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Pääkirjoitus

Tätä kirjoittaessani vuosi 2011 vetelee viimeisi-
ään. Graduni on vihdoin valmis vuoden aher-
ruksen jälkeen. Sen myötä myös opiskeluni 
yliopistossa ovat tulleet päätökseen. Ennen 
kuin suuntaan katseeni tulevaan ja uusiin haas-
teisiin, taidan pysähtyä hetkeksi muistelemaan 
näitä kuutta ja puolta yliopisto- ja osakunta-
vuotta. (Niinpä, kaikki eivät valmistu viidessä 
vuodessa...)

Tulin Helsingin yliopistoon ja Savolaiseen Osa-
kuntaan syksyllä 2005. Ihastuin heti erityisesti 
osakunnan pöytäjuhliin – oma pieni ainejärjes-
töni ei vielä tuohon aikaan järjestänyt sitsejä. 
Bileistä ja osakuntailloistakin tykkäsin, ja siitä, 
että osakunnalla näki myös poikia! Ympäristö-
ekonomian vuosikurssillani meitä nimittäin 
aloitti kymmenen tyttöä. Ensimmäisestä osa-
kuntavuodesta jäi hyvin mieleen myös KoKaKe-
Ken Päivä Pizza Raxissa -ekskursio. Pizzauuni 
tosin hajosi kesken päivän, mutta onneksi lap-
puun pystyi keräämään merkintöjä syömällä 
esimerkiksi kanansiipiä ja kananmunia tai juo-
malla litrakaupalla limua, kuten eräät herrat an-
siokkaasti tekivät.  

Osallistuin ensimmäisenä osakuntavuotenani 
sekä Talakkunoihin että vuosijuhlaan. Taisin 
myös viihtyä niissä, sillä siitä lähtien olen osal-
listunut kaikkiin SavOn vuosijuhliin ja kaikkiin 
Talakkunoihinkin yhtä kertaa lukuun ottamat-
ta. En viitsinyt lentää niihin asioikseni Atlantin 
toiselta puolelta.

Vuosista 2006-2007 en hirveästi muista yksi-

tyiskohtia, mutta hauskaa taisi olla silloinkin. 
Ennätin myös toimia muun muassa opintosih-
teerin virassa ja osallistua pelikerho Peliliikkeen 
toimintaan.
Vuonna 2008 minusta tuli osakunnan fuksima-
juri. Olin elementissäni, kun pääsin tutustu-
maan uusiin fukseihin ja tutustuttamaan heitä 
osakuntaan. Vuosi 2008 oli myös siitä merkityk-
sellinen, että se antoi kandityön ja harjoittelu-
paikan muodossa alkusysäyksen 
kiinnostukselleni energia-asioita kohtaan. Sillä 
tiellä ollaan edelleen.

Syksyllä 2009 lähdin vaihtoon Yhdysvaltoihin. 

Menneitä muistellen 
kohti tulevaa

Teksti: Kiira Happonen

Osakuntariemua keväältä 2010.
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Teksti: Marja Halonen
Kuva: Ville Pulkkinen

Nuo neljä kuukautta maissipeltojen keskellä oli-
vat opiskelu-urani antoisinta aikaa. Kivat vaihta-
rimuistot ovat vielä nykyäänkin viikoittain 
mielessä ja siellä solmitut ystävyyssuhteet yhä 
voimissaan – kävin juuri ulkomailla vaihtarika-
vereita tapaamassa. 

2010 aloitin päätoimittajan virassa. Vaikka leh-
denteko ei aina ollut pelkkää ruusuilla tanssi-
mista, valmiin lehden saaminen käsiinsä oli 
joka kerta yhtä palkitsevaa. Sen takia varmaan 
lupauduinkin jatkamaan virassa vielä toisen 
vuoden. 

Kuluneen vuoden olen jo ollut kokonaan töis-
sä, joten opiskelijariennot ovat jääneet hieman 
vähemmälle. Vuosijuhlaa, Tervistä ja Talakkunoi-
ta en kuitenkaan suostunut missaamaan mis-
tään hinnasta. Ja olenhan minä Susj-lehden 
kautta pysynyt vielä kohtuullisen hyvin kiinni 
osakunnan arjessa. 

Kuuden ja puolen osakuntavuoden jälkeen mi-
nusta on kasvanut ihminen, joka rakastaa pii-
mää ja talakkunapuuroa ja osaa parhaat 
sitsilaulut ulkoa vaikka unissaan. No, kai siinä 
ohessa on tullut kehitettyä muitakin taitoja. Ja 
ehkä opittua vähän sitä kuuluisaa vastuun kan-
tamista.

Koska tämä lehti on sekä vuoden 2011 että 

kaksivuotisen päätoimittajakauteni viimeinen, 
on kiitosten esittäminen jälleen paikallaan. 
Isoin kiitos kuuluu viime vuoden tapaan Oskari 
Wäänäselle, joka on taittanut ja kuvittanut leh-
teä. Ilman Oskaria lehden visuaalinen ilme ei 
olisi sellainen kuin nyt –.ja päätoimittajan otsal-
la olisi muutama tuskanhikikarpalo enemmän! 
Kiitos myös Anne Hytöselle juttujen oikolukemi-
sesta. Yhteistyö Oskarin ja Annen kanssa on ol-
lut sujuvaa ja antoisaa, mikä on toivottavasti 
näkynyt myös lopputuloksessa. Kiitoksen ovat 
toki ansainneet myös vakituisten palstojen pitä-
jät sekä kaikki ne innokkaat osakuntalaiset ja 
sennut, jotka ovat oma-aloitteisesti tai minun 
pyynnöstäni kirjoittaneet Suteen.

Seuraajani päätoimittajana vuonna 2012 on 
Heini Arjava. Hänen valintansa päätoimittajan 
virkaan tosin vahvistettaneen vasta tammikuun 
yleiskokouksessa, sillä joulukuun kokous ei ollut 
vähäisen osanottajamäärän vuoksi päätösvaltai-
nen. Viimeiset sanani teille päätoimittajana 
ovatkin, että käykäähän ahkerasti yleiskokouk-
sissa!

Onnea ja menestystä Heinille uudessa tehtäväs-
sään ja kaikkea hyvää Susj-lehden lukijoille! 

Kiira

Kuraattorj
Yhdeksän ja puoli vuotta osakuntaelämää on 
takanapäin, ja edessä toivottavasti vielä enem-
män. Kuraattorin kausi on lähes lopuillaan, ei-
kä nimeäni ensi vuonna löydy osakunnan 
virkailijaluettelosta. Tammikuun alusta alkaen 
en enää pääse Vinnille omalla avaimellani. On-
neksi Susj-lehti kuitenkin tipahtaa minulle pos-
tiluukusta säännöllisin väliajoin, kun olen 
senioriyhdistyksen jäsen. 

Kuraattorikaudellani osakunta koki suuren 

muutoksen, kun Varsinaissuomalainen Osakun-
ta muutti kanssamme samoihin tiloihin. Nyt yh-
teistyö on saatu alulleen, ja osakunnat alkavat 
hiljalleen sopeutua toistensa tapoihin ja toi-
mintakulttuuriin. Yhteistyössä on silti vielä pa-
rannettavaa. Ensi vuonna Vinnillä majailee 
myös Opiskelijakansantanssijat, eli joustavuut-
ta tarvitaan entistä enemmän. Yhteisiä peli-
sääntöjä on luotu laatimalla osakuntien 
yhteinen huoneisto-ohjesääntö ja perustamal-
la SavOn ja VSOn yhteistyöelin. 
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Kuraattorj
Osakuntatilojen supistuminen ei onneksi ole 
vähentänyt oman osakuntamme aktiivista toi-
mintaa. Vinnin käyttöaste on noussut huomat-
tavasti viime vuosina, ja spontaani hengailu on 
ehkä hiukan vähentynyt. Järjestetyn toiminnan 
määrä ja osakunnan jäsenmäärä ovat pysyneet 
viime vuodet ennallaan.

Osakunta on ollut aktiivinen ulkosuhteissaan. 
Vuonna 2010 järjestettiin pohjoismaalaisten 
osakuntien kanssa kolmipäiväinen INS-tapah-
tuma. Tänä vuonna puolestaan vietettiin viikon-
loppu Aegviidussa virolaisten 
ystävyysjärjestöjemme kanssa. Edustamiset ul-
komailla ovat muutenkin ilahduttavasti lisään-
tyneet viime vuosina. 

Osakunnan kokouksissa käy vähän väkeä. Toi-
voisin, että useampi kiinnostuisi osakunnan 
hallinnosta ja vaikuttamisesta osakunnassa. En 
ole kuraattorikaudellani keksinyt tähän haas-
teeseen ratkaisua. Onneksi osakuntaillat ovat 
kuitenkin piristyneet tänä syksynä. Osakuntail-
loissa on ollut aiheita laidasta laitaan, ja ilmei-
sesti aiheet ovat olleet myös osakuntalaisten 
mieleen. Ideoita osakunnan ydintoiminnan vi-
reyttämiseksi otetaan varmasti vastaan.

Savolainen Osakunta on kulttuuriosakunta. 
Meitä savOlaisia tuntuu kiehtovan monenlai-
nen kulttuuri. Ekskursiot kulttuuritapahtumiin 
ovat suosittuja, osakuntaspeksin suunnittelu 
etenee savolaisvoimin ja monet aktiiviset ker-
hommekin ovat kulttuuripainotteisia. Osakun-
nan vanhin kerho, ensi vuonna 80 vuotta 
täyttävä kuoro, toimii edelleenkin erittäin aktii-
visesti. SOL saavutti kesällä Tampereen sävelen 
kuorokatselmuksessa yhden kultaleiman tasok-
kaalla esiintymisellään. Myös erittäin aktiivises-
ti toimiva orkesteri kehittyy jatkuvasti 
säilyttäen silti oikean osakunta-asenteen toi-
minnassaan ja tekemisessään. Aktiivisesti toimi-
vat myös Kokeile kaikkea kerran -kerho, 
Momentti ja Lyseo-kerho. Osakuntaillat eivät 
onnistuisi ilman kerhojamme.

Osakunnan toimintaa pyörittävät virkailijat. On 
ihanaa huomata, että Vinnille jaksavat kiivetä 
yhä uudet aktiivit. Opiskelijoiden työtahti on 
ehkä viime vuosina kiristynyt, tai ainakin opis-
kelijat tuntuvat hieman pelkäävän opintojensa 
viivästymistä. Aikaa vieviin osakuntavirkoihin 
on haasteellista löytää tekijöitä. Osakunnan vi-
rat eivät saa olla niin työläitä, että opinnot ei-
vät sen vuoksi etene. Toisaalta virkoja ei 
myöskään voi pirstaloida kovin pieniksi yksi-
köiksi. Luulen, että moni virka vaikuttaa ensi 
kuulemalta työläämmältä kuin todellisuudessa 
onkaan. Itse en ole vielä löytänyt osakunnasta 
sellaista hommaa, joka olisi estänyt opiskele-
masta tai tekemästä töitä.

Voin siis hyvillä mielin antaa osakunta-avaime-
ni seuraajalleni. Savolainen Osakunta on yhtei-
sö, joka houkuttelee uusia jäseniä joka vuosi. 
Toivotan onnea ja menestystä uudelle kuraat-
torille Jaanalle ja ensi vuoden virkailijoille sekä 
kerhoille!

Marja
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Teksti: Katja Kastarinen
Piirros: Oskari Wäänänen

Sennupalsta

Hei sennut!

Niin vaan on vuosi vierähtänyt, ja tässä sitä kirjoitellaan kauden viimeistä sennupalstaa seniorisih-
teerin virassa. Vuoteen on sisältynyt monia mukavia sennutapahtumia, joista päällimmäisenä mie-
leen muistuvat yhteistyössä virolaisten ystävyysosakuntien kanssa järjestetyt kesäpäivät 
Aegviidussa. Itse en tuolloin reissuun päässyt, mutta kuulemani mukaan tapahtuma oli oikein on-
nistunut. Uusi vuosi tuo tietysti mukanaan uudet kujeet, mutta toivottavasti ensi vuoteenkin kuu-
luu paljon sennujen ja osakunnan yhteisiä tapahtumia. Omalta osaltani kiikarissa häämöttää ensi 
vuonna valmistuminen ja toivottavasti myös työelämään siirtyminen. Sekä tietysti se sennuus!

Vuonna 2012 seniorisihteerin virassa huseeraa itsekin hiljattain sennuuntunut Ville-Pekka Vainio. 
Toivotankin Ville-Pekalle oikein hyvää kautta sennusihteerin virassa ja myös intoa viran kehittämi-
seen. 

Terveisin 

Katja
Sennusihteeri 2011
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Sonkajärvi
Vuonna 1922 perustettu Sonkajärven kunta sijaitsee Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla, ja 
sen läpi kulkevat niin viitostie kuin Iisalmi–Kontiomäki-ratakin. Itse Sonkajärven keskus-
taajama jää näistä hieman sivuun, tutumpi taajama reittiä kulkevalle lienee keskusvanki-
lastaankin kuulu Sukeva. 

”Sonkajärvi on kaunis ja viihtyisä, hyvät palvelut tarjoava asuin- ja lomakunta, jossa yrit-
täjyys, luovuus, osaaminen ja omatoimisuus kukoistavat.” Yrittäjyyden edellytykset para-
nevat laajakaistan levitessä ympäri pitäjän Laajakaista Savoon -hankkeen myötä. 
Suurempaa yrittäjyyttä taas edustaa Finndomon talotehdas. 

Matkailullisesti merkittävimpiä kohteita ovat Jyrkänkosken ruukki, Sonkajärven omasta 
mustasta ja harmaasta kivestä tehty Pyhän toivon kirkko, Kotiseututalo ja sen vieressä 
Kansainvälinen Pullomuseo. Sonkajärvestä puhuttaessa ei tietenkään voi sivuuttaa sitä 
kuuluisinta, eli heinäkuisia Eukonkannon MM-kisoja, joiden ”historian” voi käydä lukaise-
massa osoitteessa http://www.eukonkan-
to.fi/fi/Historiikki.html  

Sonkajärven vaakunan kuvaus kuuluu 
”Mustassa kentässä kultainen myllynratas, 
josta nousee viisi kulta-punaista liekkiä.” 
Vaakunan aiheet ovat peräisin seudun lu-
kuisista vesimyllyistä, joihin myllynratas 
viittaa. Liekit taas muistuttavat mennei-
den aikojen kaskiviljelystä. Vaakunan 
suunnitteli Ahti Hammar, ja se otettiin 
käyttöön 1954. 

Savon vaakunat
Teksti: Jari Känninen
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Sulkava
Myös toinen tällä kertaa esiteltävistä pitäjistä on tunnettu kansainvälisestä tapahtumas-
ta, nimittäin Sulkavan suursouduista, joka lienee maailman suurin soututapahtuma. Kun-
ta mainostaakin itseään aivan oikeutetusti Suomen soutupitäjänä. 

Sulkavan seurakunta on perustettu vuonna 1630 ja varsinainen kunta 1871. Sulkava on 
Saimaan saaristokunta ja osakuntalaisille varsin tuttu kohde myös kesäisiltä Tervahöyryil-
tä. Linnavuori, joka on yksi Suomen arvokkaimmista muinaislinnoista, on toiminut niin 
Tervis-näyttämönä 50. Terviksen myrskyisälle piknikille ja rantaluolien konttaukselle kuin 
vanhan Tervislipun polttopaikkana edesmenneen kunniajäsen Nederströmin muistolle. 

Muita tunnettuja kohteita Sulkavalla ovat Soutustadion, 1790-luvulta peräisin oleva Tela-
kanava ja puutarhamatkailukohde "Orkidearanta" – tämä yksityinen kasvitieteellinen 
puutarha on taatusti näkemisen arvoinen paikka 10 000 orkideansa vuoksi. 

Sulkavan vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers, ja sen kuvaus kuuluu seuraavas-
ti: ”Mustassa kentässä reunasta toiseen ulottuva, hopeinen, yksikaarinen kivisilta, jonka 
saatteena kultaiset männynkävyt, kolme yläpuolella, yksi alapuolella, kannat ylöspäin.” 
Kävyt kuvaavat metsiä ja metsätaloutta, silta vanhaa Savonlinnan tietä. Vaakuna otettiin 
käyttöön 1953. 
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Hoi sinä käetön savolainen! Siellä ne toiset kutovat mattoja, tuunaavat vaatteita ja valavat 
kynttilöitä. Ärsyttääkö? Hykertelevät, miten ihanata on nähdä kättensä jälki ja miten näpertely 
tuottaa iloa ynnä hyötyä. Ja sinä et vaan osaa.

Ei hätää! Tällä kertaa ”Sennuhallituslaisen mietteitä” -palstallamme pureudutaan siihen, miten 
kokea käsillä tekemisen riemua, vaikkei mitään osaisikaan. Susj-lehdessäkin on ilmestynyt toisinaan 
käsityönurkka, mutta siinä oletetaan oudosti, että nykyihminen osaa ommella, parsia, neuloa ja 
mitä näitä nyt onkaan. Mutta nyt ei oleteta mitään, siis mitään. 

1. Väritä värityskirjaa. Koska et osaa piirtää etkä maalata, hanki vihkonen, johon joku on piirtänyt 
kuvat valmiiksi. Sen katseleminen, miten punaisesta värikynästä siirtyy punaista väriä paperiin 
haluamaasi kohtaan synnyttäen kuvaan uutta eloa, voi olla yllättävän terapeuttista. 

2. Laita valokuvat albumiin. Ei digikuvia nettialbumiin vaan paperikuvat oikeaan albumiin. Eikä 
mihinkään muovitaskualbumiin, hupsu, vaan sellaiseen, jossa on tyhjät sivut ja 
silkkipaperivälilehdet. Pääset sommittelemaan, mikä kuva näyttää hyvältä missäkin kohtaa sivua, 
liimailemaan ja, jos intoa riittää, sepittämään kuvatekstejä. 

3. Kirjoita joulukortteihin osoitteet käsin. (Jos tapaat lähettää e-kortteja, tulosta ne, jotta voit 
kokea tämän riemun.) Usein tämä on lisäksi nopeampaa kuin kliinisten osoitetarrojen printtailu. 
Osoitetta raapustaessasi voit ajatella vastaanottajaa – ja mielellään vähän postinlajittelijoita ja -
jakajaakin. Älä siis leikittele kirjoittamalla väärällä käellä. 

4. Leivo. Käettömien suurin huoli leivonnassa tuntuu liittyvän tuotosten ulkonäköön, josta tulee 
”mielenkiintoinen” tai ”persoonallinen”. Mutta et kai oikeasti luule, että lehtien ja nettien kuvat 
valmiista leivonnaisista ovat aitoja, käsittelemättömiä? Kamoon, eihän minkään kakun kuorrutus 
oikeasti voi olla niin sileä? Eihän? 

5. Muovaile. Et tietenkään osaa taiteilla muovailuvahasta mitään lohikäärmeitä tms., mutta se ei 
haittaa, sillä eihän niillä tee mitään. Juju on vahan muljuttaminen käsissä. Tuntuu hauskalta!

6. Tee kortteja. Leikkaat tai revit pahvista palasen, liimaat siihen lehdestä leikkaamasi kuvan ja 
kirjoitat jotain. Jos eli kun näyttää kummalliselta, kerro, että kortit ovat lasten tekemiä. Niin saa 
kaiken anteeksi. Selitys toimii myös kohdissa 1–5.

Anni Repo

Käsityönurkka käettömille
Teksti: Anni Repo
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Suomen sudet

Susi on yksi maamme neljästä suurpedosta. 
Suomessa elävä suden alalaji, harmaasusi, elää 
laajoilla alueilla Aasiassa ja itäisessä Euroopas-
sa. Susi levittäytyi Suomeen jääkauden jälkeen, 
ja se selvisi monia muita suuria lihansyöjiä hä-
vittäneestä sukupuuttoaallosta. Susi menestyi 
hyvin, ja vielä 1800-luvulla Suomen vuosittai-
sen kannan arvellaan olleen melkein 1000 sut-
ta. 

Metsästys ajoi suden lopulta sukupuuttoon ja 
laji oli poissa Suomesta lähes koko 1900-luvun. 
Kanta alkoi vahvistua kunnolla vasta Suomen lii-
tyttyä Euroopan Unioniin. Nyt vuoden 2011 li-
sääntymiskauden jälkeen susia on Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan 
185–205, mutta metsästäjien mielestä määrä 

on suurempi. Molempien arvioiden mukaan 
susia on silti vähemmän kuin saimaannorppia. 
Susi on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalai-
seksi lajiksi ja se on rauhoitettu. 

Viime vuosina susien määrä on pienentynyt 
(vuonna 2008 23 laumaa, 2011 vain 15), johon 
syynä pidetään yleisesti salametsästystä. Susi-
kanta painottuu vieläkin itään, mutta myös län-
sirannikolla elää jo susia. Sudet ovat 
matkanneet uusille alueille itse, eikä niitä ole 
siirtoistutettu. Tähän ei ole ollut tarvetta, sillä 
matka Suomen poikki ei tuota sudelle ongel-
mia. 

Susiseurantaa

RKTL:n tärkein menetelmä suurpetojen kanto-
jen arviointiin on suurpetoyhdyshenkilöiden il-

Kädessäsi olevan lehden nimikkoe-
läin, susi, on myyttinen otus. Vaikka 
nykyään tiedetään, ettei susi ulvo kuuta 
ja ihmissusiakin juoksentelee ainoastaan 
teinielokuvissa, suteen suhtaudutaan monia 
muita eläimiä tunteellisemmin. Selitykseksi tä-
hän suhtautumistapaan on tarjottu muun muassa 
suden ja ihmisen tapojen samankaltaisuutta. Myös ih-
minen metsästi aikoinaan ryhmissä, joissa oli työnjako ja 
arvojärjestys – aivan kuten samoja saaliseläimiä tavoitel-
leella sudella.  

Teksti: Sari Suhonen
Piirrokset: Oskari Wäänänen



moitukset. Kantojen kokoa arvioidaan lisäksi 
muun muassa lumijälkilaskentojen ja massiivis-
ten tarkennettujen jälkilaskentojen avulla. Myös 
pentueiden lukumäärästä voidaan arvioida ko-
ko kannan laajuus – kertomalla susipentueiden 
määrä 10:llä saadaan melko tarkka arvio kaik-
kien susien määrästä. Arvion tarkkuus paranee 
eri menetelmiä käyttämällä. 

Reviirien kokoa ja susien liikkumista RKTL on 
selvittänyt pannoitettujen susien avulla. Susilau-
man reviiri on valtava, keskimäärin 1000 km2. 
On siis selvää, että kannan koon arvioiminen 
on vaikeaa ja johtaa helposti yliarviointiin, kun 
saman lauman jälkiä lasketaan usealla hallinnol-
lisella alueella. Jotta kannanarvio on luotettava, 
täytyy käyttää laadukasta maastoaineistoa sekä 
huomioida suden biologia. 

”Suden hetki”

Sudet ovat erityisen aktiivisia hämärässä ja öi-
sin. Suden ulvonta on kutsu lauman muille jäse-
nille sekä merkki lauman sijainnista muille 
laumoille. Susien ulvontaa voi kuulla erityisesti 
loppukesästä, jolloin pennut opettelevat ulvo-
mista. Susien ulvonta on aktiivisinta iltahämä-
rällä, yöllä sekä onnistuneen saalistuksen 
jälkeen. 

Sudet elävät pareittain tai parin ja sen jälkeläis-
ten muodostamissa laumoissa. Suomessa lau-
maan kuuluu yleensä 2–7 jäsentä. Lauman 

jäsenet voivat liikkua myös erillään toisistaan, 
mikä voi aiheuttaa sekaannusta laumojen mää-
rästä. Lisäksi lauman jäsenten määrä elää koko 
ajan, sillä vanhemmat pennut tekevät vuorol-
laan tilaa nuoremmille pennuille. Laumasta läh-
tenyt nuori susi etsii reviiriä muutamasta 
päivästä jopa puoleentoista vuoteen.

Suomen susien sukusiitosaste on korkea. Vaik-
ka monet laumat elävät puoliksi Venäjän puo-
lella ja puhtaasti suomalaisia laumoja on 
vähän, on geenivirta Venäjältä heikkoa. Oulun 
yliopiston tutkimuksen mukaan Suomesta 
muuttaa Venäjälle enemmän susia kuin toisin 
päin. Suomen susikantaa ei siis voi laskea Venä-
jän populaation varaan. 

Myös Skandinavian susien geeniperimä on sup-
pea, ja susilla onkin havaittu mm. selkärangan 
epämuodostumia. Skandinavian susien geneet-
tinen monimuotoisuus on Suomesta tulevien 
susien varassa, mutta muuttoliikkeen estää ko-
konaan poronhoitoalueella tapahtuva laiton 
metsästys. Myöskään meren jäätä pitkin vaih-
toa ei tapahdu, sillä vaeltavat sudet ovat nuoria 
ja niiden vaellus ajoittuu yleensä keväälle jäi-
den lähdön jälkeiseen aikaan. 

”Suvella on suven luonto”

Sudella on oma tehtävänsä ekosysteemissä. Su-
det esimerkiksi kontrolloivat suurten kasvinsyö-
jien määrää. Britanniassa, josta susi hävitettiin 
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jo lähes 300 vuotta sitten, metsät eivät uudistu 
isokauriiden liikalaidunnuksen takia. Susia on-
kin ehdotettu palautettavaksi Skotlantiin, jotta 
metsät voisivat uudistua ja paikoin myös pala-
ta. Lisäksi kauriskannan pienentyminen hyödyt-
täisi ihmistä, sillä se vähentäisi punkkien ja 
niiden levittämän borreliabakteerin määrää.

Joskus susien vaikutus kasvinsyöjiin voi olla lii-
ankin voimakas. Uhanalainen metsäpeura on 
vähentynyt Kainuussa suden yleistyttyä, vaikka 
joidenkin tutkijoiden mukaan ilves on metsä-
peuralle sutta pahempi uhka. Susi ja metsäpeu-
ra ovat tulleet toimeen jo vuosituhansia, ja 
metsäpeura on sitä mitä se on suden ansioista. 

Miksi metsäpeura näyttää nyt jäävän alakyn-
teen? Helsingin yliopiston metsätieteiden lai-
toksen lehtorin Veli-Matti Väänäsen mukaan 
taustalla on metsien rakennemuutos ja lisäänty-
neet suurpetokannat.
– Koskemattomat metsät ovat metsäpeuralle 
edullisia, mutta hirvelle lähes kelpaamattomia 
ympäristöjä. Hakkuualueet tarjoavat hirville lai-
dunalueita, ja kun nykyään hakkuuaukeita on 
kaikkialla, ei ole enää alueita, missä hirvi ei pär-
jäisi. Metsäpeura sen sijaan menettää hakkui-
den myötä omia laitumiansa, eli jäkäläkankaita. 

Väänäsen mukaan metsäpeura pyrki aikai-
semmin välttämään suden saalistusta pitä-
mällä vasomis- ja talvehtimisalueet 
erillään. Nyt hirviä sekä niitä syöviä susia 
on tasaisemmin Kainuun metsäpeura-
alueilla. Aikaisemmin alhaiset susitiheydet 
eivät pystyneet rajoittamaan runsastuvaa 
peurakantaa. Nyt tiheä hirvikanta mahdol-
listaa korkeammat susitiheydet. 

Susi ja metsäpeura ovat molemmat harvi-
naisia lajeja, mutta nyt niiden hoitotoimet 
ovat konfliktissa.
– Ilman metsästystä susikanta olisi vielä 
runsaampi. Ellei susikantaa rajoiteta peura-
alueilla, olisi se vielä kovempi isku metsä-
peuralle, Väänänen arvioi. Susien suojelua 
olisi tehostettava muualla. 

Saalislajiensa lisäksi susi tappaa keskiko-
koisia petoja, kuten kettuja ja supikoiria. 

Kettujen ja supikoirien alhaiset tiheydet ehkäi-
sevät raivotautiepidemian puhkeamista. Lisäksi 
keskikokoisten petojen väheneminen hyödyt-
tää metsäkanalintuja. 

”Susi syöpi köyhän lapsen, koira kulkevan 
puree”

Susi on suurpeto ja siksi se on potentiaalisesti 
vaarallinen. Yleensä ihmisen ja suden kohtaami-
set ovat harmittomia, mutta joskus ihminen tai 
kotieläin joutuu suden hyökkäyksen kohteeksi. 
Perustellun pelon lisäksi susi on saanut nis-
kaansa huonon maineen tarinoiden ja usko-
musten takia. Esimerkiksi kristillisissä 
kertomuksissa susi on aina paha. 

Suomessa sudet ovat tappaneet ihmisiä viimek-
si 1800-luvulla. Silloin syitä susien erityisen 
aggressiiviselle käyttäytymiselle oli useita. 
1800-luvun lopulla ihminen oli metsästänyt 
metsäpeuran sukupuuttoon ja hirveä uhkasi sa-
ma kohtalo. Poroja lukuun ottamatta muita hir-
vieläimiä ei metsissä ollut, sillä metsäkauris ja 
valkohäntäkauris tulivat Suomeen vasta 1900-
luvun puolenvälin tienoilla. Susille ei siis yksin-
kertaisesti ollut metsässä ravintoa. 

Myös susien epätavallisen käytöksen epäillään 
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vaikuttaneen ihmisuhrien määrään. Raivotauti 
saa sudet menettämään ihmisarkuutensa, ja 
1800-luvulla Suomessa oli sairaita susia. Myös-
kään susien puhdasverisyydestä ei ole tietoa. 
Koirasusilla pelko ihmistä kohtaan voi olla vä-
hentynyt ja hyökkäykset siksi yleisempiä. Ihmi-
sen kimppuun saattoivat käydä lisäksi 
ihmispelon menettäneet karanneet kasvattisu-
det. Kasvattisusia pidettiin, sillä 1800-luvulla 
susista maksettiin tapporahaa. Tapporaha oli 
suurempi aikuisista susista, joten ihmiset otti-
vat suden pentuja kasvatettavakseen. 

Nykyään susien metsästystä perustellaan sillä, 
että sudet säilyttävät sen myötävaikutuksella ih-
misarkuutensa. Osittain susien käytöstä voikin 
säädellä näin, mutta kuten 1800-luvun koke-
muksista voidaan oppia, myös muut tekijät on 
otettava huomioon. Vaikka 1800-luvulla suden 
metsästyspaine oli äärimmäisen kova, ei se es-
tänyt susia tappamasta ihmisiä. 

1800-luvun loppuun verrattuna susilla on nyky-
ään vähemmän syitä hyökätä ihmisen kimp-
puun Suomessa. Susissa ei esimerkiksi ole enää 
raivotautia. Tautia tavataan kyllä itärajan taka-
na, mutta Suomessa sitä pidetään kurissa roko-
tesyöteillä, ja varsinainen epidemia vaatisi 
tiheitä kettu- ja supikantoja. Susilla on metsäs-
sä paljon ravintoa, sillä hirvikanta on vahva ja 
pienempiä hirvieläimiä on paljon. 

Suomessa on sen sijaan edelleen koirasusia. 
Vaikka susien genetiikkaa on tutkittu vasta vä-
hän, Oulun yliopiston tutkimuksessa neljältä su-
delta löydettiin koirien geenejä. Osa näistä 
eläimistä on ollut alfa-eläimiä, eli ne ovat pääs-
seet lisääntymään. Koiraristeymiksi tiedettyjä 
susia on pyritty tappamaan. 

Suomen ja Skandinavian sudet on tutkimuksis-
sa havaittu ihmisaroiksi. RKTL:n aineiston mu-
kaan sudet välttävät ihmisasutusta. Ruotsissa ja 
Norjassa tehdyissä susien lähestymiskokeissa 
sudet pakenivat ihmistä 35–488 metrin päästä. 
Ainoastaan kaksi kertaa pentueellinen emosusi 
lähestyi ihmistä ensin. 

Suden ihmisrohkeutta pidetään yleisesti paha-
na. Tutkijoiden mukaan noin 10 000 vuotta sit-

ten se kuitenkin johti menestyksekkääseen yh-
teistyöhön. Ihmisrohkeista susista kehittyi ihmi-
sen paras ystävä, koira. Venäjällä tehdyissä 
jalostuskokeissa hopeaketuista valittiin suku-
polvien ajan ihmisystävällisempiä. Jo yhdeksän 
sukupolven jälkeen villeistä hopeaketuista ke-
hittyi ihmistä rakastavia, luppakorvaisia, häntää 
heiluttavia ja laikukkaita – aivan kuin koiria. Tut-
kijoiden mukaan samanlainen kehitys lienee ta-
pahtunut aikoinaan myös suden kohdalla. 

Maailmanlaajuisesti suden hyökkäykset ihmistä 
kohtaan johtuvat yleensä rabieksesta, tottumi-
sesta ihmisiin, kiusaamisesta tai paljon muoka-
tusta ympäristöstä. Vuonna 2002 tehdyn 
selvityksen mukaan sudet ovat todistettavasti 
tappaneet Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-
Amerikassa viimeisen 50 vuoden aikana 17 ih-
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mistä. Suurimmassa osassa tapauksia susi oli 
raivotautinen, eli ihminen on voinut kuolla 
pelkkään näykkäisyyn. Vertailun vuoksi, pelkäs-
tään Suomessa koirat ovat tappaneet viimeis-
ten 20 vuoden aikana neljä ihmistä.

”Susi vei”

Kaikki kirjoihin ja kansiin merkityt susien tapot 
eivät ole välttämättä susien tekosia. Aina ei ole 
ollut varmaa, onko metsästä kuolleena löyty-
nyt ihminen joutunut suden tappamaksi, vai 
kuollut johonkin muuhun. Lisäksi aikoinaan 
saatettiin hylätä epätoivottuja tai vammaisia 
lapsia metsään, jossa tapauksessa ”susi vei” oli 
hyväksyttävä kuolinsyy. Joskus epämiellyttävät 
kuolintavat taas saatettiin merkitä kirkonkirjoi-
hin suden tekosina. Keskiajan tietoja lukiessa 
on myös syytä muistaa, että ihmissudet olivat 
todellisuutta ja joskus murhista syytettiinkin 
susia. 

”Sitä susi naura, ku lammas parkku”

Koiria on joutunut suden suuhun Suomessa 
2000-luvulla vuosittain 20–40. Noin puolet ta-
pauksista on sattunut metsässä ja puolet koti-
pihalla. Väänäsen mukaan tilanne on hankala.
– Metsästystilanteessa koiraa on vaikea suoja-
ta. Haukkuvat ja ajavat koirat houkuttelevat 

susia paikalle haukullaan. Sen sijaan en tiedä 
yhdenkään seisovan koiran joutuneen suden 
tappamaksi metsästystilanteessa. Pihassa koi-
ria ei pitäisi pitää ulkona yötä päivää, ellei sit-
ten suden kestävässä häkissä.

Susi tappaa koiria siksi, että se pitää koiraa jo-
ko kilpailijana tai ravintona. Ensimmäisessä ta-
pauksessa asialla ovat reviiriään puolustavat 
laumat ja jälkimmäisessä yleensä yksinäiset su-
det. Useimmissa tapauksissa koiria on kuiten-
kin syöty. Kotieläinten kimppuun käyvät sudet 
ovat usein nuoria ja yksinäisiä. Ilman lauman 
voimaa suden on turvauduttava helppoon saa-
liiseen. 

Aikoinaan maksettiin vain kuolleista susista, 
mutta nykyään hyödynnetään myös eläviä 
susia. Sudet tuovat muiden suurpetojen ohella 
matkailutuloja Itä-Suomeen. Yhdellä petokojul-
la voi käydä vuosittain satoja henkilöitä ihaile-
massa harvinaisia suurpetoja. Harva pääsee 
oikeaa sutta muualla näkemäänkään sen yleis-
tymisestä huolimatta. Sen sijaan susiksi kuvitel-
tuja eläimiä nähdään useammin. 
Pohjois-Savossa on jo tänä talvena ehditty te-
kemään susihavaintoja niin koirista kuin kauriis-
ta.  

Lainauksissa olevat väliotsikot ovat suomalaisia 
sananlaskuja.

Toim. huom.

Olen koko kaksivuotisen päätoimittajakauteni ajan suunnitellut Suteen juttua sudesta. Nyt 
haaveeni vihdoin toteutui, kun biologi-Sari lupautui kyseisen jutun kirjoittamaan. 

Susista on viime aikoina kirjoitettu jonkin verran lehdissä, ihan Hesarissakin. Aiheet ovat 
vanhoja tuttuja: susien tappamat koirat tai muut kotieläimet, salametsästys, susiviha ja eriä-
vät mielipiteet susikannan koosta. Susialueilla asuvien ihmisten huolen ja harmituksen ym-
märtää, mutta tuntuu silti pahalta lukea lisääntyvästä salametsästyksestä. Susi on 
Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, eikä lajin tulevaisuus näytä valoisalta, ellei asen-
teita saada muuttumaan ja ristiriitoihin löydetä rakentavia ratkaisuja. 

Suomi on sen verran suuri ja harvaan asuttu maa, että luulisi tänne sopivan sekä viisi mil-
joonaa ihmistä että muutama sata sutta. Sudet eivät kuulu kylänraitille, kuten Hesari taan-
noin otsikoi yläsavolaisia metsästäjiä lainaten, mutta Suomen luontoon ne kyllä kuuluvat. 

– Kiira Happonen

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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PALOTURVALLISUUDESTA
Pimeinä talvi-iltoina on mukava tunnelmoida 
kynttilänvalossa. Silloin tuskin tulee ensimmäi-
senä mieleen, että palokuolemien tilastohuiput 
ajoittuvat juuri talviajalle. Suomessa kuolee 
vuosittain tulipaloissa lähes 100 ihmistä. 

Sisäasiainministeriön pelastusosaston mukaan 
kuolemaan johtavien tulipalojen yleisin sytty-
missyy on tupakointi. Talvipakkasillakin on siis 
syytä lähteä ulos tupakkatauolle, eikä jäädä 
sauhuttelemaan kotisohvalle. Seuraavaksi ylei-
simpiä syitä ovat tahallinen sytyttäminen, huo-
limattomuus tulenkäytössä ja sähkölaitteet. 
Joka neljännessä tapauksessa syttymissyytä ei 
saada selville.

Kodin paloturvallisuus

Palovaroitin voi pelastaa henkesi. Sen tarkoitus 
on herättää nukkuva huomaamaan tulipalo 
ajoissa ja pelastautumaan. Tarkista viimeistään 
tämän jutun luettuasi, että asuntosi varoitin on 
käyttökunnossa. Lain mukaan jokaisessa asuin-
huoneistossa on oltava toimintakuntoinen pa-
lovaroitin. Opiskelijasoluissa pidetään usein 
huoneiden ovia kiinni, joten olisi hyvinkin järke-
vää sijoittaa palovaroitin jokaiseen makuuhuo-
neeseen. Makuuhuoneessa alkanut palo 
pääsee jo vauhtiin ennen kuin yhteisissä tilois-
sa oleva palovaroitin alkaa hälyttää.

Sinun vastuullasi on huolehtia asuntosi palova-
roittimesta ja sen toimintakunnosta. Varoitin 
tulee kiinnittää keskelle kattoa. Näin savu saa-
vuttaa varoittimen nopeasti ja se hälyttää ajois-
sa. Paristo kannattaa vaihtaa vähintään vuoden 
välein. Palovaroitinta tulisi testata kerran kuu-
kaudessa. Niissä on testinappi, jota painamalla 
varoitin päästää lyhyen varoitusäänen. Jos va-
roitin ei toimi, se kannattaa vaihtaa heti.

Voit omalla toiminnallasi ehkäistä tulipaloja. 
Oli ulkona kuinka kova pakkanen tahansa, ei 
ole järkevää tupakoida sisällä. Myös tuhkaku-
pin tyhjentämisessä kannattaa olla tarkkana, 
jotteivät kytevät tumpit sytytä roskista pala-
maan. 

Kynttilöitä on turvallista polttaa sisällä, kunhan 
muistaa muutaman tärkeän asian. Kynttilät pi-
täisi sijoittaa tukevassa kynttilänjalassa sellai-
seen paikkaan, ettei niiden ympärillä ole 
syttyvää materiaalia kuten verhoja. Jos poltat 
useampaa kynttilää yhtä aikaa, jätä niiden vä-
liin tilaa. Muuten kynttilöiden tulikuuma neste 
saattaa roihahtaa. Umpinaiset lasi- ja posliini-
lyhdyt ja ulkoroihut on tarkoitettu ulkokäyt-
töön, eikä niitä tule polttaa sisätiloissa. 
Kynttilöitä kannattaa polttaa vain huoneessa, 
jossa oleskellaan. Valvomatta jääneet kynttilät 
voivat nopeasti sytyttää tulipalon. 

Kodin sähkölaitteet voivat vioittuessaan aiheut-
taa tulipalon. Säästeliäs opiskelija ei välttämät-
tä viitsi viedä reistailevaa leivänpaahdinta tai 

Teksti: Marja ja Perttu Halonen Piirrokset: Oskari Wäänänen
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televisiota huoltoon. On kuitenkin hyvä muis-
taa, ettei rikkinäinen sähkölaite korjaannu itses-
tään. Laitteet kannattaa myös puhdistaa 
pölystä aina silloin tällöin. Keittiön lieden päällä 
ei pitäisi säilyttää ylimääräistä tavaraa, joka voi 
syttyä palamaan lieden mentyä vahingossa 
päälle.

Tulipalon sattuessa

Tulipalossa tappaa savu. Jos huomaat palon syt-
tyvän, voit yrittää sammuttaa sen esimerkiksi 
sammutuspeitteellä. Jos palo on jo levinnyt, 
poistu paikalta muiden huoneistossa olevien 
kanssa ja sulje ovi perässäsi. Näin rajoitat palon 
leviämistä. Hälytä apua vasta kun olet turvalli-
sessa paikassa.

Kerrostaloissa, myös osakunnan asunnoissa, jo-
kainen huoneisto on oma palo-osastonsa. Kun 
ovet ja ikkunat on suljettu, palo leviää hitaasti 
osastosta toiseen. Suunnitteluperiaatteena on, 
että kaikki palo-osastossa oleva tavara voi pa-
laa loppuun ilman että palo leviää toiseen osas-
toon. Jos viereisessä huoneistossa palaa ja 
savua kulkeutuu rappukäytävään, älä poistu sa-
vuiseen rappuun vaan pidä asuntosi ovi suljet-
tuna ja odota palokuntaa siellä. Sinut voidaan 
pelastaa ikkunan tai parvekkeen kautta. 

On tärkeää muistaa, että soluhuone ei itses-
sään ole palo-osasto, vaan soluhuoneistossa sa-
vu ja tuli voivat edetä vauhdilla. Samaan 
palo-osastoon ei tule jäädä odottelemaan palo-
miehiä paikalle. Jos havaitset soluhuoneistossa 
tulipalon, varoita heti kaikkia kämppiksiäsi.

Vinnin paloturvallisuus

Samat asiat voivat sytyttää tulipalon niin Vinnil-
lä kuin kotonakin. Kynttilöiden polttaminen ja 
tupakointi onkin Vinnillä kiellettyä. Sähkölaittei-
ta siellä kuitenkin on, ja niiden kuntoa kannat-
taa jokaisen seurata. Jos jokin laitteista 
reistailee, ilmoita asiasta osakuntaneuvostolle 
tai osakunnan virkailijalle. 

Siisteys on tärkeä osa paloturvallisuutta. Lieden 
päällä lojuva palava materiaali voi vahingossa 

syttyä palamaan. Lattioille unohtuneet rojut ja 
tavarat saattavat tukkia poistumistien sitä tar-
vittaessa. 

Vinnillä on hädän sattuessa kaksi poistumistie-
tä. Rappukäytävä, jota päivittäin käytämme, on 
ensisijainen poistumistie. Jos sitä kautta ei voi 
poistua esimerkiksi savun takia, salista on hätä-
poistumistie B-rapun kautta ulos rakennukses-
ta. Ison joukon poistuessa on tärkeää muistaa 
rauhallisuus, jotta kaikki pääsevät turvallisesti 
ulos.

Vinniltä löytyy alkusammutusvälineistöä. Jos 
havaitset tulipalon syttyvän, voit yrittää sam-
muttaa sen käsisammuttimella tai sammutus-
peitteellä. Palovaroitinta Vinnillä ei kuitenkaan 
ole, sillä kyseessä ei ole asuinhuoneisto. Tästä 
syystä yöpyminen Vinnillä ei ole sallittua. Tuli-
palon sattuessa nukkuva ei ehdi havahtua vaa-
raan ajoissa.
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Varusseikkailu 2011 
– päätösjakso Teksti ja kuva: Mikko Pitkänen

Piirros: Oskari Wäänänen

Inttiblogi

Niin kävi, että kesän jälkeen tuli syksy varuskun-
nassakin. Kun tutut palvelustoverit palasivat Ve-
karalle ja kuka minnekin, allekirjoittanut muutti 
uusiin ympyröihin Satakunnan Lennostoon 
Pirkkalaan. Mörköpötköjen eli mustien makka-
roiden mustilla vainioilla vihreä baretti vaihtui 
siniseen lätsään, ja samalla murteiden kirjo 

kuihtui kummalliseksi muklautteluksi. Yks tolo-
kun savvoo viäntävä skappari sattui sentään sa-
maan yksikköön.

Vaan tuli siinä samalla monta hyvääkin asiaa. 
Perinteiset varusmiestoimet ovat loppupalve-
luksen aikana vain nimellisessä roolissa, kun 

varsinaiset tehtäväni ovat Eppu 
Normaalin kotipaikkakunnalla Ylö-
järvellä Puolustusvoimien teknilli-
sessä tutkimuslaitoksessa. 
Muutamia marssi- ja ammuntakei-
kauksia lukuunottamatta en ole ol-
lut muiden varusmiesten mukana, 
vaan olen puuhaillut päivät omia 
töitäni PVTT:llä ja illat harrastanut 
suurtehorötväystä lennoston pie-
nessä tukikohtakomppaniassa.

Iltaisin on keksimällä keksitty teke-
mistä, kun lennostosta ei autotta 
ehdi illaksi ihmisten ilmoille. Esi-
merkiksi sudokuja, lenkkipolun 
kiertämistä, aamujen laskemista, 
nettisurffailua, elokuvia ja radion 
kuuntelua on tullut harrastettua 
ihan emänä ja enimmäkseen itsek-
seen, sillä lähes kaikki muut varus-
miehet lähtevät liki joka ilta 
käymään kotonaan, lähiseuduilla 
kun asuvat. Mutta tarkemmin kun 
ajattelee, on oikeastaan ollut ihan 
mukava viettää aikaa omissa olois-
saan tehden ei-mitään-tarpeellista, 
kun omaa aikaa on nykyihmisen 
muutoin kiireiltään vaikea löytää. 
Enpä olisi uskonut, että intissä pää-
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see tällä tavoin rauhoittumaan.

Joskus rauha on tosin päässyt rikkoutumaan, 
esimerkiksi silloin kun 9 kk:n kaverit päättivät 
palveluksensa – kotiutumisen aikoihin meno oli 
kuin Korkeasaaressa ruokinta-aikaan. Tai kun 
kerran rutiinilenkillä ollessani juoksin tietämät-
täni jonkin tärkeän harjoituskohteen läheltä ja 
vastaan tuli vartioryhmä: ”SEIS – TUNNUSSA-
NA!?” ”No, empä tiiä” oli väärä vastaus, jolla lai-
tettiin kaveri nippuun, rautoihin ja 
kuulusteltavaksi, harjoituksen vuoksi.

Varsinaiset tutkimustehtävät ovat olleet ihan 
viksuja hommia. On ollut hyödyllistä ja ihan 
suositeltavaa (vink, inttiä vielä käymättömät lu-
kijat) hankkiutua tutkimuslaitokselle, sillä ko. 
palvelus on a) käytännön työkokemusta ja b) 
seniorivarusmiehelle rento ja mielenkiintoinen 
tapa suorittaa osa asepalveluksesta. Homma 
tietenkin edellyttää jonkin alan sopivaa koulu-
tusta taustalle. Tutkijakokelaiden arkea valottaa 
Sujen lisäksi myös Ruotuväki julkaisemallaan 
haastattelulla (Tutkijakokelas ei laske aamuja, 
Ruotuväki 18/2011, s.10, Sakari Nuuttila).

Näin kun intti käy ehtoopuolta, voisi kysyä it-
seltään, että kannattiko? Olisihan sitä voinut 
järjestää itsensä sivariksi vaikkapa tutulle työ-
nantajalle ja kenties edistää opintoja siinä 
ohessa – parhaassa tapauksessa kotoa käsin. 
Mutta eipä noilla opinnoilla niin tavaton kiire 
ole. Raha-asioita ei ole tarvinnut murehtia vuo-
teen ja töitä ei tasan ole tarvinnut tuoda kotiin 
vapaa-ajalleen. Ja on intissä varmasti jotain op-
pinutkin ihmisten kanssakäymisestä ja omasta 
itsestään. Ennen kaikkea vuoden palvelus on ol-
lut hieno irtiotto ja mahdollisuus katsella arki-
asioitaan ulkopuolelta käsin.

Alkustressi heti palvelukseen astumisen jälkeen 
oli ehkä pahinta, kun sitä ei heti osannut myön-
tää itselleen. Myöhemmin on pari kertaa on 
harmittanut muutamien ihmisten surkea asen-
nevamma,   jonka mukaan inttiin ei suhtauduta 
arkijärjellä, vaan mennään asenteella ”vali-vali, 
en viitsi, koska intti”. Aina on ollut mukavam-
paa, kun kaikki ovat tehneet oman osansa kun-
nolla, vaikka sitten mörköpötkö otsassa. Noin 

kokonaisuutena on kuitenkin sanottava, että 
kyllä vaan tästäkin hommasta plussan puolelle 
jäätiin.

Mutta hei, kuulin vähän sellasta juttua, että jäl-
jellä olisi enää kymmenisen herätystä sinivalko-
ruutuiselta punkalta! Aika vähän! Kättä lippaan 
ja täältä tähän!

Mikko Pitkänen
Kirjoittaja on n:nännen vuoden opiskelija ja osa-
kuntalainen, joka suorittaa asepalvelustaan Sa-
takunnan lennostossa.



1 9

VIRKAILIJAVALINTOJA VUODELLE 2012

Kuraattori: Jaana Auvinen
Sihteeri: Riina Puttonen
Neuvokset: Tomi Lappalainen, Annamari Oittinen, Tatu Giordani ja Anni Komulainen
Tilintarkastajat: Ville Meriläinen, varalla Jussi Karttunen

Heli Mönttinen, varalla Pyry Kettunen
Tietotekniikkasihteeri: Ville Pulkkinen
Maakuntasihteeri: Jasmin Latva-Koivisto
Kansainvälisten asioiden sihteeri: Riikka Ruuth
Kulttuurisihteeri: Veera Argillander
Ympäristövastaava: Emmi Halonen
Urheiluohjaaja: Tanja Laatikainen
Kappalainen: Suvi Portin
Seniorisihteeri: Ville-Pekka Vainio
Laulunjohtaja: Aino Viren
Varalaulunjohtajat: Laura Korhonen ja Suvi Portin
Valokuvaajat: Sami Rönkä ja Markus Laiho
Varalipunkantajat: Sami Rönkä ja Emmi Halonen
Apuemännät: Iina Ruuskanen, Marianne Gråsten, Marita Kettunen, Hannariikka Laitinen, 
Anniina Leskelä ja Emmi Halonen
Apuisännät: Sami Rönkä, Markus Laiho, Suvi Portin ja Antti Ruuskanen
Vuosijuhlamestari: Tanja Laatikainen
Amiraali: Katja Kastarinen
Edustaja Osakuntien yhteisvaltuuskuntaan: Riikka Ruuth
Varaedustaja Osakuntien yhteisvaltuuskuntaan: Riina Puttonen
Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2012-2014:
Suvi Jentze-Korpi, Anni Komulainen, Antti Kekäläinen ja Tatu Giordani

OSAKUNTA-
UUTISET:

Koonnut: Kiira Happonen
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Seuraavat virkailijavalinnat vahvistetaan vasta tammikuun yleiskokouksessa, koska 
joulukuun kokous ei ollut päätösvaltainen:

Isäntä (kevät 2012): Sami Rönkä

Päätoimittaja: Heini Arjava

Huvipäällikkö: Saara Argillander

Urheiluohjaajat: Will Sillitoe ja Anne Väänänen

Lipunkantajat: Miikka Timonen ja Perttu Brännare

Musiikkimestarit: Riina Puttonen ja Annamari Oittinen

Edustaja Osakuntalaiseen Unioniin: Miikka Timonen

Historioitsijan vaali käydään vasta tammikuun kokouksessa, ja emäntää ja vaalipäälliköitä 
etsitään edelleen. Toivottavasti nämä tärkeät virat saadaan täytettyä pian, ettei osakunta 
jää ilman sitsimuonaa, kokouspullaa ja edaripaikkaa. 

Tässä oli lueteltu vain vuodelle 2012 valitut uudet virkailijat. Lista kaikista osakunnan 
virkailijoista löytyy osakunnan nettisivuilta. 

TULEVIA OSAKUNTATAPAHTUMIA

Osakunnan kokous ma 16.1.2012

Virkailijanvaihtokaronkka la 21.12.2012

Virkailijakoulutus ma 23.1.2012

Vuksipäivälliset la 4.2.2012

Muistakaa seurata savo-tiedotusta ja osakunnan sähköistä tapahtumakalenteria osoitteessa
www.savolainenosakunta.fi  > Ajankohtaista > Osakunnan tapahtumat

Toiminnanjohtajan ja asuntola-asiamiehen vastaanotot jatkuvat keväällä entiseen malliin.

---------------------------------

Muista päivittää osoitetietosi!

Jos osoitteesi muuttuu, muista päivittää uudet osoitetiedot osakunnan jäsenrekisteriin! 
Yhteystiedot voi päivittää sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osakunnan nettisivuilta. Kun 
osoitetietosi ovat ajan tasalla, myös Susj-lehti löytää oikeaan osoitteeseen. 

www.savolainenosakunta.fi
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Kutsu Savolaisen Osakunnan 
Laulajien vuosijuhlaan

SOL juhlii 80-vuotista taivaltaan lauantaina 21. 
huhtikuuta 2011. Tuolloin Vanhalla Ylioppilastalolla 
juhlitaan päivällä juhlakonsertin (klo 15) ja illalla 
vuosijuhlan merkeissä. Varatkaa siis jo nyt päivä 

kalentereistanne juhlahumulle! Ilmoittautumisohjeet sekä 
tarkempaa tietoa lähempänä juhlapäivää. Lisätietoja saa 

vuosijuhlamestareilta Outilta 
(outi.temmes@gmail.com/040-7618529) tai Katalta 
(katriina.kalliomaki@gmail.com/050-4099270). 

Kutsu Savolaisen Osakunnan 107. vuosijuhlaan
Savolaisen Osakunnan 107-vuotisjuhlaa 

vietetään lauantaina 18.2.2012 
Kalastajatorpan tennisklubilla (Kärkitie 4). 

Juhla aloitetaan klo 18 cocktail-
tilaisuudella, ja varsinainen pöytäjuhla 

alkaa klo 19. Vuosijuhlamestarina toimii 
Tanja Laatikainen. Lisätietoa juhlasta ja 

ilmoittautumisesta on tulossa pian, 
seuratkaa siis savo-tiedotusta.
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ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
Teksti: Kiira Happonen

Sammuta valot huoneesta lähtiessäsi. Älä jä-
tä televisiota, tietokonetta tai digiboksia val-
miustilaan, vaan sammuta niistä virta. Ota 
laturi pois seinästä kun puhelin on latautu-
nut. Energiankäytön tehostamisesta ja pääs-
töjen vähentämisestä puhutaan entistä 
enemmän, ja edellisen kaltaiset vinkit ja neu-
vot ovat varmasti kaikille tuttuja. Susj-lehti 
haluaa haastaa lukijansa mukaan energian-
säästötalkoisiin esittelemällä lisää hyödyllisiä 
energiansäästöneuvoja. Pienilläkin arjen 
teoilla ja valinnoilla on merkitystä, ja sekä 
kukkaro että ympäristö kiittävät.

Tiesitkö, että noin kaksi kolmasosaa kodin 
energiankäytöstä kuluu lämmitykseen ja lämpimään 

käyttöveteen? Vuotuisesta lämmön käytöstä 
lämmityksen osuus on noin 70%  ja lämpimän 

käyttöveden noin 30%. Laskemalla huonelämpötilaa 
yhdellä asteella voi säästää 5% 

 lämmityskustannuksissa. Suositeltava huonelämpötila 
on 20-22 °C, makuuhuoneessa voi hyvin olla pari astetta 

viileämpääkin.

P
ienennä huoneläm

pötilaa 
pid

em
m

än poissaolon ajaksi. 

Tuuleta 
tarvittaessa 
tehokkaasti 
ristivedolla. 

Lämmityskaudella 
tuuletusikkunaa ei 

tulisi jättää 
pitkäksi aikaa 

auki. Pese pyykätessä täysiä 
koneellisia ja suosi matalia 
lämpötiloja, mikäli vaatteiden 
pesuohje sen mahdollistaa. 
Pyykinpesussa juuri veden 
kuumentaminen kuluttaa eniten 
sähköä. 

Kannattaisiko vaihtaa 
kannettavaan? Kun uuden 
tietokoneen hankinta tulee 
ajankohtaiseksi, harkitse 

kannettavaa. Ne kuluttavat 
sähköä moninkertaisesti 

pöytäkonetta vähemmän. 
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Säästä 
ammekylpy 

hemmotteluhetkiin 
- siihen kuluu noin vii-

si kertaa enemmän 
vettä kuin suih-

kuun. 

Kun 
peset 
astioita 
käsin, älä 
juoksuta vettä 

jatkuvasti. 

Sama sääntö pätee 
tietysti esimerkiksi 
hampaiden ja hiusten 

pesuun. 

Vältä huurteen kertymistä 
jääkaappiin ja pakasti-
meen. Paksu huurreker-
ros lisää energian- 
kulutusta. 

Pakastin kannattaa sulattaa 
säännöllisesti kerran vuo-
dessa, tai kun huurreker-
ros on noin sentin 
paksuinen. Muista myös 
jättää kylmälaitteiden ym-
pärille riittävästi ilman-
kiertotilaa.

Vanhat, elinkaarensa päässä olevat 
kodinkoneet kannattaa vaihtaa uusiin. 
Uusien kodinkoneiden energiankulutus 

on usein huomattavasti vanhoja 
pienempi. Parhaaseen enegialuokkaan 
kuuluvaan koneeseen satsaaminen 
maksaa itsensä takaisin pienempinä 

käyttökustannuksina. 

Jos ajat autoa, muista taloudellinen ajotapa! Välttämällä turhia 
kaasutuksia ja jarrutuksia sekä pitämällä nopeuden sallituissa rajoissa voi 
säästää useita prosentteja polttoainekuluissa. 

Lähteet: 
Helsingin Energia, Motiva






