioppilaskunnassa on tärkeää saada 
kuuluviin nimenomaan myös tavallisten rivio-
piskelijoiden ääni. Haluan kannustaa kaikkia 
osakuntalaisia aktivoitumaan – on motivaatto-
rina sitten osakuntien hyvinvointi, ärsyyntymi-
nen HYYn toimintaan tai toive paremmasta 
Unicafén ruoasta. Mukaan saa toki lähteä 
myös ihan vaan halusta katsoa, kuinka ylioppi-
laskunnan asioista päätetään.

Teksti: Veera Tuovinen
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Millaisia työ- ja työllistymismahdollisuuksia minulla on, voinko toteuttaa toiveitani asumiseen ja 
elämisen laatuun liittyen, ovatko työ-, harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet minulle sopi-
via? Pohjois-Savossa erityisesti Kuopion monipuolinen elinkeinoelämä, kansallinen innovaatio- ja 
osaamiskeskittymä sekä hyvät palvelut sykkivät elinvoimaa koko maakuntaan. Pohjois-Savosta voi 
löytyä sinullekin sopivia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Iisalmen ja Varkauden erikoistuneet 
teolliset keskittymät tarjoavat työmahdollisuuksia teknologia-, metsä- ja energia-alan osaajille.

Pohjois-Savo tarjoaa mahdollisuudet kaikkeen modernista kaupunkimaisesta asumisesta omaan 
taloon järven rannalla niin kaupunkien keskustoissa kuin maaseudulla – mahdollisuudet haaveidesi 
toteuttamiseen ovat laajat. Täällä saat sujuvan ja kustannustehokkaan arjen, joka koostuu edullises-
ta ja laadukkaasta asumisesta, vireästä elinkeino- ja kulttuurielämästä sekä hyvistä perus-, liikunta- 
ja kulttuuripalveluista. 

Koe urheilun huiput, joita nähdään säännöllisesti Kuopiossa keskarin jalkapallostadionilla – tai jos 
pidät jääkiekosta, löydät kilpisydämellä täyttä tunnetta Niiralan montusta. Jos taas pidät huipputa-
son lentopallosta, voit seurata sitä Pielavedellä. Kilpaurheilun lisäksi kansainvälistä väriä Pohjois-
Savoon tuovat säännöllisesti alueen tunnetut festivaalit Kuopio Tanssii ja Soi sekä Viinijuhlat.

Pohjois-Savo 
 -tuhat mahdollisuutta unelmillesi
Moni lähtee synnyinseuduiltaan opiskelujen, työn tai seikkailun siivittämänä. Se on luontaista jokai-
sen elämänkaarelle, usein välttämätöntäkin, mikäli haluaa toteuttaa itseään ja unelmiaan. Moni ei 
tuossa elämänsä vaiheessa kovin tarkasti pohdiskele sitä, mitä opiskelujen tai seikkailujen jälkeen 
elämällään tekisi ja siltä haluaisi.
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Kesällä festivaalit ja kulttuuritapahtumat valtaavat Pohjois-Savon. Tanssi- ja viinijuhlien lisäksi 
tunnettuja ovat Iisalmen Oluset, Sonkajärven kansainvälinen Eukonkanto, rokkitapahtumat, karne-
vaalit, lastenjuhlat ja muut kulttuuritapahtumat eri puolilla Pohjois-Savoa. Tarjolla on niin kansainvä-
listä- kuin lähiruokaa, Lumojazzia, golfia, eräretkeilyä, teatteria. Talvisin tarjoutuvat erinomaiset 
mahdollisuudet urheiluun mm. Nilsiän Tahkolla sekä perhelomailuun useissa kylpylähotelleissa. Eri-
koisuutena on mahdollisuus ympärivuotiseen talviurheiluun Leppävirran Vesileppiksessä hiihtoaree-
nalla syvällä kallion uumenissa.

Miksi et siis tutustuisi tarkemmin siihen, mitä Pohjois-Savolla on elämällesi tarjota? Turvalli-
suus, puhtaus ja hyvä elämänlaatu ovat meille perushyödykkeitä, kun taas pahat ruuhkat ja aikatau-
luongelmat ovat tuntemattomia asioita. Täällä ehdit tehdä elämässäsi enemmän, laadukkaammin ja 
halvemmalla kuin ruuhka-Suomessa.

Voimme luvata, että Pohjois-Savosta löytyy tuhat mahdollisuutta tehdä unelmistasi totta.
www.pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitto kiittää Savolaista osakuntaa ja Susj-lehteä maakuntahengen ansiokkaas-
ta vaalimisesta!

 



8

Vuksivuoteni osakunnassa alkoi Uuden rappu-
jen ylös kapuamisella; nousulla, joka tulisi tu-
tuksi syksyn mittaan. Vinnille päästyäni saa-
toin ihailla näkymää Helsingin keskustaan ja 
sain myös opiskelijakorttiini tarran, jolla voin 
todistaa savolaisuuteni. Lisäksi vuksimajuri 
esitteli Vinnin tilat.

Ensikosketukseni osakunnan juhliin tuli fuksi-
suunnistuksessa. Kiivikset olivat suunnitelleet 
vuksien pään menoksi monenlaisia rasteja, tä-
nä vuonna merirosvohengessä. Jakauduttuam-
me tiimeihin Vinnillä vedimme itse tehdyt Jol-
ly Rogerit salkoon ja lähdimme seilaamaan 
HSL:n aluksilla ympäri Helsinkiä. Matkalla jou-
duimme niin vastaamaan visaisiin kysymyksiin, 
todistamaan räppäystaitomme kuin kerää-
mään nimiä adressiin eläköityneiden saimaa-
laisten merirosvojen puolesta. Ikävä kyllä pää-
kaupunkiseutulaisia ei tuntunut maakuntien 
Rosvo-Roopejen hyvinvointi kiinnostavan, ja 
usein kysymykseemme ”Kiinnostavatko savo-
laisten merirosvojen oikeudet?” vastattiin suo-
raan kieltäytymällä tai vältellen. Ilta päättyi 
Vinnillä, missä pääsimme nauttimaan palkin-
noksi saamistamme kultadubloneista.

Hieman juhlavampaan tunnelmaan pääsin tu-
tustumaan osakunnan vuksisitseillä, jossa tu-
tustuin myös savolaisen sitsikäyttäytymisen 
perusteisiin, kuten aluksi vaaralliselta vaikutta-
neeseen rapiiriin ja fuksien korkealta ja kovaa 
kajahtaneisiin Fii-huutoihin. 

Tunnelma oli juhlallinen myös Pohjanhovissa 
järjestetyissä Talakkunoissa. Useamman tunnin 

mittainen ohjelma jaksoi kiinnostaa loppuun 
asti, vaikka osakunnan sisäpiirivitsit jäivätkin 
näin vuksille hieman käsittämättömiksi. Kapi-
tuljin esitettyä shownsa juhlakansa nautti talak-
kunaa ja tirriä hyvällä ruokahalulla – ja suun-
nisti jatkoille Vinnille.

Osakunnan vuksisyksyyn mahtui näiden tapah-
tumien lisäksi paljon muutakin, kuten excut 
Fazerin tehtaalle ja Linnanmäelle sekä sauna- 
ja peli-iltoja. Kaikki kuitenkin päättyy aika-
naan, ja niinpä osakuntasyksykin huipentui it-
senäisyyspäivänä osakuntanauhojen jakoon ja 
ylioppilaiden soihtukulkueeseen. Vaikka sää ei 
suosinutkaan, oli Hietaniemen hautausmaalta 
marssiminen laulaen ja presidenttiparille vil-
kuttaen silti elämys.

Riku Salpakari

Fuksisyksy osakunnalla
Teksti: Riku Salpakari
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Takasi mualle
Savolaene kyläyhteisö nauttii aitoja suoma-
laisia arvoja ja päivittää vanhoja perin-

teitä. Toisten luona käydään vieläkin ky-

lässä ilmoittamatta ja naapurin kanssa 

ollaan hyvissä väleissä. Palveluksien 

vaihto ja toisista huolehtiminen on arki-

päivää, mikäli meinaa olla osana yhtei-

söä. Yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuut-

ta arvostetaan ja monella tapaa ollaan 

hienotunteisia toisia kohtaan. Kaikki 

tietävät kaikkien asiat.

Suuremmissa kaupungeissa asuessani en mo-

nesti edes tuntenut lähinaapureita eikä 

tervehtiminen kuulunut tapoihin. Olo on 

hyvin yksinäinen ihmismassan keskellä, 

eikä kenelläkään ole aikaa aidosti välit-

tää tai kohdata toista ihmistä. On niin 

kiire. Luontokokemukset jäivät silloin 

hyvin vähäisiksi, eivätkä kaunis Saimaa, 

pellot ja havumetsät olleet millään ta-

valla osa arkipäivää. Toki eivät olleet 

lumityötkään, joihin olen pääasiassa pyr-

kinyt suhtautumaan hyötyliikuntana var-

sinkin näin runsaslumisena talvena.

Täällä Savossa lähiruokaa on saatavilla 

helposti, ekolookista elämää on mahdollista 
viettää ja lupsakkoo elämänmenoa on vaikea 
välttää. Arvokeskustelun ja uusien onnel-

lisuustrendien myötä voisin väittää, et-

tä Savosta löytyy kaikki edellytykset hy-

välle elämälle. Unohtamatta sitä, että 

jokainen edelleen sitä ommoo onnee takkoo.

Paluumuuttoa voi suunnitella vuosia, mut-

ta muuttohaaveen toteuttaminen vaatii 

hiukan aktiivisuutta ja innovatiivisuut-

ta. Täällä on tilausta huippuasiantunti-

joille, ja apua ja tukea löytyy mikäli 

omaa osaamistaan on valmis tuotteista-

maan. Ei töissä tarvitse välttämättä ol-

la joka päivä kahdeksasta neljään? Entä 

jos kävisi suuremmassa kaupungissa kiänty-
mässä parina päivänä viikossa, ja lopun 
ajan tekisi töitä kotoa käsin? Uusille 

etä- ja osa-aikatyöratkaisuille olisi ko-

vastikin kysyntää. Näkisin muutoksen rau-

hallisempaan tahtiin työelämässä olevan 

välttämätön, koska emme voi loputtomiin 

tappaa itseämme työllä. Kiire on harha, 

jonka joka-aamuinen Saimaan katselu huuh-

too ainakin itseltäni pois.

Joroinen: 
"Ei sattunna sillon 
kottiin kun kiirettä 

jaettii."

Vaatii hiukan rohkeutta järjestää elämän-

sä toisin kuin yhteiskunnassa on tapana, 

mutta se on ennen kaikkea palkitsevaa. Si-

tä ennen olisi syytä selvittää itselleen, 

millainen se hyvä elämä omalla kohdalla 

on ja voiko Savo alueena ja kulttuurina 

tarjota siihen tarvittavat puitteet. Onko 

pienen kyläyhteisön ahdasmielisyys vain 

tapa vaalia suomalaisuuden ja ennen kaik-

kea savolaisuuden arvokkaita perinteitä 

globaalissa maailmassa?

Elämme monenlaisten suurten muutosten kes-

kellä, vakaasta tulevaisuudesta luonnon- 

ja talouselämän mullistusten keskellä e oo 
tietoo ja näin ollen savolaisuuden, sekä 
suomalaisuuden renessanssi on meidän vas-

tuullamme. Retro voi olla trendikästä 

myös arvokeskustelussa, joka meidän on 

kuulemma syytä käydä. Suomalaisista hei-

moista savolaiset löytävät varmasti kult-

tuuriperimästään paljon sellaista hyvää 

ja arvokasta, jota arvotyhjiössä elävä 

Suomi nyt kaipaa.

Lupsakkoo lopputalavee kaekille!

Mariya Loginova

Kirjoittaja on uussavolainen opiskelija Helsingin yliopistossa 
ja kahden lapsen työssäkäyvä äiti. Kolumnissaan hän poh-
tii ajankohtaisia savolaista nykyelämää koskevia asioita ja 
viljelee oppimiaan savonkielisiä sanoja.

KOLUMNI
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Niinhän siinä sitten kävi, että osakunnan marraskuun kokous valitsi allekirjoittaneen 
seniorisihteeriksi vuodelle 2011. Tulevan vuoden pestinäni on siis huolehtia osakunnan ja sennujen 
yhteistyöstä. Tämän ensimmäisen sennupalstan ajattelin aloittaa esittelemällä hieman itseäni, 
tietysti. Olen siis luokanopettajaopiskelija ja viidennen vuoden savOlainen. Osakunnalla olen 
hoidellut erinäisiä hommia mm. isännän ja neuvoksen saappaissa. Minut voi myös bongata Sollin 
alttorivistöstä tai SOSSusta sen kovaäänisen torven toisesta päästä.

Mutta se minusta ja tärkeämpiin asioihin!

Patentti- ja rekisterihallitus on virallisesti hyväksynyt yhdistyksen uudet säännöt. Samalla muuttui 
yhdistyksen virallinen nimi: Savolaiset Seniorit r.y. on nyt Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y.!

Senioreiden vuosi polkaistiin käyntiin 21.1. Helmilässä järjestetyllä viinipruuvilla. Viinejä oli 
maistelemassa noin 20 seniorin porukka, ja pruuvin ylivoimaiseksi voittajaksi valikoitui ranskalainen 
Châteauneuf-du-Pape Domaine Juliette Avril Etelä-Rhônesta.

Sennujen tapahtumakalenterista tulevalle vuodelle löytyvät mm. seuraavat tapahtumat: 

Yhdistyksen vuosikokous 22.2. Professori Mirja Saari pitää esitelmän ”Murteista suomen 
kielen yleiskieleksi”.

Maaliskuun alussa 3.3. järjestetään vierailu Hjelt-instituutin oikeuslääketieteelliselle 
osastolle ja toksikologian laboratorioon. Isäntänä toimii Ilpo Rasanen ja tilaisuuden alustaa 
oikeuskemian professori Erkki Vuori. 

Vierailu kuvanveistäjä Pirkko Nukarin Herttoniemen ateljeehen 29.3.

Retki Tallinnan Esticas-omistuksessa olevaan Hell Hunt -ravintolaan kesäkuussa.

Lisää tulevia tapahtumia ja lisätietoja toiminnastamme löytyy yhdistyksen nettisivuilta 
(www.savolainenosakunta.fi -> Seniorit) sekä sennujen omasta Keäkkä-blogista 
(savoseniorit.wordpress.com). Muista myös senioreiden fanisivu Facebookissa!

Mukavaa talven jatkoa!

Seniorisihteeri Katja

Sennupalsta

Tervehdys sennut!
Teksti: Katja Kastarinen
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Tarjolla lisää ohjelmaa sennuille

Helsingin yliopiston piirissä toimii paljon eri- 
laisia yhdistyksiä. Osakuntien ja niiden senio-
riyhdistysten lisäksi on kirjava joukko ainejär-
jestöjä. Entisten yliopistolaisten yhteisenä foo-
rumina toimii alumniyhdistys, joka tarjoaa 
käyttökelpoisen väylän yhteydenpitoon yli-
opiston ja alumnien välillä. Se perustettiin pa-
rikymmentä vuotta sitten nimellä Helsingin 
yliopiston seniorit ry. Kymmenkunta vuotta 
sitten nimeksi muutettiin Helsingin yliopiston 
alumni ry.

Syksyllä 2008 käynnistyivät keskustelut osa-
kuntasenioriyhdistysten yhteistyöstä alum-
niyhdistyksen kanssa. Viime vuoden tiiviiden 
neuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin vuo-
denvaihteessa sopimus Savolaiset Seniorit 
ry:n ja Helsingin yliopiston alumni ry:n yhteis-
työstä. Toimimme siis pilottina, ja muut senio-
riyhdistykset jäivät odottamaan meidän koke-
muksiamme.

Yliopisto on yhteinen taustayhteisö niin alum-
neille kuin sennuillekin. Yhteydet yliopistoon 
jäävät kuitenkin sennuilta yleensä vähäisiksi. 
Alumniyhteistyöllä niitä voidaan vahvistaa, sa-
malla kun yhteisenä tavoitteena on tuottaa 
yhteisille jäsenille mahdollisimman monipuoli-
sia palveluja mahdollisimman edullisesti.

Yhdistystasolla sopimus koskee yhteistyötä jä-
senrekisterien ylläpidossa, jäsenmaksujen ke-
ruussa ja tiedotuksessa. Yksilötasolla oleelli-
sinta on mahdollisuus edulliseen kaksoisjäse-

Sennuhallituslaisen 
mietteitä

Teksti: Mauno Kosonen

nyyteen molemmissa yhdistyksissä. Kummal- 
lakin yhdistyksellä on edelleen oma jäsenmak-
sunsa (seniorit 20 €, alumnit 30 €), mutta niil-
le, jotka haluavat olla sekä seniori- että alum-
niyhdistyksen jäseniä, tarjotaan molempien jä-
senedut yhteenlaskettuja jäsenmaksuja edulli-
semmin. Sopimus koskee tässä vaiheessa vuo-
sia 2011-2012. Rehtorin myöntämän tuen tur-
vin kaksoisjäsenet maksavat molempien yh-
distysten jäsenyydestä yhteensä 35 euroa. Jä-
senetuihin kuuluu Yliopisto- lehti. Alumniyh-
teistyön seurauksena kaikki jäsenmaksumme 
ohjataan alumniyhdistyksen tilille. Kaksoisjä-
senen maksuohjeet löytyvät alumniyhdistyk-
sen kaikille jäsenille lähettämästä jäsenkirjees-
tä.

Sennujen omaa toimintaa on kuluvalle vuo-
delle tarjolla runsaasti, mm. kunnon vuosijuh-
la 22.10. ravintola Pianossa. Kaksoisjäsenille 
on lisäksi tarjolla alumniyhdistyksen varsin 
monipuolinen ja laadukas ohjelma ympäri 
vuoden lukuisine esitelmä- ym. tilaisuuksi-
neen ja juhlineen. Toivottavasti mahdollisim-
man moni löytää sieltä mieluista lisuketta sen-
nujen omaan ohjelmatarjontaan. Samoin tie-
tysti toivon, että mahdollisimman moni savo-
laistaustainen alumniyhdistyksen jäsen löytäi-
si kaksoisjäsenyyden kautta tiensä sennuyh-
distykseen ja sen monipuoliseen toimintaan 
huttuheimon omassa piirissä.

Sopimus allekirjoitettiin Savolaiset Seniorit 
ry:n nimissä, mutta sen jälkeen yhdistyksen ni-
mi on muuttunut: nyt se on Savolaisen Osa-
kunnan Seniorit r.y. Vuosi sitten jätettiin Pa-
tentti- ja rekisterihallitukseen sääntömuutose-
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sitys, joka loppuvuoden pienten viilausten jäl-
keen tuli tammikuussa hyväksytyksi. Uusi nimi 
on paluuta vanhaan, sillä yhdistys perustettiin 
samalla nimellä vuonna 1936. Se myös painot-
taa sitä vahvaa sidettä osakuntaan, jota ilman 
perusteita sennuyhdistyksen olemassaololle 
ei ole olemassa. 

Osakunnan kerhorintaman uusin tulokas (ainakin lehden painoonmenohetkellä) on joulukuussa 
2010 perustettu Savolaisen Osakunnan Lyseo-kerho, tuttavallisemmin Lyseo-kerho. Idea kerhosta 
syntyi kolmen Kuopion Lyseon lukion alumnin lyötyä viisaat (tai tapahtumahetkellä hieman 
vähemmän viisaat) päänsä yhteen eräiden osakuntajuhlien jatkoilla. Ajatusta lähdettiin 
jatkojalostamaan, ja lopulta perustamiskokoukseen Rautalammintie 5:n saunatiloihin saapui 
kymmenkunta kiinnostunutta, joukossaan niin entisiä lyseolaisia kuin muidenkin lukioiden 
kasvatteja. 

Virallisesti kerhon tarkoitus kuuluu näin: ”Kuopion Lyseon positiivinen oppimisen ilmapiiri innoittaa 
kerholaisia. Lyseo-kerhon tarkoitus onkin siten edistää jäsentensä elinikäistä oppimista excursioiden 
ja esitelmien muodossa, sekä muilla asianmukaisilla tavoilla. Kerholaiset osallistuvat myös 
mahdollisuuksien mukaan Kuopion Lyseon tapahtumiin ja pitävät yhteyttä koulun henkilökuntaan ja 
opiskelijoihin.”

Kerho järjestää vuoden aikana mm. kaksi osakuntailtaa, saunaillan ja ekskursioita. Vähintään yhden 
ekskursion on tarkoitus suuntautua johonkin Kuopion Lyseon tapahtumaan, kuten Lyseo-päivään, 
joulukirkkoon tai grillijuhlaan.

Kerhoon valittiin yhdeksän virkailijaa – haluaisitko juuri sinä olla ensi vuonna esimerkiksi Chief 
Spiritual Officer, Wannabe tai kerhon virallinen anti-lyseolainen? 

Lyseokerholaisten korviin kantautui alkuvuodesta huhuja, joiden mukaan tietyt itsensä anti-
lyseolaiseksi luokittelevat muiden lukioiden kasvatit olisivat pilke silmäkulmassa harkinneet 
”kilpailevan” kerhon perustamista. Seuraavaa kerhomaailman mullistusta odotellessa Lyseo-kerho 
toivottaa kuitenkin kaikki osakuntalaiset, niin lyseolaiset kuin muutkin, tervetulleeksi mukaan 
toimintaansa. Muu kuin lyseolaistausta ei ole kerhon jäsenyydelle este – eikä edes hidaste!

Stay tuned – Lyseo-kerho ilmoittelee toiminnastaan savo-tiedotuksen kautta.

Kirjoittaja toimii Lyseo-kerhon puheenjohtajana vuonna 2011.

Teksti: Kiira Happonen

Uutta kerhorintamalla:
Lyseo-kerho

Olkoon kuluva vuosi onnellinen niin sennuille 
kuin junnuillekin!

Manne

Sennuhallituksen puheenjohtaja
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Helsingissä järjestettiin joulukuussa 2010 yhteispohjoismainen osakuntaseminaari INS (Inter-
nordiskt Studentmöte). Myös savOlaisia oli mukana tapahtumassa. INS-koordinaattori, ex-
kuraattorimme Anu Korhonen ja nykyinen toiminnanjohtajamme Anne Holopainen kertovat 
seuraavaksi kuulumiset osakuntaseminaarista, joka tuntui jääneen lähtemättömästi osallistu-
jien mieleen. 

Internordiskt Studentmöte 
savOlaisten silmin

Teksti: Anu Korhonen ja Anne Holopainen
Kuvat: Ilari Ahola

Ryhmäkuva ennen illallista.



14

Teksti: Anu Korhonen

Internordiskt Studentmöte 
– Osakuntien yhteispohjoismainen ponnistus

Kun muutamien osakuntien kuraattorit alkoi-
vat viime keväänä myydä ajatusta yhteispoh-
joismaisesta osakuntaseminaarista INSistä, ei 
juuri kukaan nykyosakuntalainen ollut aiem-
min kuullutkaan moisesta perinteestä. Ei vaik-
ka INS juontaa juurensa 1800-luvulle, ja semi-
naareja on järjestetty lähes joka vuosi eri poh-
joismaissa viime vuosituhannen vaihteeseen 
asti. SavOnkin laulukirjan sivulta 100 löytyy ai-
heeseen liittyvä laulu "Interdorkisk supvisa".

Perinne oli tuntemattomasta syystä katkennut 
kymmenisen vuotta sitten, mutta Helsingin 
osakunnat päättivät herättää sen jälleen hen-
kiin. Kyseessä oli sukellus tuntemattomaan, sil-
lä myös ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset 
opiskelijat olivat ehtineet unohtaa seminaarin 
olemassaolon. Ei siis ollut ollenkaan varmaa, 
saammeko houkuteltua pohjoismaiset ystä-
vämme Helsinkiin.

INSistä tiedettiin etukäteen suurinpiirtein tä-
mä: seminaariviikonloppuun kuuluu tervetu-
loillallinen, keskustelutilaisuus, retki sekä illalli-
set. Jokaiselle osakunnalle jaettiin yksi osio
järjestettäväksi, netistä kaivettiin pohjoismais-
ten osakuntien ja opiskelijajärjestöjen yhteys-
tiedot ja sponsoreita haettiin. Lopulta noin sa-
ta suomalaista, ruotsalaista ja tanskalaista juh-
li nelipäiväistä INS-viikonloppua joulukuun 
alussa.

Viikonloppu alkoi torstaina tervetuloillallisella 
Ostrobotnialla. Jo alkukokkareilla ihmiset seu-
rustelivat vilkkaasti, ja tunnelma vain yltyi pöy-
tiin siirryttäessä. Pohjalaiset panivat parastaan 
tarjoilun lisäksi ohjelman suhteen: 1990-luvun 
INS-marsalkka esitti tervehdyksensä, taikuri 
teki temppujaan ja lauluryhmä esitti lauluja 
kolmella kotimaisella. SavOlaisedustus kotiu-
tui jatkoloilta neljän maissa.

INS-väki seuraa tervetuloillallisilla taikurin temppuja.
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Perjantaina oli vuorossa asiallisin osuus, varsi-
nainen seminaari, jonka järjestämisestä vasta-
si SavO yhdessä keski- ja varsinaissuomalais-
ten kanssa. Yliopiston rehtori oli tarjonnut 
käyttöömme päärakennuksen suuren luento-
salin sekä väliaikatarjoilua. Keskustelu oli vil-
kasta ja korkeatasoista, ja siihen osallistuivat 
myös Eteläsuomalaisen osakunnan inspehtori 
Laura Kolbe ja Värmlands Nationin inspehtori 
Lars Burman. Neljän tunnin seminaarissa eh-
dittiin lopulta vain raapaista eri järjestöjen pin-
taa, joten seraavalle INSille tuntui heti olevan 
tilausta. Perjantain ohjelma jatkui Satakunta- 
laisen Osakunnan järjestämällä cocktail-tilai-
suudella ja Hämäläis-Osakunnan bileillä.

Lauantaiaamuna ei auttanut jäädä pehkuihin 
köllimään, vaan edessä oli varhainen lähtö 
Domus Gaudiumin osakuntien järjestämälle 
retkelle Porvooseen. Puolet ilmoittautuneista 
tosin valitsi ensin mainitun vaihtoehdon, mut-
ta sehän ei retkeläisten menoa hidastanut. 

Illalla oli aika vetää ykköset ylle ja rientää Ny-
lands Nationin Kaarle XII-ravintolaan seminaa-

ri-illalliselle ja tanssiaisiin. Pöydässä meitä 
odotti jokaiselle oma INS-mitali, jota osallistu-
jat voivat ylpeänä kantaa tulevissa vuosijuhlis-
sa. Nylandsin inspehtori, historian professori 
Henrik Meinander piti puheen pohjoismaisten 
opiskelijoiden yhteistyöstä ja Hämäläis-Osa-
kunnan inspehtori Petri Pellikka kertoi omasta 
INS-kokemuksestaan 1980-luvulta. Meidän 
Martti-inspehtorimme ilahdutti juhlaväkeä pu-
humalla ruotsia savon murteella ja laulamalla 
serenadin. Illallinen päättyi akateemisiin juhla-
tansseihin, joita riemuksemme säesti SOSSu 
Abba-encoreloin. Eivätkä juhlat siihen päätty-
neet, vaan edessä oli vielä jatkot Nylandsin 
osakuntatiloissa, aamusauna Ostrobotnian 
Möykässä ja sillis ESO-Nypolenilla.

INS-viikonloppu oli ainutlaatuinen kokemus, 
jota uskallan verrata suorastaan promoo-
tioon. Ehkä tunnelmassa oli myös aavistuksen 
Tervistä: osallistujien välisiin suhteisiin tulee 
uutta syvyyttä, kun sama kokemus jaetaan 
usean päivän ajan. Vaikka lähes kaikki olivat 
INSin suhteen ensikertalaisia, oli osallistujilla 
yhteinen halu herättää pohjoismainen opiske- 

Seminaarin tauolla nautittiin rehtorin tarjoamat kahvit ja pullat.
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lijayhteistyö jälleen henkiin. Jos ja kun Internor-
diskt Studentmöte järjestetään uudelleen, kan-
nattaa savOlaisten aktiiviosakuntalaisten olla 
siinä ehdottomasti mukana. Hyvää ja hauskaa 
harjoitusta saa myös Uppsalassa joka touko-
kuussa järjestettävässä Vårbalissa, jossa suo-
malaiset ja ruotsalaiset osakuntalaiset juhlivat 
kaikki yhdessä.

Lisää valokuvia ja tietoja INS-seminaariviikon- 
lopusta saa tapahtuman Facebook-sivulta.

SavOn kuraattori puolisoineen johtivat poloneesia SOSSun säestäessä.

SavOlaiset ja Linköpingin wermlantilaiset kiihkeässä keskustelussa satakuntalaisten cocktail-tilaisuudessa.
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Osakunnat meillä ja muualla 
– mitä kaikkea mahtuu yhteen INSiin

INS eli Internordiskt Studentmöte järjestettiin 
jälleen useiden vuosien tauon jälkeen Helsin-
gissä. Osakuntalaisia eri puolilta pohjoismaita 
saapui paikalle sankoin joukoin. Savolaisena 
hetken aikaa mietin, uskaltaisinko lähteä mu-
kaan tähän outoon tapahtumaan, mutta lo-
pulta uteliaisuus voitti, olihan paikalle tulossa 
myös paljon tuttuja. Mukaan lähtemistä ei tar-
vinnut katua, sillä INSistä tuli yksi tähänasti-
sen osakuntaurani kohokohdista.

INS kutsui kokoon eri osakuntien edustajia 
ympäri pohjoismaita: mukana oli osakuntia 
Lundista, Uppsalasta, Lingköpingistä, Umeås-
ta, Kööpenhaminasta ja tietenkin Helsingistä. 
Hienojen päivällisten ja juhlapuheiden lisäksi 
tapahtuma antoi myös katsauksen eri osakun-
tien tilanteeseen ja avarsi näkemystä omasta 
osakunnasta ja osakuntalaisuudesta. 

Ensimmäisenä iltana tapasimme alkuillallisten 
merkeissä Bottalla. Alkujännitys haihtui varsin 
pian ja yleinen ruotsin-, suomen- ja englan-
ninkielinen puheensorina täytti ruokasalin. 
Oma ruotsinkielen taito oli tässä vaiheessa 
vielä hiukan hukassa, mutta onneksi pseudo-
ruotsin ja englannin taidoilla ymmärsi mistä 
milloinkin puhuttiin, ja suurimmaksi osaksi tu-
lin myös itse ymmärretyksi. Juhlat venyivätkin 
aamuun asti, ja muutaman tunnin yöunilla 
päädyin lopulta yliopiston päärakennukselle 
kuuntelemaan juhlaseminaaria eri osakuntien 
tilanteesta maailmalla.

Miten osakunnilla pohjoismaissa oikein me-
nee? Seminaarissa saimme tähän monenlaisia 
vastauksia. Lund ja Uppsala luopuivat juuri 
osakuntien pakkojäsenyydestä ja osakunnat 
pohtivat siellä omaa tulevaisuuttaan ja millai-

seksi osakuntien rooli siellä muodostuu. Savo-
laisten ystävyysosakunnan ex-kuraattori Tho-
mas Michanek puolestaan esitelmöi osakun-
tien tilasta Lingköpingissä ja Umeåssa. Saim-
me kuulla osakuntien 2000-luvun kriisistä: 
useat osakunnat ovat lakanneet toimimasta ja 
niiden jäsenmäärä pysyy varsin alhaisena. Tun-
nelin päässä näkyy kuitenkin  valoa, ja osakun-
tatoiminta on jälleen elpymässä. Kysymyksek-
si nousi kuitenkin, miten osakunnat voivat 
erottua massiivisista ainejärjestöistä, jotka hal-
litsevat Umeån ja Lingköpingin opiskelijaelä-
mää.

Kööpenhaminasta puolestaan kuului ilouuti-
sia, sillä siellä pitkään lähes kuollut osakunta-
toiminta yritetään jälleen herättää henkiin. 
Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut tilo-
jen puute, sillä omat myytiin taloudellisiin vai-
keuksiin jouduttaessa. Kööpenhaminalaisilla 
olikin kaikille osakunnille tärkeä viesti: älkää 
koskaan myykö omia tilojanne. Suomalaiset 
osakunnat esitelmöivät omasta historiastaan 
ja kertoivat osakuntien nykyisestä tilanteesta 
Helsingissä. Näissä puheenvuoroissa nousi 
esiin osakuntiin kohdistuva paine ja kysymys 
tilojen jakamisesta eri järjestöjen kesken.

Seminaari herätti pohtimaan, mikä oikeastaan 
tekee osakunnan. Miten osakunta eroaa aine-
järjestöstä tai muista opiskelijajärjestöistä, ja 
mikä on osakuntien tehtävä yliopistossa? Oli 
vastaus sitten aluesidonnaisuus, pitkät perin-
teet, samankaltaisten immeisten seura tai hy-
vät bileet, asiaa kannattaa pohtia, jotta löy-
dämme omat vahvuutemme. Oli mielenkiin-
toista havaita, miten erilaisia eri osakunnat ta-
pakulttuuriltaan ovat, mutta miten paljon nii-
den väliltä kuitenkin löytyy yhteistä. 

Teksti: Anne Holopainen
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Illalla siirryttiin lopulta hiukan kevyempiin ai-
heisiin cocktailtilaisuuden merkeissä Satakun-
talaisen Osakunnan tiloissa, mistä matka jat-
kui edelleen Hämäläis-Osakunnan pikkujou- 
luihin. Edellisestä illasta väsyneenä päätin kui-
tenkin tässä vaiheessa matkustaa kotiin seu-
raavan päivän Porvoon retkeä ajatellen. Ilmei-
sesti juhlat olivat kuitenkin hauskat, näin aina-
kin päättelin seuraavan aamun retken osallis-
tujakadosta.

Kaikkein sisukkaimmat suuntasivat kuitenkin 
lauantaiaamuna bussikuljetuksella Porvoo-
seen tutustumaan alueen historiaan ja nähtä-
vyyksiin. Ohjelmaan kuului opastuskierros 
vanhassa Porvoossa ja lounasruokailu paikalli-
sessa ravintolassa. Iltapäivällä palasimme ta-
kaisin Helsinkiin ja valmistautumisaikaa juh- 
laillallista varten jäi ruhtinaalliset kaksi tuntia.

INS huipentui Kaarle XII:ssä  järjestettyihin 
juhlaillallisiin. Ruotsinkielen taitoni oli tähän il-
taan mennessä parantunut jo huimasti koko 
viikonlopun pituisen kielikylvyn ansiosta ja 
keskustelu sujui varsin mukavasti. Illasta teki 

mielenkiintoisen erityisesti uusien akateemis-
ten pöytäjuhlatapojen oppiminen, joita ruot-
salaisissa osakunnissa riittää vaikka millä mi-
talla. Uusia laulujakin tuli opittua – kenties 
osa niistä löytää myöhemmin tiensä osakun-
nan uuteen laulukirjaan. 

Illan päätteeksi järjestettiin vielä perinteiset 
juhlatanssit, ja orkesterina toimi kukas muu 
kuin savolaisten oma SOSSu. Vaikka suomalai-
set vanhojen tanssit herättivätkin aluksi hiu-
kan ihmetystä ruotsalaisten ja tanskalaisten 
osallistujien keskuudessa, saatiin tanssi hyvin 
käyntiin. ”Ainakin se näytti siltä, että tanssijat 
tietää mitä tekee”, kuulin asiaa jälkikäteen 
kommentoitavan. Juhlat jatkuivat aamuun asti 
Vasa Nationin tiloissa, mistä sitkeimmät juhli-
jat jatkoivat vielä sunnuntaiaamun sillikselle 
Uudelle ylioppilastalolle. 

INS-viikonloppu opetti paljon osakunnista ja 
osakuntalaisuudesta, samalla kun sai pitää 
hauskaa. Kun INS seuraavan kerran järjeste-
tään, kannattaa myös savOlaisten olla paikalla.

Sanastoa:

Nasse 
= suojanaamari

Puntit 
= housunlahkeet, 
särmättyinä ulottuvat 
nahkavarsikenkien varren 
yläosaan saakka

Kassu 
= kasarmi

Tetsari 
= taisteluvyö 
leipälaukkuineen, 
lipastaskuineen jne.
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Matka kohti Vekaranjärven seikkailuita alkoi 
10.1. Pasilasta ns. aamujunalla matkustaen. 
Tunnelma oli aluksi odottava ympärillä ole-
vien juniorialokkaiden pölpöttäessä omia haa-
veitaan ja ajatuksiaan inttielämästä. Kouvolas-
sa varuskuntabussiin noustessa hymyt kuiten-
kin hyytyivät ja linja-autoon laskeutunut hiljai-
suus oli aivan erilainen kuin HSL:n busseissa.

Perillä Karjalan prikaatissa alikersantit alkoivat 
viedä alokasta ympäri varuskuntaa jonosta jo-
noon, joissa kyseltiin papereita ja jaettiin peti-
vaatteita, naurettavan suuria lenkkareita, pal-
veluspukuja, tetsarit, kypärä ja muita varustei-
ta omaan kaappiin vietäväksi. Jostain lähialu-
eelta kuuluva tykkien jytinä toi oman värinän-
sä alkuhässäkkään. Kaikki oli melkoisen seka-
vaa ja uutta ekana päivänä, joten oman yksi-
kön tupa kolmosen punkka tuntui kotoisalta 
heti kättelyssä. Tavaroiden noutamisen jäl-
keen loppuilta kului tehokkaasti tupakaverei-
hin tutustuessa ja varusteita vaihdellessa: ”Tar-
vitseeko joku neljäkasit lenkkarit tai S-koon 
alkkareita?”

Paskanhajussa katkonaisesti nukutun yön jäl-
keen koitti paljon puhuttu ensimmäinen herä-
tys: ”Patterissa herätyys! Ovet auki, valot pääl-
le!” Kello oli 6.45, joten ei muuta kun salama-
na ylös sängystä ja vauhdilla punkka kasaan. 
Ympäriltä kuului hiljaista mutinaa, eivi**ua ja 
voivi**ua. Sitten hörppy kenttäpullosta ja vaa-
tetta niskaan. Toisin sanoen ei mitään ihmeel-
listä, vaan asiallisen ripsakka päivän aloitus. 
Tuosta aamusta alkaen kaikki on oikeastaan 
ollut tasapaksua puuhailua sotilaallisten taito-
jen parissa, mikä on terveenä ollessa välillä jo-
pa ihan mukavaa touhua.

Sotilaallisten taitojen opettelu onkin palveluk-
sen peruskauraa, joka toteutetaan useimmi-
ten vaiheittaisen opettelun kautta. Ensin siis 
katsotaan ohjaajan mallisuoritus vaihe kerral-
laan, sen jälkeen jokainen toistaa samat vai-
heet yhdessä ohjaajien kanssa ja lopuksi teh-

dään kokonaissuoritteita itsenäisesti. Muun 
muassa ensiavun anto tajuttomalle, aseen lu-
kon irrottaminen ja tuvan oven avaaminen ja 
sulkeminen ovat yleisiä vaiheittaisharjoittelun 
aiheita. 

Vapaa-aikaa on normaalisti parisen tuntia il- 
lassa, jos mitään erikoisohjelmaa ei ole. Silloin 
lähdetään Sotkuun (eli etelämurteella So-
deen) pitsalle ja lukemaan lehtiä, ehkä Kaarti-
halliin saunomaan sekä soitellaan kotijoukoil-
le. Tosin jos arvomerkit eivät ole hallussa ja 
puntit särmänä, niin silloin pysytään kassulla. 
Vapaa-ajalla kiillotellaan myös kengät ja sär-
mätään pinkoista muumilaaksot pois.

Myös käytännön inttijäynät ovat rattoisa tapa 
viettää aikaa ja kohottaa tuvan ryhmähenkeä. 
Esimerkiksi tupakaverien kehottaminen asioi-
maan johtajatuvassa nasse päässä tuottaa hu-
pia jo toisen alokastoverin kohdalla, kun joh-
tajatuvasta kuuluu huutoa.

Muun muassa asiallisen vinoilun turvin alun 
perin toisilleen tuntematon tupa kolmonen 
onkin yllättävän nopeasti hitsaantunut toimi-
vaksi joukoksi. On ollut melkoinen helpotus 
huomata saaneensa kavereiksi nohevia nuo-
ria jannuja, joiden kanssa tulee toimeen.

Näin jälkikäteen ajatellen kolmen viikon kink-
ku meni kuin siivillä. Tuntuu hassulta istua lo-
mabussissa matkalla kotiin, kun on suureksi 
osaksi ihan pihalla kaikesta, mitä muualla on 
viime aikoina tapahtunut. Varusmiehiä kuljet-
tavassa bussissa on taas hiljaista, mutta tällä 
kertaa siinä on jotain aivan eri kutinaa, kuin 
vajaa kolme viikkoa sitten. Lomille lomps!

Mikko Pitkänen

Kirjoittaja on n:nen vuoden opiskelija ja osa-
kuntalainen, joka suorittaa asepalvelustaan 
Karjalan Prikaatissa.

Patterissa herätyys!
Teksti: Mikko Pitkänen  Piirros: Oskari Wäänänen
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Teksti: Jari Känninen
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Savon vaakunat
Tällä kertaa esittelyssä on kahden 400+ -ikäluokan historiallisen savolaisen pitäjän vaakunat.

Rantasalmi
Eteläsavolainen Rantasalmi perustettiin vuonna 1578 Säämingin ja Juvan pitäjien osis-
ta. Voutihallinnon ajoilta pitäjässä oli kuninkaankartano, ja Turun rauhan jäljiltä Ranta-
salmi oli myös rajapitäjä. Pitäjässä toimi aikanaan myös Ristiinasta siirretty kadettikou-
lu. 

Nykyisin noin 4 000 asukkaan Rantasalmi on vireä matkailupitäjä, sijaitseehan se Sai-
maan rannoilla. Pitäjässä on mm. Linnansaaren kansallispuisto, Linnansaaren luonto-
keskus Oskari ja Savolainen saunamualima. Myös tulipalon jäljiltä uudistettu suuri tiili-
kirkko on näkemisen arvoinen ja kauas näkyvä maamerkki. Rantasalmi on kuuluisa 
myös hirsitaloistaan. 

Vaakunan on suunnitellut yksi ”kolmesta suuresta”, heraldikko Ahti Hammar.  Se vah-
vistettiin käyttöön 1.10.1958. Vaakunan kuvaus kuuluu: ”Kultakentässä musta, aalto-
korkoinen palkki”.  Tämä kuvastaa kahden rannan välistä salmea.
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VAAKUNAT
Rautalampi
Pohjois-Savon lounaisosassa ja Sisä-Savon seutukunnassa sijaitseva Rautalampi viettää tänä 
vuonna juhlavuotta. Tämän entisen emäpitäjän ja seurakunnan perustamisesta on kulunut 450 
vuotta – pitäjä itsenäistyi Sysmästä vuonna 1561 Kustaa Vaasan määräyksestä. Emäpitäjä Rauta-
lampi käsitti alueita entisen Kuopion läänin alueelta Keski-Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle 
saakka, ja siitä muodostettiin myöhemmin 27 kuntaa ja kaupunkia. Emäpitäjän mailta on läh-
detty myös Ruotsin ja Norjan suomalaismetsiin ja aina Amerikkaan saakka, kuten John Morto-
nin isoisä aikoinaan. 

Rautalampi tunnetaan mm. luonnonkauniista maisemistaan ja kulttuurihistoriastaan kartanoi-
neen, ratsastuslukiota tietenkään unohtamatta. Elämyksiä ja ystävyyttä löytyy Sahalan kartanos-
ta, josta myös maineikas Salli-satulatuoli on lähtöisin. 

Myös Rautalammin vaakunan on suunnitellut heraldikko Ahti Hammar. Vaakuna vahvistettiin 
käyttöön 19.3.1959 ja sen kuvaus kuuluu: ”Aaltokoroisesti kahdesti lohkoinen musta-, hopea- ja 
punakenttäinen kilpi; kummassakin värikentässä hopeinen raudanmerkki”. Lohkojen väritys Sa-
von mustalla ja Hämeen punaisella kertoo pitäjän asemasta kahden historiallisen maakunnan 
rajalla.
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YHTEISOSAKUNTALAISUUDESTA
Teksti: Anu Korhonen

Kuva: Ilari Ahola
Piirros: Oskari Wäänänen

Savolainen Osakunta on maailman paras osa-
kunta. Ottaa toki aikansa, että siihen pääsee 
kunnolla sisään. Että oppii tuntemaan kaikki 
ihmiset ja sen Dorfin sieltä Tervikseltä. Mutta 
sitten, kun oma osakunta alkaa olla hallussa, 
kannattaa nostaa katse myös aidan toiselle 
puolelle, toisiin osakuntiin. Ainakin oma osa-
kuntakokemukseni olisi vajaa, jos minulla ei 
olisi tuttuja ja kavereita myös muista osakun-
nista kuin SavOsta.

Yhteisosakuntalainen toiminta on antoisaa sik-
si, että kaikissa osakunnissa on se sama osa-
kuntalainen henki – yhdessä tekemisen mei-
ninki, vastuun kantaminen ja hyvät bileet. Toi-
minnan raamit ja perinteet ovat kaikilla hyvin 
samanlaiset. Kuitenkin jokaisella on omat omi-
naispiirteensä: tilat, kakkosjuhlat, kerhot ja ne 
eriskummalliset ja mahtavat persoonat. Niihin 
kannattaa ehdottomasti tutustua aktiivisin ja 
avoimin mielin. Koskaan ei tiedä, missä osa-
kunnassa uusi ystävä luuraa.

Osakuntatoimintaan on sisäänkirjoitettu lukui-
sia mahdollisuuksia osakuntien väliseen kans-
sakäymiseen. Yksi tyylikkäimmistä tavoista tu-
tustua toiseen osakuntaan on edustaa SavOa 
toisen osakunnan vuosijuhlassa. Jos juhlaan 
uskaltautuu yksin, osakunta sponsoroi koko il-
lalliskortin. Yksin osallistumisessa on sekin hy-
vä puoli, että silloin tulee varmemmin oltua so-
siaalinen uusien ihmisten kanssa. Vuosijuhlissa 
on usein paljon edustajia, joten niissä tutustuu 

helposti myös muihin kuin isäntäosakunnan jä-
seniin. Osakuntalainen sitsikulttuuri on opetta-
nut meidät ottamaan huomioon tuntematto-
matkin vierustoverit. Myös silloin, kun joku 
muu on vierailemassa omassa osakunnassam-
me tai Terviksellä, vai mitä?

Osakunnalla on oma edustaja Osakuntalaises-
sa Unionissa. Unionissa pääsee kokoustamaan 
osakuntapoliitikasta ja järjestelemään yhteiso-
sakuntalaisia tapahtumia kuten Rengastus-bi-
leitä, verenluovutuskilpailuja, Hemmon päivän 
piknikkejä ja ultimatepelejä. Ja on tietenkin 
suotavaa, ettei näitä tapahtumia ainoastaan 
järjestetä, vaan että niihin myös sankoin jou-
koin osallistutaan – vaikkapa  osakuntalaisessa 
ekskuhengessä.

Joka toinen vuosi osakunnista valitaan vaali-
päälliköt, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä mui-
den osakuntien virkaveljien kanssa. Edustajis-
toon valitut istuvat samassa edariryhmässä 
kahden vuoden ajan. Itse olen tutustunut mui-
den osakuntien jäseniin laajimmin juuri HYY-
kuvioiden kautta.

Unionin rinnalla toimii Osakuntien Yhteisval-
tuuskunta. Se on epäpoliittinen organisaatio, 
joka yhdistää suomen- ja ruotsinkieliset osa-
kunnat. OYV järjestää mm. osakuntaviikon 
huhtikuussa sekä avoimet ovet ja osakunta-
suunnistuksen syyskuussa. Kaikki osakunnat 
osallistuvat näiden tapahtumien järjestelyyn. 
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Tarkoituksena on, että osakuntalaiset käyttäisi-
vät hyväksi tilaisuuden tutustua muiden osa-
kuntien toimintaan ja toimijoihin, ja tekisivät 
kivoja asioita yhdessä. 

Osakuntaviikko huipentuu aktivistipäivällisiin 
Bottalla, jolloin superosakuntalaiset pääsevät 
sitsaamaan yhdessä. SavO ja VSO järjestävät 
aktivistipäivällisten silliksen. Toivottavasti siitä 
tulee niin ikimuistoinen, etteivät väsähtäneim-
mätkään juhlijat kykene sitä unohtamaan!

Isompien tapahtumien lisäksi OYV järjestää 
osakuntien jäsenille verkostoitumistilaisuuk-
sia. Niissä esim. toiminnanjohtajat, sihteerit ja 
fuksivastaavat pääsevät tutustumaan toisiinsa 
ja jakamaan kokemuksia viran hoitamisesta. 
Mikään ei estä virkailijoita verkostoitumasta 
myös oma-aloitteisesti: viime vuonna osakun-
tien isännät järjestivät itse yhteisen illanvieton.

Helsinkiläisten osakuntien jäseniin voi tutus-
tua myös ulkomailla. Erityisesti Vårbalenin ai-
kaan Uppsala vilisee suomalaisia osakuntalai-
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sia. Perjantain tervetulositsit vietetään usean 
osakunnan ja heidän vieraidensa kesken, ja 
kaikki osakunnat kokoontuvat lauantaina yh-
teisille jatkojen jatkojen jatkoille. Ruotsissa tu-
tustuu erityisesti esolaisiin ja Nylands Natio-
nin jäseniin, sillä Värmlands Nation on yhtei-
nen ystävyysosakuntamme.

Tilojen puolesta varsinaissuomalaiset ovat 
meitä savOlaisia luonnollisesti lähimpänä. 
Odotan kuraattorin tavoin jännityksellä, kuin-
ka pian länsirannikolle laajennettu avioliitto-
toimisto kantaa hedelmää. SavOlaiset ovat kii-
tettävän ahkeria vierailijoita ESOn Apteekissa. 
Kehoitan kaikkia teitä tutustumaan rohkeasti 
myös salin toisella puolella olevaan Nypole-
niin. Ruotsinkielisten osakuntien Åbo Natio-
nin ja Östra Finlands Nationin jäsenet ymmär-
tävät kyllä mielellään suomea eikä kieliriitoja 
tarvitse pelätä. Karjalaisten ystävienkin kanssa 
voisimme hyvin järjestää yhteistoimintaa 
useammin kuin vain Sarvijuhlan merkeissä ker-
ran vuodessa.

Osakuntien kaikille avoimesta toiminnasta tie-
dotetaan osakuntien yhteisen osakuntaportaa-
lin tapahtumakalenterissa (www.osakunta.fi). 
Suosittelen myös Osakunnat –Nationer -Face-
book-sivua, jossa osakuntatoimintaa päivitel-
lään ahkerasti. Haastan kaikki savOlaiset vuk-
sit ja kiivikset tutustumaan kuluvan vuoden ai-
kana ainakin yhteen uuteen muun osakunnan 
jäseneen!

Anu Korhonen

Kirjoittaja toimii vuonna 2011 Osakuntalaisen 
Yhteisvaltuuskunnan puheenjohtajana ja unel-
moi aurinkoisesta vappusilliksestä, jossa kaik-
kien osakuntien piknik järjestetään toistensa 
vieressä.
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Sano se savoksi! 

Osa 1 :  Tuusniemi
Koonnut: Kiira Happonen
Piirros: Oskari Wäänänen

Tässä uudessa juttusarjassa tutustutaan Savon murteen alueellisiin vivahteisiin, eri alueilla ja 
paikkakunnilla kun on omat sanansa ja sananlaskunsa. 

Ensimmäisenä vuorossa on Koillis-Savossa sijaitseva ja sydänsavolaiseen murrealueeseen kuu-
luva Tuusniemi, joka tunnetaan ”Oekeihen immeisten pitäjänä”. Juttuun on poimittu esimerk-
kejä tuusniemeläisestä kieliperinteestä murresanojen ja sanontojen muodossa. 

Tuusniemi – suomi -sanastoa

arvonj – kuitenkin, kaikitenkin
eistälähtijä – sijalletulija työntekoon
höyräkkä – kiire
huluhovanhovilla – kadoksissa
ijartoo – säästää vähistä varoista jotakin varten
ipattoo – nauraa kimeästi, hirnua
itikanhikj – vilu
jäpiköittee – sanoa vastaan
kasj – kissa
käsjkassara – apulainen työssä
kuhvelj – vanha tai huonokuntoinen
nahturoija – hidas, saamaton ihminen
pökässähännin – innokkaasti (kuin lehmät 
laitumille)
roppikunta – porukka, ihmisryhmä
rutjake – saamaton
suihtiisa pureva – sulkeutunut 
topertoinnuksissa – hyvin väsynyt
turhannuutaja – erikoisen siisti henkilö
untturakaapalla – arvioimalla, mittaamatta
urkonj – täysin, kokonaan
vänttyröijä – viisastella
yrmäkkä – kovasti innostunut
ämöttee – olla vihoissaan
öelyytellä – katsella ympärilleen (ylevästi)
örnöstee – raataa

Sanaston lähde: Oekeihen immeisten 
sanakirja (1982). Kirjasen on julkaissut 
Tuusniemen kulttuurilautakunta ja siihen on 
koottu tuusniemeläistä kieliperinnettä, josta 

osa on jo kadonnutta tai katoamassa olevaa.

Oekeihen immeisten sanakirjan mukaan 
kotieläinten kantoajat muistettiin 
Tuusniemellä seuraavasta hokemasta:

Kasj (kissa) kaks,
koera kolome,
neito neljä ryöhyläinen (sika),
villa (lammas) viis,
lehmä emäntinneen yheksän, 
heporukka vuoskauven.

Entä nukuttaisitko ensi yönä lapsesi 
seuraavan laulun avulla:

Tuleppa uniukko,
näppee silimät lukkoon,
viskoo avvaimet uunin piälle, 
ettei löyvvä kukkaa.

Tässäpä ajatuksia teitittelystä:

Työhän sitä työkin outta, jos vuan työkytellään!

Säätä murehtivaa lohduttanee seuraava:

Ei ilima ikkeesä tuule, eikä eukko vuotta piere.

Juuri alkaneen rakkauden ihanuutta voi 
kuvailla näillä sanoilla:

Mikkään ei ou parempoo kun yön takkaenen 
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tattarjleipä ja vasta kirnuttu voe.

Sinkkuuteen tyytyväinen taas voi vastata 
sukulaisten uteluihin seuraavasti:

Menen naemisiin kun kärpäset märehtii ja sijat 
takaperin puuhun nousoo.

Laittaakohan osakunnan ex-isukki seuraavan 
toteen Vinnin tanssilattialla:

Kaanista katella kun kuavilaisten tanssi.

Ja muista tämä ennen kuin suuntaat 
Tuusniemelle nälkäisenä:

Ei ou syöntijä ennen kunj Juurikkamäessä eikä 
keittoruokoo sielläkään.

Sanontojen lähteet: Oekeihen immeisten 
sanakirja, Selevä pyy – Savon kansan 
sananparsia -kirja. Kiitos myös 
tuusniemeläiselle Lauri Happoselle avusta 
materiaalin kokoamisessa.

Ihmettelitkö, miksi jutussa keskityttiin juuri 
Tuusniemen alueen murteeseen? No, pakko 
myöntää, että piätoemittaja on itekkii 
oekeihen immeisten sukua...

Haluaisitko sinä esitellä oman kotipitäjäsi 
sanastoa ja sanontoja Susj-lehdessä? Ota 
yhteyttä päätoimittajaan!
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Osakuntauutisia

Alkuvuodesta valittiin vielä muuta-
ma virkailija vuodelle 2011:

Vaalipäällikkö: Taru Rouvinen

Lipunkantajat: Heini Arjava ja Riku Salpakari

Varalipunkantajat: 
Tanja Laatikainen ja Emmi Holopainen

Edustaja Osakuntalaiseen Unioniin: 
Antti Kekäläinen

Amiraali: Janne Pasanen

Lista kaikista virkailijoista löytyy osoitteesta 
www.savolainenosakunta.fi  > Virkailijat

Ennakkotietoa kesäpäivistä Virossa

SavO, Indla ja Estica järjestävät yhteiset kesä-
päivät Virossa 19.-21.8. Ajankohta 
kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin, sillä lu-
vassa on ainutlaatuinen viikonloppu uusien 
ja vanhojen ystävien kanssa. Tapahtumaa 
sponsoroidaan osakunnan edesmenneen kun-
niajäsenen Antero Nederströmin muistorahas-
tosta. Antero oli paitsi savOlainen, myös Es-
tican jäsen ja Indlan kunniakavaljeeri. 

Lisätietoja kesäpäivistä saa kuraattori Marjal-
ta, kv-sihteeri Tanjalta ja kesäpäiväkoordinaat-
tori Anu Korhoselta. Tarkempia tietoja kerro-
taan suunnitelmien edetessä.

Vastaanottoajat keväällä 2011: 

Toiminnanjohtaja: maanantaisin klo 16.30-18
Asuntola-asiamies: tiistaisin klo 17.30-19 

Asuntohaku käynnissä 31.3. saakka!

Osakunnan nettisivuille on lisätty Vinnin 
tilakäyttökalenteri, josta voi tarkistaa 

Vinnin varaustilanteen eri päivinä.

www.savolainenosakunta.fi > Ajankohtaista > 
Vinnin tilakalenteri

Jos haluat varata Vinnin esimerkiksi kokousta tai 
harjoituksia varten, ilmoita asiasta 

toiminnanjohtajalle, joka varaa tarvittavat tilat ja 
merkitsee varauksen kalenteriin.






