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Kannen kuva: Martti Ruutu johtamassa SOLlia Sulkava lla 
1962. (Unto Koistinen)
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Se on vanhemp i kuin Terva-
höyryristeily (60 v.). Se on 
vanhemp i kuin Susj (66 v.). Se 
matkaa ilo isesti maakunnissa 
kuten ensimmäinen ja so ittaa 
suutaan kuten jälkimmäinen. 
Siitä lähtee enemmän ääntä 
kuin edellisistä yhteensä, ja 

monien m ielestä myös paremp itaso ista. M ikä se 
on?

 Se on SOL, 80 vuotta, ja tänä vuonna 
vietettävän juhlavuoden kunniaksi myös Susj 
nuuski Martti Ruudun perustaman kuoron tausto-
ja tavallista tarkemm in. Sisäsivuilla luetaan kuoroa-
nekdootteja yli viidenkymmenen vuoden takaa, ju-
tutetaan sen nykypäivää (Dani) ja nähdään, saiko 
SOLlin kevään juhlakonsertti Susj-arvostelijalta 
murskakritiikin vai ei. Tämä lehti on siis hyvällä 
syyllä teemanumero, mutta lukijan ei silti p idä pe-
lästymän ja selaaman suoraan takasivun maanmai-
nioon murrepakinaan. Monenlaista luettavaa löy-
tyy tälläkin kertaa.

Musiikki herättää suuria tunteita, mutta 
hyvä kuoroelämä koostuu aina myös kokemuksis-
ta musiikillisen sfäärin ulkopuo lella. Palaan Leipzi-
g iin, jossa laulo in viime syksynä sikäläisen yliop is-
tokuoron kanssa Bachin omassa Tuomas-kirkossa. 
Joku potkaisi vesipulloni ko listen alas kirkon rap-
pusia juuri ennen h-mo llimessun Sanctus-osan al-
kua – juuri kyseinen osa on tarko itus alo ittaa kor-
kealta, kovaa ja ennen kaikkea hartaasti. David-
johtajamme ilme muuttui enkelimäisestä murhaa-
vaksi, mutta lähellä o levasta Bachin haudasta ei 
kuulunut merkkejä närkästyksestä. Ehkä sielläkin 
o ltiin sitä m ieltä, että kunnon op iskelijakuoro ilus-
sa kommellukset kuuluvat kuvaan. Ja sama pätee 
tietysti osakuntaelämään.

Kunnianarvo isten instituutiovanhusten 
rinnalla ei saa unohtaa osakunnan kasvavaa 
musiikkiperinnettä. Täytyy siis noteerata, että oma 
so itanno llinen seuramme SOSSu juhli jo itakin viik-
ko ja sitten reipasta seitsemän vuoden ikää ja en-
simmäisen levynsä julkistam ista. Tuohon saavutuk-
seen SOLliltakin meni 60 vuotta.

Paestetta ja räntöö sop ivassa suhteessa toevottaa

Heini

Kuulokuvia
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Keväällä kuraattorin kalenteri täyttyy helposti juhlista. Helm i- ja huh-
tikuun viikonloppuihin mahtuu lukuisia vuosijuhlia, karonkkia ja illal-
lisia, jo issa kuraattori edustaa osakuntaa ja pääsee samalla kurkista-
maan to isten osakuntien ja järjestö jen juhlaperinteisiin. Osakunnan 
edustam inen ei kuitenkaan o le vain kuraattorin tai neuvoston jäsen-
ten tehtävä. Sihteeri ilmo ittaa osakunnan sähköpostilistalla tulleet 
juhlakutsut, ja jokainen osakuntalainen saa lähteä edustamaan osa-
kuntaa vaikka oman ainejärjestönsä vuosijuhlaan. Ehkä kävijä ei en-

simmäisellä kerralla vielä tiedä, että useissa osakunnissa teinilaulu on se illan viimeinen lau-
lu tai m itä ihmettä ruotsinkielisissä osakunnissa lauletaan puheiden päätteeksi, mutta osal-
listumalla opp ii. 

Vierailemalla muissa osakunnissa tai vaikka ystävyysosakuntien luona Ruotsissa 
tai Virossa saa myös hyviä ideo ita oman osakunnan to im innan kehittäm iseen. Samalla op-
p ii arvostamaan oman osakunnan perinteitä ja tapo ja aivan uudella tavalla. Juhlissa edusta-
m inen on myös hyvä tapa tutustua to isten osakuntien aktiiveihin, m inkä jälkeen on hel-
pomp i lähteä mukaan yhteisosakuntalaisiin tempauksiin ja tapahtum iin, jo ita järjestetään 
lukuvuoden aikana. Kun monen osakunnan aktiivit lyöttäytyvät yhteen, syntyy ideo ita, jo i-
den päätep isteenä vo i o lla vaikka massiiviset sitsit Senaatintorilla! 

Osakuntalaisuus on parhaimm illaan po ikkitieteellistä, mutta myös yhteisosakunta-

K
u
r
a
a
t
t
o
r
j

Teksti: Jaana Auvinen

Vihreimmät 
ystävät löytyvät 
aidan takaa

Suomalaiset kuraattorit Ruotsissa Internord iska Studentmötessä. SavOn kurraattorj neljäs o ikealta.
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Teksti: Ville-Pekka Vainio
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(Työ)elämää on 
myös opiskelun jälkeen

Näihin aiko ihin eletään jo alkukesää – o ikein hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Osakunta ja senioriyhd istys järjestivät 19.3. yhteisessä osakuntaillassaan työelämäaiheisen ai-
vo laavan Vinnillä. Osakuntaillassa äskettäin valm istuneet seniorit ja työelämään siirtyneet 
osakuntalaiset kerto ivat työstään. Tässä lyhyesti puhujista ja heidän ammateistaan.

Elina H ie tala , arkkitehti 
Erityisesti kuulijalle jäi m ieleen, että Elina saa tehdä monipuo lisesti sekä sisustusarkkitehd in 
että varsinaisen arkkitehd in työtä to im istossaan Helsing in keskustassa. Elina myös mainitsi 
op iskelleensa Kuop ion Savonia-ammattikorkeakoulussa jonkin aikaa ennen arkkitehtiop into-
ja ja kerto i, että TeKun opeista o li o llut hyötyä myös Otaniemessä.

Kiira Happonen , H elsingin Energia
Kiira valm istui äskettäin pääaineenaan ympäristöekonom ia. Hänen työnkuvaansa kuuluu 
energ ianhankinnan suunnittelua ja tuotannon optimo intia sekä erilaisia b iopo lttoaineisiin 
liittyviä tehtäviä. Kukaan osallistujista ei tiennyt Kiiran ammatista ennestään m itään, 
mutta työ kuulosti erittäin m ielenkiinto iselta, koska se koskettaa monen arkipäivää.

laisuutta. Väittäisin, että meille kaikille osakunta-aktiiveille on yhteistä se, että o lemme ylpei-
tä omasta maakunnastamme ja juuristamme ja haluamme o lla aktiivisesti mukana op iskeli-
jaelämässä. M ielestäni tämä kevät saa hienon päätöksen Senaatintorin suursitseillä, jo ihin 
kaikki osakunnat tuovat oman pöytänsä muiden op iskelijajärjestö jen rinnalle. 

Tämän lisäksi, ed istääkseen yhteisosakuntalaista to im intaa, Itä-Suomen osakuntien 
aktiivit ovat päättäneet järjestää elokuussa uuden lukuvuoden aluksi yhteiset kesäjuhlat. Sa-
vO yhdessä KyO :n, KO :n, W iO :n ja ÖFN :n kanssa haluaa vahvistaa suhteellisten p ienten osa-
kuntiemme yhteistyötä ja alo ittaa ehkä jopa uuden perinteen. Viiden osakunnan vo im in jär-
jestämme elokuun viimeiseksi viikonlopuksi no in 120 hengen kesäjuhlat, jo issa luomme uut-
ta yhteishenkeä ja ed istämme eri osakuntien kanssakäym istä riemukkaiden juhlien merkeis-
sä. Seuraa siis kesälläkin osakunnan nettisivuja ja sähköpostilistaa, niin pääset osallistumaan 
syksyn alo itusjuhliin!

To ivotan kaikille osakuntalaisille aurinko ista kesää! To ivon, että tapaamme yhteiso-
sakuntalaisissa merkeissä ensi syksynä!
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M arianne Zit t ing , toimit taja 
Marianne tekee juttuja Iltalehden nettisivuille, ja työssä näyttää o levan kaksi erilaista puo l-
ta. Kun kuvato im isto lla sattuu o lemaan sop ivia kuvia tarjo lla, tehdään juttuja poptähtien b i-
kineistä: ne houkuttelevat kävijö itä. To isaalta merkittävien onnettomuuksien tai rikosten yh-
teydessä tehdään kiireessä perinteisempää tutkivaa työtä, jotta lukijat saisivat tietoa tapah-
tum ista. Erityisen huom ionarvo ista on se, että Marianne o li päätynyt to im ittajaksi Susj-leh-
den pääto im ittajuuden ja osakunnasta Savon Sanom iin tekem iensä juttujen kautta.

Liisa Keränen , k iel tenopet taja
Liisa op iskeli eng lantilaista filo log iaa, mutta päätyi opettamaan sen lisäksi to isen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa ruotsia, äid inkieltä sekä taidetta ja kulttuuria kosmeto logeille 
ja maalareille. Erityisesti jäi m ieleen se, m iten ammattikoulutuksessa kieltä opetetaan pal-
jon käytännön asiakaspalvelutilanteiden kautta. Siksi opettajallakin on o llut paljon op iskel-
tavaa eri työvälineiden ja -vaiheiden termeissä eri kielillä. Myös se yllätti, että kieliä saate-
taan op iskella koulussa koko päivä, ei pelkästään tuntia tai kahta kerrallaan.

Jussi Gustafsson , puhelimien ohjelmistokehit täjä
Jussin kertomukset IT-konsultin työelämästä o livat m ielenkiinto isia. Fyysinen työpaikka vo i 
vaihtua usein: työpaikkaa vaihtanut ohjelmo ija vo idaan myydä heti konsultiksi takaisin enti-
seen työpaikkaansa! To isinaan jopa kilpailevien yritysten konsultit työskentelevät yhteis-
työssä samassa pro jektissa. Jussi esitteli puhelinsuunnittelun tekniikkaa, jossa esiin tuli niin 
ohjelm isto-om inaisuuksien p ilkkom ista, prioriso intia kuin vesiputousmalliakin. Hän puhui 
myös työnsä ongelmakysymyksistä. N iitä ovat nopeasti muuttuvat tekniikat, virrankulutuk-
sen huom io im inen sekä puhelimen taipum inen puhum iseen ja muiden ohjelm ien pyörittä-
m iseen yhtä aikaa.

Ilta o li erittäin m ielenkiinto inen, kiitos kaikille puhujille ja osallistujille! O lipa lopuksi puhet-
ta siitä että tämäntyylisiä osakuntailto ja vo isi p itää jatkossakin...

Sit ten ker tauksena tuleviin tapahtumiin:

- Tervis seilataan tänä vuonna torstain ja sunnuntain välisenä yönä 19.–22.7. eli 
   viiko lla 29. Am iraali lähettää lisätieto ja savo-seniorit-sähköpostilistalle.

- 9.8. klo 19 järjestetään perinteinen retki Suomenlinnan kesäteat teriin , jossa 
  näytelmänä on Ryhmäteatterin Peter Pan. Tämän Sujen ilmestyessä 
  ilmo ittautum isaika on valitettavasti jo mennyt.

- Syyskuuksi on suunniteltu viskinmaistelua ja lokakuuksi perinteisesti 
  syyskeilaus.

Terveisin
Ville-Pekka, seniorisihteeri
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– 80 vuotta 
eroa arjesta 

”Kuorolaisuus yhdistää! Hankala tkin työasia t on 
helpom pi ra tkaista , jos keskustelujen yhteydessä il-
menee , e t tä molem mat ovat ollee t kuorossa . Ja jos 
molem mat ovat ollee t SOLlilaisia , niin ongelmat 
voidaan pyyhkäistä maton alle!” – Leena Turunen

Epävireisiä tenoreita , kuororakkauksia ja pultilla ja mut-
terilla suljettuja frakkipa idan kauluksia . Tä lla isia muiste-
luita ja tarinoita voi löytyä 80 vuoden ta ipa leelta .

40-luvun SOLlilainen Antti Lappalainen tiivisti 
aikanaan, m istä kuoro laulussa on kyse: tärkeintä on, että kuoron arjessa muun arjen vo i 
unohtaa. Sen vuoksi kuoro lainen on valm is kestämään ”op into jen viivästym isen, varhaiset 
ylösnousut, p itkästyttävät ääni- ja äänenmuodostusharjo itukset, vielä p itkästyttävämmät ko-
koukset ja ansaitun tai ansaitsemattoman mo itteen”. 

Hyvä – mutta m illaista SavO laisen kuoron arki on o llut?

Iso- M ar t t i pani pystyyn savolaisen kuoron

SOLlin perustajasta tohtori Martti Ruudusta ehti kertyä 28 vuoden verran kaskuja (monet 
niistä koskivat hänen kaksimetristä kokoaan). Verrattuna nykymenoon, jossa SOLlin johtajat 
vaihtuvat alle kymmenen vuoden välein, Ruudun johtajuus vo i tuntua myyttiseltä. Hän o li 
kärsivällinen valmentaja ja luotsasi monia kuorosukupo lvia menestykseen akateem isissa kult-
tuurikiso issa, vaikka aina Martin kuoro laiset eivät o lleet edes nuotinlukutaito isia. Kuraattori-
na hän lisäksi ohjasi osakuntaa yksipuo lisen kosteasta juhlinnasta sivistyneemp iin harrastuk-
siin. 

Vanho jen SOLlilaisten muisteluissa tärkeimm iksi tapahtum iksi nousevat usein maa-
kuntamatkat, jo ita SOL edelleen tekee Savoon joka vuosi. Puitteet vaihtelivat kartano ista al-
keellisemp iin kortteereihin. 60-luvun SOLlilaisen Leena Turusen mukaan Kangasniemen leiril-
lä kuoro laiset majo ittuivat makuupusseineen kirkonkylän keskikoulun luokkiin – Tervis-kan-
sa, kuulostaako tutulta? So ili Taskinenkin muistaa tunnelmat retkeilyvaunuissa, valvotut yöt, 
vaatteiden vaihdot ahtaissa tilo issa ratap iho illa seisoessa ja kortinpeluun opp itunnit. (”Se o li 
sitä o ikeaa ihanaa nuoruutta, kiitos SOLlille siitä!”) SOL tapasi matko illaan kuitenkin myös 
ajan kulttuuripersoonia, kuten SOLlin ”iso isä” professori Martti Ruuth tai raamatuntutkimuk-
sen uranuurtaja Antti Filemon Puukko.. Anna Louhivuori o li mukana runo ilijavierailulla, jo lla 
SOL inno itti seuraavaan (hengästyttävän) korkealento iseen runo iluun:

Teksti: Heini Arjava

SOL A
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”Miss’ iltakellojen vuoro
jo kohta kerjetä voi,

niin aamun kulta inen kuoro
nyt m ieleen riemua soi,

tuo viestiä nuoruuden ma ilta ,
joka vanhankin nuoreks’ saa ,

sen ilmoilta siinnokka ilta
sen intoa ilmoittaa .”

Otto Mannisen säkeet esitettiin sittemm in kuoron konsertissa Ahti Sonnisen säveltäm inä.
Entäpä vuosi 1966, jo llo in SOL sai esiintyä Urho Kekkoselle Ristiinan maatalous-

näyttelyssä? ”Kyllä Urkkia nauratti, kun lavalle tullessamme alko i kaatosade”, tietää Leena 
Turunen. ”Tyttö jen kesämekot liimautuivat ihoon, jo llo in kaikki mahdo llinen näkyi läp i.”

Vaikka Martti Ruutu onkin SOLlin p itkäaikaisin vo imahahmo, 1960-luku näyttää o l-
leen kulta-aikaa kuoro lle sekin. M ikä muu selittäisi sen, että samat kuoro laiset kokoontuvat 
ja harjo ittelevat edelleen vuonna 2012? Tuohon aikaan kuoroa luotsasi säveltäjä Jouko To-
lonen, monien m ielissä insp iro iva ja kipakka johtaja. ”Jouko To lonen o li innostava ja kan-
nustava kasvattaja, joka kerto i saaneensa taitavien amatöörien kanssa usein paremp ia tu-
loksia kuin ammattilaisten kanssa työskennellessään”, Leena Turunen muistelee. ”Parhaim-
m illaan SOL o li oso itus tästä. Jopen mukaan joka syksy kuoro o li ”uusi ja erilainen” ja ”kas-
vam inen” p iti alo ittaa uudestaan. Kuoro siis kasvo i talven aikana – ja sisäinen sävel löytyi.”

Yhteisö llisyys on siis o llut tärkeä johtotähti vuodesta 1932 aina vuoteen 2012. 
SOL on tuskin koskaan o llut sisäänpäin kääntynyt salaseura, mutta monille kuoro laisille yh-
teisön koossap itävä vo ima on silti o llut tärkeistä tärkeintä. Tenori Pekka Kosonen esimerkik-
si keksi flow-ilm iön jo 60-luvulla maakuntakeikalla Pieksämäen kirkossa. ”Ensi tahdeista vii-
meisen laulun loppuun o li tunne: nyt onnistuu, tuntuu hyvältä, m iten helppoa tämä on-
kaan! O len täysin musiikin käytettävissä, muun kuoron laulu elää m inussa, ja o len sauma-
ton osa joukkuettamme, yhteisellä tiellä!”

SOLlin rivit suorina 20-vuotisjuhlakonsertissa 1952.
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Uusi M ar t t i osui Vinnille oikealla hetkellä

SOL nousi hiipum isen jälkeen uudelleen vuonna 1979, tapahtuman ylevästä jälkimaineesta 
huo limatta ilman paatosta tai juhlallisia julkilausum ia. Kuten hän itse auliisti kertoo, nykyisel-
le inspehtorille Martti N issiselle yksinkertaisesti lyötiin tahtipuikko käteen hänen noustes-
saan pahaa-aavistamattomana vuksina Vinnille ensimmäistä kertaa. To im i johon Pikku-Mart-
ti (kyllä, edeltäjä-Martti o li p itkä m ies) tarttui, otti aluksi lujille. M inkäänlaista kokemusta joh-
tam isesta tai laulajien värvääm isestä ei o llut. Tusinaa ensimmäistä laulajaa varten etsittiin 
helpo immat ko lm iääniset laulut, jo ita osakunnan kaap ista löytyi; kuoro taas laulo i m itä 
eteen laitettiin.

Tilanne muuttui kuitenkin vähitellen, koska Martin riveissä laulo i orastava ammatti-
säveltäjä. ”Tietyssä vaiheessa alko i Jaakko Mäntyjärvi kuljettaa Vinnille om ia kuorosävellyksi-
ään, jo ista tuli SOL:n ikiomaa ohjelm istoa, kunnes paljon myöhemm in koko laulava maailma 
löysi ne. O len lopun elämääni ylpeä siitä, että SOL kantaesitti nämä laulut”, Martti myhäilee.

Ensimmäisellä kunnon keikalla osakunnan 75-vuotisjuhlassa vanha kuoro ja Martti 
Ruutu laulo ivat vielä untuvikkokuoron tukena. Inspehtori Pikku-Martti nostaakin esiin tär-
keämmän rajapyykin: ”SOL:n 50-vuotisjuhla vuonna 1982 o li merkittävä etapp i, joka sai mei-
dät harjo ittelemaan tosissamme, ja siitä lähti liikkeelle tekem isen meininki. O li jousiyhtye ja 
kaikki, maakuntamatkailu alo itettiin uudelleen ja ohjelm isto kehittyi kunnianhimo isemmaksi.”

SOLlin 80-luvun riveissä järjestyi myös yksi kuoron historian eriko isimm ista tem-
pauksista. SOL järjesti Kalevalan merkkivuoden tunnelm issa maratonin, jossa kuoro laiset lau-
lo ivat vuoro issa 28 tunnissa, 52 m inuutissa ja 23 sekunnissa koko Kalevalan kannesta kan-
teen. Yleisö odottaa m ielenkiinno lla 2010-luvun uroteko ja. 

SOLlin hieman vapaammat rivit vuonna 2012.
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SOLlin johtaja t:

1932–60 Martti Ruutu (1949-50 Kalervo Tuukkanen)
1960–68 p ianisti, säveltäjä ja oopperanjohtaja Jouko To lonen
1968–69 p ianisti Heikki Ritvanen
1970   laulaja M ikko Pasanen
1971   p ianisti Jarmo Eerikäinen
   -
1976–77 musiikinopettaja Pirkko Tiensuu
   -
1979–86 nyk . inspehtori Martti N issinen
1986–88 kanttori Tarja H ietaharju
1988–93 säveltäjä Jaakko Mäntyjärvi
1993–99 kuoronjohtaja ja laulaja Helge Kõrvits
1999–03 MuM Outi Kotilainen
2003–09 MuM Saara Perko la (nyk . A ittakumpu)
2009–     MuM Dani Juris

Myöhemp inä SOL-vuosina kuoron taiteellinen taso on yhä vain noussut erilaisten, mutta 
osaavien johtajien ohjauksessa. 90-luvulla SOLlin ja osakunnan välille syntyi aiheesta jopa 
skismaa, sillä SavO ei katsonut hyvällä kuoron ovien avaam ista muillekin kuin osakuntalai-
sille. Päätös o li kuitenkin jälkikäteen ajateltuna erinomainen. Vähintään puo let kuoro laisista 
kuuluu edelleen osakuntaan, mutta kuoro ei o le sidottu vain osakunnasta löytyviin reservei-
hin. Hyviä laulajia vo idaan metsästää laajalti, ja he takaavat vaihtuvuuden, joka p itää kuo-
ron elinvo imaisena. 

Ennen kaikkea SOL on kuitenkin savo lainen kuoro. Martti N issisen lämp im immäs-
sä SOL-muistossa kenties tiivistyy tästä o lennainen. ”O limme kesäleirillä Häkkisten mökillä 
Haukivuorella, jossa tenori Lasse Lindroth kerto i nähneensä näyn. Lassen näyssä aurinko 
laskee Kyyveden taa, kuoro laulaa rannalla laulua Full Fathom Five ja m inä seison järvessä 
alasti sitä johtamassa. Ja katso, näky toteutui.”

Jutun a ineistona on käytetty Jouko Kokkosen toim ittamaa Martti Ruudun elämäkertaa , Savo-
la isen osakunnan historiaa ja entisten kuorola isten muisteluja .
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Arvostelu:

SOLlin 80-
vuotisjuhlakonsertti
Vanhalla ylioppilastalolla

Johtajana Dani Juris
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Sieltä saapuivat, Savo laisen osakunnan laulajat. Nuorilla naisilla o li kauneimmat iltapukunsa 
yllä, salskeat nuorukaiset o livat sonnustautuneet frakkeihin. Vihdo in o livat rivit o jennukses-
sa, ja lopulta astui esiin myös johtaja, joka illan aikana suvereenisti viuhto i laulajiin tulta ja 
tappuraa.

O lipahan tasapaino inen kokonaisuus erilaista musiikkia tämä konsertti! Kukaan ei 
varmasti ehtinyt penkissä nukahtaa, niin usein vaihtui tunnelma ja meno. Ja se, että monet 
laulut o li kuultu jo edellisvuoden konsertissa, sop i erinomaisesti muisteleviin juhlatunnel-
m iin. Yllätyksiä riitti senkin edestä.

SOL on useasti o llut p irteimm illään lopun kevyissä ohjelm issa, mutta nyt kuultiin 
ihmeteltävän herkkää ja läsnä o levaa äänentuottoa juuri alun melankoo lisissa kappaleissa, 
sellaisissa kuin Selim Palmgrenin Suru, To ivo Kuulan Keinutan ka ikua taikka John Bennetin 
Weep o m ine eyes. (Hyvämuistiset kuulijat muuto in tiesivät, että Suru kuului SOLlin 20-vuo-
tisjuhlakonsertin ohjelmaan jo vuonna 1952.) Vaan kyllä tässä konsertissa tulkinnat joutuivat 
kohdalleen. Surullinen o li surullista, ilo inen o li ilo ista. Ja monenlaista löytyi näiden väliltäkin.

Ennen puo liaikaa kuultiin sitten konsertin tarko in varjeltu yllätys: SOLlin uudenuu-
tukainen tilausteos, M ikko Sidoroffin Ka lakukon naatintaohje Savo laisen laulun säveltäjän 
Karl Co llanin sano ihin. Äänimaailma vaikuttavassa teoksessa kulki Savo laisen laulun melo-
d io ista kukon syöm isääniin – juuri tällaista vo isi kuulla päässään Savon kansallisvihannesta 
syödessään! Säveltäjä kukitettiin, ja myöhemm in häneltä saatiin vielä kehuvat arviot kuoron 
onnistum isesta. Vain tempo ista säveltäjä jäi epävarmaksi, menikö kaikki juuri niin kuin hän 
o li m ielessään ajatellut. Lupasi tehdä nuottiin vielä selventäviä lisämerkintö jä.

Komeasti sorahtelevaa brittieng lantia saatiin väljajan jälkeen nauttia Jaakko Mänty-
järven Four Shakespeare Songs -sarjassa. SOLlissa itsekin laulanut säveltäjä o li tässäkin 
teoksessa paikalla, mutta ehti tiehensä, ennen kuin Susj osui paikalle kommentteja varten. 
Kuului kuitenkin kehuneen erityisesti Double Double, Toil and Trouble -osaa yhdeksi ko-
meimm ista kuulem istaan. Yleisön tuom io o li ainakin selvä: hukkuneet ruum iit, p iikikkäät sii-
lit ja no itien kuvotusta herättävät keitokset o livat epäilemättä konsertin lo istokas kulm inaa-
tiop iste.

Kansallisvesien tunnelm ia päästiin vertailemaan peräkanaa. Sytyttikö Kallavesj vai 
virg inialainen Shenandoah kuoron suurempaan tunteen paloon? Herkkää so intia o li täyn-
nänsä Shenandoahin unisono-alku, eikä taas Kuop ion ranto jen pauhinaa tällaisissa konser-
teissa tavata hyssytellä. Sellainenkin eriko inen versio laulusta tosin vielä illan pöytäjuhlassa 
kuultiin. Herkän norjalaisen Gjendines bådnlåtin jälkeen päästiin sitten kepeimpään osioon, 
Suom i-rock-sovituksiin. Vanhemmalle po lvelle eivät Ismo A langon sano itukset aina kenties 
aukea, eivätkä totta puhuen aina nuoremm illekaan. Mutta tunnelmaa niissä riittää.

Kaikin puo lin laadukasta laulua siis saatiin kuulla. Kyllähän m iehiä aina kaipaisi nei-
tosten rinnalle riveihin lisää, mutta koko kuoro laulo i kuitenkin intensiteetillä juhlakonsertis-
saan. Ja hienon johtajan ohjauksessa m ikäpä on laulaessa.

Viimeisen ylimääräisen, Abban Mamma Mian, aikana o livat jo yleisö ja laulajat niin 
innostuneita, että kuoron eri äänet riensivät om ia teitään ja konsertti loppui p ienimuoto i-
seen kaaokseen. Vaan tokko tuosta kenkään pahastui. N iin ilostuttava o li konsertti.

T .  Torvin e n
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SOLlin 80-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat Vanhalla 
yliopp ilastalo lla p idettyyn vuosijuhlaan 21.4. Kun 
syntymäpäiväsankarina on kuoro, myös tervehdyk-
sistä ja puheista suuri osa tavataan esittää laulettui-
na. A lla vuosijuhlan musiikillista satoa – kuvien ulko-
puo lelle jäivät muun muassa Elina H ietalan soo loter-
vehdys sekä kuoron nais- ja m iesjaoston metsäai-
heinen kilpalaulanta. (Ääninäytteitä ei vo itu liittää 
mukaan tuotantoteknisistä syistä. To im. huom.)

Kuva 1: 
Rio Ritan Elina Vauhkonen, Lotta Rask ja Anna-Mai-
ja Kujanpää laulo ivat cocktail-tilaisuudessa omat so-
vituksensa kappaleista Tanssilaulu, Hullun laulu ja 
Come together.

Kuva 2: 
SOL 60 -kuoro (1960-luvun kuoro laiset) yltyi Heikki 
Ritvasen johdo lla illan aikana useisiin esityksiin pöy-
dän edestä ja takaa. Vanhimp iin kuuluva SOL-suku-
po lvi harjo ittelee säännö llisesti edelleen ja harjo ituk-
siin tullaan Ruotsista asti.

Kuva 3: 
Katja Kastarinen heilutti rap iiria laulunjohtajana. To i-
sin kuin perussitseillä, laulavainen juhlaväki takasi 
moniäänisen ohjelm iston.

Mikä laalulla tulloo, 
se laalulla tulloo

Kuvakavalkadi SOLlin 
vuosijuhlasta

2.

3.

Teksti: Heini Arjava
Kuvat: Simo To ikkanen
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Kuva 4: 
Illan pääesiintyjä, vuonna 2004 Turun yliopp ilaskuoron 
riveistä koottu Slavonic Tractor, esitti riehakasta bulga-
rialaista kansanmusiikkia. Pääteemana bulgarialaisessa 
musiikissa kuuluvat o levan ”p ienet linnut”, mutta yhtye 
laulo i myös muun muassa ihanasta neidosta, ”jonka 
kulmakarvat ovat kuin iilimadot”.

Kuva 5: 
The Mannerheim intie Transfer, 80-luvun SOLlilaisten 
Ruotsin-matkalla perustettu kvartetti, laulo i ”eurooppa-
laisissa taloustunnelm issa” ranskalaisista koro ista.

Kuva 6: 
Inspehtori Martti N issinen johti SOL 80 -kuoron ter-
vehdystä ohjelm istonaan muun muassa Jaakko Mänty-
järven Nocturne. Säveltäjäkin o li riveissä laulamassa.

Kuva 7: 
Viisihenkinen kvartetti Kolme viisasta m iestä järjesti 
kuuretken Saukin ja p ikkuoravien tyyliin.

4.

5.

6.

7.
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SOLlin nykyinen johtaja Dani Juris (s. 1984) nauttii 
kansansuosiota vauhd ikkaana ja temperamenttise-
na innostajana. Turhan moni näkee hänestä turhan 
usein vain selän: konserttiyleisö ltä jäävät kokematta 
niin Danin hiihto joogaharjo itukset kuin villit eliö-
analog iat, jo illa kuoroa viritetään kappaleiden vaati-
maan m ielentilaan. Dani on perustanut oman huip-
pukuoron, Kaamoksen, valm istui viime joulukuussa 
Sibelius-Akatem ian kuoronjohdon linjalta huippuar-
vosano in ja on juuri valittu Helsing in filharmonisen 
kuoron johtajaksi. Suomalais-ecuadorilais-syyrialais-
keskieurooppalaisesta kuoronjohtajasta on monek-
si! Ei tosin muikkujen syöntiin.

Miten päädyit johtamaan SOLlia?
”Johtajahaku vuonna 2009 osui sop ivaan saumaan, 
ja koska edellinen johtaja Saara A ittokoski (eli Pert-
sa, to im. huom.) on hyvä ystäväni, tiesin SOLlista jo 
ennestään paljon. Itse valinnanhan teki lopulta ää-
nestämällä kuoro itse.”

Milloin t iesit haluavasi kuoronjohtajaksi?
”Jo lapsuuden Cantores M inores -aiko ina tiesin, että haluan tehdä tulevaisuudessa kuoro-
musiikkia. Varsinainen päätös johtajaksi suuntautum isesta iti vasta op into jen alussa vuodes-
ta 2004 eteenpäin. A lo itin p iano lla AMK:ssa, mutta vaikka sen hallinta tukeekin hienosti 
kuoronjohtajan työtä, se täytyi lopulta jättää kyyd istä aikapulan takia.”

O nko kuoronjohtajan am mat t iin helppo päätyä?
”Pääto im inen kuoronjohto on sen verran marg inaalinen ala, etteivät kaikki edes hoksaa, et-
tä sitä vo i op iskella. A lo ituspaikko ja on Suomessa vähän mutta to isaalta hakijamäärään 
nähden sop ivassa suhteessa. Joka tapauksessa kyseessä on ala, jo lle päätym inen vaatii vah-
vaa omaa tahtoa ja määrätieto isuutta.”

Mitä muita instrument teja osaat soit taa pianon lisäksi?
”Harppua! Jota p itäisikin kohtapuo liin alkaa lämm itellä yksiä kesäkuun häitä varten.” (Nau-
raa.) 

Edustat monia kult tuureja . M iten ne näkyvät identi tee t issäsi?
”Totta kai maa jossa on kasvanut ja käynyt koulunsa, siis Suom i, on tässä vahvin. Mutta kyl-
lä kansainvälisyydellä ja muun muassa Itävallan-op inno illa on o llut suuri merkitys myös. Lä-
hi-idästä on tarttunut vo imakas perhekäsitys: suomalaisten varhainen itsenäistym inen ja 
om issa o lo issa pysyttely tuntuu sen takia aika vieraalta.”

Missä SOL on eri tyisen hyvä?
”SOL omaksuu kaikkien tyylisuuntien kappaleita vauhd illa, joskus häkellyttävän nopeasti. 
SOL myös ottaa aina avarakatseisesti vastaan kaiken m itä tuon näytille, ja kuoron tekem i-
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Dani
Teksti: Heini Arjava

A
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sen into tarttuu paitsi kuorokavereihin, myös m inuun! Äänten ba-
lanssi on nyt hyvä ja SOLlin asenne usein suorastaan ammattimai-
nen. Eikä tulkinnastakaan löydy sanom ista. A jatusta löytyy, vierailla-
kin kielillä laulettaessa.”

Missä SOL voisi kehit tyä?
”Asio issa, jotka ovat jatkuva prosessi kuoro lle kuin kuoro lle. Äänenkäyttöä vo i aina kehittää: 
naisääniin saada lisää kypsää pehmeyttä ja pyöreyttä, mataliin m iesääniin saada lisää roh-
keutta yhtenäiseen tekem iseen.”

Mikä on ollu t oma suosikkikappaleesi SOLlin kanssa?
”Viime juhlakonsertista M ikko Sidoroffin Ka lakukon naatintaohje, renessanssilaulu Weep o 
m ine eyes ja Maa ilmanparanta ja (Ismo A lanko -sovitus on yksinkertaisesti erinomainen). 
A iemm ista lauluista täytyy valita viro lainen Sirisege sirisege.”

Jatkuvuus: O ta tko huomioon menneiden SOL-kausien perin teitä ohjelmia suunnitel-
lessasi?
”Edeltäjäni Saaran ohjelm istot ainakin tutkin aikanaan läp i tarkkaan. N iistä on peräisin esi-
merkiksi lintulaulu Quell’ augellin che canta . SOLlin perinteisiinhän kuuluu myös kevyt 
musiikki, joka itselleni o li alussa haaste jo klassisen koulutuksen takia – mutta kyytiin siinä-
kin on päästy.”

O nko omassa työssäsi jo tain toistuvaa teemaa?
”Selim Palmgrenin Surua ovat laulaneet kaikki viime aiko ina johtamani kuorot. Myös saksan-
kielistä ohjelm istoa p idän paljon esillä. Muuten pyritään monipuo liseen menoon.”

Millainen on hyvä kuoronjohtaja?
”Hyvä johtaja saapuu harjo ituksiin valm istautuneena, visio i ohjelm iston parissa myös niiden 
ulkopuo lella ja tietää m ihin pyrkii. Kuoronjohtajalla p itää o lla myös harjo itusten ”dramatii-
kan” tajua, laulupedagog in kykyjä sekä tietenkin taitoa puhua käsillään.”

Mikä on parasta savolaisissa?
”Huumorintaju. Murre. Rauhallinen muttei laiska ote elämään. Seurallisuus.”

Asteikolla 1—10, kuinka savolainen ole t?
”A inakin enemmän kuin ennen! Sanotaan että SOLlin harjo ituksissa 7, muuten 4.”

Taiteilijan tuskasta: ole tko koskaan heit-
tänyt metronomia ikkunasta ulos?
(Nauraa:) ”En o le.” (Dani muistuttaa, että hä-
nen metronom insa on kiinni kännykässä.)

Spontaanit ter veise t:
”O len kiito llinen näin ihanasta kuorosta, vi-
sio in tyytyväisenä tulevaa ja onnittelen 80-
vuotiasta SOLlia!”

Dani-trivia
Harrastukset: jooga, kirjallisuus, matko jen suunnittelu
Kieli tai to: suom i, eng lanti, saksa, ruotsi, venäjä
Lem pikirjailija t: John Irving , Charles D ickens ja Annie 
Proulx
Lem pisäveltäjä t: J.S. Bach, Johannes Brahms ja Giaco-
mo Puccini
Lem pielokuva: Truman Show, sarjo ista Mullan alla
Lem piurheilija: Ei kyllä m itään aavistusta!
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Tervo
Tervon sinikultaisessa vaakunassa (suunnittelija Gustaf von Numers) on kuvattuna kultai-
set pyöreät reunat ja viisi kultaista palkkia reuno jen välissä. Abstraktin kuvan kerrotaan 
viittaavan Tervonsalmen tukkien uittoon tai vaihtoehto isesti symbo lo ivan 1323 so lm itun 
Pähkinäsaaren rauhan Tervonsalmessa kulkevaa rajapyykkiä.

Pohjo is-Savossa sijaitsevan Tervon naapureita ovat Kuop io, Keitele, Rautalamp i, 
Suonenjoki, Maaninka, Pielavesi sekä Vesanto. Koska ko lmasosa Tervosta on vesistöä, luo-
kitellaan se saaristo-osakunnaksi. Runsasvesistö isessä Tervossa on loma-asunto ja yhtä 
paljon kuin vakituisiakin asunto ja (n. 900) eli Tervo on suosittu kesämökkeilypaikka. Kunta 
tarjoaa myös mahdo llisuuksia muille lomanviettäjille: Lohimaalla sijaitsee karavaanarialue, 
ja Äyskoskella on mahdo llisuus harrastaa koskikalastusta. Kalatietokeskus sekä Eerikkala-
go lf ovat myös Tervon nähtävyyksiä. Kunnassa sijaitseva Ko lun kanava yltää 2100 metrin 
p ituudellaan Suomen p isimmäksi sisävesikanavaksi.

N ippelitietona mainittakoon, että N ightwish-yhtyeen Marco H ietala ja hänen vel-
jensä Tarot-yhtyeen Zachary H ietala ovat Tervosta koto isin.
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Tuusniemi
Tuusniemen vaakunassa (senkin on suunnitellut Gustaf von Numers) musta teeri seisoo 
kultataustaisella mustalla kummulla, jo lla on ko lme kultaista kruunua. Teeri kuvaa koske-
matonta luontoa, ja kruunut tarko ittavat Täyssinän rauhan (1595) rajamerkkejä. Nuo 
merkit löytyvät kallioon hakattuina p itäjän rajamailta.

Pohjo issavo laisessa Tuusniemessä asuu no in 3000 asukasta, ja siellä sijaitsee 
no in 1300 kesämökkiä. Naapurikuntia ovat Leppävirta, Kaavi, Kuop io, Outokumpu ja 
Heinävesi. Tuusniemessä on kahdeksan kylää, jo iden to im intaa ja tapahtum ia p itävät yl-
lä kyläyhd istykset. Kuntaa ympärö iviä vesistö jä ovat Juo järvi, Suvasvesi ja Rikkavesi. Ke-
sämökkien lisäksi Tuusniem i tarjoaa matkailijo ille retkeilypaikko ja, karavaanarialueen, ve-
nesataman sekä erilaisia ohjelmapalveluita, kuten mönkijäsafareita, metsästysretkiä ja 
vesistöristeilyjä.

Teksti: Jasm in Latva-Ko ivisto
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Savol a isen Osa kunnan senioriyhdistyksen omistuksessa oleva 
Helmi Parkkosen kerhokot i Helsingin Lutherinkadul l a on ol lut 
kot ina monel le savol a isopiskel i ja l le. H uoneisto on si is ol lut mer-
k i t t ävä pa i tsi senioriyhdistyksen toiminna l le, myös monel le osa-
kunta l a isel le. Kerhokot i in l i i t tyvä ä h istori a a y l i 40 vuoden a ja l-
t a on koottu t änä kevä änä julka isuksi ast i .

Savo laisen Osakunnan ensimmäinen emäntä, talousopettaja H elmi Sofia Parkkonen 
(1888-1968) testamenttasi Lutherinkadulla sijaitsevan huoneistonsa osakunnan senioriyh-
d istykselle 1960-luvulla. Helm i Parkkonen o li innokas osakuntalainen. Hän o li muun muas-
sa perustamassa Savo laisen Osakunnan Senioriyhd istystä ja to im i sen p itkäaikaisena talou-
denho itajana. Helm i Parkkosen viimeinen tahto o li, että Savo laiset Seniorit r.y. käyttäisi huo-
neistoa kerhokotina määrätyin ehdo in seuraavasti:

”…Savo laiset Seniorit r.y:n tulee käyttää edellä mainittua huoneistoa kerhokotina, 
jota ho itaa yhd istyksen hallituksen osakunnan senioreitten keskuudesta valitsemat isäntä 
ja emäntä. Huoneistoa tulee käyttää tuloa tuottavasti senioreitten illanvietto ihin ja kokouk-
siin ja on huoneiston tuoto lla palkattava apuemännö itsijä, jonka tulisi asua kerhokod issa ja 
jonka tulee järjestää illanvietto ja ja kokouksia varten tarpeellinen ja to ivottu tarjo ilu. Apu- 
emännän tulee mahdo llisuuksien mukaan kohtuullista korvausta vastaan majo ittaa huo-
neiston tilo ihin senioreitten tilaisuuksiin saapuneet maaseutuseniorit.”

Seniorit kunnostavat huoneiston kerhokodiksi

Testamentin sanatarkat ehdot tuntuivat m iltei mahdottom ilta toteuttaa käytännössä. Yhd is-
tyksen johtokunta huomasi hyvin p ian, ettei yhd istyksellä o le varaa ylläp itää no in 190 ne-
liön suuruista huoneistoa pelkästään kokouskäytössä ja maakunnasta tulevien senioreiden 
majo ittam iseen. N iinpä seniorit päättivät vuonna 1969 kunnostaa huoneiston kerhokod iksi, 
jota käytettäisiin sekä asunto lana että yhd istyksen kerhotilana. Sali ja halli jäivät kerhotilak-
si, ja muihin huoneisiin otettiin kahdeksan Savo laiseen Osakuntaan kuuluvaa naisyliopp ilas-
ta vuokralaisiksi. Kod in nimeksi hyväksyttiin Helm i Parkkosen kerhokoti. A jateltiin, ettei tä-
mä o llut kaukana alkuperäisestä ajatuksesta. Senioriyhd istyksen esim iehenä to im i tuo llo in 
Yrjö Laurikainen . 

Muutam ia po ikkeuksia lukuun ottamatta kerhokod issa on asunut ainoastaan op is-
kelijo ita. Esimerkiksi osakunnan legendaarinen Mari eli emännö itsijä Linda Laitinen muutti 
joulun alla 1972 kerhokotiin asumaan. Mari sai hyvin p ientä eläkettä ja hänen työnsä osa-
kunnalla haluttiin korvata jotenkin, edes tarjoamalla hänelle asunto. Hän asui Lutherinka-
dulla vuoteen 1979 asti.
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Helminauhaa 
Teksti: Elina Vauhkonen

– elämänmakuisia tarinoita 
  Lutherinkadulta
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Yhteisöllistä elämää Lutherinkadulla

Vuosikymmenten varrella kerhokod in seinien sisällä on asuttu, eletty, ystävystytty, vietetty 
valm istujaisia, kihlajaisia ja tanssittu häitä, koettu nuoruuden korkeita hetkiä. 80-luvulla ker-
hokod ista alettiin käyttää tuttavallisempaa nim itystä Helm ilä. Sillo isten asukkaiden m ielestä 
kerhokoti o li kuulostanut negatiiviselta nimeltä, joten he kiinnittivät oveen simpukan, johon 
kirjo itettiin HELMILÄ , ja näin nim itys levisi myös muiden tietoon. Helm ilä on tullut tutuksi 
osakuntalaisten keskuudessa myös nimellä Imp ilinna, jonka neido ille on oso itettu kortteja ja 
joulutervehdyksiä.

Monet entiset asukkaat ovat muistelleet yhteiseloa Lutherinkadulla tiiviiksi, jopa 
perheenomaiseksi. Helm ilän keittiössä on jaettu monet keittiöpsyko log iset keskustelut ja 
parvekkeelta on kuunneltu kuoron m iesten serenadeja. Kämpp iksiä on kannustettu op into-
jen loppusuoralla yhteisten gradupro jektien merkeissä. Juhlia on järjestetty yhdessä hetken 
m ielijohteesta tai useamman vuoden perinteiden mukaan. Monelle osakuntalaiselle Lutherin-
katu on tuttu ainakin asukkaiden järjestäm istä Helm ilän itsenäisyyspäiväjuhlista. 

Helm i Parkkosen kerhokoti ei siis o le o llut m ikään tavanomainen op iskelija-asunto. 
Oman mausteensa kerhokod issa asum iseen on tuonut senioriyhd istyksen to im inta samassa 
oso itteessa. Erään entisen asukkaan mukaan tuo llaisia asum ispuitteita ja kotia keskeisellä si-
jainnilla on op iskelijalle harvo in tarjo lla. Testamenttilahjo ituksen vastaanottam inen to i puo-
lestaan yhd istykselle aiko inaan lisää työtä ja sisältöä to im intaan. Sittemm in huoneisto on an-
tanut senioriyhd istykselle keskip isteen ja lisännyt yhd istyksen näkyvyyttä osakuntalaisten p ii-
rissä.

Elina Vauhkonen
Helm inauhaa -julka isun kirjoitta ja
elina .vauhkonen@gma il.com

Kerhokod in vaiheita käsittelevää Helm inauhaa -julkaisua vo i tiedustella osakunnan senioriyh-
d istyksestä (http:/ /savo lainen.osakunta.fi/sennut).
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SOSSun levyjulkkarit ovat yhden aikakauden loppu ja uuden alku .

Tunnelma osakunnan salissa on odottavan jännittynyt, kun SOSSun p ian tehtävänsä jättävä 
taiteellinen johtaja JP (Leena Puonti) ja orkesteri alo ittavat vauhd ikkaalla Sa lsa de Tomatel-
la .  Meneillään on seitsemänvuotiaan Savola isen osakunnan soitannollisen seuran levyn jul-
kistam istilaisuus. SOSSu on aikaisemm in levyttänyt p ienimuoto isemm in, mutta Luukulla on 
ensimmäinen virallinen levy, joka tuntuu konsertissa menevän myös hyvin kaupaksi. 

Levy sisältää SOSSun perusohjelm istoa. ”Ne, jotka kuulostavat parhaalta SOSSul-
ta, on valittu mukaan”, korostaa JP. H itaasti lämpenevä yleisö alkaa varovasti heilua ja pää-
see vauhtiin viimeistään Movetronin 90-luvun klassikossa Romeo ja Julia , jonka hauska ko-
regrafia nostaa vihdo in takapuo let penkistä. Kiitos tästä kuuluu myös orkesterin omalle 
tanssiryhmälle SOSSubaletille, joka on mukana ko lmannella keikallaan orkesterin kanssa.    

SOSSulle levynteko o li kaupalliseen levytuotantoon verrattuna nopeaa. Kahden-
to ista kappaleen äänitys ja m iksaus tehtiin kahdessa kuukaudessa. Sovitukset o livat ohjel-
m istoon vakiintuneisiin kappaleisiin o lemassa jo valm iina: niistä vastasivat JP:n lisäksi tule-
va johtaja, alttoviulisti Lassie (myös pelkällä taitelijanimellään esiintyvä A ino Virén) sekä ve-
topasunisti Yacky (Samuli Talvio). Lassien mukaan SOSSun to im innassa levyttäm istä tär-
keämpää on aina o llut esiintym inen, mutta levynteon aikana hän pani merkille, että orkes-
terin jäsenet treenasivat tosissaan ja kaikki panostivat yhteiseksi koettuun levyyn. Viimeis-
tellyllä kansilehdellä vuoratun valm iin tuotteen saam inen käteen tuntui hieno lta: ”ihan kuin 
o ikealta levyltä”, Lassie hehkuttaa.

Levynteosta on SOSSun sisällä puhuttu jo p itkään. Juuri nyt se tuli kuitenkin erityi-
sen ajankohtaiseksi, sillä JP on jättämässä orkesterin syksyllä ja kokee, että levy on myös 
tietynlainen testamentti hänen ajastaan. ”SOSSun tyyliin kuuluu, että heitellään ideo ita il-
maan ja sitten tehdään. Sain tilaisuuden tuoda orkesteriin omaa tuulahdustani ja nyt on 
Lassien vuoro jatkaa siitä.” JP:stä lähtö tuntuu surulliselta, mutta hän on ilo inen siitä, että 
tulevaksi johtajaksi on löytynyt sellainen henkilö, joka on panostanut paljon SOSSun hyvin-
vo innin eteen. ”Lassie on nouseva uusi vo ima, jo lla on intoa”, JP sanoo tyytyväisenä. 

Lassie, joka on so ittanut SOSSussa neljä vuotta, epäili aluksi om ia kykyjään: "En 
o le op iskellut johtam ista, ja jännittää riittääkö lavakarisma.” Varhaismusiikkikasvatusta Met-
ropo liassa op iskeleva Lassie on jo vetänyt jo itain harjo ituksia, ja palaute on o llut positiivis-
ta. SOSSun perustaja ja isä Teppo Hakkarainen on luonut vahvat perinteet orkesterille, ja 
Lassie haluaa jatkaa samaa linjaa: ”Tärkeää on, että SOSSu ei o le ammattilaisbänd i, vaan 
siellä so itetaan omaksi iloksi. Taso on noussut, mutta orkesteriin on silti helppo tulla mu-
kaan. Haluaisin myös tuoda SOSSua lähemmäksi osakuntaa.” Lisäksi JP ja Lassie uskovat 
mo lemmat, että orkesterin johtam inen antaa paljon myös ammatillisessa m ielessä. 

Teksti ja kuvat: M inna Kalenius

SOSSu 
–”keidas arjen keskellä”
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M ikäli on joskus koskenut instrumenttiin on tervetullut orkesteriin mukaan. Etualalla 
o ikealla irro ittelee trumpetisti Töttöröö eli SOSSun puheenjohtaja Karza (Katja Kastarinen). 
  

SOSSu tulee siis varmasti Lassienkin kaudella pysymään op iskelijaorkesterina, jonka riveihin 
on kenen tahansa helppo liittyä. JP myös neuvoo uutta johtajaa – hyvän aikatauluttam isen li-
säksi – o lemaan oma itsensä ja nauttimaan "äärettömän tärkeästä” luottamustehtävästä. A l-
kujännityksen jälkeen myös Lassie on alkanut tuntea o lonsa mukavaksi tulevana johtajana. 
Yksi asia orkesterinjohtam isessa kuitenkin ehdottomasti jännittää. ”JP:n korot ovat m inulle ai-
van liian korkeat”, Lassie nauraa.  

SOSSun levyä Luukulla voi ostaa Katja Kastariselta (Karza), 050-4115888, katja .kastari-
nen@helsinki.fi, ta i Aino Viréniltä (Lassie), 045-2688892, a ino.viren@metropolia .fi.    



22

– ku eehän t ässä ennee mi l l ä än kynännysä l l ä juttuva vi ännetä…

N iin tapahtu aprillipäevän uattona että Väesäs Matin kestohuasteeseen o lj vastattava. N ii 
Kännisen poekakii otti ja lähti ossuuskuntoo murrekissaan evustammaan. Tämä tapahtu 
Kuop ijon kaapunnissa Muakunta- ja kaapunninkirjaston lehtereillä (Muakuntasalin o llessa 
remontissa) ja Rytkös O llin toem iissa tillaesuuvun p iähutkijana. 

No eehän tästä p itännä ievankelium ia kirjottoo – palataahan siihen syssymmällä 
ja suarnaannii sitten Talakkunoessa! Vuan kun tulj yllejsö ltä pyyntö elikkäs Suven p iällikö ltä 
käsky, että jottae keppeetä p itäis takasivulle ruapustoo – vaekke savontoo tuota osuuskun-
nan siäntöpuo lta. Johan tässä tulj parj vuotta p itäjistä ja vuakunoesta turinoetua, niin alo-
teettahan sitte uutta sarjoo.

Ylleine käätösohje ja elämän tarko tus eli Ossuuskunnan siännöt – osa yks:

I Ossuuskunnan elon tarko tus

Ossuuskunnan tarkotus on p ittee nuo yljop isto lla ja muessae p iäkaapunkiseuvun korkee-
koululoessa opp ia p iähäsä tankkoovat nulikat kurissa ja herran nuhteessa. Samalla muistut-
tettaan kotjpuo lestae ettei sekkään p iäsis ihan unohtummaa. Ja tokj p ietään yllä nuita sosi-
aalisia suhteita ihan livenäkkii eekä vuan irkkilöehin ja vinnikamerloen kaatta, ja harrastuut-
too tällä nuoriso lla ja vähä vanahemmallae väillä muitahhii ylevämp iä harrasteita. 

II Ossuuskunnan aluve

Ossuuskunnan kanta-aluveen p itäjät on listattu parj vuotta sen M illeenium in jäläkeen. 
Vuan nythän tuota listoo ee tunnista ite Erkkikää kun p itäjät yhtyy semmoseen tahtiin että 
vuan sutina kääp . N ii vuan tuo Suomenniem ihhii on M ikkelin kaenaloon viäntäätymässä!

Suattaap i jatkua syssymmällä. Haaskoo Kessee ja viäntäätykkeehä tuonne Tervikselle!

Jartsa-tsa-tsaa, Murremestarj 2012

Savon viäntämee 
–murremestarin älymassiinasta 

Teksti: Jari Känninen
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Osakuntauutiset
Toukokuun yleiskokouksessa osakunnalle vali t t iin 
keskeisiä virkailijoi ta:

To im innanjohtajana alo ittaa ent. vuksimajuri, ent. kv-sihteeri Riikka 
Ruuth.

Isännäksi valittiin Antti Ruuskanen…

…ja emännäksi edellisen sisar Iina Ruuskanen.

Jännittävien vaiheiden jälkeen uudeksi vuksimajuriksi valittiin Silja O janen.

To isen vaalipäällikön valinta siirrettiin syksyyn.

***

M enneitä tapahtumia

– Kv-osakuntailta 23.4. Viro laisten ja ruotsalaisten ystävyysosakuntien esittelyä. Samana ilta-
na myös Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon Hajo ita laitteesi kerran -ilta, jossa kaivauduttiin van-
han tietokoneen sisuksiin.

– Toukokuun tietyllä viiko lla Vinnillä saatto i nauttia VSO :laisten suurenmo isesta vieraanvarai-
suudesta ruo in ja juom in varustetussa jääkiekkokisakatsomossa. Suomen otteet kiso jen ede-
tessä tosin verottivat vähitellen osallistujamäärää.

– Järjestö jenväliset suursitsit Senaatintorilla 29.5. Näyttävästi eri tiedotusvälineissä huom io i-
dussa tapahtumassa esiintyivät sekä SOSSu että SOL. Kuuleman mukaan tuuli tosin esti ään-
tä kantautumasta viimeisiin pöytiin (mm. SavO) asti.




