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Tervehdys,
huttuheimo!

Linda Lindström
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Syntynyt Raumalla, Suur-Savon
läntisessä osassa, joten puhuu
toisinaan hassusti (”Oi gauhia!”).
Alussa mahdottomalta tuntunut
kielimuuri on madaltunut
huomattavasti muutaman
osakuntavuoden aikana.
Opiskellut aiemmin
molekyylibiotieteitä ja haaveileekin
toisinaan vierailuista Viikkiin.
Syksyllä aloitetut lääketieteen
opinnot ovat kuitenkin toistaiseksi
pitäneet tiukasti Meilahdessa.
Liittynyt osakuntaan vuonna 2013 ja
toiminut apuemäntänä. Viihtyy
mainiosti kauhan varressa ja
leikkuulaudan ääressä, varsinkin
hyvässä seurassa.

Päätoimittajalta //

Tämä pääkirjoitus on syntynyt aurinkoisena kevätpäivänä. Vaikka
olen syyslapsi, kevään tulo ihastuttaa joka vuosi syksyn pimeneviä iltoja
enemmän. Huonoksi onnekseni minut erotti kirjoitushetkellä raittiista ulkoilmasta bussin ikkuna. Toivottavasti tunkkaisehko hengitysilma ei vaikuttanut
tämän pääkirjoituksen laatuun alentavasti.
Ensin voisin kertoa hieman itsestäni. Olen Linda, SOSSussa minut tunnetaan Marsuna. Olen osakunnalla toista vuotta ja päädyinkin Vinnille ”takaovesta”, eli SOSSun kautta. Kadehdin huilistina salaa vaskisoittajien hyvää
meininkiä. Ihailen intohimoisia ihmisiä. Pidän tähtitaivaan katselemisesta
enemmän kuin pilvien tarkkailusta. Haluaisin automatkoilla istua aina samalla
paikalla, kuljettajan takana. Viimeksi mainittu on haastavaa, jos pitäisi itse
ajaa.
Alussa päätoimittajuus herätti minussa enimmäkseen varovaista innostusta.
Mitä lähemmäs ensimmäisen lehden ilmestymispäivä tuli, sitä enemmän aloin
nauttia uudesta roolistani. Iso kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea Annamarille,
joka kärsivällisesti jaksoi perehdyttää minut ja vastailla kysymyksiini. Toinen
suuri kiitos kuuluu muille osakuntalaisille. Sekä vakiopalstojen kirjoittajat
että muut osakuntalaiset, joiden apua olen pyytänyt, ovat aktiivisesti osallistuneet lehden tekemiseen. Pelkäsin hieman työmäärän kasvamista liian suureksi
- aivan turhaan.
Olen aina pitänyt kirjoittamisesta. Silti tähän mennessä julkisimmat tekstini
ovat olleet koulussa kirjoitetut aineet, jotka lisäkseni on lukenut ainoastaan
opettaja. Itsekseni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja runoillut. Olen kokenut, että
kirjoittaminen auttaa varsinkin silloin, kun elämässä tapahtuu paljon. Vaikka
joskus asioiden pohtiminen kynän ja paperin ääressä toimii parhaiten, on hyvä
olla myös reitti pois omien korvien välistä. Tässäkin osakuntalaisuus auttaa:
tarjolla on monenlaista tekemistä mukavien ihmisten seurassa. Vuosijuhlaviikonloppu toimii omalla kohdallani hyvänä esimerkkinä. Vaikka lauantain
jatkojen (tai jatkojen jatkojen) ja sunnuntain silliksen välillä uni jäi suorastaan
olemattomaksi, olo oli seuraavana maanantaina energinen.
Haluankin rohkaista kapuamaan Vinnille, vaikka matka saattaa tuntua
pitkältä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että mitä useammin osakunnalle
lähtee, sitä kevyemmäksi kiipeäminen muuttuu. Hetkinen, johtuukohan tämä
tunne sittenkin vain tuoreesta virkailija-avaimestani, joka on mahdollistanut
hissin käyttämisen…

Rakkaat
SavOlaiset!

Katja Kastarinen

Maaliskuussa kevättalven pitäisi olla kauneimmillaan, auringon
paistaa ja hangen hohtaa. Sen sijaan Helsingin kadut ovat jo mustia ja taivaalta
satelee vuorotellen vettä ja jotain tunnistamatonta lumen ja veden välimuotoa.
Väkisinkin miettii, että Savossa on varmaan vielä kunnon talvi… Huoh.
Mutta! Vellomisen sijaan pallotellaan hetki Helsingin ja maakunnan puolia,
hyviä ja huonoja sellaisia. Koska liikumme hieman vaarallisilla vesillä, korostettakoon, että alla olevat mielipiteet ovat kuraattorin omia, eivätkä välttämättä
edusta osakunnan virallista maakuntapoliittista linjaa.
Aloitetaan ilmiselvistä.
Talvet. Etelä-Suomen talvet voivat olla kauniitakin, mutta eikö kuitenkin ole
ilmeistä, että kunnon talvien suhteen maakunta voittaa kevyesti. Lunta todennäköisesti on ja jäät kantavat. Tilanne maakunnalle 1–0.
Tapahtumat ja tekeminen. Kun Kuopion tori tammikuisena arki-iltana
muistuttaa autiota lentokenttää jo kuuden aikaan illalla, riittää Helsingissä
enemmän tekemistä, ihmisiä, keikkoja, kulttuuria ja elämän tuntua. Kulttuurin, tapahtumien ja tekemisen suhteen piäkaupunki voittaa helposti.
Helsinki tasoittaa tilanteeseen 1–1.
Asuminen. Tämä lienee niin ilmiselvää, että todettakoon se vain lyhyesti.
Helsingissä asuminen on hurjan kallista. Selvä piste maakunnalle.
Sitten kinkkisemmät.
Ihmiset eli immeiset. Koto-Savossa on sopivasti lupsakoita immeisiä, ehkä
sukuakin. Kauppareissulla ihmiset eivät ehkä ihan niin paljoa nipota ja torilla
saa palvelua ihanasti omalla kielellään. Toisaalta, ja juuri tämä tekee tilanteesta
kinkkisen, Helsingistä ja tarkemmin sanottuna Vinniltä löytyvät ne ihmiset,
jotka ovat tehneet opiskeluvuosista niin mahtavia ja Helsingistä kodin.
Listaa ja pohdintaa voisi jatkaa loputtomiin. Tyydyn siis kuluneesti toteamaan, että molemmissa on puolensa ja molemmat tuntuvat jossain määrin
kodilta. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan vaaka lopulta kellahtaa juuri minun
kohdallani.
Tätä kirjoittaessani osakunta on juuri ja juuri toipunut vuosikymmenen
suurimmista juhlista. Puhun tietenkin karjalaisten kanssa yhdessä vietetyistä 110-vuotisvuosijuhlista. Juhlien eteen tehtiin kovasti töitä, mutta kaikki
oli vaivan arvoista, kun vuosijuhlaviikonloppu viimein koitti. Juhlista jäänee
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Vinniltä löytyvät ne ihmiset, jotka ovat
tehneet opiskeluvuosista niin mahtavia
ja Helsingistä kodin.

kollektiiviseen osakuntamuistiin ainakin rento mutta arvokas tunnelma,
antoisa yhteistyö karjalaisten kanssa, ihanat vieraat, juhlavat tanssit ja kauniit
iltapuvut. Tietysti oli vielä Kaivopihan Keltaruusu, päheimmät jatkot vähään
aikaan, vierailu Kappelissa, jättisillis, huonot jutut, sauna ja ennen kaikkea
skumppaa. Sitä nimittäin virtasi. Siinäpä muisteltavaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi!

Katja ja Karjalaisen Osakunnan kuraattori Pekka Torvinen
yhteisten 110-vuotisvuosijuhlien päiväjuhlassa.
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Kuraattorj //

Uusi toiminnanjohtaja tutuksi

Linda Lindström
Annamari Oittinen

Osakunnan toiminnanjohtajana aloitti vuoden alussa 26-vuotias
Arto Niemi. Englantilaista filologiaa opiskeleva Arto päätyi alkujaan osakunnalle kuraattori Katja Kastarisen sanoin ”savupiipun kautta”, eli koska tarvitsi
asuntoa. Syksyllä 2011 Arton silloinen kämppis muutti opiskelemaan Joensuuhun, jolloin Arto päätyi evakkoon vanhempiensa luo. Muutaman
kuukauden jälkeen asuntotilanne näytti yhä toivottomalta. Tuolloin Arto
oli ollut HOASin jonossa jo puoli vuotta ja asunnon saaminen oli hyvin
epävarmaa, koska pääkaupunkiseudulla asuvat hakijat joutuvat jonon hännille.
Arto alkoi tosissaan pelätä, että joutuisi asumaan koko vuoden vanhempiensa
luona.
Lehdessä ollut Savolaisen osakunnan asuntoilmoitus toi kuitenkin uutta
toivoa. SavO tuntui Artosta varsin luontevalta vaihtoehdolta – olihan hänen
äidinpuoleinen sukunsa Kuopiosta. Arto vei hakemuksensa henkilökohtaisesti osakunnan asuntola-asiamiehelle voidakseen kertoa, että todella tarvitsi
asuntoa. Hänen onnekseen tuolloin virkaa hoitanut Antti Kekäläinen ymmärsi
nopeasti tilanteen vakavuuden, ja Arto pääsi osakuntaan liittymisen myötä
muuttamaan SavOn asuntoon Antti Korpin tielle.
Arton asunto on sittemmin vaihtunut muutamaan kertaan, mutta osakuntajäsenyys on pysynyt. Osallistuminen yhteen tapahtumaan johti useampaankin
Vinni-vierailuun ja lopulta osakunnan virkoihin. Osakuntauran aikana Arton
CV onkin pidentynyt tasaiseen tahtiin. Hän on toiminut muun muassa
apuisäntänä, sihteerinä, vaalipäällikkönä ja kv-sihteerinä. ”Sitten on vielä
varmaan muitakin, mutten nyt muista kaikkia. Jotenkin sitä aina löytää itsensä
virkailijalistalta”, Arto toteaa. Hyviä muistoja on jäänyt erityisesti kv-sihteerinä
muodostuneista Viron suhteista. Arto muistelee eri virkoja lämmöllä: ne ovat
tuoneet mukanaan uusia kokemuksia ja olleet erilaisia, mikä on pitänyt intoa
uusien virkojen ottamiseen. Kuitenkin tällä hetkellä Arto pitää kiinni yhden
viran periaatteesta, jotta pystyy hoitamaan toiminnanjohtajuuden kunnolla.
Toiminnanjohtajaksi Arto päätyi samalla tavalla kuin muihinkin virkoihin,
eli osittain sattumalta. Entinen toiminnanjohtaja Riikka Ruuth oli viime syyskuussa alkanut vihjailla Artolle vapautuvasta toiminnanjohtajan pestistä. Riittävän monen keskustelun jälkeen toiminnanjohtajuus alkoikin kiinnostaa
Artoa ja lopulta hän päätyi kirjoittamaan hakemuksen – tosin vasta viimeisenä
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TAHLOsta:
TAHLO = toiminta-avustuksen
hakulomake, joka täytetään
aina alkuvuodesta HYYn
järjestötuen saamikseksi. Liitteiksi
vaaditaan esimerkiksi osakunnan
toimintasuunnitelma, toimintakertomus,
tilinpäätös ja talousarvio. Vaadittavat
liitteet hyväksytään yksi kerrallaan
osakunnan joulu-, tammi- ja helmikuun
kokouksissa. Tästä syystä kokousten
soisi olevan päätösvaltaisia. Näyttää
paremmalta, jos TAHLO saadaan
asiallisesti täytettyä ennen sen
sulkeutumista helmikuun lopulla. Se
saattaa vaikuttaa toiminta-avustuksen
määrään.
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iltana kuraattorin ilmoitettua, ettei kukaan muu ole hakemassa.
Kausi on Arton mukaan lähtenyt käyntiin mukavasti. Tammikuu kului
pitkälti uuteen virkaan totutellessa, helmikuu TAHLOa täytellessä ja
vuosijuhlaan valmistautuessa. Yllättäviä puolia toiminnanjohtajuudessa ovat
olleet tehtävän kokonaisvaltaisuus sekä yhteydenottojen määrä – toisinaan
myös laatu. ”Osaa viesteistä ei voi luokitella muuksi kuin fanipostiksi”, Arto
naurahtaa. ”Kehutaan sitä, miten hienoa on, että joku tekee jotain.”
Kysyttäessä tulevan kauden haasteista Arto mainitsee kansainvälisten opiskelijoiden ottamisen mukaan osakuntatoimintaan. ”Asiasta on ollut paljon
puhetta, ja olen siitä itsekin puhunut, joten se pitää pikkuhiljaa toteuttaa”,
Arto toteaa. ”Yleensä osakuntatoiminnalle on olemassa jonkinlainen valmis
pohja ja voi kysyä edeltäjältä, mitä on tehty, mutta
tätä ei voi kysyä keneltäkään.”
Susj toivottaa uudelle toiminnansotkijalle
antoisaa kautta!

Uusi toiminnanjohtaja tutuksi //

LYHYET
Missä näet itsesi viiden vuoden päästä osakunnalla?

Seniorina – toivottavasti!
Entä muuten?

Katsotaan päivä kerrallaan…
Jos perustaisit kerhon osakunnalle, mikä se olisi?

Viliminkippeet, mutta se on perustettu jo.
Lähdet virolaisen ystävyysosakunnan yllätysjuhliin.
Saat pakata mukaan kolme asiaa. Mitkä ne olisivat?

(Päätoim.huom. Haastatteluhetkellä tj:n mieleen
tuli vain painokelvottomia asioita, joten kysymys
jäi kotiläksyksi…)
Ensinnäkin passi tai henkilökortti pitää muistaa
ottaa mukaan Viroon. Toiseksi pitää muistaa vaihtovaatteet. Vinkkinä virolaisten vieraaksi lähteville, että kommerssit kestävät koko viikonlopun.
Kaksi pukua ei siis ole liikaa, jos mukaan mahtuu.
Kolmantena pitää muistaa jokin lahja isännille/
emännille. On aina kiva, jos sitä lahjaa ei tarvitse
ostaa viime hetkellä laivan Tax Free -myymälästä.
Emäntä pyytää sinua leikkaamaan kalakukon sillistarjoilua varten. Millä tyylillä leikkaat?

Riippuu siitä, onko ympärillä pohjois- vai eteläsavolaisia. Katselen tunnelmaa ja luultavasti
loppujen lopuksi annan veitsen jollekin toiselle.

Oliko muuten kyseessä muikku- vai ahvenkukko?

En uskalla sanoa mitään! Tulee niin pahaa
kommenttia, jos sanon yhtään mitään…
Jos saisit käyttöösi aikakoneen päiväksi, mitä tekisit?

Palaisin siihen päivään, jolloin tänne (Vinnille)
ensimmäistä kertaa tulin. Tekisin kaiken uudelleen
samalla tavalla.
Kenen päivää haluaisit seurata kärpäsenä katossa?

Jaa-a… Kenen tahansa kuraattorin osakuntapäivää! On niin paljon kuraattorijuttuja, joista ei
kerrota muille. Ehkä myös tasavallan presidentin
arkea olisi mielenkiintoista seurata.
Bravuurisi keittiössä?

Soijarouhepasta erilaisin maustevariaatioin. Se on
tosi nopea tehdä. Vaikka olen tehnyt sitä kymmenisen kertaa osakunnalla, aina porukka ihmettelee,
olenko tosiaan tehnyt sitä ennen.
Terveisiä osakunnan vukseille ja civiksille?

Kannattaa uskaltaa tulla tapahtumiin. Aina on
hauskaa! Civiksille vielä se, että kannattaa ottaa
virkoja – silloin perinteisiin, joka vuosi toistuviin
tapahtumiin on vielä hauskempi osallistua ja niistä
saa enemmän irti.

Arto KV-sitseillä.

//
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Osakunnan
vuosi 2015

Arto Niemi

Vaihtuva vuosi tuo aina muutoksia osakunnalle – ainakin vaihtuneiden virkailijoiden muodossa. Osakunnan toiminta perustuu vapaaehtoisten toiminnanjärjestäjien työlle. Monen vuksin ja civiksen osakuntauran
ehkä mullistavin kokemus onkin se, kun huomaa, että osakunnalla voi tehdä
lähes mitä vain itse haluaa. Ei-osakuntalaiset ja uudet jäsenet kysyvät usein,
mitä siellä osakunnalla oikein tehdään. Jokainen osakuntalainen voi oikeastaan
määrittää vastauksen itse. Osakuntaneuvoston tärkeimpiä pyrkimyksiä onkin
ollut madaltaa kynnystä osakuntalaisten itsensä aktivointiin.
Ideoita uusista toiminnan muodoista voi aina esittää. Kaikki toteutettavissa oleva toiminta myös toteutetaan, jos sille löytyy aktiivisia järjestäjiä. 110-vuotisen osakuntamme historiaan mahtuu kaikenlaista toimintaa,
mutta se ei tietenkään tarkoita, etteivätkö uudet ideat olisi tervetulleita. Myös
vanhoja toiminnanmuotoja voi herätellä henkiin. Tästä hyvänä esimerkkinä
mainittakoon talvella uudelleen perustettu osakunnan lautapelikerho.
Miksi siis pitäisi ryhtyä osakunta-aktiiviksi? Mitä siitä saa? Jokainen virkailija on varmasti miettinyt näitä kysymyksiä. Olen muutaman kerran saanut
osakseni oudon sääliviä katseita ei-osakuntalaisilta tuttaviltani, jotka ihmettelevät, miksi kukaan vapaaehtoisesti uhraisi tolkuttoman määrän vapaa-ajastaan
jollekin opiskelijajärjestölle. Onneksi SavOn aktiiviporukka on niin ahkera
hoitamaan asioita, ettei kenellekään jää mahdotonta määrää hommaa. Aloittaessani uudessa virassani olikin ilo huomata, kuinka vähällä toiminnansotkemisella osakuntalaiset pärjäävät!
Jälleen tänä vuonna on edessä paljon mahtavaa toimintaa. Pelkästään sen
takia myös osakunta-arjen pyörittäminen on ehdottomasti ollut työpanoksen
arvoista. Savolaisella osakunnalla oikeastaan arkikin on juhlaa, ja vuoden 2015
slogan onkin ”Savolainen osakunta – yhtä juhlaa!” Osakuntaillat ovat ehdottomasti paras apu maanantaiahdistukseen. Kun otetaan vielä huomioon muut
lähes viikoittaiset mahtavat tapahtumat, niin voidaan todeta, että osakunta-aktiivilla on harvoin tylsää. Tapahtumista saa vieläkin enemmän irti, kun niitä on
järjestämässä. Aina kannattaa siis ilmiantaa itsensä ja kaverinsa osakuntanakkeihin. Aktiivisuus on yllättävän palkitsevaa!
Arto
toiminnanjohtaja 2015
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Toiminnanjohtajan terveiset //

Ystävyyttä yli
vuosikymmenten

Marika Hölttä

Kymmenen vuotta sitten olin toisen vuoden osakuntalainen ja
osakunta juhli satavuotista taivaltaan. Tuo kevät piti sisällään paljon tapahtumia, mutta erityisen hyvin mieleen jäivät vuosijuhlat Vanhalla. Ne taisivatkin olla ensimmäiset vuosijuhlani ja toki niihin oli mentävä, kun oli niin
isot kemut tiedossa. Vanhan saliin oli kokoontunut suuri joukko SavOlaisia
sekä muita juhlijoita. Parhaiten niistä juhlista muistan loistavan pöytäseuran
ja lämpimän tunnelman suuresta salista huolimatta. Osakuntalaisia oli useilta
eri vuosikymmeniltä ja muistan ajatelleeni, että olisipa hienoa, jos sitten vielä
muutaman kymmenen vuoden päästä voisin itsekin tulla osakunnan vuosijuhliin ja päästä samaan pöytään ystävien ja tuttavien kanssa.
Samantyyppisiä asioita olen usein miettinyt senioreiden tapahtumissa.
Hienoa nähdä, kuinka vuosikymmenten takaiset ystävykset pitävät vieläkin
yhteyttä ja tapaavat senioriyhteyksissä, kuten esimerkiksi Annan päivän
juhlassa. Itse lähdin mukaan senioritoimintaan samoihin aikoihin kun valmistuin ja koin sen heti kivaksi jatkumoksi osakunnassa puuhastelulle. Oli
mukavaa, kun tapasi osakuntatuttuja, kuuli osakunnan kuulumisia ja tutustui
myös uusiin ihmisiin. Osakuntatoiminta on vahva yhdistävä tekijä riippumatta siitä, minä vuosina on opiskellut tai viettänyt aikaansa Vinnillä. Toivottavasti senioriyhdistys jatkaa toimintaansa aktiivisena vielä pitkään, jotta jäsenille tarjoutuu erilaista toimintaa ja samalla tilaisuuksia kokoontua. Ensi
vuonna juhlittavat yhdistyksen 80-vuotisjuhlat varmasti tuovat monia senioreita yhteen.
Nyt kymmenen vuotta osakunnan satasten jälkeen en ole vielä ihan kiäkimmästä päästä vuosijuhlissa, mutta silti on upeaa, kuinka moni tuttu istuu
samassa pöydässä ja kuinka monen kanssa pääsee vaihtamaan kuulumiset
muutaman vuoden tauon jälkeen. Sennutoimintaan ovat kaikki tervetulleita,
ja itse nuorseniorina näkisin totta kai mielelläni muita nuorsenioreita tapahtumissa mukana! Osakunnan juhlavuoden kunniaksi haluaisinkin heittää
kaikille nuorsennuille Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon hengessä haasteen:
kokeile kerran sennutapahtumaa, saatat tykätä!

//

Sennuhallituslaisen palsta
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Uusi sennusihteeri
tässä moi

Jere Renlund

Olen nyt tämän vuoden tammikuussa aloittanut virassani, joten
ihan vielä en ole sennujen toimintaan ehtinyt perehtyä. Kertoilen tässä vapaaseen tajunnanvirtatyyliin, mitä mieleen tulee.
Helmilässä olevat asunnot vuokrataan sennujen kautta. Näin ollen he omistajan oikeudella myös kokoustavat siellä, kun muutakaan paikkaa ei ole.
Vuoden ensimmäinen sennuhallituksen kokous olikin juuri Helmilässä ja
kävin siellä tuolloin ensimmäistä kertaa. On muuten hieno paikka!
Kokoustamiseen liittyen täytyy myös sanoa, että sennuhallituksen työmoraali on suorastaan hämmästyttävä. Joka ikinen paikallaolija (paitsi allekirjoittanut) teki muistiinpanoja. Itse söin croissanteja ja hämmästelin tätä
tehokkuutta. Kokouksessa pohdittiin tärkeitä asioita, kuten mahdollista skumpanmaisteluiltaa, Suomenlinnan kesäteatterissa vierailua ja muuta huikeaa
ohjelmaa. Tosin mikään ei ole vielä virallista, joten näistä tiedotetaan sitten
ajallaan. Myös ei-sennut ovat hyvinkin tervetulleita sennujen tapahtumiin.
Minulta tämä tieto oli päässyt menemään ohi, mutta nyt tiedän paremmin – ja
niin tiedätte tekin.
Näin alkufiiliksinä voin kertoa, että sennuhallituksessa on mukavaa
porukkaa! Osa hallituslaisista pyörii aktiivisesti osakunnalla vieläkin. Tapahtumat, joita sennut järjestävät, kuulostavat hauskoilta. Suosittelen siis lämpimästi liittymään sennuihin sitten, kun ”elämän paras aika” on takanapäin.
Suosittelen myös lämpimästi käymään sennujen tapahtumissa jo osakunta-aikana!
P.s. Olen myös henkisesti sirpaloitunut siihen viestimäärään, joka sennuhalllituksen listalla kulkee. Esimerkiksi vuosijuhlalahjaa pohdittiin noin kymmenen
sähköpostiviestin verran…
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Vuosijuhlahumua

Linda Lindström
Silja Ojanen

Koska osakunnalla vietetään näin isoja juhlia vain kerran kymmenessä vuodessa, vuosijuhlille on omistettu melko monta sivua tästä
Susj-lehdestä. Vuosijuhlat järjestettiin yhteisosakuntalaisin voimin.
SavOlaisilta juhlamestarina ahkeroi Teppo Hakkarainen ja toimikunnassa
Jaana Auvinen, Annamari Oittinen ja Iina Remonen. Karjalaisten vuosijuhlamestarina toimi Anna Eronen, toimikuntalaisina Outi Tiainen, Kirsi Kauppinen ja Martta Huttu. Heidän lisäkseen tapahtumien eteen tekivät kovasti
töitä myös isännistö, emännistö ja lukuisat muut osakuntalaiset. Suuret
kiitokset mahtavasta vuosijuhlaviikosta sekä kaikille järjestäjille että
juhlijoille!
Olit sitten paikalla tapahtumissa tai et, näiden kuvien ja juttujen myötä
on helppoa fiilistellä vuosijuhlaviikon tunnelmia!

// // Terveisiä
Päätoimittajalta
Jukolasta

13

Maistiaisia
Aivolaava-osakuntaillasta
Vuosijuhlaviikon avasi SavOlla perinteinen Aivolaava, jossa jokaisella puhujalla on
mahdollisuus puhua haluamastaan aiheesta viiden minuutin ajan. Esitelmöitsijöitä oli
tällä kertaa kuusi, ja aiheet vaihtelivat tieteellisistä viihteellisempiin. Viisi minuuttia on
tunnetusti hyvin lyhyt aika savolaiselle (tai SavOlaiselle) puhujalle, mutta Susj tarjosi lisähaastetta... Arvoisa huttuheimo, seuraavassa esitelmät tiivistettynä korkeintaan
viiteen virkkeeseen ja muutamaan hashtagiin!

Sakari Väkevä

Vuorovesi-ilmiön newtonilainen tulkinta
Lukion maantieteen oppimäärä ei yleensä perustele
kovin eksaktisti, millaiset fysikaaliset prosessit synnyttävät vuorovedet. Kyseessä on silti aihe, jonka käsittäminen ei välttämättä edellytä kovin syvällistä matemaattista ymmärrystä. Esityksessäni osoitin tarkastelemalla
arkielämän koordinaatistoja, että Kuun kiertoliike Maan
ympäri ei ole välttämätön kahden vuorovesiaallon esiintymiseksi. Lisäksi osoitin analogioita arkielämän ja
vuorovesiä synnyttävien prosessien välillä.
#gravitaatio #mikstäältulvii
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Heini Arjava

Lentoturvallisuus: kolme keissiä
Kolme erikoista lento-onnettomuutta tai läheltä
piti -tilannetta 70–80-luvuilta Kanadasta, Indonesiasta ja Kanariansaarilta. Mitä lentoala oppi turvamääräyksistä, kommunikaatiosta, henkilökoulutuksesta tai
tuhkapilviin lentämisestä?
#maailmanpahinlentoonnettomuus #äläteenäin
#captainwasthatmessageforus #whateverwearegoing

Jari Ahonen

Ryhmä, johon kuulun - Korporaatio
Korporaatio on pieni yhteisö, jonka jäsenet arvostavat ja
ymmärtävät kauneutta kuitenkaan olematta ylimielisiä.
Korporaation ideana on arvostella ihmisiä asteikolla
1–5. Arvolause alenee yhdellä numerolla, jos henkilö
on käynyt kauneusleikkauksissa tai muuten toiminut
elämässään holtittomasti. Lisäksi joka kuukausi jokainen
jäsen antaa yhdelle julkisuuden henkilölle arvosanaksi
7/5.

Laura Korhonen

Papin työ
Pappina ei vielä tähän mennessä ole kahta samanlaista työpäivää tullut vastaan. Työssäni parasta on
hyvin erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten
kohtaaminen ja heidän kanssaan kulkeminen. Erikoisuutena mainittakoon työajaton työ, eli viikossa on viisi
työpäivää ja kaksi vapaapäivää.
#viikonloputtöitä #kutsumuskantaa #monipuolistajamukavaa

#hämmennys #yhteisö #rohistelu

Suvi Portin

Ville-Pekka Vainio

Mielenkiintoisia yksityiskohtia viron
kielestä

Geokätköily
On erilaisia geokätkötyyppejä, joiden koko ja naamiointi
Pulmasanoja löytyy: monet samat sanat suomen ja
vaihtelevat. Eri kätkötyyppejä voi ”keräillä”, esimerviron kielessä tarkoittavat eri asioita, esimerkiksi pulmad kiksi vain juna-asemakätköjä tai kirkkokätköjä. Tavoittarkoittaa häitä ja linn kaupunkia. Virossa ei ole vokaali- teena voi myös olla käyminen mahdollisimman monessa
sointua, esim. mina, täna, küla. Virossa on kolme kestoeri kunnassa. Geokätköily voi harrastuksena mennä
astetta, jotka ovat suomalaiselle viron kielen harrastajalle överiksi, esimerkiksi, jos tekee varta vasten ulkomaille
vaikeita oppia. Myös niin sanottu tuplakielto (Ma ei taha kätköilyreissuja…
minna ilma sinuta) sekä komitatiivi eli -ga-pääte (Ma
ei taha minna ilma sinuta!) poikkeavat suomen kielestä.
#tftc #camo
Harjoittelimme myös korporaatiosanastoa, rebane, kaasvõitleja, vilistlane, värvilint, tsirkel jne.
#viiner #aitäh

//
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Kurkistus
Kansallisteatterin
kulisseihin

Tuomas Venäläinen
Kansallisteatteri
(www.kansallisteatteri.fi/)

Vuosijuhlaviikon kunniaksi järjestettiin
myös ekskursio Kansallisteatterin Slava!näytelmän ensi-iltaan 24.2.
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Joukko karjalaisia ja savolaisia kulttuurinystäviä tutustui vuosijuhlaviikolla Kansallisteatterin kulisseihin opastetulla kierroksella.
Oppaanamme toiminut entinen oopperalaulaja Katriina Pyrrö toi yksityiskohtaisesti esille suomalaisen teatteritaiteen historiaa ja sen merkkihenkilöitä.
Tutuiksi tulivat myös suomalaisen teatterin ja oopperan yhteen nivoutuneet
alkuvaiheet. Kansallisteatteri ihastutti jugend-tyylillään ensimmäistä kertaa
rakennukseen tutustunutta.
Kierroksen suurinta antia olivat käynti suuren salin lavalla sekä kurkistus
näyttelijöiden harjoitustiloihin. Oli myös jännittävää kulkea aution teatterin
käytävillä ja huomata, miten paljon katsojalta jää piiloon näyttämön taakse.

Kansainvälisten
sitsien tunnelmia

Outi Tiainen, KO
Annamari Oittinen

Vuosijuhlaa edeltävänä päivänä ulkomaisille vieraille järjestettävä
päivällinen oli uutta perinnettä sekä savolaisille että karjalaisille, mutta idea
tuntui heti toteuttamisen arvoiselta, sillä odotettavissa oli runsaasti ulkomaisia
vieraita. Koska vastaavaa ei ollut aiemmin järjestetty, vuosijuhlatoimikuntaa
mietitytti tapahtuman mahdollinen suosio: tulisiko kukaan, vai jouduttaisiinko
jopa karsimaan osallistujia. Onneksi osuttiin luonnostaan kultaiseen keskitiehen, ja sali tuli lähes – muttei liian – täyteen. Pienten seikkailujen, perumisten ja yllätysilmoittautumisten jälkeen pöydissä istui lopulta 56 sitsaajaa,
joista kolmisenkymmentä oli ulkomaisten ystävyysjärjestöjen edustajia.
Ilta alkoi leppoisasti cocktail-tilaisuudella, jonka aikana saattoi maistella
isännistön tilaisuutta varten valitsemia drinkkejä ja tutkailla lehtihuoneessa
Savolaisen Osakunnan ystävyyssopimuksia Fraternitas Estican ja Korporatsioon Indlan kanssa ja Karjalaisen Osakunnan ystävyyssopimusta Korporatsioon Vironian kanssa. Mainittujen mieskorporaatioiden kanssa sopimukset
allekirjoitettiin 28.2.1930, joten käytimme tilaisuuden hyväksemme ja juhlistimme samalla näitä 85-vuotiaita suhteita.

//
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Vieraita toivottiinkin illan mittaan kertomaan vapaasti
omista kokemuksistaan ystävyysjärjestön vieraana tai sen
jäsenten seurassa, sekä esittelemään jokin oman järjestönsä perinteinen tapa tai laulu kaikille osallistujille.
Jälkimmäisen kategorian avasivat välittömästi savolaiset
ja karjalaiset itse kierrättämällä juomasarveaan juhlakansan joukossa. Tiettävästi sarvi ei ollut liian puheliaalla tuulella, ja vierailevan tähden osuus illasta sujui
mainiosti.
Paljon muisteltiin Fraternitas Estican roolia Karjalaisen Osakunnan ja Korporatsioon Vironian yhteen
saattamisessa, sekä yleisesti ystävyysjärjestöjen kanssa
koettuja hyviä hetkiä. Erityisesti yleisöä viihdyttivät
SavOn toiminnanjohtaja Arto Niemen puhe (osat I-IV:
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Virallinen, This Time It’s Personal, This Time It’s More
Personal ja Vahingossa På Svenska) sekä KO:n kuraattori Pekka Torvisen laulunjohto. Västmanlands-Dala
Nationin runsas edustajajoukko kannatteli hienosti taakkansa ainoina ruotsalaisen järjestön edustajina, ja päätös
plaseerata eri järjestöjen edustajia toistensa viereen
tuntui toimineen hyvin.
Jo illan kuluessa päätettiin järjestää kv-päivälliset
jatkossa aina, kun SavO ja KO viettävät yhdessä vuosijuhlaa. Paras kiitos ja osoitus illan onnistumisesta tuli
kuitenkin vasta vuosijuhlan jatkoilla, kun eräs tuntemattomaksi jäänyt civis lähestyi allekirjoittanutta kehuakseen kv-päivällisiä, vaikkei itse ollut niissä edes paikalla!

Vuksin
vuosijuhlafiiliksiä

Heikki Liukkonen
Silja Ojanen, Riina
Puttonen

Menu
Pippuroitua lohta, palsternakkaa ja
punasipulia/ Kasvistartar, palsternakkaa
ja marinoitua punasipulia

Vaikka yliopistoikäni oli ehtinyt jo pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen, en ollut ehtinyt vielä kertaakaan aiemmin osallistua akateemisiin
vuosijuhliin. Savolaisen Osakunnan vuksina ja kevätlukukauden 2015 isäntänä tarjoutui mahdollisuus kokea vuosijuhlat sekä vieraan että järjestäjän
näkökulmasta.
Savolaisen ja Karjalaisen Osakunnan 110-vuotisjuhlia vietettiin helmikuun
viimeisenä viikonloppuna. Sitä edelsi osallistuminen viikkoja ja kuukausia
kestäneisiin järjestelyihin. Vaikka varsinainen pääjuhla oli Vanhalla ylioppilastalolla, emännän ja isännän vastuulla oli järjestää melkein kolmellesadalle
vieraalle tarjoiluja viikonlopun muihin tilaisuuksiin.
Myös osakunnan tilat järjestettiin ja puunattiin juhlakuntoon. Suuren
ihmismäärän vuoksi joutui viikonlopun aikana isäntäkin juoksemaan ja hikoilemaan. Onneksi osakuntalaiset tarjosivat reilusti apuaan ja kevätlukukauden
suurimmasta työnäytöksestä, vuosijuhlaviikonlopusta, selvittiin.
Samaan aikaan, kun Karjalaisella osakunnalla vietettiin kv-sitsejä, viriteltiin Vinnille etkoklubi, jonne saapui innokkaita juhlijoita kv-sitseiltäkin
niiden päätyttyä. Musiikkimestari Katri Nousiaisen järjestämän bilemusiikin
lisäksi etkoklubilla kuultiin iloiseksi yllätykseksi osallistujien esittämää elävää
musiikkia.

5
Härän sisäfilepihvi, perunagratiini
ja portviinikastike/ Yrttirisotolla
täytetty savoijinkaalikääryle, tattia ja
ruohosipulikastiketta
5
Maitosuklaata ja vadelmaa
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Vuosijuhlahumua

19

Osakunta jakoi tunnustuksia
seuraaville henkilöille:
Kunnianauha:
Teppo Hakkarainen, Anu Korhonen

Ansiomerkki:
Heikki Hannikainen, Suvi Portin, Riikka
Ruuth, Annamari Oittinen

Harrastusmerkki:
Tatu Giordani, Kimmo Hovi, Henrikki
Huhtanen, Jenna Korhonen, Ville
Lovikka, Arto Niemi

Juhlapuheen piti Jan Erola, joka
toivoi puheessaan osakunnan
olevan myös yhteiskunnallisesti
aktiivinen yhteisö.

Apuraha ylempään
korkeakoulututkintoon:
Riina Puttonen

Yleinen opintoavustus:
Kimmo Hovi, Susanna Rantakylä,
Johanna Salkunen, Sakari Väkevä

Vuksistipendi:
Jari Ahonen

Eero Hämäläisen rahaston
apuraha:
Claudia Jeltsch

SavO-VSO ystävyydentuoppi:
Annamari Oittinen

SavO-Karjala ystävyydentuoppi:
Annamari Oittinen

Onnittelut kaikille!

Sunnuntain silliaamiaiseen kuului
perinteisten sillisruokien lisäksi
myös aivan uudenlaisia kulinaristisia
nautintoja, kuten possunkorvaa
kuohuviinin kera ja skumppekonia.
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Päiväjuhlan ja -kahvien jälkeen valmistauduttiin illan pääjuhlaan.
Cocktail-tilaisuudessa nautittiin alkumaljat ja emännistön leipomia karjalanpiirakoita. Tunnelma oli leppoisa, mutta juhlallinen.
Pääjuhla eteni verkkaisesti tarkalla kaavallaan. Vajaan kolmensadan hengen
illallissalia laulatettiin tasaisin väliajoin ja pöydän antimet maittoivat vieraille.
Aidon palasen osakuntien historiaa toi Jan Erola juhlapuheessaan. Myös Anna
Kattaisen kanteleella soittama juhlamusiikki miellytti yleisöä. Lyhyellä varoitusajalla pääsin osallistumaan myöskin pääjuhlan lippukulkueeseen, kun
airuita tarvittiin.
Tanssien jälkeen suuren väkimäärän jatkot Uudella ylioppilastalolla sujuivat
mukavasti ja ongelmitta. Jatkuipa joidenkin osakuntalaisten juhla vielä silliksen
jälkeen saunassa Karjalaisella Osakunnalla. Seuraavana päivänä näky Vinnillä
oli kyllä lohduton, mutta siivouskin onnistui nopeasti talkoohengessä maanantaina.

Ensimmäinen vuosijuhlakokemus oli jo näin valmistumisen korvilla olevalle vuksille ihastuttava. Mahtavalta
tuntui pukea ensimmäistä kertaa frakki päälle ja kokea
hieno, yhteisöllinen juhlatunnelma ja yhteinen identiteetti juhlavieraiden kanssa. Hienoa oli myös nähdä työn
jälki, kun oli yhtenä monista päässyt järjestämään suurta
juhlakokonaisuutta.

//
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Kuntaliitokset Savossa
-eli kuinka 58 kunnasta tuli 33

Ilmoittautuessani vuoden 2015 Tervistoimikuntaan muistin
jonkun osakuntalaisen kuolemattomat sanat: ”Joskus vielä
Terviksellä seilataan reitillä Savonlinna-Savonlinna-Savonlinna, kun ei muita kuntia enää jää.” Päätin siis tuoreena
maakuntasihteerinä valottaa Savossa tapahtuneita kuntaliitoksia ja niiden määrää.
Suvi Portin

Suomessa oli vuonna 1966 545 kuntaa.
Nyt kuntia on jäljellä vain 317, mikäli
lasketaan mukaan 16 Ahvenanmaan
kuntaa. Pelkästään 2000-luvulla kuntien
määrä on vähentynyt koko maassa yli
sadalla.

Jäljellä olevat kunnat PohjoisSavossa (19 kuntaa):
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele,
Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti,
Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi,
Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi,
Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus,
Vesanto, Vieremä.

Jäljellä olevat kunnat EteläSavossa (14 kuntaa):
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi,
Juva, Joroinen, Kangasniemi, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,
Puumala, Rantasalmi, Savonlinna,
Sulkava.
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Kuntaliitoksia tehtiin Suomessa hyvin vähän 1900-luvun alkupuolella. Vielä 1950-luvulla muutamia kuntia jaettiin kahtiakin, esimerkiksi
vuonna 1952 Tuusula ja Järvenpää jakautuivat. 1960-luvun lopulla Suomessa
oli tarkoitus toteuttaa mittava kuntauudistus, johon sisältyisi pakkoliitoksia.
Tästä ja tähän liittyvistä lakipykälistä ei kuitenkaan koskaan päästy yksimielisyyteen eduskunnassa, mutta keskustelu synnytti kuntaliitosten aallon. Moni
pieni kunta sulautui yhteen suurempien naapurikuntiensa kanssa pakkoliitosten pelossa.
Pudotus kuntien lukumäärässä kuudessa vuosikymmenessä on ollut
valtava, vaikka Savossa suurin osa liitoksista onkin tapahtunut vasta 2000luvulla. Vuonna 1966 Savossa oli laskujeni mukaan kuntia 58 ja tällä hetkellä
jäljellä on enää 33 kuntaa. Näistä 19 on Pohjois-Savossa ja 14 Etelä-Savossa. Seuraava kuntaliitos tapahtuu vuonna 2017, jolloin Juankoski liittyy
Kuopioon. Tämä on jo Kuopion viides kuntaliitos 2000-luvulla. Etelä-Savossa
puolestaan Mikkeli ja Savonlinna imevät pieniä kuntia runsaasti.
Nähtäväksi jää, montako kuntaa Savossa on vaikkapa 2030-luvulla. Jos
Siilinjärven kokoinen kunta on ainakin selvittänyt liittymistään Kuopioon,
miten käy paljon pienempien ympäryskuntien? Myös Suonenjoki on tähyillyt
Kuopion suuntaan. Varkaus, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta ovat myös selvitelleet yhdistymistä.
Lähteet:
www.kunnat.net/fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuntaliitos_Suomessa
www.pohjois-savo.fi
www.esavo.fi

Vieremä
Sonkajärvi

Kiuruvesi

Rautavaara
Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Nilsiä
Keitele
Maaninka
Siilinjärvi

Tervo

Juankoski

Vesanto
Kuopio

Kaavi

Tuusniemi

Rautalampi
Suonenjoki
Leppävirta
Heinävesi

Pieksämäki
Varkaus

Enonkoski

Joroinen
Kangasniemi

Rantasalmi

Juva

Sulkava

Savonlinna

Mikkeli
Hirvensalmi

Pertunmaa

Puumala

Mäntyharju
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Uusi palsta!
Kasvantaviärät leuvat kuvina

Päätoimittajan medisiinaritaustasta huolimatta tällä palstalla ei
tulla näkemään röntgenkuvia savolaisista purukalustoista, vaan Sujen luovan
neron Oskari Wäänäsen tulkintoja Kasvantaviärät leuvat –teoksen parhaista
sanonnoista. Mikäli kyseinen helmi ei vielä hyllyäsi korista, tulee se tällä palstalla takuulla tutuksi!
Arvaatko sinä, mitkä sananparret ovat seuraavien kuvien takana?

Vastaukset:

”Voe sentään kun sika lentää ja lehmä takaperin puuhun noosoo.”
”Ae teitä ja teijän nennee, kun se on iso ja levvee.”
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Juorupalsta
Tiedätkö kiinnostavia uutisia
osakunnalta? Jätähän postia
juorutoimitukselle jossain
päin Vinniä pyörivään Sujen
juorulootaan!

Erään SOSSusta tutun pillipiiparin huhutaan käyttävän säännöllisesti eläinten
lisäravinteita. Turkki kuulemma pysyy paremmassa kunnossa.
Totuttuun tapaan vuosijuhlintaan liittyi monenlaisia kommelluksia, joista osa
jääköön tässä referoimatta.
Vuosijuhlajatkojen säpinässä nähtiin useammankin SavOlaisen lämmittelevän
osakuntien välisiä suhteita suullisilla ystävyyssopimuksilla. Myös SavOn seniorijaosto juhli näin suurille juhlille sopivan rempseään tapaan. Koirankeksimies teki tuttavuutta nuorempaan osakuntaväkeen ja eräs ilkeä äitipuoli viihtyi
Vinnillä pikkutunneille saakka.
Perinteiseen tapaan kellarivarastosta löytyi vuosijuhlinnan tiimellyksessä
jotakin sinne kuulumatonta. Tällä kertaa eräs osakunnan nuorehko civis oli
jatkoilla havainnut varaston lattian olevan oiva välikuolemapaikka.
Sillisetkoilla Kappelissa ylioppilasriemu herätti pahennusta ja pahennus
pahennusta. Kuten jo sata vuotta sitten, kahvi ja korvapuustit nautittiin
hitusen riehakkaammin kuin ravintolan etiketti salli. Lopputulos olikin varsin
perinteinen: juhlaseuruetta pyydettiin poistumaan.
Eräs SOSSun ja SOLin riveistä tuttu tuhkimo onnistui hävittämään lainakenkänsä vuosijuhlien tiimellyksessä. Siivoustiimin johtolangoista ei ollut apua
etsinnöissä. Loppujen lopuksi kopsuttimet löytyivät onneksi rokokoosta.

//
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Osakuntauutiset

Menneet tapahtumat ja lyhyesti osakunnalta

Tapahtumia:
22.1.
SOL:n koelaulut
22.-23.1. Abi-infot kadessa lukiossa
Savonlinnassa
24.1.
Virkailijanvaihtokaronkka
26.1.
Neuvoston osakuntailta
30-31.1. SOSSun talvipäivät Tallinnassa
31.1.
Voe tokkiisa, muikkuja!
tapahtuma
9.2.
Laulukirjan läpilaulu
osakuntaillassa
16.2.
Lautapelikerhon osakuntailta
18.2.
Akateemisten tanssien
harjoitukset DGO:lla
21.2.
SOL:n ja POL:n
yhteisharjoitukset Vinnillä
23.2.
Aivolaavaosakuntailta
24.2.
Vuosijuhlien akateemisten
tanssien harjoitukset Vanhan
ylioppilastalon
musiikkisalissa SOSSun
säestyksellä
24.2.
Kulttuuriekskursio
kansallisteatteriin: Slava!
-ensi-ilta
25.2.
Piirakkatalkoot DGO:lla
26.2.
Kulttuuriekskursio
kansallisteatteriin:
kulissikierros
26.2.
Ruusukeilta ja
sherrynmaistelua DGO:lla
27.2.
KV-päivälliset DGO:lla
27.2.
Vuosijuhlaetkoklubi Vinnillä
28.2.
SavOn ja KO:n yhteinen 110.
vuosijuhla
1.3.
Vuosijuhlasillis DGO:lla,
sillissauna
2.3.
Väliviikon osakuntailta
3.3.
Ex tempore -ESO-ekskursio
6-8.3.
SOSSUn pusukaappitalkoot
14.3.
Kalakukkokaronkka
16.3.
Momentin osakuntailta
23.3.
Kulttuurisihteerin osakuntailta

Virkailijanvaihtokaronkka

Kappalainen Annamari Oittinen vihki kevään isäntä Heikki Liukkosen ja emäntä
Susanna Rantakylän tehtäviinsä. Tuore emäntä oli vielä saanut kukkiakin
isäntäpariltaan!

Riikka Ruuth juhli tyytyväisenä toiminnansotkijan vastuun siirtyessä Arto Niemen
käsiin. Oikeassa reunassa Riina Puttonen.
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Osakuntauutiset //

Lautapelikerhon osakuntailta
Talvella uudelleen perustetun lautapelikerhon ensimmäisessä osakuntaillassa pelattiin yksi mahdottoman
pitkä peli Oregonia ja useampi peli Resistancea isolla
porukalla. Osa pelasi myös Trivial Pursuitia. Resistanceen liittyi tavanomainen määrä juonittelua ja oli tosi
hauskaa yrittää selvittää, ketkä olivat ketkuja.
Matti Ylhäisi
Päätoim. huom. Myös sähköshokkipeliä pelattiin. Auts!

Tulevia tapahtumia
MIKÄ? Pikavuaro Turkku – SOLin kevätkonsertti
MISSÄ? Balderin sali (Aleksanterinkatu 12, Helsinki)
MILLOIN? 21. toukokuuta klo 19:00
Savolaisen Osakunnan Laulajat tarjoaa uusimmassa ohjelmistossaan monipuolisen katsauksen
suomalaiseen kuoromusiikkiin. Ohjelmistoon kuuluu
niin kansallisromanttisia sävellyksiä kuin nykyaikaisia teoksia. Konsertin nimikkoteoksena esitetään
Mikko Heiniön säveltämä ja Heli Laaksosen teksteihin
perustuva “Pikavuaro Turkku” -sarja. Lisäksi kuullaan musiikkia muun muassa Nils-Eric Fougstedtilta,
Leevi Madetojalta ja Soila Sariolalta.
Konsertin johtaa Dani Juris.
Liput 15/10 € ennakkoon kuorolaisilta sekä ovelta
ennen konserttia.
Lämpimästi tervetuloa!

SOL laulamassa vuosijuhlilla.

//

Osakuntauutiset
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Päätoimittajalta //

Osakunnan
kokouksessa
19.1. kuultua
”Muikkufestivaaleilla juontaja ei ole inspehtori Nissinen, koska suku jyräsi ja
pakottaa kastamaan vauvan.”
- Inspehtorin kalenteri on täynnä heti vuoden alusta lähtien
Osakunnan tapahtumissa käydään kiitettävän ahkerasti – paitsi kun kyse
on kokouksista. Tammikuun kokouksessa oli määrä saada hyväksyttyä vuoden
2014 toimintakertomus. Paikalle saapunut kokousväki ei kuitenkaan riittänyt
tekemään kokouksesta päätösvaltaista. Toimintakertomus saatiinkin hyväksyttyä vasta vuoden kolmannessa kokouksessa.
”Toimintasuunnitelma ja -kertomus ovat hyvin samanlaisia, paitsi että näköjään
toimintakertomuksen niitti laitetaan oikeaan reunaan.”
- Keskustelua virallisten dokumenttien pienistä mutta merkittävistä eroista
”Minä olen kuulkaa kirjoittanut graduni sähkökirjoituskoneella, jossa oli
korjausnauha ja johon piti erikseen vaihtaa heprealainen ja kreikkalainen kiekko.
Se oli superhieno.”
- Inspehtori muistelee menneiden vuosien huipputeknologiaa
Tammikuun kokouksessa tehtiin lisäksi joitakin virkailijavalintoja: tervisamiraaliksi valittiin Riikka Ruuth sekä Tuomas Venäläinen apuisännäksi ja
-emännäksi.

//

Osakunnan kokouksessa kuultua
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Talvipäivät
Tallinnassa
- Mitä jäi mieleen?

Ilona ”Liekki” Koutonen
Aino Hinkkanen
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Talvipäivät Tallinnassa //

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna SOSSu risteili Tallinnaan talvipäiviä viettämään pitkästä aikaa. Matka alkoi etkoilla Vinnillä ja päättyi SatOn
kuraattorinvaihtokaronkan jatkoille. Näiden välillä koettiin muun muassa
hyttibileitä, karaokea, krapulakelluntaa, pannukakkuja ja mysteerituuban
mölinää. Tässä poimintoja tunnelmista ja tapahtumista.
Parpi: 18/19 reissu. Saatiin mitä lähdettiin hakemaan (kaljakärryn kanssa).
Vladi: Sepon senssipalvelut! Neljän ässän pari: mä ja Tauski!
Seppo: Kohtalo muuttaa kulkuaan... Din-Din-tshh, din-din-din-tshh.
Kyllä ennustajalla pitää olla pyyhe päässä!
Xena: Lilluminen oli kivaa, vaikka margaritojen kanssa ois ollu vieläkin
kivempaa. Synttäripäivä oli unohtumattoman väsynyt.
Mansikki: Krhm. Noh. Niin noh. Jallulonkeroa saunassa. Possunkieli.
Ei ollu minun.
Sunny: Pannukakku brie-juustolla ja kinkulla <3
Ele:
Nokkahuilukonsertti maailman rumimmalla rakennuksella.
Laiva keinui kauheasti, jos ei itse keinunut jo valmiiksi.
Tauski: Linnahall ei ollut rumin vaan hienoin rakennus ikinä!
Karza: Mansikki, tämä on sinun omaksi parhaaksesi. Anna se torvi tänne!
Seppo: Päänsärky kaikkosi, elämä alkoisi.

Tervis
9-12.7.
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