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Tervehdys, lukijat!

Vuoden ensimmäistä numeroa on 
saatu odottaa. Uusi päätoimittajanne 
istui alkuvuoden Leipzigissa Erasmus-
vaihdossa, ja Saksaan asti Suomen 
asiat kaikuivat vielä varsin kaukaisina. 
Kotiin tultua Susj nousi heti prioriteet-

tilistalla, mutta uutta opittavaa oli paljon. Parempi tehdä 
hutaisematta, toimitus tuumasi, ja niinpä julkaisemistakaan 
ei rutistettu. Pahoittelemme, mutta toivomme, että tulokse-
na on asiallinen Susj.

Saanen esittäytyä: Olen graduaan tekevä viiden-
nen vuoden kielitieteen opiskelija ja ollut osakuntaympy-
röissä mukana kaksi vuotta. Niitä edeltäneet harharetket 
muihin osakuntiin eivät kiinnostane tämän lehden lukijoita. 
Joka tapauksessa sisäistin ajoissa, että suvussani minua on 
edeltänyt neljä polvea SavOlaisia, ja ymmärsin palata juuril-
leni vaikka en itse olekaan asunut Savossa päivän päivää.

Vuoden alku tarkoittaa osakunnassa myös uusia 
virkailijoita. Heitä esittäytyy tässä lehdessä useita, kuraatto-
ri etunenässä. Monet heistä viestittävät – vähän huolestu-
neestikin – yhteisöllisyyden tärkeyttä, joten kannattaa lukea 
tarkkaan, mitä virkailijoillamme on sanottavana. Itse haluan 
tosin vain kehua savolaista osakuntaheimoa. Saksasta läh-
töä helpotti paljon se, että minulla oli hieno ja leppoisa yh-
teisö johon palata, sekä SOLlin sointuisat rivit, joihin livah-
din takaisin heti tuloani seuraavana iltana.

Toiseksi tämän lehden teemaksi näyttää muodos-
tuvan maailmansavolaisuus. Samassa ajassa, jonka itse vie-
tin juurtuneena Koillis-Saksaan, SOLlilaisemme Laura Savo-
lainen ehti kiertää lähes kokonaisen pallonpuoliskon. (Mat-
kapäiväkirja tästä saavutuksesta sivulla 12). Leipzigin kieli-
tieteen luennoilla taas törmäsin riemastuksekseni melane-
sialaiseen kieleen nimeltä savosavo. Maailmanympärimat-
kallamme piipahdamme Savon saarella, joka esitellään si-
vulla 9. 

Opin Leipzigissa toki yhtä ja toista myös luentojen 
ulkopuolella, muun muassa sen, missä Saksan maantieteel-
liset temperamenttirajat kulkevat. Länsisaksalaiset ovat kuu-
lemma varautuneita ja arvostavat aineellista menestystä; 
itäsaksalaisia, erityisesti saksilaisia, puolestaan kuvataan 
lupsakoiksi ja iloisiksi. Tällainen heimotyypittely on tuttua 
myös eräistä toisista, hyvin tuntemistamme maista.

Aurinkoista keväänalkua, elekeehän puahtuko!

Heini
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Osakunnan kuraattori on tärkeä virka, ja sen haltija on monessa mukana. Silti ku-
raattorin työnkuva jää monelle etäiseksi. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Kuraattorin 
pestistä ja omasta taustastaan sai kertoa uusi kuraattori Jaana Auvinen.

Kuraattori nimeltä Jaana Auvinen

Jaana Auvinen on kotoisin Kuopiosta. Jos hänet jostain syystä nähdään uuden Lyseo-ker-
hon iltamassa, se tapahtuu kuitenkin kilpailevan vallan edustajana, sillä kouluvuodet kului-
vat klassillisen lukion penkillä. Mitä yliopistomaailmaan tulee, uudella kuraattorilla on jalan-
sija jo kahdessa kaupungissa, sillä yleisen historian gradu on valmistumassa Turkuun. Tär-
kein on kuitenkin kunnossa: kohta seitsenvuotinen taival Savolaisessa osakunnassa.

Kuraattoreilla on perinteisesti takanaan kunnioitettava osakuntalainen virkaura, 
niin myös Jaanalla. Tähän mennessä hän on ehtinyt toimia musiikkimestarina, vuksimajuri-
na, neuvoston jäsenenä, seniorisihteerinä, maakuntasihteerinä, vuosijuhlamestarina, talak-
kunamestarina ja amiraalina. Viimeksi mainitut juhlamestaruudet mahtuivat yhteen vuo-
teen (”minkä jälkeen se olikin aika lailla siinä”). Erityisen lämpimästi hän muistelee vuksima-
jurisyksyä: ”Sain luotsata peräti viittäkymmentä uutta vuksia.” 

Kurraattorjin työpaikka on K-Raudan taloushallinnossa. Salaisia tai vähemmän sa-
laisia harrastuksia taas ovat elokuvat valtavirrasta poikkeavista maista, kuten Ranskasta, 
Tšekistä ja Serbiasta. Gradukin on valmistumassa puolalaisista työläiselokuvista, ja Helsin-
gissä Jaana opiskelee parhaillaan balttilaisia ja slaavilaisia kieliä. Toinen intohimo on mat-
kustelu tai siitä haaveilu, erityisesti New Yorkiin Yhdysvaltoihin, jonka politiikkaan kiinnos-
tus tarttui jo vaihtovuonna hamassa menneisyydessä.
Tai kuten kuraattori itse summaa harrastuksensa: ”Harrastuksena on kuraattorina olo”. Jo-
hon siis voi mennä viisi iltaa viikossa.

Mitä osakuntalaisen pitäisi tietää kuraattorin työstä?

Kuraattorin viralle on ehkä tyypillisintä se, ettei suurella osalla osakuntalaisista ole paljon-
kaan käsitystä, mitä siihen kuuluu. Tätä saa valottaa nyt viranpitäjä itse.

”Kuraattori on eräänlainen osakuntayhteisön muisti: henkilö joka huolehtii jatku-
vuudesta, niin ettei vanhoja käytäntöjä tarvitse muovata jatkuvasti uudelleen”, Jaana selit-
tää. ”Ja jos toiminnanjohtaja on kuin osakuntaa pyörittävä pääministeri, kuraattori puoles-
taan on ulkosuhteista huolehtiva presidentti.”

Ja itse työtehtävät? Kuraattori edustaa osakuntaa lukemattomissa juhlissa. Hän on 
neuvoston puheenjohtaja ja pitää osakuntalaisia ruodussa johtamalla kunniamerkki- ja ku-
rinpitolautakuntaa. Lisäksi hän istuu Savolaisen osakunnan senioreiden, savolaisten ylioppi-
laiden säätiön ja asuntolatoimikunnan hallituksissa sekä osakuntien välisessä kuraattorikol-
legiossa. Hiljaista, jatkuvaa, tarkkailevaa työtä, johon kuuluu paljon pohtimista ja paljon vi-
siointia.

Kummajainen 
nimeltä 

kuraattoriTeksti: Heini Arjava
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Kuraattorin täytyy siis muovata osakunnan linjaa isompien kysymysten kautta. Jaanan listalla 
on tälle keväälle jo useita. Pitäisi ratkaista kysymys stipendirahaston perustamisesta: voisiko 
hyvän osakuntatyön asettaa palkitsemisessa etusijalle toisin kuin jatko-opintoihin keskitty-
vässä Suomen kulttuurirahastoon kuuluvassa Eero Hämäläisen rahastossa? Sitten on HYY-
politiikka. Kuraattorin mielestä viime vaalien vaali-innostuksessa oli parantamisen varaa, ja 
HYY:stä pitäisi tehdä opiskelijoille muutenkin houkuttelevampi. HYYn talousjaostossa kun 
päätetään esimerkiksi osakunnille jaettavista tuista. 

Ehkä politiikka ei innosta rivijäsentä, koska osakunnalla tuntuu menevän muutenkin 
niin mukavasti? ”Mukavasti tosin menee, mutta täytyy huomata, että suuri joukko aktiiveja 
on lähiaikoina eläköitymässä”, vastaa 
Jaana. ”Tuntuu kohtuuttomalta, että 
koko osakuntaa pitäisi pyörittää 20 
hengen voimalla.”

Kolmas toive olisi osakun-
nan avaaminen entistä kansainväli-
semmäksi. Kuinka rekrytoida ulko-
maisia tutkinto-opiskelijoita, jos osa-
kunnalla ei ole edes englanninkieli-
siä nettisivuja? Tässä välissä kuraatto-
ri kuitenkin huomauttaa, että SavO 
on osakunnista avoimemmasta pääs-
tä. Savolainen henki on avomielisyyt-
tä ja sitoutumista yhteisöllisyyteen, 
ja osakuntaan ovat kaikki olleet ter-
vetulleita. Sitä paitsi esimerkiksi Ter-
vis-kansa on ollut kiitollista yli järjes-
törajojen.

Entä kuraattori itse, mistä 
savolaispiirteestä on ollut eniten 
hyötyä Savosta lähdettyä? Jaana 
miettii, ja päätyy hötkyilemättömyy-
teen. ”Kyllä ne asiat lutviutuu.”
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Olen toiminut osakunnan kuraattorina vuodenvaihteesta lähtien. Tä-
nä lyhyenä aikana olen huomannut, että osakunnan aktiivisimman 
ytimen muodostava aikaansaavien ja innokkaiden opiskelijoiden 
joukko on yllättävän pieni. Kuinka osakunta saisi aktivoitua 270 jä-
sentään toimintaansa mukaan? Ja miksi moni opiskelija kokee osa-
kuntaviran ennemmin rasitteeksi kuin mahdollisuudeksi? Antaahan 
osakunta virkailijoilleen kuitenkin hyvin vapaat kädet toimia ja to-

teuttaa itseään erilaisten virkanimikkeiden alla. Ymmärrettävää toki on, että monella opis-
kelijalla on opintojensa ohella työ, ja aikaa tulee jättää myös muille harrastuksille ja järjes-
tötoiminnalle.

Olisiko yksi tapa houkutella jäseniä osakuntavirkoihin korostamalla osakunnissa 
kertynyttä kokemusta, jota työelämässä arvostetaan? Viime vuonna Osakuntalainen unioni 
järjesti seminaarin Osakunnasta työelämään, jossa viisi entistä osakunta-aktiivia jakoi omia 
kokemuksiaan siitä, millaisia eväitä osakunnassa ja ylioppilaskunnassa toimimisesta on saa-
nut työelämään. Osakunta oli ollut kaikille tilaisuudessa puhuneille tärkeä paikka harjoitel-
la niin omia vuorovaikutustaitojaan kuin vastuunkantamistakin. Kaikki puhujista kokivat 
hyötyneensä osakuntataustastaan myös työelämässä. 

Moni osakuntalainen on siis huomannut hakiessaan ensimmäisiä työpaikkoja, et-
tä osakuntatoiminta lasketaan vain positiiviseksi erottavaksi tekijäksi. Osakuntalaisuus kat-
sotaan kiinnostukseksi yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan, ja osakunnassa toimi-
neelta voi jo odottaa työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Osakunta-
toiminta voidaan katsoa eduksi myös silloin kun varsinaista työkokemusta ei vielä olekaan. 

Nyt keväällä osakunta valitsee jälleen uusia virkailijoita. Tarjolla on syksyn isännän 
ja emännän pesti, tärkeät vuksimajurin ja opintosihteerin virat, talakkunamestarin toimi se-
kä vaalipäällikköjen virat syksyn vaaleihin. Oma toiveeni olisikin, että osakuntalaiset uskal-
taisivat ottaa virkoja rohkeammin ja kehittää omia taitojaan, samoin kuin nähdä ne oppi-
mismahdollisuudet, joita kyseiset virat tarjoavat.

Osakuntatoiminta ei rajoitu vain Suomeen. Osakunnassa toimimalla on mahdollis-
ta muodostaa suhteita niin Ruotsiin kuin Viroon, ja loppukeväästä järjestettävässä Internor-
diskt Studentmötessä ne voi ulottaa myös norjalaisiin ja tanskalaisiin opiskelijajärjestöihin. 
Savolainen Osakunta ja Savolaisen Osakunnan seniorit ovat muodostaneet hiljattain yhtei-
sen kansainvälisten asioiden toimikunnan, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolis-
taa osakuntalaisten ja senioreiden kansainvälistä kanssakäymistä. Toimikunta tulee järjestä-
mään jo keväällä tapahtumia, joten kaikkien kansainvälisitä suhteista kiinnostuneiden osa-
kuntalaisten ja senioreiden kannattaa olla kuulolla! 

Kaikkeen osakuntatoimintaan pääsee helposti mukaan kiipeämällä Vinnille esi-
merkiksi maanantaisin kuuden jälkeen. Nähdään siis osakunnalla yleiskokouksissa, osakun-
tailloissa ja juhlahumussa, joka toivottavasti levittäytyy tänä keväänä myös Senaatintorille 
toukokuussa. 

Iloista kevään odotusta!
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Teksti: Jaana Auvinen

Palopuhetta
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Vuoden vaihduttua vaihtui myös seniorisihteeri, ja lienee paikallaan, että esittelen itseni näin 
ensimmäisellä senioripalstalla. Olen itsekin jo seniori, sillä valmistuin viime kesänä Helsingin 
yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenani tietojenkäsittelytiede. Olin viime vuonna osa-
kuntaneuvostossa ja sitä kautta päädyin vielä seniorisihteeriksi, mikä onkin oikein sopiva vir-
ka tähän osakuntalaisuuden ja senioriuden taitekohtaan. Yhteyden minuun saa parhaiten 
sähköpostitse osoitteella vpvainio@iki.fi.

Sitten senioriyhdistyksen tapahtumiin.

- 20.1. järjestettiin viinipruuvi Helmilässä teemalla "Wein spricht Deutsch". 
    Asiantuntijana toimi Martti Helsilä.
- Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 15.2., ja vuosikokousesitelmän piti musiikki- 
   tieteiden maisteri Pasi Lyytikäinen osakunnan kulttuurityön merkityksestä. 
   Kokous valitsi senioriyhdistyksen hallitukseen Mauno Kososen (puheenjohtaja), 
   Elina Hietalan (varapuheenjohtaja), Marja Halosen, Anni Revon ja Mirja Saaren.
- 18.2. juhlittiin 107-vuotiasta osakuntaa. Vuosijuhlapuheen piti valtiotieteiden toh-
   tori, kansanedustaja Seppo Kääriäinen.

Tämän vuoden tulevia tapahtumia ovat ainakin:

- Senioreiden osakuntailta Vinnillä 19.3. klo 18. Työelämäteemaisessa aivolaavassa
   erityisesti hiljattain valmistuneet seniorit kertovat työurastaan.
- Tutustuminen Ilmailumuseoon Seutulassa 25.4. klo 17.30-19.30, oppaana 
   Lassi Karivalo.
- Helsingin yliopiston vuoden alumnin, Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Petteri 
   Taalaksen luento yliopiston pienessä juhlasalissa 7.5. klo 17. Helsingin yliopiston 
   alumniyhdistys tarjoaa ennen luentoa SavO:n senioreille kuohuviiniä pääraken-
   nuksen lehtisalissa klo 16.30.
- Tervisamiraali on antanut ennakkovaroituksen että Tervis seilataan tänä vuonna 
   torstain ja sunnuntain välisenä yönä 19.-22.7. eli viikolla 29.
- 9.8. klo 19 järjestetään perinteinen retki Suomenlinnan kesäteatteriin, näytelmänä 
  Ryhmäteatterin Peter Pan. Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 27.3. sähköpostiin 
   anni.repo@iki.fi.
- Lisäksi syyskuussa luvassa on viskinmaistelua, lokakuussa keilausta, Talakkunat 
   24.11. ja Annan päivä 9.12.

Viime kesänä Viron Aegviidussa järjestettyjen kesäpäivien innoittamina osakunta ja senio-
riyhdistys ovat perustaneet yhteisen kansainvälisyyden toimikunnan. Senioreita toimikunnas-
sa edustavat sen puheenjohtaja Tapani Laitinen, senioriyhdistyksen hallituksen jäsen Mirja 
Saari sekä Anu Korhonen. Osakuntaa puolestaan edustavat kuraattori Jaana Auvinen, kan-
sainvälisten asioiden sihteeri Riikka Ruuth sekä allekirjoittanut. Toimikunta piti ensimmäisen 
kokouksensa 22.2., ja seuraavaksi olemme yhteydessä osakunnan ruotsalaisiin ja virolaisiin 
ystävyysjärjestöihin.
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Tervehdys seniorit!
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Osakunta on uudistanut nettisivustonsa: osoite on edelleen www.savolainenosakunta.fi ja 
senioriyhdistyksen sivut löytyvät linkin "Sennut" takaa. Keäkkä-Susj-blogi on osoitteessa 
savoseniorit.wordpress.com, ja siihen on koottu kuvia viime kesän Aegviidu-tapahtumasta. 
Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu, ja sähköpostilista jatkaa toimintaansa vanhaan 
malliin. Listalle liittymiseen on ohjeet senioriyhdistyksen nettisivuilla.

Hyvää kevättalvea toivottaen

Ville-Pekka Vainio
Seniorisihteeri 2012
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Esittelyssä

  Savo
Koskematon luonto, ystävälliset ihmiset, leppoisa elämäntyyli: sehän on tie-
tenkin Savo!

Savo on pieni, turhan vähän tunnettu vulkaaninen paratiisi Tyynessä valtameressä, Oseanian 
Melanesiassa. Geopoliittisesti pikkuruinen Savo kuuluu Salomonsaarten valtioon yhtenä sen 
lähes tuhannesta saaresta, ja tarkemmin sen koordinaatit ovat 9°08 eteläistä leveyttä ja 
159°49 itäistä pituutta. Koolla sitä ei juuri ole pilattu, mutta jos savolaiset haluavat kävellä 
kuusikilometrisen saarensa keskustaan, tulee siitä kuitenkin mukava Kuopion torin ja Puijon 
tornin välimatkaa vastaava lenkki.

Moderni kaupankäynti on saavuttanut savolaisetkin tuontiriisisäkeissä kuljetettuna, 
mutta savolaisten omin elinkeino on silti edelleen kaskiviljely. Savolaiset elättävätkin itsensä 
tyytyväisinä saarensa juurilla ja hedelmillä, ja lisäksi perheenisät saattavat joskus hävitä vuo-
den–parin mittaisille kalastusmatkoille. Savo on perinteinen heimoyhteisö, ja savolaisten 
kuuden klaanin päämiehillä on edelleen painava sanansa sanottavana saaren asioihin.

Teksti: Heini Arjava



10

Savolaisesta kansanluonteesta on vaikea sanoa juuta tai jaata suuntaan tai toiseen. Toisaal-
ta heitä kuvataan loputtoman ystävällisiksi ja vieraanvaraisiksi, toisaalta heidän kielestään 
kirjoitettu kielioppi on hälyttävän täynnä esimerkkejä, joissa keihästetään ja syödään ihmi-
siä tai revitään esineitä palasiksi. Savolaiset ovat mitä ilmeisimmin tiukkaa väkeä. Toinen 
mahdollisuus on tietysti, että kielentutkija on ottanut kaikki esimerkkinsä jättiläisistä kerto-
vasta kansansadusta.

Historia ei ole ollut savolaisille yksinomaan paratiisillisen lempeä, vaan välillä siel-
lä on jouduttu tuimienkin taistojen todistajaksi. Yksi Tyynenmeren kuuluisimmista  meritais-
teluista, Guadalcanalin taistelu, tunnetaan myös nimellä Savon saaren tappelu. Syksyllä 
1942 japanilaiset ja amerikkalaiset pommittivat toisiaan ilmasta ja mereltä lähes savolais-
ten rantahiekoilla useiden kuukausien ajan. Mitä savolaiset ajattelivat asiasta, jää hämäräk-
si, mutta jos nuo kaksi suurvaltaa olisivat pää- tyneet nousemaan maihin, voidaan toki olet-
taa että savolaiset olisivat osoittaneet vähintään porrassalmelaista peräänantamattomuut-
ta. Savon ympäripurjehdus jatkoerineen päättyi lopulta japanilaisten kalliilla ostettuun erä-
voittoon, jonka seurauksena kylmeni kynsi jos toinenkin. Lisäksi Savon ympärillä lepää nyt 
enemmän sotalaivojen hylkyjä kuin Pearl Harborissa.

Savolaisten kieli on nimeltään savosavo, ja sitä puhuu suurin osa saaren 2500 
asukkaasta. Niitä joita kielelliset erityispiirteet kiinnostavat, saattaa ilahduttaa, että savosa-
von sanojen taivuttaminen on rikasta ja suffiksipainotteista, kuten suomensukuisissakin kie-



11

lissä. Sitä paitsi savosavolla on vaikeasti 
opittavan kielen maine. 

Oikealla on tekstiesimerkkejä sa-
vosavosta. Suluissa olevat suorat käännök-
set eivät tietenkään kerro mitään savolais-
ten yksinkertaisuudesta vaan ääntäjän su-
rullisesta velvollisuudesta yksinkertaistaa 
kieltä, joka ei istu totuttuihin muotteihin.

Jutun lähteinä on käytetty muun muassa 
Claudia Wegenerin kirjaa A grammar of Sa-
vosavo, a Papuan language of the Solomon 
Islands (2008).

Näytteitä savosavon kielestä. 

Sogheghinyi bo zelo Savola
(heittää-meidät-kaksi mennä hän Savoon)
‘Hän jätti meidät jälkeensä ja lähti Savoon.’

 Aiva kise sua ghora pononye te 
matali
(minun taistelu kilpi vain minä todella haluta)
‘Haluan vain sotakilpeni.’

Lo dalaghunye te rongorongoli teizu
(leijakalastukseni todella kertoa haluan-tehdä)
‘Haluan puhua leijakalastuksesta.’
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Lara – matkaaja
Samba, tango, cha cha cha – nämä ovat olleet sanavarastoni arkea 6-vuotiaasta läh-
tien. Matkani teema, Tour la Dance, saikin ideansa nuoruuden kilpatanssiharrastuk-
sesta. Pitkäaikainen unelmani alkoi, kun pimeänä marraskuisena iltana nousin ko-
neeseen päämääränäni kolme kuukautta maailman toisella puolella, keskellä par-
hainta kesää. Pohjoisen juuristani huolimatta minun on täytynyt olla edellisessä elä-
mässäni brasialainen tanssijatar, niin voimakas on tunnesiteeni latinalaiseen kult-
tuuriin!

Tour la Dance 
    – erään Savolaisen matka tanssien

Australia 
Aurinkoinen ja kuuma Sydney oli täydellinen alku matkalleni. Sain mitä lämpimimmän vas-
taanoton Australiaan muuttaneilta vanhoilta opiskeluystäviltäni. Kengurut ja koalat olivat 
luonnollisesti must see -nähtävyyksiä, mutta pettymyksekseni nukkuivat vierailuni ajan! 
Brisbane vakuutti tunnelmallaan: vanhoja tuttujani oli The National -bändinsä kanssa festa-
rikiertueella, ja pääsin backstagelle nauttimaan loistavista esiintyjistä.

Tanssitunnelmaa Sydneyssä

Teksti: Laura Savolainen
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Uusi-Seelanti
Lampaita, lisää lampaita! Neljä miljoonaa asukasta, 40 miljoonaa lammasta, huhhuh. Maori-
kulttuurin sotahuudot harjoiteltu, upea luonto kuumine lähteineen bongattu. Kaiken kruuna-
si Wellington Phoenix vs. Sydney FC -jalkapallopeli, jossa hurrasimme oululaista kaveriani. 

Argentiina
Intohimo, salaperäisyys ja herkkyys – argentiinalaisen tangon sydän ja sielu. Erityisesti sydä-
meni veivät Buenos Airesin klubeilla järjestettävät tanssi-illat eli milongat. Pihviä ja punavii-
niä, yksityisiä tangotunteja, Argentiinaa parhaimmillaan. Ehdottomasti tulossa takaisin. 

Brasilia
Brasilia oli haaveideni täyttymys, niin tanssin, kauneuden kuin kulttuurinkin puolesta. Paikalli-
set ystäväni veivät minua toinen toistaan upeampiin sambailtoihin, joissa yhdistyi tanssin rie-
mu, kansallinen ylpeys ja kaikenikäiset ihmiset. Uusi vuosi Copacabanan rannalla 2,5 miljoo-
nan juhlijan kanssa David Guettan soittaessa ilmaiskeikan oli elämys vailla vertaa. Eläväinen 
luonteeni pääsi Riossa nauttimaan täysillä tanssin ja musiikin intohimoisimmista rytmeistä ja 
tunteista – viva la fiesta!

Santiago de Chile

Tour la Dance 
    – erään Savolaisen matka tanssien
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Chile
Heti vuodenvaihteen jälkeen matkasin Chileen, jossa kului vain muutama päivä. Santiago 
vaikutti siistiltä ja turvalliselta paikalta, tammikuun alussa +36 C°, uskomattoman kuuma. 
Pienen flunssan takia kaupunkiin tutustuminen jäi vähemmälle, aika kului kerätessä voimia 
ennen lentoa Väli-Amerikkaan. 

Costa Rica
Costa Rican pääkaupunki San José tuntui miljoonakaupunkien jälkeen lähes kylältä. Koulu-
tustaso ja hyvät vientituotteet näkyvät yleisenä hyvinvointina: Costa Rica oli selkeästi edis-
tyksellisempi verrattuna naapurimaihinsa. Ensi kerralla pääkaupungin sijaan ehdottomasti 
rannikolle! 

Nicaragua
Nicaragua, yksi matkani surullisimpia näkyjä. Olin hyvin onnekas päästessäni majoittumaan 
turvallisesti suomalaisen tuttavaperheen luokse. Yleisestä turvattomuudesta maassa ker-
too kodin ympärivuorokautinen aseistettu vartiointi, johon suomalaisen on vaikea tottua. 
Visiittini aikana maassa järjestettiin uudelleenvalitun presidentti Ortegan virkaanastujaiset, 
jokseenkin kaoottinen näky pomminetsijöistä mielenosoittajiin. 

Honduras
Tarkoitukseni oli jatkaa matkaa bussilla Hondurasin läpi ilman pysähdyksiä, kunnes paikalli-
set poliisit päättivät toisin. Keskellä vuoristoja bussimme pysäytettiin ja sain pyynnön astua 
ulos poliisin selvitykseen. Suuri hämmennys, onneksi pysyin rauhallisena. Vieläkään en tie-
dä mitä tapahtui ja miksi. 

El Salvador
Yksi Latinalaisen Amerikan väkivaltaisimpia maita. Kieltämättä olin hieman hermostunut 
kaikesta lukemastani, mutta onneksi mitään ikävää ei tapahtunut. Pääkaupungissa San Sal-
vadorissa ei ollut juurikaan nähtävää, vaikka kaupunki selvästi oli edistyksellisempi kuin mi-
tä odotin. En törmännyt kaduilla ainoaankaan vaaleaihoiseen, tunsinkin välillä itse olevani 
nähtävyys. 

Guatemala
Matkani toinen suosikki Brasilian lisäksi. Maa muistuttaa tietyiltä osiltaan paljon pohjois-
puolellaan sijaitsevaa Meksikoa mutta on hieman maanläheisempi ja turisteille miellyttä-
vämpi. Eteläosassa sijaitseva Antigua on yksi Unescon maailmanperintöön kuuluvista kau-
pungeista, ja tunnelma torilla soittavine puhallinorkestereineen olikin erittäin viehättävä. 
Upeat salsatunnit ja maya-kulttuuri ovat ehdottomasti kokemisen arvoisia.

Belize
Englantia, thank you! Saapuminen Englannin entiseen siirtomaahan Belizeen oli kuin olisi 
tullut toiseen maanosaan: maa muistuttaa väestöltään ja kulttuuriltaan enemmän Afrikkaa 
kuin naapurimaitaan. Caye Chalkerin saari on uskomaton reggae-henkinen paratiisi, kaikki 
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alle kilometrin päässä, rennolla meiningillä.

Meksiko
Meksikossa jälleen, toista kertaa vuoden sisällä. Amerikkalaisten nuorten suosiossa oleva 
Cancun on yksi parhaista juhlimispaikoista maailmassa. Lukuisia tuhansien juhlijoiden klube-
ja illasta toiseen, uskomattomia esiintyjiä, todellinen spring break. Vieressä sijaitseva Isla Mu-
jereksen rauhallinen ja kuvankaunis saari on suosikkipaikkojani, täydellinen vastapaino 
Cancunin hulinalle. Meksikossa on monia upeita pieniä kaupunkeja, mutta suurimman vaiku-
tuksen teki pääkaupunki Meksiko City. Koska se on yksi maailman suurimmista kaupungeis-
ta, kuvittelin sen olevan todella kaoottinen – mutta yllätyinkin positiivisesti sen kauneudesta 
ja monipuolisuudesta. Suosikkitaiteilijani Fridan Kahlon museoksi muutettu kotitalo oli yksi 
kaupungin elämyksistä. 

New York 
New York, New York. Perhee-
ni vanha kotikaupunki, ikui-
nen klassikko. Kylmä ilma pit-
kästä aikaa iski hieman shok-
kina, varsinkin ilman takkia, 
mutta NYC on aina yhtä sy-
kähdyttävä kokemus. Parin 
päivän pikavisiitti, luottokort-
tilaskun perusteella hieman 
liian monta Victoria’s Secretin 
ja Macy’sin ostosta. 

All worth it.

Maya-raunioita Teotihuacanissa
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Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvan Suomenniemen vaakunan on suunnitellut Ahti Ham-
mar. Vaakunassa on hopeapohjalle kuvattu kultainen käki oikealle avautuvassa sinisessä 
kolmiossa. 

Suomenniemen kunnassa asuu 785 ihmistä, ja se onkin Manner-Suomen asukaslu-
vultaan pienin kunta. Suomenniemen naapurikuntia ovat Mäntyharju, Puumala, Ristiina se-
kä Savitaipale. Suomenniemellä on puhdasvetinen Kuolimo-niminen järvi, joka on suojel-
tua Natura-aluetta ja hyvää kalastusaluetta. Myös Saimaa rajaa itäistä osaa kunnasta, mikä 
tarjoaa mahdollisuuksia veneilyyn ja kalastukseen. Suhteellisen pieneen pinta-alaansa näh-
den Suomenniemellä on paljon vapaa-ajan asunto-
ja. Kunnan pohjoisosissa sijaitsevalta Louhtovuorel-
ta on löydetty punamullalla tehtyjä eläimiä ja ihmi-
siä kuvaavia luolamaalauksia, jotka on ajoitettu 
5000 vuoden päähän.

Suomenniemi, Mikkeli ja Ristiina ovat ta-
voittelemassa kuntaliitosta vuodeksi 2013.

V
a
a
k
u
n
a
t

Suomenniemi

Sääminki oli kunta, joka kuului Mikkelin lääniin. Se 
liitettiin 1973 Savonlinnaan, ja pieni osa liitettiin 
myös Punkaharjuun. Samalla syntyi Savonlinna-
Säämingin seurakunta. Alun perin Sääminki erosi 
Juvasta omaksi pitäjäkseen jo vuoden 1477 jäl-
keen. Aikoinaan Sääminkiin ovat kuuluneet Ranta-
salmi, Puumala, Sulkava ja Kerimäki. Säämingissä 
on sijainnut myös tunnettuja kartanoita.

Sääminki
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Suonenjoki
Suonenjoen vaakunan pohjaväri on musta, ja siinä on kaupungin pääelinkeinoa kuvaava 
kultainen mansikanlehti samanvärisen renkaan sisällä. Vaakunan on suunnitellut Gustaf 
von Numers.

Suonenjoki sai kuntaoikeudet vuonna 1870 ja kaupunkioikeudet sata vuotta 
myöhemmin, vuonna 1977. Nykyään Suonenjoella on asukkaita noin 7600. Suonenjoen 
naapureita ovat Kuopio, Leppävirta, Pieksämäki, Rautalampi ja Tervo. Suonenjoki on 
kuuluisa erityisesti mansikoistaan ja jokakesäiset mansikkakarnevaalit keräävätkin tuhan-
sia ihmisiä kokoontumaan paikkakunnalle. Mansikanpoiminnan aikaan Suonenjoelle tu-
lee noin 3000 poimijaa jopa 20 eri maasta. Kunta tuottaa mansikkaa jopa 1,5-2,5 miljoo-
naa kiloa vuodessa. Erilaisten mansikkatapahtumien lisäksi Suonenjoella voi esimerkiksi 
kalastaa ja retkeillä.

Teksti: Jasmin Latva-Koivisto
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Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y:n hallitus kaipasi pa-
lautetta senioritoiminnasta – ja uusia ideoita yhdistyksen 
hyväksi. Modernin tietotekniikan keinoin toteutettiin siis 
vuodenvaihteessa suuri jäsenkysely! Vastausten perusteel-
la seniorit ovat varsin tyytyväisiä yhdistykseensä.

Kyselyyn vastasi 52 jäsentä eli noin neljännes senioriyhdistyksen jäse-
nistöstä. Hallitus ilahtui vastanneiden määrästä, sillä yksittäisistä tapahtumista noin paljon 
osallistujia keräävät vain Annan päivän juhla ja muut isommat kekkerit. 

Kokonaisarvosana yhdistyksen toiminnasta oli hyvä 8+ kouluasteikolla 4–10. Arvo-
sanat vaihtelivat kuutosesta kymppiin.  Vastaajien iät puolestaan vaihtelivat 28 vuodesta 85 
vuoteen; keskivertovastaaja oli vähän alle 57-vuotias. 

Erityisen tyytyväisiä oltiin tiedotukseen ja toiminnan määrään. Ongelmana on toi-
minnan Helsinki-keskeisyys. Moni vastaaja oli kuitenkin valmis järjestämään toimintaa 
omalle kotipaikkakunnalleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kannustammekin kaikkia 
maakunnallisesta senioritoiminnasta innostuvia ottamaan yhteyttä hallitukseen – kenties 
onnistuisimme yhyttämään yhteen esim. Kuopion ja Mikkelin seutujen sennuja?

Minne mennään seuraavaksi?
Suosituimmaksi toimintamuodoksi osoittautuivat erilaiset ekskursiot. Seniorit haluavat tule-
vaisuudessakin yhdessä teatteriin ja muihin kulttuuririentoihin sekä tutustumaan uusiin 
paikkoihin. Hallitukselle saa kernaasti ilmoittautua, jos pystyy järjestämään kanssaseniorei-
ta jonnekin tutustumiskäynnille!

Eikä haittaa, vaikkei heti takaisin tultaisikaan, sillä 19:ää vastaajaa kiinnosti myös 
matkailu senioriseurassa. Nyt vaan miettimään, minne voisimme reissata yhdessä, sillä vii-
me vuosien matkat Uppsalaan ja Viroon (Aegviidun kesäpäivät) ovat jääneet yhteensä 11 
seniorille mieleen kaikkien aikojen parhaana sennutilaisuutena. Muina suosikkitapahtumina 
mainittiin mm. viimesyksyinen vuosijuhla, taannoinen muikkuilta ja senioriristeilyt sekä Ter-
vikset.

Senioreiden kaipuu vesille yllätti hallituksen. Seniorit ovat aikanaan tehneet omia 
risteilyitään ja osallistuneet aina sankoin joukoin Tervikselle. Kyselystä ilmeni, että risteilemi-
nen senioriseurassa maistuisi yhä. Sähköpostilistalla onkin jo etsitty risteilyemäntää tai -
isäntää, ja toivottavasti sellainen löytyy. Silloin täyttyisi monen sennun toive.

Mikä jätetään väliin?
Vähiten innokkuutta löytyi luku- tai lenkkipiireihin, mutta ehkäpä jäsenistöllä on tällaista 
toimintaa muissa merkeissä. Muutenkin vaikuttaa siltä, että pyrkimys järjestää jotain toimin-
taa jokaiselle kuukaudelle on sopiva tahti senioreille. Ajanpuute on nimittäin välimatkan 
ohella toinen merkittävä syy siihen, miksi toimintaan ei ole voinut osallistua. 
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Seniorina 
kelpaa ollaTeksti: Anni Repo
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Lisäksi on yksi asia, mihin yhdistyksen ei tule ryhtyä: toiminnan lakkauttaminen. Tä-
mä mainittiin ylivoimaisesti eniten kysyttäessä, mitä sennujen ei ainakaan kannata tehdä... 
Edessä on siis vähintään yhtä aktiivinen tulevaisuus.

Ei mikä tahansa porukka
Senioriyhdistys on jäsenilleen tärkeä: 35 vastaajalle jäsenyys merkitsee ennen kaikkea savo-
laisuuden ja savOlaisen identiteetin vaalimista, ja vain kahdelle yhdistys on yksi muiden jou-
kossa. Suurin osa vastaajista oli myös päätynyt jäseneksi heti valmistuttuaan, luonnollisena 
jatkeena osakuntalaisuudelleen.

Vastauksista ilmeni sellainen mukava piirre, että senioriyhdistys toimii myös linkki-
nä ystävien välillä: 30 vastaajalle jäsenyys merkitsee ystävien tapaamista, 10 oli päätynyt jäse-
neksikin ystävän houkuttelemana, ja yksi tärkeä tiedotuskanava on, tietenkin, toiset seniorit. 
Kun kerran osakuntalaisuus on yhdistänyt, sama jatkuu senioripuolellakin.

Jäsenkyselyn vastausten joukossa oli joitakin kysymyksiä ja muuten askarruttamaan 
jääneitä asioita. Niitä käsitellään ja apua yritetään antaa sennujen omassa Keäkkä-Susj-blo-
gissa osoitteessa http://savoseniorit.wordpress.com. Käykeehän lukemassa.

Lopuksi seniorihallitus kiittää kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita! Kiitos vastaamiseen 
käyttämästänne ajasta ja monista kommenteista ja ideoistanne. Senioririennoissa tavataan 
vastakin. 

Anni Repo
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Viime syksyn edustajistovaaleista on kulunut kohta jo puoli vuotta, ja vuoden pituisesta 
edustajakaudestanikin on jäljellä enää noin kaksi kolmannesta. Koska en ehtinyt kirjoittaa 
viime Suteen edustajakauteni alkutaipaleesta, tahtoisin tässä jutussa aivan aluksi kiittää 
kaikkia äänestäjiäni ja tukijoitani. Vaaliaiheisen viittauksen jälkeen voinkin siirtyä asiaan ja 
kertoa hieman siitä, mitä edarissa (eli edustajistossa) olemme tehneet ja millaista on olla 
edaattori.  

Virallisesti edustajiston toimikausi alkoi 1.12.2011, ja samalle päivälle sattui sopi-
vasti myös ensimmäinen edustajiston kokous. Sen aikana muun muassa äänestettiin ahke-
rasti ja valittiin HYY:lle uusi hallitus, jossa osakunnatkin ovat mukana.  Ennen ensimmäistä 
kokousta osakuntien pienehkö, mutta yhtenäinen ja mukava edustajistoryhmä oli kuiten-
kin kokoontunut jo useita kertoja. Edaattoreilla oli marraskuun aikana mahdollisuus osallis-
tua myös useisiin koulutuksiin, joissa kerrottiin edustajien toimenkuvasta. Informaatiotul-
vaan näin uutena edaattorina oli aluksi hukkua.

Toisessa edustajiston kokouksessa joulukuun puolessa välissä olo oli jo turvalli-
sempi. Niin kutsutussa budjettiedarissa uusi edustajisto päätti HYY:n kuluvan vuoden ta-
lousarviosta. Vilkkaan ja pitkän kokouksen aikana kiivasta keskustelua herätti erityisesti 
HYY:n kansainvälisten asioiden sihteerin toimen lakkauttaminen – edustajiston äänestyk-
sen tuloksena näin lopulta tapahtui. Kokouksen venyessä HYY:n kunnallisvaalivaikuttami-
seen tähtäävään kaupunkiohjelmaan liittyvä keskustelu siirtyi tammikuun kokoukseen, jos-
sa ohjelmasta päätettiin.

Kaiken kaikkiaan edustajana toimiminen on ollut todella mielenkiintoista vaikka-
kin aikaa vievää. Varsinaisten edustajistokokousten lisäksi ryhmämme pitää kokouksia ja 
valmistautuu edari-istuntoihin unohtamatta sopivaa määrää hauskanpitoa yhdessä tai mui-
den ryhmien kanssa. Esimerkiksi tammikuun alussa osakuntien edustajistoryhmä tutustui 
raveihin Vermossa.  

Vaikka elämme vasta alkukevättä, syksyn tulevien vaalien suunnittelu on pyöräh-
tänyt käyntiin vauhdilla Osakuntalaisen Unionin ja osakuntien edustajistoryhmän yhteis-
työnä. Osakunnat ja SavO kokivat syksyllä hienoisen vaalitappion, joten vaaleihin pitää tä-
nä vuonna panostaa entistä enemmän.  On tärkeää, että HYY:n tiloissa toimivalla yhteisöl-
lämme on myös tulevaisuudessa vähintään yksi edaattori. 

Kevätterveisin,

Antti Kekäläinen
SavO:n edustaja HYY:n edustajistossa
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Toimintaa 
vallan keskiössä
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Savolaisen Osakunnan 107. vuosijuhlaa vietettiin 18.2. Kalastajatorpan tennisklubilla. Tunnel-
ma klubilla oli tiivis ja lämmin, kun savOlaiset, seniorit, ystävyysosakuntalaiset Ruotsista ja Vi-
rosta sekä muut kutsuvieraat istuivat alas viettämään pöytäjuhlista arvokkainta.

Ohjelma alkoi tuoreen kuraattorin tervehdyssanoilla. Jaana-kuraattorj kehotti osa-
kuntalaisia osallistumaan aktiivisesti osakuntatoimintaan ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin vir-
koihin. Seuraavaksi juhlakansaa viihdytti improvisaatioryhmä Elämö, jonka riveissä nähtiin 
myös savOlaisvahvistus Jussi Gustafsson. Improvisaatioteatteria ei ollutkaan ihan äskettäin 
vuosijuhlassa nähty, ja hauskat impropätkät upposivat yleisöön. Juhlan musiikillisesta annista 
vastasi SOL, joka esitti kappaleet Tea for two, Mitä kaikatat kivonen ja Lintu lauleli lehossa, 
joista jälkimmäiset perustuivat Mia Makaroffin Kantelettaren teksteihin. Loppuhuipennukse-
na kuultiin lähes kuoron tavaramerkiksi muodostunut ja aina yhtä sävähdyttävä Kallavesj. 

Juhlapuheen piti kansanedustaja Seppo Kääriäinen, joka on itsekin aikoinaan ollut 
Savolaisen Osakunnan toiminnassa mukana. Puheessa oli monia ajankohtaisia teemoja 
kiusaamisesta terveydenhuoltoon ja alhaisesta äänestysvilkkaudesta Suomen asemaan maa-
ilmalla. Mieleen jäi myös kehotus ottaa rohkeasti vastuuta itsestään, vaikka välillä helpom-
malta tuntuisi heittäytyä yhteiskunnan turvaverkon varaan.

Vuosijuhlia 
  vietettiin 
  perinteisin menoin Teksti: Kiira Happonen

Kuvat: Tanja Laatikainen

Kuraattorj, inspehtori ja vuosijuhlamestari.
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Juhlapuheen jälkeen oli aika jakaa huomionosoitukset. Ahkeria osakuntalaisia 
muistettiin harrastus- ja ansiomerkeillä, joista ensimmäisiä saivat Jani Holopainen, Pauno 
Komulainen, Laura Korhonen, Ville-Pekka Vainio ja Aino Viren  ja jälkimmäisen ainoana Su-
vi Jentze-Korpi. Olipa jaossa myös apurahoja tutkimustyöhön sekä tuopin muodossa an-
nettava tunnustus savo-karjalaisen yhteistyön edistämisestä.  

Kun pöydät oli tyhjennetty ruuasta ja juomasta ja Rückblick laulettu, oli aika siir-
tyä jatkamaan juhlia Vinnille. Keskiyön koittaessa Vinnillä polkaistiin käyntiin akateemiset 
tanssit. Kenties edellisen illan kertausharjoitukset tuottivat tulosta, sillä allekirjoittaneen 
mielestä tanssit näyttivät sujuvan ihan hyvin. Jos yhdeksän tanssin jälkeen ei ollut vielä saa-
nut hikeä pintaan, sen takasi viimeistään aina yhtä vauhdikas Keltaruusu. 

Eivät juhlat toki vielä siihen loppuneet. Kestävimmät juhlivat (lähes) koko yön ja 
suuntasivat aamulla perinteiden mukaisesti Kappeliin ennen sillistä. Silliksellä enemmän tai 
vähemmän väsyneitä juhlijoita viihdytti iki-ihana orkesterimme SOSSu. Iloinen ja energinen 
keikka höystettynä lasillisella skumppaa ja sillisherkuilla oli täydellinen päätös onnistuneel-
le juhlaviikonlopulle. 

Kiitos vuosijuhlamestari Tanja Laatikaiselle ja hänen toimikunnalleen mukavista juhlista!
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Tanssia Vinnillä.

SOL esiintyy.
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Historiallista sanottua:

„Postiluukku kolahti ja sieltä putosi nivaska lehtiä. Ylioppilaat hyväkkäät niitä lähettävät. 
Niissä piireissä on nyt lehtien toimittaminen ja pränttääminen kovassa kurssissa. Niin 
kovassa, että itse yliopistokin pitää oppilailleen lehtimieskursseja. Siinä olisi pieni varoitus 
tarpeen, ettei vaan nuorisolle uskotella, että heistä kursseilla tulee päteviä toimittajia ja 
kynämiehiä. Eikö yliopiston loppututkinto ole kyllin hyvä toimittajan koulu? Miten asia enää 
kursseista paranee? Kommunistit pyrkivät tässä takavuosina järjestämään kirjailijakursseja, 
mutta huonolla tuloksella. Ei, pojat. Jolla on sanomista, kyllä sitä Sana seuraa. Latoja panee 
kyllä pilkut paikalleen huononkin näköiseen tekstiin, jos siinä on elävä henki. Ja jokainen 
faktori neuvoo vasta-alkaville maistereille korehtuurimerkit.

Kun on sanomista, niin kyllä muoto löytyy.
Posti toi taas ylioppilaitten tuotteita. Osakunnat toimittavat ja painattavat lehtiä, 

jotka sitten keväällä kilpailevat. Allekirjoittanutkin joutuu niitä erotuomarina tutkimaan, 
lukemaan siis lehtiä oikein viran puolesta. Usein nuoret toimittajaparat sysäävät niihin 
vanhoja puheita ja muuta paperikoritavaraa, mutta toisinaan sattuu taas iloinen leimaus, niin 
että yksi lehden numero on kuin tulen kieli. Nyt sattui niin. Postista tuli ’Susj’ niminen 
savolaisten ylioppilaitten lehti. ’Osakunnan hännänkannattaja, toimitettu savolaisten vintillä’.”

- Ilmari Turja Uudessa Suomessa 1954

[Toimituksen huomautus:]

Kirjoittaja lisää vielä: ”Sanomme kuitennii että elekäähän ylypistyä savolaiset, pohjalaisilla voi 
olla vielä parempia lehtiä”. Mutta koska tekstin jatko on tästä huolimatta pelkkää Susj-leh-
den eri artikkelien ylistystä, voimme hyvin jättää heiton tällä kertaa huomiotta. 

Lukijan pääteltäväksi saa myös jäädä, mitkä kirjoituksen äänenpainot johtuvat siitä, että Uusi 
Suomi oli kokoomuksen pää-äänenkannattaja.

Sanottua
Koonnut: Heini Arjava
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Maaliskuun yleiskokouksessa sanottua

”Hyvin luisti.”
Vuksitoimikunnan raportti osakunnan vuosijuhlissa lahjaksi saaman pulkan testaamisesta.

”HYY pyytää huomauttaa, että nukkuminen ja avotulen teko osakunnan 
tiloissa on edelleen kielletty.”
Toiminnanjohtaja tiedottaa.

”Lisäisin että siis yöpyminen.”
Ville M. tätä seuranneessa keskustelussa, jossa pohdittiin, onko nukkuminen sinänsä 
kiellettyä.

”Tässä välissä voisi todeta, että ainoa ihminen, jonka virallinen tehtävä on 
valvoa osakunnassa, olen minä.”
Inspi päättää väittelyn.

”Onnittelut valintanne johdosta. Hoitakeehan tointanne vastuullisesti ja 
tarkasti.”
Inspehtori juhlallisesti vastavalituille kokouksen pöytäkirjantarkastajille.

”Avaan tästä eppäilemättä kiihkeäksi kehkeytyvän keskustelun.”
Inspehtori kysymyksestä, voidaanko allekirjoittaa tulevaisuudessa ilmestyvä 
pohjoismaisten ystävyysjärjestöjen yhteinen päätöslauselma.

”Usko Buddhaan ja tottele.”
Kokousväki sai kahvitauolla uusinta tietoa siitä, mikä on koevastausten perusteella 
nykykoululaisten käsitys buddhalaisuuden perusperiaatteista.

”Momentin lakikirjat ovat mystisesti hävinneet jonnekin.”
Miikka T. kohdassa ’Muut asiat’.

”Se loppu nyt.”
Inspi päättäessään historian mahdollisesti lyhyimmän yleiskokouksen kello 18. 40.

[Toimituksen huomautus:]

Maaliskuun kokous ei ollut tälläkään kertaa päätösvaltainen, minkä kaikki paikallaolijat va-
littaen totesivat. Kaikkia osakuntalaisia rohkaistaan korjaamaan tämä harmillinen asiantila 
seuraavassa kokouksessa!
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    Huhtikuun yleiskouksessa 2.4. tehtiin seuraavia 
      virkailijavalintoja.

Opintosihteeri: Silja Ojanen
Talakkunamestari: Suvi Portin
Vaalipäällikkö: Antti Kekäläinen

Toukokuun kokoukseen jäi täytettäväksi viisi virkaa. Tyhjiksi jäivät syksyn isännän ja 
emännän, toisen vaalipäällikön ja vuksimajurin tuolit.

Tällä kertaa kokous oli juuri ja juuri päätösvaltainen.

***
Tapahtumarintamalla juhlakautta täydensi SOLlin perinteinen Kalakukkokaronkka 17.3.






