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Eri piireissä tuntuu olevan

suosittua puhua oikeanlai-

sesta ja vääränlaisesta suvait-

sevaisuudesta. Oikeanlaista

suvaitsevaisuutta on tasa-ar-

voisuus, avoimuus ja kiinnos-

tus eri laisia ihmisiä kohtaan.

Vääränlaista suvaitsevaisuutta on se, että konser-

vatiivinen henkilö suvaitsee väärin ajattelevia

alentuvasti ja ylhäältäpäin.

Itse en näe jälkimmäistä ajattelutapaa eri-

tyisen tuomittavana. Jos henkilö, joka on tottunut

luomaan turval l isuudentunteensa pitäytymäl lä

ennakkokäsitysten suojissa, edes yrittää astua

ulos mukavuusalueeltaan ja vaikka pitkinkin ham-

pain käyttäytyy sivistyneesti ti lanteissa, joita aras-

telee, voi se ol la hatunnoston arvoinen suoritus.

Huolestuneempi ol isin kolmannesta ”suvaitsevai-

suuden” laj ista.

Tuon tuosta törmää ns. vapaamiel isi in ih-

misiin, joiden hövel iydel le löytyy pian yksinkertai-

nen sel itys: itsekeskeisyys. Tämän ihmisryhmän

on helppoa ol la hermostumatta ympäril lä olevas-

ta eri laisuudesta, koska heitä ei todel l isuudessa

kiinnosta ottaa selvää, miten todel la eri laiset ih-

miset ajattelevat. On totta kai mukavampaa pysyä

totutuissa kuvioissa ja olettaa, että kaikki ovat

pohjimmiltaan samanlaisia, kuin ottaa kantaa nii-

hin oikeisi in kipupisteisi in, joita eri laisuus, vaikka-

pa l iberaal ien ja konservatiivisten miel ipiteiden

yhteentörmäys, tuo mukanaan. Varsinaista su-

vaitsevaisuutta on tunnustaa, että vastapuolet

voivat eri syistä tuntea täysin päinvastaisesti ‒ ja

ottaa toisen kunnioittamiseksi selvää, mistä se

johtuu. Vaatii jo empatiaa kysyä vastaleirin edus-

tajalta vilpittömästi , miksi tämä on sitä mieltä

kuin on.

Jotta suarnal la ol isi jokin pointti , tässä koh-

dassa kuuluu totta kai todeta, että osakuntaym-

päristö kannustaa parhaimmil laan järkevään su-

vaitsevaisuuteen, ti laan jossa eri laisuuden ongel-

mapuol iakaan ei lakaista maton al le. Myös osa-

kunnan kansainväl iseen toimintaan osal l istuneil la

saattaisi ol la aiheesta jotakin sanottavaa. Suvait-

sevaisuuteen, tai sen puutteeseen, on saanut tör-

mätä l isäksi kiel iaktivisti Jani Koskinen (tämän

lehden s.5).

Kolmenlaista
suvaitsevaisuutta

Loppujen lopuksi suvaitsevaisuus tai-

taakin ol la jo aika kulunut sana. Sen si-

jaan voitaisi in vaihteeksi ruveta puhu-

maan vaikka positi ivisuudesta.

Tuikkuja kaamokseen toevottel loopi

Heini
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Tänä vuonna osakun-
nan kuraattori ei ole
pahemmin saanut le-
vätä laakereil laan ke-
säl läkään. Kesäkuu-
kausien aikana käytiin
keskusteluja Vinnin
ti lojen jaosta, osakun-
tien 370-juhlavuoden
julkaisusta, juhlasemi-

naarista ja i l tajuhl ista. Lisäksi osakuntaneu-
vosto asettui vuksimajurin suuriin saappai-
si in, kun osakunnan kokous ei saanut val it-
tua virkaan ketään vapaaehtoista.

Lähdin kuraattoriksi , koska halusin
vaikuttaa osakunnan tulevaisuuteen ja teh-
dä osakunnasta houkuttelevamman paikan
savolaisel le opiskel i jal le. Väl i l lä on tuntunut,
että kuraattorin taakka on käynyt jo varsin
raskaaksi, mutta onneksi nämä hetket ovat
ol leet lyhyitä, eikä tätäkään jatku ikuisesti .
Tämän Sujen ilmestyessä viimeiset kuukau-
det omaa kuraattorikauttani ovat jo hyvässä
käynnissä.

Olen oman kuraattorikauteni aikana
usein miettinyt, kuinka onnekas olen saa-
dessani hoitaa tätä virkaa. Olen etuoikeu-
tettu ol lessani osa yhteisöä, jol la on pitkä
historia ja perinteet, jotka ovat muotoutu-
neet ja muuttuneet aikojen kuluessa. Olen
saanut osakunnasta yhteisön, jonka jäsen
olen lopun elämääni. On ol lut hienoa mat-
kata esimerkiksi Viron kartanokiertueel la ih-
misten seurassa, joiden osakuntakokemuk-
set ja elämänkokemukset ovat todel la vai-
kuttavia ja inspiroivia näin verrattain nuoren
seniorin näkökulmasta. Ja vaikka kuraatto-
rius loppuu ja aktiivinen osakuntaelämä jää-
kin tämän syksyn jälkeen taakseni, odotan
jo innol la senioriutta, josta saan toivotta-
vasti nauttia vielä vuosikymmeniä!

Muistuttaisin myös osakunnan senio-
reita, että te olette lämpimästi tervetul leita
osakunnan tapahtumiin. Toivoisin, että tätä
kautta myös uusil le osakuntalaisi l le kirkas-
tuisi ajatus meistä savolaisten yhteisönä,
jonka jäsen voi ol la lopun ikäänsä. Ehkä
myös kol lektiivisen osakuntamuistin tarinat
elävöityvät paremmin uusil le jäsenil le, kun

he pääsevät kohtamaan näiden tarinoiden
sankareita. Tänä syksynä ainakin Sarvijuhl i in
lähtee eril l inen kutsu niin Savolaisen kuin
Karjalaisen osakunnan senioreil le, mutta toki
muihinkin tapahtumiin seniorit ovat terve-
tul leita!

Nauttikaa kauniista syyssäistä ja nähdään
osakunnal la!

Kuraattorj Jaana Auvinen
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Teksti : Jaana Auvinen
Rajalla
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Haastattelu:

Murresoturi Jani
Koskinen Teksti : Heini Arjava

Talakkunat 2012:
Politiikkaa ja palkokasveja

Täl lä kertaa Suden haastattelussa ol i henkilö,
joka viime keväänä esiintyi näkyvästi valtiol-
l isessa mediassa savon puolestapuhujana.
Suomalaisugrilaisten kielten opiskel i ja Jani
Koskinen näet kirjoitti saamea käsittelevän
kandintyönsä savon murteel la ja päätyi si itä
hyvästä lehtiin. Kiinnostavaksi hahmoksi hä-
net tekee kuitenkin se, ettei tempaus ol lut
yksittäistä huomionhakuisuutta, vaan Koski-
sen murreideologia ulottuu hänen arkielä-
määnsä ja periaatteisi insa muutenkin. Pis-
teenä i:n pääl le: hän ei edes itse ole Savosta
vaan opettel i pal jasjalkaisena vantaalaisena
tyttöystävänsä karjalaisen savolaismurteen
puhtaasta kiinnostuksesta murteiden äänne-
eroavuuksiin.

Koskinen on selvästi miettinyt pointte-
jaan huolel la, eivätkä hänen miel ipiteensä
ole pelkkää provosointia. Vaikka pommitan

häntä niin monel la vasta-argumentil la kuin
lennossa keksin, hän vastailee rauhal l isesti ja
pohdiskel len. Toimiipa agenda tai ei ja kan-
nattipa murreideologiaa tai ei , Janin pohdin-
toja on mukava kuunnel la.

Ja miksi Susj ei sitä paitsi savoagendaa
kannattaisi?

Mitä murreideologia sitten käytännössä tar-
koittaa? Ainakin sitä, että kaikki kommuni-
kointi , ni in kirjal l inen kuin suul l inen, tapah-
tuu murteel la.

”Yl j vuotteen en ou kirjuttana veis-
puukissa sannookkaan yl leiskieltä ja tänä
vuonna oun alakana kirjuttoo tentti löissä
pelekästään savoks”, Jani havainnol l istaa.
”Jos kurssin opettaja ei ouk äitinkielelttään
suomalainen, tien poikkeuksen, mutta mui-
hen kohala ymmärtämättömyyvessä on kyse

Jani Koskinen Walesissa vähemmistökiel iaktivistin parati isissa, täyskymrinkiel isessä pubissa.
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turhista ennakkoluuloloista. Pittää suorraan
sanottuna ol la jo vähän hölömö, jos ei suos-
tuk ymmärtämmään tuttuu sannoo vuan
siks jotta se on kirjutettu vähän erj tavala
kunj yl leesä.”

Jani kuitenkin puhuu kaikkien murtei-
den, ei vain savon puolesta, ja tässä on ju-
tun tärkein opetus. Jos hänel le kirjoittaa in-
ternetissä pohjalaismurteel la, hän saattaa
vastata si l lä. Kaikki kielen variantit ovat täl le
kiel itieteil i jäl le samanarvoisia.

Eikö tästä aiheudu pidemmän pääl le ongel-
mia? Missä vaiheessa murteiden kirjo alkaa
vaikeuttaa kielenkäyttäjien keskinäistä ym-
märtämistä? (Susj luki pätkiä kuuluisasta
kandintyöstä, ja jopa oman alan termejä ol i
kuin ol ikin aluksi vaikea hahmottaa.)

”Siinähää se onnii . Jos enemmän to-
tuttassiin lukemmaan kirjutettuu murretta,
kyl lä immeiset vähitel len harjjautusivat ym-
märtämmään myös monela tappoo kirjutet-
tuu teksti i . Immeinen ymmärttää kieltä, jota
sen tarvihtoo ymmärtteek, opittaanhaa kir-
jakiel l j i i erikseen. Nämä on näitä alakuvai-
hiin ongelmmii. Kyl lä mie voin hyväksyy
stantartikirjakielen olemassaolon, jos sen
rinnala vuan käytettäs murtteita luajemmin
kunj täl lä hetkelä. Mutta tässä vaihhiissa
pien hyvinä kaikkii ratikaalejakiik ehotuksii
si itä miten murtteihen käyttöö pitäs luajent-
too.”

Janin mielestä viral l isissa yhteyksissä mur-
teiden käyttöön l i ittyy edel leen l i ika häpeän
tunne. Hän ilahtuu kuul lessaan SavOn ins-
pehtorista, savoksi luennoivasta professori
Martti Nissisestä, mutta toteaa tämän ole-
van poikkeus.

”Paikal l islehissä ja -rati jossa vois ol la
enemp uutissi i murtti i la (Norjassakkiik uu-
tissi inlukkiit käyttäät ommoo murrettaan) ja
tienviitat vois ol la sekä kirjakielelä ja murt-
ti i la. Tämä vois vähenttee sitä al jtajusta
murtteissi in l i ittyvvee häppiin tunnetta, jot-
tei murtti in huastaminen ois pelekästään
”hauskoo” vuan sitä vois käyttee kaikissa
konteksti loissa.”

Ideoita ja vastatuulta

Jani on toki yhden miehen taistossaan tör-
männyt myös ongelmiin. Vaikka savoksi kir-
joitettu kandidaatintutkielma hyväksytti in,
si ihen l i ittyvä savonkiel inen kypsyysnäyte ei
mennyt läpi. Kypsyysnäytteen säännöt on
kuulemma kirjoitettu kiemuraisiksi , eikä
niissä ole (tietenkään) tajuttu ottaa huo-
mioon Janin kaltaisia kummajaisia. Tappelu
kypsyysnäytteen hyväksymisestä on siksi
pääl lä edel leen.

Ja kuuluu kummempaakin. Tyttöystä-
vä halusi nimittäin rekisteröidä maistraatissa
äidinkielekseen savon. Vielä enemmän kuin
se, ettei pyyntö mennyt läpi, Jania kismittää,
ettei maistraatti suostunut edes pyytämään
lausuntoa asiantuntijalta el i kiel itieteil i jältä.

”Hal l into-oikkeus on tehnynnä täysin
pol l i ittisen piätöksen, jotta savo ei ou kiel j
eikä sitä ou viral l isesti olemassa.”

Identiteettikysymys siis. Mutta Jani
pohtii myös, mitä maistraattistatuksesta
voisi seurata käytännössä.

”Siittenhää vois alakkoo vaikka vuat-
ti ik omankiel istä opetusta. Miusta Suomessa
pitäs ol la kaks rinnakkaista äitinkielen op-
piainetta, joista toisessa opittassiin oman
aluvveen murretta.

Janin mielestä asia hoituisi melko yk-
sinkertaisesti niin, että murretietouden

”Englannin
kielen valta-

asemmoo ei pie
pönkitteek

ennee yhtään
lissee”
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opetusta vain l isättäisi in äidinkielen opetta-
jaopinnoissa.

Kuulostaa aikamoiselta val lankumouk-
selta, joten ehkä hal l into-oikeudel la ol ikin
vain itsesuojeluvaistoa, kun se piti lusikkansa
erossa kielten sekametel isopasta. Mutta: tör-
määkö tässä nyt kaksi maailmaa, toisaalta
murteel la puhumiseen l i itetty vapaus, toi-
saalta toiveet kouluopetuksesta, alueiden
”yleismurteesta” ja muista rajoja luovia ra-
kennelmista?

”Ei”, väittää Jani. ”Murreopetuksessa
tietysti hyväksyttässiin enemmän varijantti-
loita kunj kirjakielessä on tapana. Ja jos kou-
lukas muuttas murrealuvveelta toiselen, niän
hyvänä, jotta sen sij jaan jotta hiän vaihtas
murtti isa yl leiskiel leen, hiän vaihtassii sen
uuven aluvveen murtti isseen.”

Janil le vähemmistökielet eivät ole vain
hänen oman identiteettinsä pönkittämistä,
vaan hän tuntuu todel la katsovan kaikkia
kielenpuhujia samalta viivalta. Paitsi erään
tietyn kielen, sattuneesta syystä.

”Miusta nykyimmeisen morraal inen

velevol l issuus ois opetel la vähinttään yhtä
oman muasa perintteistä vähemmistökieltä,
ihan jo erj laissi in immeisryhmiin ymmärtä-
miseks. Tästä syystä en vastusta pakkoruohtii
vuan pakkoenglantti i ! Sen, jotta suomalai-
sessa koulujärestelmässä jokanen enemmis-
töön kuuluva opiskel loo vähemmistökieltä,
pitäs ol la kansal l inen ylöppeyvenaihe. Suur-
ri in mual imankiel l i in opetukseen kaippoisin
enemmän val innanvarroo. Englannin kielen
valta-asemmoo ei pie pönkitteek ennee yh-
tään l issee, ja oisin i lonen jos osa ikäluokasta
opiskel is englanin ti lala joittain muita suurrii
kiel l i i .”

Jani ei tunnu olevan identiteeti l tään niinkään
savolainen kuin kaikkien murteiden käyttäjä
ja puolustaja, globaal issa mittakaavassa.
Niinpä osakunnassakin häntä kiinnostaa lä-
hinnä huoneiston nimi.

”Vinni on hieno nim paikalen, tul j
miel leen tähän l i ittyin tarina siitä, miten tyt-
töystävänj tätj ol j koulussa joutuna kirjut-
tammaan ainneen, jonka ohikkona ol j ”Päivä
ul lakol la”. No, tätj ei tiennynnä mittee ”ul-
lakko” tarkottaa, koska omassa murtti issa ol j
käytössä vuan sana ”vinni”. Niinpä tätj piätti
kirjuttoo ainneesa perunannostosta ja lo-
pettoo sen lausseesseen: ’Niin meni sekin
päivä ul lakol la.’”

”Pittää suorraan
sanottuna olla jo
vähän hölömö,
jos ei suostuk

ymmärtämmään
tuttuu sannoo
vuan siks jotta
se on kirjutettu
vähän erj tavala
kunj ylleesä.”
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Vuonna 2013 Savolaisen osakunnan ja sen
seniorijärjestön kansainväl isten asioiden toi-
mikunta on järjestänyt kaksi ekskursiota, en-
simmäisen toukokuussa Tarttoon ja toisen
heinäkuussa Värmlantiin. Virossa olti in sekä
Fraternitas Estican että Indlan vieraina, ja
Värmlannissa tavatti in niin Uppsalassa kuin
Linköpingissä toimivia Värmlands Nationin
edustajia. Matkal la ol i mukana myös es-
ticuksia, kaksi nuorta edustajaa Tartosta se-
kä yksi varttuneempi jäsen Tukholmasta.

Viron-matka ol i Tuglas-seuran van-
koissa ohjaksissa, mikä takasi kaiki l ta osin
korkealaatuisen tuloksen. Tutustutti in van-
hoihin l innoihin ja kartanoihin, saati in erin-
omainen kosketus Tarttoon ja sen histori-
aan, minkä l isäksi myös asutti in ja syötiin
hyvin. Värmlannin-matkan ideana taas ol i
tutustuminen niin sanottujen metsäsuoma-
laisten asuinsijoihin ja historiaan. Kuninkaan
kutsusta Värmlantiin muutti runsaasti savo-
laisia varsinkin vuosina 1580–1630 opetta-
maan ruotsalaisi l le kaskenpolttoa. Retkel lä
saati in runsaasti tietoa näistä suomalaisista
ja heidän jälkeläisistään sekä tavatti in alan
tutkijoita ja paikal l isia värmlanti laisia.

Savolainen osakunta ja Savolaisen
Osakunnan Seniorit perustivat vuonna 2012
toimikunnan, jonka tehtävänä on vahvistaa
ja monipuol istaa kansainväl istä kanssakäy-
mistämme erityisesti ystävyyskorporaatioit-
temme kanssa. Kimmokkeena ol ivat ennen
muuta Virossa pidetyt Aegviidun kesäpäivät,
jotka ol i järjestetty yhdessä Korp! Indlan ja
Fraternitas Estican kanssa elokuussa 2011.
Nämä puolestaan ol i toteutettu edesmen-
neen Savolaisen osakunnan kunniajäsenen
ja Indlan kaval jeerin Antero Nederströmin
muistorahaston avul la. Yhteydet virolaisi in
ystävyysosakuntiin ol ivat Anterol le sydämen
asia, joten kesäpäivät ol ivat myös hänen
muistojuhlansa.

Virolaisten korporaatioiden l isäksi Sa-
volaisel la osakunnal la on nykyään kolme ys-
tävyysosakuntaa Ruotsissa, nimittäin Värm-
lands Nation Uppsalassa, Lundissa ja Linkö-
pingissä. Kansainväl isten asioiden toimikun-
nan tavoitteena on järjestää eri laisia tapaa-
misia kaikkien korporaatioiden kanssa, mut-

ta l isäksi toiveena on verkostoituminen laa-
jempaankin piiri in näiden järjestöjen kautta,
muun muassa Baltian maihin sekä Puolaan
ja Pohjois-Saksaan. Toiminnan tarkoitukse-
na on l isätä ja syventää lähialueiden kult-
tuurien tuntemusta sekä kansojemme kes-
kinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.
Samal la eri ikäpolvien väl isiä eroavuuksia

voidaan oppia ymmärtämään ja hyväksy-
mään. Kustannukset pyritään pitämään
kohtuul l isina, jotta osal l istuminen ol isi opis-
kel i joi l le mahdol l ista. Tämän varmistami-
seksi Savolaisten yl ioppilaiden säätiö on lu-
pautunut tukemaan toimintaa.

Kun matkoja nykyään on tarjol la
kaikkiin maailman kolkkiin, tulee mietti-
neeksi, mikä Savolaisen Osakunnan ja se-
niorien matkoissa on se vetovoima, joka saa
meidät lähtemään yhteisi l le retkil lemme. Ei-
köhän se ole yhteenkuuluvuuden tunne ja
ystävyys sekä yhdessä toimimisen merkil l i-
nen viehätys.

Mirja Saari
kv-toimikunnan seniorijäsen

Sennuhallituslainen:
Nuoren kv-toimikunnan

edistysaskeleet
Teksti : Mirja Saari

”Mikä on se
vetovoima, joka
saa meidät
lähtemään
yhteisille

retkillemme?”
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Vallutasime Tartu
ja mõnedki mõisad
SavOn kiivikset ja seniorit matkustivat hela-
torstaiviikol la Viroon. Tarkoituksena ol i tu-
tustua Tuglas-seuran Tapio Mäkeläisen joh-
dol la Viron kartanoihin ja vierail la ystävyys-
korporaatioissamme Indlassa ja Fraternitas
Esticassa Tartossa. Viron-matkan kanssa sa-
maan aikaan SOL vierail i Libanonissa ja SOS-
Su Linköpingin opiskel i jaorkesterifestivaalei l-
la, joten savolaiset ovat osoittautuneet hy-
vinkin l i ikkuvaiseksi ja kansainväl iseksi poru-
kaksi!

30 hengen ryhmässämme nuorimman
ja vanhimman osal l istujan ikäero ol i 65 vuot-
ta – savOlaisi l la on siis runsaasti yhteisiä
kiinnostuksenkohteita ikään katsomatta, mi-
kä onkin yksi kv-toimikuntamme rikkauksis-
ta!

Virossa on ol lut 1200-luvulta lähtien
noin 2000 baltti lais-saksalaisen aatel iston

omistuksessa olevaa kartanoa, joista puolet
on taval la tai toisel la säi lynyt. 1919 toteute-
tun maareformin myötä kartanot siirtyivät
kuntien omistukseen, ja ne toimivat neuvos-
toaikana muun muassa kaupungintaloina,
kouluina ja sairaaloina. Näistä kartanoista
noin 250 on matkanjohtajamme mukaan ny-
kyään näkemisen arvoisia.

Ensimmäinen kartano, jossa vierail im-
me ja ruokail imme, ol i Tal l innan ja Tarton
väl i l lä si jaitseva ravintolaksi restauroitu Põh-
jakan kartano. Lisäksi ostimme menomatkal-
la käsitöitä ja tujua sinappia Põltsamaan l in-
nasta sekä kävimme palvelutalona toimivan
Võisikun kartanon pihal la. Paluumatkal la
koukkasimme uusgootti laisen Alatskivin kar-
tanon kautta.

Yksi jännittävimmistä vierailukohteista
ol i 1632 perustetun Tarton yl iopiston päära-

9

Teksti :

Anu Korhonen

Kuvat:

Vil le-Pekka Vainio

Põhjakan kartano
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kennuksen ul lakol la si jaitseva eristyskoppi
el i karsseri entisöityine seinäpiirustuksineen.
Karsseriin laitetti in kurittomat yl ioppilaat
miettimään moraal ittomia tekojaan. Yl iopis-
toil la ol i oma kurinpitojärjestelmänsä: jos
rötökseen syyl l istynyt opiskel i ja ennätti op-
pilaitoksen suoji in, ei kaupungin pol i isi l la
ol lut enää valtaa häneen. Suomessakin yl i-
opistol la ol i oma kurinpitojärjestelmä 1960-
luvul le asti .

Markus Jakobson esittel i ryhmäl lem-
me Fraternitas Estican taloa el i konventtia.
Fr. Estica osti kauniin valkoisen talon 1933.
Neuvostoaikana korporaatiot ol ivat kiel let-
tyjä, ja talo toimi sairaalana, baletin ti loina ja
tv-studiona. Esticukset saivat talonsa takai-
sin vuonna 1999. Nyt korporaation käytössä
on talon katutaso ja kel lari , muut ti lat on
vuokrattu ulos, tai ne ovat remontissa. Tar-

Põltsamaan l inna

10

Karsseri
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koituksena on kunnostaa yläkerran huoneita
majoituskäyttöön, joten ehkä tulevaisuudes-
sa savOlaisetkin pääsevät niihin yöpymään.

Vierail imme myös Indlan konventissa,
joka on ol lut korporaation käytössä vuodes-
ta 2000. Saimme kuul la kiinnostavan ja kos-
kettavan esitelmän siitä, kuinka Indla perus-
tetti in uudel leen Viron itsenäistymisen jäl-
keen 1988. Ensimmäisistä tapaamisista i l-
moitetti in lehdessä, ja kymmenisen uudel-

leenperustajaa kokoontui aluksi yl iopiston
kirjastossa. Kaikesta materiaal ista ol i tuol loin
pulaa, mutta indlalaiset saivat koottua tar-
peeksi aineksia tekkeleitä el i lakkeja, l ippua
sekä värejä el i nauhaa varten. Matkal lamme
mukana ol lut Martti Korhonen muistel i , että
Indlan edustajat osal l istuivat Antero Neder-
strömin avustuksel la myös terviksel le heti
kesäl lä 1988 ‒ edel l isestä Indlan Suomen-
vierailusta ol i tuol loin kulunut 50 vuotta.

Ryhmäkuva Estican konventin sal issa

Tarton kävelykadul la Tapani Laitinen, Veikko Sipola, Tuomo
Erola, matkanjohtaja Tapio Mäkeläinen, Martti Helsi lä ja
Hel i Laitinen
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Samana viikonloppuna vietetti in Frater-
nitas Estican kevätkommerssia, jossa Vil-
le-Pekka Vainio ol i SavOn edustajana.

Ville-Pekka Vainio:

Jäin toukokuussa kv-toimikunnan karta-
nomatkalta viikonlopuksi Tarttoon ja
osal l istuin Fraternitas Estican kevätkom-
merssiin el i vuosijuhlaan. Kommerssivii-
konloppu ol i alkanut torstaina vaikne
õhtu (hil jainen ilta) -nimisel lä ti laisuu-
del la, jossa muistetaan edesmenneitä
korporaation jäseniä. Tähän ti laisuuteen
ei kutsuta vieraita, joten oma kommers-
siviikonloppuni alkoi perjantain pere-
konnaõhtu (perheilta) -ti laisuudel la. Il lan
ohjelmassa ol ivat tanssiaiset l ive-orkes-
terin tahtiin. Tanssiaisten l isäksi fuksit el i
rebased esittivät fuksielokuvansa – ta-

Rebasten el i kettujen el i fuksien huoneessa
Indlan konventissa Anu Korhonen, Kristina
Puranen, El ina Kuosmanen ja Jaana Auvinen

Indlan sal issa etualal la Juha Puranen, Kristina
Puranen, Ritva Kivelä ja Martti Korhonen
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vasta tul i mieleen meidän joulujuhlamme
fuksinäytelmä. Il ta jatkui bileiden merkeissä
aamun tunneil le asti .

Lauantaina päiväl lä järjestetti in pidul ik
koosolek (juhlal l inen kokoontuminen) jossa
pidetti in juhlapuheita ja toiset Tarton aka-
teemiset organisaatiot esittivät tervehdyk-
sensä Estical le. Lauantai-i l tana ol i vuorossa
kommerssin pääti laisuus vennastuspidu (vel-
jeysjuhla), johon voivat osal l istua vain mie-
het. Sunnuntai ol i kaatripäev (suomeksi var-
maankin melko tarkkaan krapulapäivä), jol-
loin tarjotti in si l l iksen tapaan ruokaa. Ruo-
kailun jälkeen lähdetti in veneajelul le
Emajõel le – vähän kuin Estican omal le mini-
terviksel le. Veneajelun jälkeen minun pitikin
jo kiirehtiä bussiin ja kohti Tal l innan sata-
maa.

Minul la ol i todel la hauska viikonloppu Es-
tican vieraana! SavOn värit herättivät bileissä
sen verran mielenkiintoa, että juttuseuraa
riitti aina. Suosittelen kaikil le osakuntalaisi l le
matkaa virolaisten korporaatioiden vieraaksi.
Naistenkin kannattaa lähteä Estican kom-
merssiin, lauantain sul jettu il tajuhla on kui-
tenkin vain lyhyt osa viikonlopusta ja per-
jantain perekonnaõhtun iltapippalot ovat
myös todel la hauskat, kun Estican talo täyt-
tyy vieraista.

Kaaterpäev-risteily Emajoel la
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En finne igen!
SavOlaiset Värmlannissa 25.-28.

heinäkuuta 2013

Torsdag 25 juli

Matkamme alkoi aurinkoisesta Tukholmas-
ta, jossa kokoonnuimme 17 seniorin ja nel-
jän osakuntalaisen voimin rautatieasemal le.
Mukana ol ivat myös kansainväl iset vahvis-
tuksemme, Fraternitas Estican jäsenet Rag-
nar Kurg ja Lauri Tikk sekä Estican seniori
Henri Malvet. Osa matkaajista ol i saapunut
länsinaapuriimme yhteisel lä laival la ja pääs-
syt jo matkal la osakuntatunnelmaan.

Tukholmasta jatkoimme koko köörin voimin
ruotsalaisel la VR:l lä Karlstadiin, Värmlannin
pääkaupunkiin. Leppoisan junamatkan jäl-
keen saimme Värmlands Museumissa opas-
tetun katsauksen Värmlannin historiaan
muinaisista ajoista nykypäivään asti . H isto-
riakierroksen jälkeen meil le jäi myös aikaa
ihastel la museon muita näyttelyitä.

Il ta päättyi yhteiseen il lal l iseen torin laidal la
ravintola Fredenissä. Il lal l isel la seuraamme
liittyi myös paikal l isväriä: Karlstadin hiippa-
kunnan pastori ja entinen osakuntalainen
Pirjo Viskari sekä jo tervikseltä tuttu Linkö-

pingin Wermlands Nationin kuraattori Han-
bing J iang poikaystävänsä Rikhard Kul lber-
gin ja tämän äidin Eija Kul lbergin kanssa.
Huomasimme, että sanonta, jonka mukaan
joka nel jännel lä värmlanti laisel la virtaa suo-
nissaan savolaista verta, voi hyvinkin pitää
paikkansa, koska keskustelujen edetessä il-
meni, että myös Eijal la on savolaiset juuret.

Fredag 26 juli

Maittavan aamiaisen jälkeen suuntasimme
kohti yhtä matkamme pääkohteista, savo-
laisten uudisraivaajien muistoksi pystytettyä
patsasta. Patsaan pal jastusti laisuudessa
mukana ol lut Lauri Tarasti kertoi patsaan
taustoja, ja lopuksi lauloimme Savolaisten
laulun.

Sitten matkamme jatkui bussil la kohti Peu-
kaloisen retkien kirjoittajan Selma Lagerlöfin
museota. Peri l lä tutustuimme Lagerlöfin ko-
timuseoon ja nautimme maistuvan lounaan.
Ajanvietteeksi löysimme myös viihdyttävän
kysymyspolun muun muassa Nils Holgerson

Värmlanti laismaisemaa Matti lassa

Teksti ja

kuvat: El ina ja

Paula

Kuosmanen

[Metsäsuomalaisista kirjoitti laajemmin Paula Andersson Suden numerossa 4/12, päätoim. huom.]
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Sennuhallituslaisen palsta, El ina Hietala

-aiheisine kysymyksineen. Museolta lähties-
sämme hyvästel imme Karlstadissa seuraam-
me l i ittyneen Lars Hägerin, joka on yksi Lin-
köpingin Värmlands Nationin perustajista ja
vierail i myös tänä kesänä terviksel lä.

Seuraava kohteemme ol i Finnkulturcentrum
Torsbyssä, jossa kuul imme l isää metsäsuo-
malaisten historiasta. Savolaisia si irtyi Ruot-
sin metsiin 1500-luvun loppupuolelta alkaen
harjoittaa kaskivi l jelyä, joka ol i paikal l isi l le
vierasta. He saivat Ruotsin kuninkaalta vero-
helpotuksia ja muita etuuksia, mutta elämä
ol i myös hyvin raskasta ja siihen kuului pal-
jon vastoinkäymisiä. Aluksi tehokasta kaski-
vil jelyä arvostetti in, mutta aikaa myöten
metsät aletti in nähdä teol l isuuden raaka-ai-
neena, joten kaskivi l jelyyn ja sitä harjoittaviin
savolaisi in aletti in suhtautua vihamiel isem-
min. Sitkeät savolaiset selvisivät, mutta useat
ryhtyivät salaamaan savolaiset juurensa, ja
suomen kielen taitokin hävisi heidän keskuu-
destaan.

Päivän päätteeksi majoituimme Matti lan
paikkakunnal la tunnelmal l isi in hirsimökkeihin
ja aittoihin metsämaisemassa, joka varmasti
muistutti pal jon sitä, jossa metsäsavolaiset-
kin el ivät. Il lal la vietimme pienimuotoiset sit-

sit ja opettel imme myös värmlanti laisia sitsi-
lauluja. Il ta ei kuitenkaan päättynyt vielä si i-
hen, vaan jatkoimme vielä vanhaan savupirt-
ti in, jossa ti lan isäntä perehdytti meidät sa-
vupirtin salaisuuksiin. Lopuksi hän sytytti tu-
len uuniin, ja saimme nauttia savun tunnel-
mal l isesta lämmöstä.

Lördag 27 juli

Aamiaisen jälkeen hyppäsimme bussiin ja
jatkoimme Norjan puolel le, missä paikal l inen
oppaamme Birger Nesholen kierrätti meitä
metsäsuomalaisten asuinseudul la Finnsko-
genissa. Matkamme kohokohta ol i pysähdys
kivel lä, johon 1800-luvul la elänyt kirjai l i ja ja
metsäsuomalaisten tutkija Carl Axel Gottlund
ol i kaivertanut nimikirjaimensa. Teksteissään
Gottlund kuvaa paikkaa maailman kauneim-
maksi. Seutu ol ikin kaunista mäntykangas-
metsää, josta löytyi myös hyviä mustikoita.

Palasimme vielä Matti laan, jossa nautimme
lounaaksi muttia, perinneruokaa, jota myös
metsäsavolaiset aikanaan söivät. Osakunta-
laisten mielestä se muistutti kovasti talakku-
najuhl ien antimia.

Savolaiset savupirtissä

Oppaamme Birger Nesholen maailma kauneimmaksi
kehutussa metsässä Karl Axel Gotlundin kiven vierel lä.
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Viimeinen kohteemme ol i Arvika, Värmlan-
nin toiseksi suurin kaupunki, joka on tun-
nettu Volvon tehtaista ja paikal l isista taitei-
l i joista. Siel lä tapasimme Uppsalan Värm-
lands Nationin arkistonhoitajan Markus
Modhin ja kuraattori Lars Arvidssonin. Tai-
dehistoriaa opiskeleva Markus esittel i meil le
Arvikan kulttuurinähtävyyksiä. Myös tämä
viimeinen kulttuurikierroksemme päättyi sa-
volaisten rakentamaan tunnel-
mal l iseen savupirtti in.

Matkan päätösil lal l isen nautim-
me paikal l isten suosimassa ran-
taravintolassa. Il lal l isel la seu-
raamme liittyivät vielä Götebor-
gin entinen pääkonsul i Anja-
Riitta Ketokoski-Rexed sekä Per
ja Marita Nilsson, Uppsalan
Värmlands Nationin entisiä jäse-
niä. Sen jälkeen jatkoimme ho-
tel l i in, jossa koimme muun
muassa unohtumattoman ru-
nonlausuntaesityksen ja treena-
simme vielä viimeisen kerran
värmlanti laisviisuja.

Söndag 28 juli

Arvikasta lähtiessä tuimme taas
ruotsalaista VR:ää ja matkustim-
me koko seurueen voimin junal la
takaisin Tukholmaan. Tukhol-
masta jokainen savolainen mat-
kusti parhaiten val itsemal laan
taval la takaisin armaaseen koti-
maahamme.

Oppaamme Markus ja Lars Arvikan kirkon portail la.
(Matkan ainut sateinen päivä)

Lisätietoa:

Karstad: visitkarlstad.se, www.carlstadcity.se
Arvika: www.arvika.se
Matti la: www.matti la.se
Värmlands Museum, Finnkulturcentrum:
www.varmlandsmuseum.se
Selma Lagerlöfin kotimuseo Mårbacka:
www.marbacka.com
Norsk Skogfinsk Museum:
www.skogfinskmuseum.no
Karl Axel Gotlund: finnskogarna.com/carl-
axel-gottlund/
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Auta
sennusihteeriä!

Tämä syksy pitäisi vielä opiskel la ahkerasti , ja sitten joulun tienoil la taikka
viimeistään ensi talvena seisoo se kiitos, ja tutkintopaperi on kädessä. Ehkä
pieni ongelma tässä on se, että seniorisihteeri ei ole vieläkään keksinyt ai-
hetta opinnäytetyöl leen. Jotain pitäisi kirjoittaa, mutta mitä? Auta sinä se-
niorisihteeriä ja kerro hyvä aihe, josta kirjoittaa opinnäytetyö. Aihe on va-
paa. Kokoan sitten vuoden viimeisel le seniorisihteerin palstal le niistä yh-
teenvedon. Aiheet voi lähettää osoitteeseen lappalainen.tomi@gmail .com.

Menneitä ja tulevia tapahtumia

Onpas ol lut menoa ja vilskettä senioreil la. Seniorisihteeri ei itsekään pysy
mukana siinä, mitä kaikkea sennut ovat tehneet kevään ja kesän aikana. On
ol lut teatteria, vierailu ja Ruotsiin ja Viroon ja vaikka mitä. Ovat nimittäin
sennut hirveän aktiivista porukkaa ja mukavan leppoisaa sakkia. Mukana on
nuoria ja vähän vanhempiakin. Mutta mikä parasta, kaikki ovat ol leet savo-
laishenkisiä. Huh, on nimittäin tulossa sen verran tapahtumarikas syksy, että
heikompaa voisi hirvittää. On vaikka mitä tapahtumia: Tärkeimpänä tietysti
Talkkunat, sieltä saa voimaa ja terveyttä loppuvuodeksi. Sitten ovat Sarvi-
juhlat, jonne myös sennut ovat tervetul leita juttelemaan Sarven ja muiden
juhl i joiden kanssa. Sarvelta eivät kyl lä jutut lopu
kesken, jos ne vierustoveril ta loppuvatkin.
Sarvijuhlat pidetään Vinnil lä, joten ti laa on
isommal lekin juhlaväel le. Joulun tienoil la
on tietysti perinteiset Annan päivän
juhlat.

Päivämääriä:

Sarvijuhlat 9.11.

Talkkunat 16.11.

Terveisin
Sennusihteeri Tomi

Teksti : Tomi Lappalainen

”Mä oon kohta Sennu.”
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Tervahöyryiset
terveiset Savonmualta

– eli terviskokemuksia
ensikertalaisen silmin

Timanttinen reissu edessä

Tervahöyryristeily, torstaiaamun ja sunnun-
tai-i l lan väl inen pitkä yö, kesän kohokohta,
maksan turma, tai ihan tuttaval l isesti vain
tervis – rakkaal la lapsel la on tunnetusti
monta nimeä. Tämä tul i selväksi, kun etukä-
teen kuuntel in puskaradiosta yl istysvirsiä
sekä kauhutarinoita jokakesäisestä osakun-
nan omintakeisesta pyhiinvael lusmatkasta
sinne rakkaimpaan el i Savoon. Tänä kesänä
tiesin, että tiedossa ol isi vielä jotain taval l is-
takin mahtipontisempaa: täl lä kertaa vuo-
rossa ol isi jo kuudeskymmenes kerta, kun
tervahöyryristeily järjestetään, si is Timantti-
tervis™. Mikäpä sen parempi tapa pistää
pulkkaan oma osakuntavuksivuoteni? Ei si is
muuta kuin nokka kohti tuntematonta ja as-
kel tyhjän pääl le!

Nel ipäiväisen ristiretken magnituu-
dista kertonee jotain jo se, että Savon Sano-
missa varoitelti in osakuntalaisporukan ai-
keista päiviä etukäteen. Ja saapuihan sitä
oikein Mul l ikan reportteri haistelemaan ter-
vishenkeä ja huastattelemaan terviskansaa
huttuheimon tehdessä lähtöään vetisel le
taipaleel leen Kuopion satamasta. Juhlaris-
teilyn kunniakkaana kulkupel inä ja päänäyt-
tämönä toimi m/s JS II, al ias Jässi . Matkan
aikana aal lokko ol i säyseää ja Jässin kulku
vakaata, mutta siitä huol imatta al lekirjoitta-
neen muistikuvia vaivaa selvä huojunta (no
pun intended). Lienee siis aika siirtää peri-
savolaiseen tapaan vastuu lukijal le, mitä tu-
lee seuraavaan kuvaukseen muutamista iki-
muistoisista hetkistä, jotka pääl l immäisenä
jäivät terviksestä mieleen.

Tappajahauki, hauki, hauki, suu on sillä
auki, auki

Tämänvuotinen terviskansa, kuten tervis-
kansat i lmeisesti yleensäkin, koostui suurel-
ta osin vanhoista konkareista: kokeneista
seiloreista, jotka ovat jo vuosien mittaan
omalta osaltaan lepyttäneet järvien hirmu-
pedot ja tehneet sinunkaupat niiden kanssa.
Täl läkin kertaa mukaan ol i kuitenkin uskal-
tautunut muutamia ensikertalaisia koettele-

maan rohkeuttaan ja onneaan vetten
mahtien edessä.

Vääjäämätön kohtaaminen tapahtui
heti auringon laskettua ensimmäistä kertaa
matkan aikana. Haasteet ol ivat kovia, mutta
kohtaamisesta selvitti in melko vähil lä va-
hingoil la. Turhan monta tervisvuksia ei me-
netetty syvyyksien syövereihin, ja koettele-
muksista selvinneet sulautuivat viimeistään
tässä vaiheessa yhteen muun terviskansan
kanssa saatuaan ansiokkaan tunnusmerk-
kinsä, kovasti hauen hammasrivistön muo-
toja mukailevan arven.

Tänään onni (lue: kossu) suosii rohkeaa

Lienee joku matkustajista löytänyt Jässin
uumenista huoltoluukun, joka johtaa Narni-
aan, si l lä useampaan otteeseen Terviksen
aikana laivan kannel le i lmestyi ihka oikea
keiju kuin suoraan fantasiamaailmasta. Kei-
ju l la juttua riitti… ja arpajaispalkintoja… joita
sitten onnekkaat saivat rahdata syl ikaupal la
Jässistä maihin. Eikä kaikkea tätä voi pistää
l i ial l isen tervahöyryjen hengittämisen piik-
kiin, si l lä arpajaispalkinnot ovat ol leet todis-
tettavasti olemassa vielä pahimpien terva-
höyryjenkin haihduttua.

Muutakin ihmeel l istä tervisreitin var-
rel la sattui. Körtti läisyyden kehdossa Aho-
lansaaressa vierail lessaan huttuheimo seu-
rasi Paavo Ruotsalaisen jalanjäl j issä Paavon
pirtti in, jossa pysähdytti in hetkeksi veisaa-
maan Siionin virsiä. Perinteisempien säkeis-
töjen perään ol i kuitenkin l ivahtanut yksi
yl imääräinen, hyvin tervishenkinen l isäsä-
keistö. Eräiden huhujen mukaan täl lä kertaa
kummal l isuuksien takana ol i kuitenkin toi-
nen fantasiahahmo, oma suurvelhomme
inspi.

Kruunaus reissulle

Tämän kesän Tervahöryristeilyl lä nähtiin jo-
tain, mitä on nähty kuulemma vain kerran
aiemmin: tervissitsit. Sitsit vetivät puoleensa
myös innokkaita juhl i joita, jotka ol ivat varta
vasten saapuneet paikal le muil la keinoin
kuin Jässi l lä. Ja varmasti kannatti . Amiraal i ja

Teksti : Suni Tuomainen
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emeritusamiraal it ol ivat
nimittäin loihtineet melkoisen
menun: sormet ol ivat loppua kesken
ruokalajien määrää laskiessa, ja jokaisel la
ruokalaji l la ol i tietenkin omanmakuinen kyy-
tipoikansa. Sitkeimmät sissit jatkoivat vielä
sitsienkin jälkeen pitkäl le yöhön. Munakyy-
kän ynnä muun jatkoviihteen jälkeen jostain
kaivautui esiin vanha kunnon Afrikan tähti
-pel i . Si l loin heräsi mieleen kysymys: Eiköhän
timantti ole löytynyt jo?

Tervisamirualj Teppo Hakkarainen ja koko vuoden 2013 tervistoimikunta

kiittävät seuraavia sponsoreita ja yhteistyökumppaneita:

Aalto-Yl iopisto

Aholansaarisäätiö

Andy Atkinson ja Kaisa Karjalainen

Annamari Oittinen

Apteekkari Leena Härmälä – Lahden

Keskusapteekki

El ina Hietala

Eläinlääkäriasema HauMau

Faba

Finavia

HT-toimistokalusteet

Ilpo Rasanen

Iltalehti

Johanna ja Kari Föhr

Juankosken kulttuurihistorial l inen seura

Kalpa Hockey Oy

Keski-Rinkel i

Kuopion kaupunki

Luomuinstituutti

Margareeta Häkkinen

Marianne Zitting

Marja ja Perttu Halonen

Matkavekka Kuopio

Maxi Kodintukku Kuopio

Metla

Niiralan Kulma Oy

Olvi

Pakkasmarja Oy

Pehkubaari

Peltolan juustola

Pia Alapeteri

Pirkko Tauren

Pohjois-Savon OP

ProAgria Pohjois-Savo

Pöyry

Ravintola Mikko

Riistaveden urheil i jat

Riitta Pul l iainen

Savolainen osakunta

Sisä-Savon Seutuyhtymä / Marjavil jelyn

koetila

Sossu Bal let

Suvi Savolainen

Suvituul ia Valta

Unigrafia

UPM Metsä

Vandernet

Wanha Postitalo

Yläkosken Puutarha
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Tervahöyryllä kesällä 1979
Kaivoin esille kuvan. Siinä valkolak-
kinen joukko kansakunnan tulevai-
suuden toivoja istuu laivan kannella.
Tilanne näyttää kovin seisahtuneelta,
tunnelma ei vaikuta erityisen mieltäy-
lentävältä. Olemme kuitenkin iki-
muistoisella Savolaisen osakunnan
tervahöyryristeilyllä Saimaalla.

On vuosi 1979. Risteilyn reitti
on varmasti lyöty lukkoon jo edellise-
nä kesänä ja ohjelmaa on suunniteltu
joulusta asti. Työvuorot on jaettu il-
moittautumisjärjestyksessä. Lyhyitä
lepohetkiä lukuun ottamatta kaikilla
on tekemistä koko risteilyn ajan. Siitä,
kestikö retki kolme vai neljä päivää,
ei valitettavasti ole enää muistikuvaa.

Meille ensikertaisille on erityi-
sen tärkeää, että jo aikaisempaa ris-
teilykokemusta hankkineet osallistu-
jat, siis konkarit, näyttävät esimerk-
kiä, miten rentoudutaan. Se ei vaiku-
ta kovin vaikealta, mutta vaatii ilmei-
sen suurta kuntoa säilyttää taso koko
risteilyn ajan.

Risteily on järjestyksessä kah-
deskymmeneskuudes jos osaan laskea
oikein, ja se suuntautuu Etelä-Savoon.

Katselen kuvaa ja muistan, että
olemme Ristiinassa. Täällä on tarkoi-
tus tutustua savolaiseen kreivikun-
taan, kerrata lyhyt oppimäärä 1600-lu-
vun historiaa, ihailla kreivitär Kris-
tiina Brahen ja kreivi Pietari Brahen
muotokuvia, tutustua Brahenlinnan
raunioihin ja ruokailla kreivillisessä
ravintolassa. Hyvästä opastuksesta
huolimatta monelle risteilijälle jää
kuitenkin epäselväksi, miksi muoto-
kuvia säilytetään Ristiinan kirkossa.

Tervahöyryn perinteen mukaan
jalkaudutaan myös kansan pariin ja
tutustutaan paikkakuntalaisiin. Niin-
pä ristiinalaisen päivän päätteeksi

pyörähdellään Jätkänhumpan tahdissa
Metsälinnan tanssilavalla. Risteilyn
aikana tutustutaan myös moniin mui-
hin savolaiskohteisiin, mutta niiden
historiallinen arvo on niin paljon vä-
häpätöisempi, ettei niitä tässä kanna-
ta mainita.

Vuksille tervahöyryristeilyn ko-
hokohta on Ahdin syleily. Se on peri-
mätiedon mukaan niin kokonaisval-
tainen tapahtuma, ettei sitä voi muis-
taa enää kolmenkymmenenneljän
vuoden jälkeen. Joten jos tänään ky-
syt olenko tullut syleillyksi, en ole
varma asiasta.

Vaikka todistusaineistoa on niu-
kasti, voin vakuuttaa, että tälläkin
kertaa kaikki risteilylle osallistuvat
nauttivat kokemuksestaan täysin rin-
noin vaikka hammasta purren, ja
useat jaksavat hädin tuskin odottaa
seuraavaa kesää ja savolaisylioppilai-
den kohtaamista tervahöyryn kannel-
la.

Mirjami Tiainen
SavOlainen vuosina 1978-1986
Hämäläistynyt, viettää lomansa Sa-
vossa

Tervahöyryilyä
jo 60 kertaa
vuodesta 1952
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aimaata kiertävät tervisristeilyt keksi
vuonna 1952 kesäjuhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Heikki Kääriäinen. Ensimat-

kaa suunnitelti in aluksi jopa viikon mittaisek-
si , ja sen yl lätyksiä ol ivat matkustajien yl ivoi-
maisen enemmistön poisjääminen sekä mu-
kaan spontaanisti l i ittynyt ranskalaisseurue.
Sittemmin retki on muuttunut olemuksel-
taan vähän (joskaan virvokkeet eivät alkuai-
koina ol leet pääosassa), ja tervis on aina saa-
nut runsaasti ju lkisuutta lehdistössä ja i loista
huomiota vierailupaikkakunnil la. Yksi retkien
vakiohauskuttajista ol i itse Spede Pasanen.
Tervikset hiipuivat 1960-luvul la, mutta vuo-
desta 1971 SavOlaiset ovat merirosvoil leet
Saimaal la i lman katkoja.

”Terviksel lä istutti in kirkon penkissä, edel l i-
sen il lan il tamien jäl j i l tä suuta kuivasi ja pää-
tä huimasi. Vieruskaverit löysivät lohdun sa-
nat virsikirjasta, josta löytyi säe: ’kirkasta oi

Kristus meil le! ’ Meitä alkoi hirvittävästi nau-
rattaa (--) ja samaan syssyyn laskeutui vielä
kirkon katosta hämähäkki eteeni.”
Tuula Haataisen tervismuistoja

”Rahanahne kapteeni huijasi l i ian sinisi l-
mäistä amiraal ia ja valehtel i , että hänen
aluksensa vetää 65 henkeä, vaikka se todel-
l isuudessa ol i rekisteröity al le 50:l le… Aina
jos joku l i ikkui laival la matkan aikana, ka-
jautti herra kaiuttimiin ’Vakauttakaa’ tai ’Ta-
sapainottakaa’.”
Vuoden 1999 amirual j Marianne Zitting

Heini Arjava

Tekstin ja muistelujen lähde: Jouko Kokko-
nen, Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Sa-
volaisen Osakunnan historia 1905–2004.

S



22

H
Y
Y
-
p
a
l
s
t
a

Uusia tuulia,
tilabingoa ja
kompromissien hakua

HYYn edustajisto on lomail lut kesäl lä, mutta
kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana on silti
tapahtunut kaikenlaista. Alustavassa ti la-
jaossa Vinnil le ehdotetti in kämppikseksi
Akateemista Puhal l inorkesteria, ja nykyinen
kämppiksemme Opiskel i jakansantanssijat
ol isi joutunut muuttamaan toisi in ti loihin
(muita kämppiksiämme ovat Osakuntalai-
nen Unioni ja VSO). Ti la-asiasta on kesän
mittaan keskusteltu runsaasti , ja kaikki asia-
nosaiset tahot ovat jättäneet palautetta eh-
dotuksesta. Lopul l inen päätös tehdään ja
julkistetaan syys–lokakuussa. Voimme ol la
kuitenkin kohtalaisen huoletta, si l lä on epä-
todennäköistä, että Akateeminen Puhal l i-
norkesteri si joitettaisi in ti loihimme, jotka ei-
vät ole heil le erityisen käytännöl l iset.

Ti lajakoasian l isäksi elokuussa, juuri
ennen edustajiston ensimmäistä syksyn ko-
kousta, sai lehdistä lukea hieman yl lättävän
uutisen, jossa kerrotti in että HYY Ravintolat
Oy luopuu Vanhan yl ioppilastalon ravintola-
l i iketoiminnasta. Toimintaa jatkaa 2.1.2014
alkaen pitkäaikaisel la vuokrasopimuksel la
Royal Ravintolat Oy. Vanhan käyttötarkoitus
tulee kuitenkin säilymään samanlaisena kuin
ennenkin. Myös meil le taval l isi l le edaatto-
reil le tämä tieto tul i yl lätyksenä, si l lä HYY
Yhtymä on se taho, joka tekee ravintolatoi-
mintaa koskevia päätöksiä, ja yhtymässä
päättäjinä ovat eri henkilöt kuin edustajis-
tossa.

HYY Yhtymä on monipuol inen yritys-
ryhmä, joka pyörittää ravintolatoiminnan l i-
säksi esimerkiksi kiinteistö- ja si joitustoimia.
Näistä l i iketoimista tulevan voiton avul la
puolestaan rahoitetaan koko yl ioppilaskun-
nan toimintaa. Vanhan yl ioppilastalon ravin-
tolatoiminta on pitkään ol lut pääasiassa
tappiol l ista, joten voi ol la hyvä asia saada
toinen kokeneempi taho pyörittämään Van-
han ravintolatoimintaa. Lisäksi Royal Ravin-
tolat Oy:l lä on jo ennestään kokemusta
muistakin kulttuurihistorial l isesti arvokkaista
kohteista. Tästä päätöksestä saattaa ol la
hyötyä kaikil le osapuol i l le, myös aivan taval-
l isi l le riviopiskel i joi l le.

Vanha yl ioppilastalo ol ikin ykkösai-
heena edustajiston ensimmäisessä syysko-

kouksessa 28.8. Melkoisen pitkässä nel jän
tunnin kokouksessa nähtiin suuria tunteita
ja dramatiikkaa johtuen lähinnä Vanhal la
harjoittelevia musiikkikorporaatioita koske-
vasta päätöksestä. Pitkäl l isen keskustelun
lopputuloksena hal l ituksen esitys hyväksyt-
ti in äänestyksen jälkeen. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että Vanhal la yl ioppilasta-
lol la vakituisesti i lmaiseksi harjoitel leet
musiikkikorporaatiot joutuvat joko etsimään
harjoitusti lat muualta tai vuokraamaan tilat
käyttöönsä. Tilannetta l ievitti kuitenkin hie-
man Osakuntien edustajistoryhmän aloit-
teesta tehty toivomusponsi, jonka avul la
HYYn hal l itus etsisi yhdessä musiikkikorpo-
raatioiden ja Royal Ravintolat Oy:n kanssa
keinoja, joi l la korporaatioiden toiminnan
jatkuvuutta voisi tukea. Toivomusponsi hy-
väksytti in ja sopiikin toivoa, että tässä ki-
peässä ja pal jon tunteita herättäneessä
asiassa päästäisi in hyviin lopputuloksiin.

Edaattori Suvi Portin

”Voimme olla
kohtalaisen

huoletta, sillä on
epätodennäköistä,
että Akateeminen
Puhallinorkesteri
sijoitettaisiin

tiloihimme, jotka
eivät ole heille

erityisen
käytännölliset.”
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”Suolanen ja
sakkea, se on
Savon makkea”
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Teksti : Jasmin Latva-KoivistoTunnetko Savon ruoka-aarteita?

Törmäsin internetiä selai l lessani Etelä-Savon
el intarvikealan kehittämisyhdistyksen sivui-
hin, joi l le on koottu tutustumisen arvoinen
lähiruokaopas. Sen avul la voi suunnistaa Ete-
lä-Savoon ruokamatkal le ja löytää samal le
sivul le koottuna lähiruokaa tarjoavat yrityk-
set, niiden tuotteet, aukioloajat ja yhteystie-
dot. Savossa on pal jon pienti loja, lähiruokaa
ja harvinaisen suuri luomutarjonta, ovatpa
luomumaitoteknologian juuretkin Etelä-Sa-
von mail la. Sekä Etelä- että   Pohjois-Savossa
on herätty hyödyntämään pienti lojen sekä
yritysten monipuol isuutta ja paikal l isia eri-
koisuuksia luomal la eri laisia ruokamatkai-
luun l i ittyviä hankkeita.

Paikal l isuuden muuttuessa yhä trendikkääm-
mäksi on syytä tutustua paremmin oman Sa-
vonmaamme perinneherkkuihin! Perinteises-

sä savolaisessa ruokakulttuurissa ruoat ovat
ol leet usein yksinkertaisia ja selkeitä, muuta-
man itse tuotetun tai hankitun raaka-aineen
uuniruokia. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat
ol leet kala ja leipä. Pienestä raaka-ainemää-
rästä huol imatta on Savossa kehitetty kekse-
l iäiden ruokalajien kirjo. Siitä taidosta ol isi
opiskel i jal lekin hyötyä. Tässä l istattuna joita-
kin maakuntiemme aarteita!

Haavikkaat = Keitetyt, paahdettuihin jau-
hoihin kastetut nauriit

Hernetuuvinki = Hernemuhennos

Huttu = Sakea veteen keitetty puuro. Esim.
ruishuttu, naurishuttu, porkkanahuttu. Si l i-
mähutussa on voisi lmä.

Kalakukko = Ruiskuoressa ahventa tai
muikkua sekä sianl ihaa. Tässä sanassa kukko
ei tarkoita kanan sulhasta vaan huippua. Ka-
lakukko luokitel laan EU:n aidoksi perintei-
seksi tuotteeksi el i se tulee valmistaa rekis-
teröidyn valmistusmenetelmän mukaan. Kun
kalakukosta sanotaan, että ”kukko kiekuu”,
se tarkoittaa, että kukko on revennyt uunissa
paistettaessa. Kukkoja on täytetty myös
muul la kuin kalal la: naudal la, lampaal la, ri is-
tal la, kaal i l la , lantul la, perunal la, naurii l la , si-
säel imil lä ja jopa oraval la.

Kokkeljpiimä = Hapatettu maitotuote, jossa
on paakkuja, kermaisempaa kuin piimä.

Leipälämmitös/maitolämmitys = Usein
vanhoja, kuivempia leivänpaloja ja keitettyä
maitoa, mukana ol i myös suolaa ja voita.

Lutova = Perunamuhennos, jota syötiin
maitokastikkeen kanssa.

Muurinpohjaletut = Iisalmesta kotoisin
olevat suurel la muurinpohjapannul la paiste-
tut plätyt.

Mykyrokka = Kiuruveteläinen perunaa, l i-
haa, sisäel imiä sekä jauhoista ja verestä teh-
tyjä mykyjä sisältävä soppa.

Mustikkakukko
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Nyrkkirieska = Litteä ja pyöreä karkeista
ohrajauhoista tehty rieska.

Patahassi = Lihaa ja kalaa (yleensä muikku-
ja ja sikaa) sisältävä pata.

Potattilouta = Perunalaatikko

Potattimaeto = Maidosta ja perunasta val-
mistettu ruokalaji . Potattivel l i on kuin potat-
timaetoa, mutta se suurustetaan ohrajau-
hoil la.

Rantakala = Kalapata, yleensä valmistettu
muikuista, sipul ista, voista, suolasta ja pip-
purista. Usein pääl le on laitettu vielä ruislei-
pää.

Rasvarieska = Rieskataikinaan on l isätty
ruskistettua sianl ihapaloja.

Ruukkumuikut = Muikut ladotaan pataan
yleensä sianl ihan ja sipul in kanssa ja paiste-
taan uunissa meheväksi.

Rättänä = Mustikkakukko. Uunissa valmis-
tettu herkku, jossa on mustikoita ruiskuo-
ressa, tarjotaan usein kermavaahdon kera.

Röpörieska = Ohrasuurimoita ja piimää,
usein myös kermavii l iä sisältävä rieska.

Sevokas = Talkkunasta ja piimästä sekoitet-
tu kesäinen aamupala.

Talkkuna = Pohjois-Savossa talkkuna teh-
dään yleensä paahdetusta ohrasta, Etelä-
Savossa usein kaurasta. Talkkunaan voidaan
laittaa myös vehnää, ruista, herneitä tai pa-
puja. Hyvää siansivusta valmistetun tirri-
paistin ja voin kera.

Tappaiskeitto = Keitto, jota valmistetti in
usein teurastuksen yhteydessä suuria mää-
riä. Soppa sisälsi muun muassa sisäel imiä
(munuaisia, maksaa, sydäntä), l ihaa, kaal ia ja
perunaa.
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Savon viäntämee
– murremestarin älymassiinasta

– ku eehän tässä ennee mil lään kynännysäl lä juttuva viännetä…

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

Ylleine käätösohje ja elämän tarkotus eli Ossuuskunnan siännöt –
osa kuus

VIII Ossuuskunnan varsnaeset hommoojat ja toemikunnat

Ossuuskunnan varsnaesija hommoojia tahikkas hanslankareita on ihan
mukavan olone l ista: toeminnan- ja tal loovensotkijat (joetten virkakaas on
sitten rapiat kaks vuotta – vuan jol loonii on ol lunna samat jehut uraputkessa
nel jähhii vuotta), sihteerikkö, salakuttomat ministerit el ikkäs neevokset,
vukspompottaja el ikkäs -majurj , isäntä el i ite yl immäene juomanlaskija,
emännyys el i ite yl immäene kaal imenheiluttaja, laeskanpulskettein Susj-
juttuin kirjuttaaji in persii l lepotkija al ias piätoemittaja ja ti l i löitten
pil ikunpaekan tarkastajat (jota kyl lä ritsoin – ee voe tarkastoo jos virkael i jaks
lasketaan ja toesekseen nykytermi taetaa jo ol la toeminnantarkastaja).
Juomanlaskijan ja kaal imenheiluttajan virkakaas on yks lukukaas ja näil lä
muil la jatkuu koko vuojen – vuan ohan niitä hommailtu putkeen näetähhii
kerta jos toenennii . Ja vuosjhan on alamanakan mukkaene jakso, paehti
vuksiin pompottajal la se o lukuvuosj.

Uovat ruojat rajottanna virkain miärän yhteen per sierainparj – vuan
tämä taetaa koskettoo vuan näetä varsnaesija hommoojia – muut hommat on
luveteltunna erj ohjesiännössä ja niitähän on ussein hoiteltunna oman
toemen ohessa.

Ku lentävässä kirjael i jan nimmee kantavassa ijän pikajunassa tätä jutunpätkee
loppuun suatan, niin muistelkeepa ens ossoo ootel lessa mil lee SavOn
hommal la sitä on ihan oma huluppee torni tuol la Pyhän Pietarin porti l la jota
Pietariksii Suomessa huastel laan.

Vinks vinks – tuplana tuonnii viranhalti jana heelunna
Jarska

Jartsa, Murremestarj 2012
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Vuksiloeta ja uusia
laulajia

Lokakuun 7. päivään
mennessä SavO ol i
saanut 32 uutta jäsen-
tä, joista moni osal l is-
tui saman tien myös

vuksisitseil le 12.10. Myös SOLl in rivit ovat
kasvaneet peräti kymmenel lä uudel la laula-
jal la, joista puolet on miehiä ‒ häkel lyttävää.
Samoin SOSSu on saanut nauttia kasvavasta
kansansuosiosta tänä syksynä uusien soitta-
j ien muodossa.

Kokakeke

Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon konsepti on
herättänyt kiinnostusta jo osakunnan ulko-
puolel la. Otaniemessä on tiettävästi havait-
tu, että ”SavOlaisi l la on hieno kerho”, ja Ko-
kikselta on kysytty vinkkejä toiminnan jär-
jestämiseen. Seuraava Kokiksen oma tem-
paus on hyönteistenmaistelui l ta 25.11.
uusien ekologisuusoppien hengessä. Terve-
tuloa!

Osakunta kasvaa

Iloisia perheuutisia on saatu kuul la tänä
vuonna runsaasti , ja erityisesti osakunnan
johtohahmot ovat kunnostautuneet per-
heen perustamisessa. Uuden mahdol l isesti
tulevan osakuntalaisen ovat saaneet ainakin
entinen neuvos, taloudenhoitaja ja kuraat-
tori .

Osakuntaillat

Toiminnal l iset osakuntail lat ovat lähteneet
taas käyntiin hil jaisemman alkusyksyn jäl-
keen. SOSSun osakuntail lassa maistelti in
SOSSu-herkkuja kuten viimää, neuvoston
ruokail lassa syötiin herkul l ista pizzaa, ja lau-
tapel iosakuntail lassa toiminnanjohtaja,
isäntä ja päätoimittaja ottivat toisistaan mit-
taa Trivial Pursuitin ääressä. (Paras voitti .)

Menneitä tapahtumia

10.8. Eksku Arsenal–Manchester City jalka-
pal lo-otteluun
12.8. Talkoot Vinnil lä
24.8. Osakuntien l i ikuntapäivä
25.8. Art goes kapakka -tapahtuma, jossa
myös SOL esiintyi
30.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat
3.9. Pannariosakuntailta
9.9. SOSSUn osakuntailta
14.9. Phileas Fogg -katselumaraton
16.9. Osakunnan kokouksessa val itti in vuk-
simajuriksi Johanna Salkunen
21.9. Osakuntien 370-vuotisjuhlat ja var-
joetkot vinnil lä
23.9. Osakuntailtana tervissauna Rautalam-
mintiel lä
24.9. Fazer-eksku vukseil le ja kiiviksi l le
27.9. Vuksien ratikkakierros
28.9. Eksku jalkapal lon Suomen cupin fi-
naaleihin (KuPS–RoPS)
28.9. Vuksisuunnistus ja kaudenavajaiset
2.10. Osakuntakuorojen 370-vuotisyhteis-
konsertti
5.10. Vuksien Ikea-eksku
14.10. Vil iminkippeiden osakuntailta, jossa
katsotti in Charles Bronson -elokuvia
30.10. SOLl in ja WIOLin yhteiskonsertti
Suomalaisel la yhteiskoulul la

Uudet laulukirjat ovat tul leet painosta:
hinta on 10 euroa, josta vukseil le kahden
euron alennus.
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Osakuntauutiset
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Osakuntauutisia

50 vuotta sitten
Susj 4/1963

Uudeksi inspehtoriksi osakunta on
kokouksessaan 11.11.1963 valinnut
yksimielisesti prof. Pentti Pöyhösen,
joka astuu virkaansa 1.1.1964.
Lausumme hänet sydämellisesti ter-
vetulleeksi ja toivomme hänen viih-
tyvän parissamme.

Momentti on jalkapalloillut menes-
tyksellisesti, ensin voitto SOL:ista
2 - 0 ja sitten Cirus I:stä 2 - 1.

Osakuntalaiset tutustuivat Sineb-
rycohffin tehtaisiin ja nauttivat tie-
tenkin kiertokäynnin päälle olutta
ynnä muuta virvoitusjuomaa. Kyllä
tuntuivat maistuvan, koska mies-
puoliset tutustujat kasvattavat in-
nokkaasti partaa, jotta pääsisivät
3.12. uudelleen.

Teeillassa 11.11. oli meillä vieraana
kirjailija Pekka Keijonen. Keskustel-
tiin vilkkaasti mm. kirjailijan vas-
tuusta.

Osakunta on saanut lahjoituksena
TELEVISION = töllöttimen. Lahjoit-
taja on Mikkelin Radio Osakeyhtiö,
jolle lausumme suurkiitoksen, sillä
moisesta kapistuksesta on tosiaan
paljon iloa ja edes tätä voi nyt sellai-
nenkin osakuntalainen tulla katso-
maan, joka ei löydä täältä osakun-
nasta mitään muuta. Ja tähän lah-
joitukseen on vaikuttanut fuksi An-
neli Salminen. Niin sitä pitää.

Osakunta-
kokouksessa 7.10.

Koonnut: Heini Arjava

”Pöytäkirjaan voi merkitä,
että inspin lenkkarit ovat
löytyneet.“

Inspehtori Martti Nissisen erikoinen
toive perustuu siihen, että kokous ol i
jäl leen yhtä osanottajaa vail le
täysivaltainen.

”Luotetaan siihen, että
joku tulloo myöhässä.“

”Jee!”

”Hyvin meni. Löysin
pöydän.”

”Pöytäkirjassa on
pyhäinhäväistys: Vinni on
kirjoitettu pienellä!”

”Kun SOL perustettiin
uudestaan 80-luvulla, sin-
ne tunki melkein pelkkiä
tenoreita.”

”Seuraan kyllä tyytyväise-
nä, miten perinne siirtyy
laivan kannella sateessa
sennulta junnulle.”

Edel l iseen pöytäkirjaan merkitti in,
että ne ol ivat kadonneet.

Isäntä tarkkana. Sihteeriä ei
kuitenkaan lynkattu.

Toistuva kommentti useisi in asial istan
kohtiin. (Muun muassa käsiteltäessä Vil i-
minkippeitten osakuntailtaa tai osakun-
tien 370-vuotisjuhl ia.)

Annamari O. vuksien Ikea-ekskusta.
Oletettavasti myös vuksit löysivät
jotakin hyödyl l istä.

Inspi on elänyt nykyosakuntalaisi l le
tuntemattomassa kiehtovassa rinnak-
kaistodel l isuudessa.

Inspi muistelee isäl l isel lä lämmöllä
menneitä tervahöyryristeilyjä.

”Ja kahtokeekin, että ens
kokkouksessa mahdollisim-
man harvan viran kohdal-
la pittää ruveta päivätork-
kuja ottamaan!”

Jyrähtää inspi ennen kuin
pamauttaa kokouksen päättyneeksi.

sanottua:






