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Päätoimittajalta //

Savolainen osakunta on Kulttuuriosakunta! Kuinka moni teistä
on kuullut tämä lauseen? Tätä tunnuslausetta viljellään mielellään monissa
yhteyksissä, mutta minulle sen merkitys on jäänyt edelleen vieraaksi. Kyllä –
Savolaisella osakunnalla on esimerkiksi oma huikea kuoro, jonka taannoinen
kevätkonsertti sai taas laulajankin lähes itkemään. Meillä on myös jatkuvasti
fanikantaansa kasvattava pieni sinfoniaorkesteri ja aktiivinen p*skojen elokuvien kerho, joiden lähes pyöreät juhlavuodet saivat minut miettimään aihetta.
Mutta mitä meillä on sellaista, mikä voisi erottaa meidät muistakin kulturelleista osakunnista ansaitaksemme kyseisen arvonimen? Mitä kulttuurilla
oikein tarkoitetaan, kun puhutaan SavOsta?
Lukiessani Jouko Kokkosen Savolaisen osakunnan historiikkia ”Tuuhea oksa
savolaisuuden puussa” minulle selvisi, että nimitystä kulttuuriosakunta on
käytetty SavOsta kauan ennen SOSSun ja Viliminkippeiden ja monien meidän
syntymää. Sotien jälkeen heti vuonna 1945 kulttuurirahaston tukema Ylioppilaiden kulttuuritoimikunta alkoi järjestää osakuntien välisiä kulttuurikilpailuja, joista tuli useille opiskelijoille kaivattu ”sodan haavojen lääkitsemiskeino”.
1960-luvulle asti vuosittain järjestetyssä kilpailussa oli useita sarjoja – soittoa,
lausuntaa, kirjoittamista, lehdentekoa ja laulua vain muutamia mainitakseni.
Kaikkien kilpasarjojen pisteet laskettiin lopuksi yhteen. SavOlta osallistui
kisoihin joukoittain eri taiteenlajien harrastajia ja tulokset olivat voitokkaita:
se sijoittui vuosina 1946, 1951 ja 1954 ensimmäiseksi ja 1947, 1949 ja 1950.
Kisojen myötä osakunta sai myös julkisuutta, jossa se esiintyi mielellään ”kulttuuriosakuntana”.
SavOn historiaan ja nykypäivään liittyy myös useita muita kulttuurintäyteisiä perinteitä ja kerhoja. Joka vuosi salainen joukko osakuntalaisia järjestää
usean tunnin musiikillisen ja teatraalisen revyy-shoun toiselta nimeltään
Talakkunat. Vuosikymmenten takaisista kulttuurikisailuista elämään on jäänyt
SOLin järjestämät jokakeväiset Kalakukkokaronkka-juhlat, joissa lauluntekijät kilpailevat omissa Savoviisuissamme. Tällä hetkellä hieman uinuva teatterikerho Väljaeka on toteuttanut monia hienoja esityksiä ja SOSSun tanssiryhmä Kela on jälleen nousemassa aivan uudelle tasolle.

»

Mutta mitä meillä on sellaista, mikä voisi erottaa
meidät muistakin kerhoiltaan kulturelleista osakunnista
ansaitaksemme kyseisen arvonimen? Mitä kulttuurilla oikein
tarkoitetaan, kun puhutaan SavOsta?

SavOlaista kulttuurielämää ei saa kuitenkaan mielestäni typistää vain koskemaan osakuntamme ansiokkaita
taidekerhoja tai musiikintäyteisiä juhlia. Niin kuin kulttuurintutkimuksessa termi kulttuuri voi tarkoittaa sekä
kokonaisten kansojen tapajärjestelmiä että yksittäisiä
populaarikulttuurin tuotteita, osakunnallakaan kulttuuria ei ole vain esittävä taide. Osakunnastamme löytyy
ennakkoluuloton ja uutta luova KoKaKeKe, omalaatuinen
Vinni-IRCin maailma, savolais-helsinkiläis-vinnimäinen
puheenparsi, jokaisen äänillä lauletut karaoke- ja sitsilaulut, herkät, kantaaottavat ja syvälliset keskustelut,
oma ruoka- ja juomakulttuuri sekä paljon muuta. Myös
mainitsemani historiallinen näkökulma tuo kulttuuriosakunta-termille lisää ulottuvuuksia.
Uskon, että syy siihen, miksi pidin ennen kulttuuriosakuntalaisuutta luotaantyöntävänä, on se, että oma
näkemykseni osakuntakulttuurista oli liian kapea.
Luulin, että termi syrjii niitä, jotka eivät esimerkiksi itse
esiinny Väljajan lavalla tai hoopoile Kapituljissa. Totuus
on kuitenkin aivan toinen. Minulle se on kuraattorin
tavoin sitä (katso kuraattorin palsta s. X), että hauskimmistakin mokista tehdään varteenotettavia ideoita

ja pöllöimmistä ideoista tulee totta. Se on sulosointuja,
mutta myös vääriä ääniä ja vänkyräisiä mielipiteitä. Se
on yhdessä olemista sekä kaikkien ihmisten ja kaikkien
lahjojen kunnioittamista ja työn arvostusta. Se, mikä
tästä kaikesta tekee savOlaista, olemme me itse – emme
meidän lahjamme tai lahjattomuutemme. Niin monta
kuin on meitä, on myös versioita kulttuuriosakuntalaisuuden merkityksestä. Tämä on omani.
Tässä kulttuurinumerossa painotus on osunut melko
”perinteisiin” kulttuurinmuotoihin. SOSSun vuosijuhlista voit lukea lisää sivuilta 26-33,Viliminkippeiden
vuosijuhlista sivuilta 24-25 ja savOlainen karaokearvostelu löytyy sivuilta 15-19. Lisäksi maakuntasihteeri kävi
tutustumassa Tove Janssonin näyttelyyn s. 34-35.

//

Päätoimittajalta
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Osakunnalta
lyhyesti
Annamari Oittinen

Osakunta perusti keväällä Facebookiin uuden SavO-ryhmän osakuntalaisten välistä sisäistä viestintää ja juttelua varten. SavO-ryhmässä voi
muodostaa vaikka kimppakyytejä Savoon, keskustella päivää polttavista savolaisista puheenaiheista tai kutsua ihmisiä saunomaan. Ryhmään saa liittyä
rohkeasti jokainen Vinnillä joskus pyörivä. Osakunnan virallinen viestintä
tapahtuu edelleen nettisivuilla www.savolainenosakunta.fi, osakunnan sähköpostilistalla ja Facebook-sivulla Savolainen Osakunta. P.S. Muistakaa myös
Vinnin IRC-kanava, jonka tunnukset voi saada usealta kiivikseltä tai sennulta.
Savolaisen osakunnan asuntojen seuraava hakuaika on 1.–31.7.2014. Kesän
haussa etusijalla ovat uudet opiskelijat, mutta myös muut saavat hakea savolaisiin ghettoihimme RLT:lle, AKT:lle ja MPT:lle. Vihjaisehan SavOn asunnoista esimerkiksi Helsinkiin opiskelemaan muuttaville sisaruksillesi tai ystävillesi!
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Osakunnalta lyhyesti //

Hei taas
SavOlaiset!

Katja Kastarinen
Maija Haka

Osakuntalaisuudessa on kokemukseni mukaan sellainen jännä
ominaispiirre, että ihminen saattaa huomaamattaan löytää itsensä mitä
kummallisimmista tilanteista. Hauskimmat ideat keksitään usein porukalla
ja joukossa tiivistyy niin tyhmyys kuin viisauskin. Kun idea on kerran mieleen
pulpahtanut, ei muuta kuin toteuttamaan vaan! Joskus ideoissa on tolkkua,
joskus taas liikutaan Mitä ihmettä? -osastolla.
Pähkähullut ideat ja spontaanit suunnitelmanmuutokset ovat usein toteuttamisen arvoisia. Parhaat kemma kat syntyvät usein puolivahingossa ja -huomaamatta. Kun hauska idea on sanottu ääneen, se on jo lähes pakko toteuttaa.
Näin sai alkunsa muun muassa kuluneen kevään osakuntatapaus eli SOSSun
10–1 -juhlavuosikonsertti. Ideasta oli toitotettu Ruotsissa kaikille ystävyysorkestereille suureen ääneen jo kauan sitten, joten perääntyä ei enää voinut. Hyvä
niin, koska priimaahan sieltä pukkasi!
Tässä pintaraapaisu osakuntalaisten kenties hieman pähkähulluista ideoista.
Osa ideoista on pieniä ja osa suuria. Osassa allekirjoittanut on häärinyt
mukana, osassa taas ei. Saatte itse päätellä missä.
Osakunnalle oma ooppera, miksi ei?
Terviksellä kahdeksan ruokalajin juhlasitsit, miksi ei?
Kymppiteltta Vinnin aulassa, miksi ei?
Pukeutuminen Vitoseksi ja Torakaksi, miksi ei?
Tanssilattia bussissa, miksi ei?
Hiihtokilpailut Kaivopihalla, miksi ei?
Norppauimahyppyjä Wennon kannelta, miksi ei?
Ostoskärrykeilausta Vinnin salissa, miksi ei?
No siitä tuli kyllä pieni rokama lattiaan, anteeksi.
…vain muutamia mainitakseni (ja muutamat jääköön
suosiolla mainitsematta).
Kaikista ideoista on saanut palkaksi vähintäänkin hyvän mielen ja hyvät
naurut. Osasta on huomaamatta kasvanut uusia osakuntaperinteitä. Takkiin
on tullut korkeintaan parin hikipisaran ja mustelman verran – aika kohtuullinen hinta mielestäni. Siispä eläköön spontaanius ja toteutetaan yhdessä
hullut ideamme!

//

Kuraattorj
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HYY-kuulumisia

Antti Kekäläinen

8

HYY-kuulumisia //

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan HYY-kuulumiset palstalle, olin
kevään aikana ehtinyt osallistua vain yhteen edustajistokokoukseen. Tässä syy,
miksi nyt luet juttua opiskelijapolitiikasta yleisemmällä tasolla. Toivon, että
lopetettuasi lukemisen myös sinä kiinnostut enemmän opiskelijapolitiikasta ja
omista vaikuttamismahdollisuuksistasi ylioppilaskunnassa!
Vietin opiskelijavaihtoa viime keväänä ja kesänä Chilessä, missä opiskelijoiden olot, ainakin taloudellisesta näkökulmasta, ovat paljon huonommat
kuin meillä. Mielenosoitukset edullisemman ja paremman koulutuksen
puolesta ovat arkipäivää, kuten näihin protesteihin liittyvät tukilakotkin.
Lakkojen kautta pääsin tutustumaan myös paikalliseen opiskelijapolitiikkaan, koska viikoittaiset äänestykset lakon jatkumisesta näyttivät kuinka suora
demokratia opiskelijakunnan kokouksissa toimi.
Äänestys, johon jokainen tiedekunnan opiskelija sai osallistua, järjestettiin
yliopiston sisäpihalla karussa betonisessa amfiteatterissa. Jokaisella opiskelijalla oli käytössään yksi ääni, jota sai vapaasti käyttää päätöksiä tehdessä.
Äänestystilanteessa äänioikeudellisia olivat kaikki, jotka jaksoivat paikalle
tulla – osallistumisaste oli mielestäni erinomainen – ja äänestys tapahtui
kättä nostamalla. Tämä paikallisista lakoista ja muista pienemmistä
asioista määräävä äänestys oli osoitus siitä, että jokaisella opiskelijalla on
käytännössäkin mahdollisuus, ja lähes yhteisön velvoite, toimia yhteisistä
asioista päätettäessä. Tunne siitä, että minä ryhmän jäsenenä vaikutan jatkuvasti, oli läsnä. Onko sinulla sellainen tunne ylioppilaskunnan rivijäsenenä?
Aika ajoin suomalaisessa ylioppilaskuntatoiminnassa delegoitu päätösvalta
saattaa tarkoittaa sitä, että riviäänestäjä eli opiskelija ei samanlaista vaikuttamisen tunnetta välttämättä koe. Onhan meillä HYYn vaaleissakin jokaisella
opiskelijalla yksi ääni, mutta päätöksenteko ei toimi samalla tavalla vaalien
ollessa kerran kahdessa vuodessa. Entä jos mielipiteeni muuttuu kesken vaalikauden ja haluan, että se kuullaan? Kenelle kerron ajatuksistani ja vaikuttamisideoistani? Onko edustajani varmasti samalla linjalla kanssani? Uskon, että
jokainen edustaja haluaisi keskustella juuri oman taustaryhmänsä kanssa niistä
tärkeimmistä aiheista, joita edustaessaan ajaa – vaikka kyseessä olisivatkin
joskus pieniltä tuntuvat ensimmäisen maailman ongelmat.

»

Aika ajoin suomalaisessa
ylioppilaskuntatoiminnassa delegoitu
päätösvalta saattaa tarkoitaa sitä,
että riviäänestäjä eli opiskelija ei
samanlaista vaikuttamisen tunnetta
välttämättä koe.

Kuten tekstistä ehkä on käynyt ilmi, pyrkimys täysin edustukselliseen demokratiaan on tuntunut paluun jälkeen hieman vieraalta. Olisiko parempi
oikeasti tietää, mitä minua äänestäneet ajattelevat ja mitä mieltä he ovat
asioista? Minkä puolesta äänestän kokouksissa? Yleensä pohdinnan ja omantunnon kautta oikeat ratkaisut löytyvät, mutta aika ajoin se on vaikeaa.
Se, että jokainen äänestäjä kokee olevansa osallinen, toteutui tuolla amfiteatterissa äänestettäessä. Vai oliko kyseessä tunteen luominen siitä, että
”me” voimme vaikuttaa, vaikka todellisuudessa valta on pienen piirin käsissä
tärkeämmissä päätöksissä? Tottahan toki Chilessäkin ylioppilaskunnan ylintä
valtaa käyttää hallitus, jonka käsissä tärkeimpien päätöksien valmistelu ja
toimeenpano sekä valintavaihtoehtojen kartoitus ovat, kuten järjestäytyneessä
demokratiassa kuuluu. Sieltä on noussut samaan tapaan valtakunnanpolitiikkaan uusia vaikuttajia kuten HYYn hallituksesta ja edustajistosta.
Juuri nyt, tämän vuoden edustajistovaalien lähestyessä voimme siis kaikki
miettiä, mihin asioihin ja millä tavalla ylioppilaskunnassa haluamme vaikuttaa.
Ehkä ei kannata lähteä rakentamaan amfiteattereita ja muuttamaan koko
systeemiä, vaan alkaa miettiä mikä omaa ja yhteisön hyvinvointia koskevaa
sanomaa halutaan tulevaisuudessa ajaa edustajistossa. Toivottavasti minä ja
varaedustajat saamme vastauksia (retorisiin) kysymyksiini ja mahdollisuuden
vaikuttaa myös vielä jäljellä olevalla edustajistokaudella johonkin esimerkiksi
osakunnalle tärkeään asiaan.
Lämpimiä halauksia,
Antti

//

HYY-kuulumisia
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Ihmeitä ja
illuusioita

Jukka Parviainen

Uusi sennuhallitus:
Jukka Parviainen (puheenjohtaja)
Kaija Ervola
Marja Halonen
Marika Hölttä
Seija Uusi-Rauva
Marianne Zitting
Ville-Pekka Vainio
Jussi Gustafsson

Tämän vuoden pääsiäispäivä on todella lämmin. Pensaiden ja puiden
silmut aukeavat versoiksi ja kesä tuntuu olevan jo täällä. Linnut laulavat kilpaa
ja rusakko käy salaa syömässä violetit krookuksen kukat. Jokavuotinen ihme
kevään kääntymisestä kesäksi on taas totta: ”se luonnon uudeks’ luopi, sen
kutsuu elohon.”
Helsingissä toimii useita savolaisia pitäjäyhdistyksistä, kuten Marika Hölttä
kirjoitti tällä palstalla aiemmin (Susj 4/2013). Yhdistysten kesken järjestetty ja pidetty ystävänpäiväjuhla ”Voe tokkiisa” veti Itäkeskuksen Stoan
kahvilan täyteen savolaisia mukavan ohjelman ja muikunsyönnin parissa.
Osakunnan inspehtori Martti Nissinen piti seremoniamestarina tunnelmaa
yllä, ja SOSSu säesti komeasti Savolaisen laulun. Mikkeliläinen puhetaidon
opettaja Jarmo Siltaoja pohti, ovatko puheet heimojen erilaisuuksista stereotypioita. Hän oli googlaillut internetistä sanapareja ja vertaillut niiden yleisyyksiä. Harva kirjoittaa ”hitaista savolaisista”, ”lupsakkaista pohjalaisista”
tai ”kieroista hämäläisistä”. Olemmeko siis sitä, mitä meistä on kirjoitettu ja
puhuttu, tai paremmin, ovatko kuvatut luonteenlaadut itseään toteuttavia
profetioita? Tiedä tuota, mutta muikut ja muusi maistuivat niin hyvältä kuin
vain Helsingin savolaisesta niiden nauttiminen voi tuntua.
Ihmeen rakentamisesta on kyse myös televisiotoiminnassa. Parikymmentä
senioria kävi maaliskuun lopussa tutustumassa Yleisradioon. Kierroksen
lopussa pysähdyimme Kakkosstudioon, jossa jokaviikkoisen Uutisvuodon
lavasteet odottivat seuraavan aamupäivän kuvausta. Olin aina kuvitellut, että

»
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Sennuhallituslaisen palsta //

Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki
tapahtumissa olleet - yhdistyksen
luovat sen jäsenet omalla
toiminnallaan.

televisiokuvassa kiiltää kromi, kilpailijoilla on edessään isot kosketusnäyttöruudut ja alla on sitä parempaa martelaa. Vaan tuossakin murtui illuusioni, kun kurkistelin kaikkia niitä vanerilavasteita, viritelmiä ja Thompsonin
15-tuumaisia monitoreita. Ehkä se onkin parempi vain kuvitella, sillä muuten
YLE-vero voisi olla kokoluokkaa suurempi.
Senioriyhdistyksen hallituksen ja virkailijoiden lista uudistui maaliskuun
vuosikokouksessa. Manne, Mirja, Tiina ja Iina saavat lämpimät kiitokset
vuosien työstä yhdistyksen eteen. Mitä yhdistyksen hallintoon ja asioiden
toimivuuteen tulee, on Tiinan tekemä työ talouden, jäsenrekisterin, sähköpostilistojen ja Helmilän vuokrasopimusten osalta on ollut uskomattoman arvokasta. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki tapahtumissa olleet – yhdistyksen
luovat sen jäsenet omalla toiminnallaan. On ollut ilo nähdä, kuinka runsasta ja
monipuolista järjestetty ohjelma viime aikoina on ollut. Monipuolisuus tarjoaa
mahdollisuuksia rivijäsenille, jotka käyvät tapahtumissa silloin tällöin. Alkukesällä on tarjolla uusi aluevaltaus, kun Pikkuhukat kokoontuvat Oittaalle Angry
Birds -leikkipuistoon. Lähde siis sinäkin mukaan itse, lasten, lastenlasten tai
vaikkapa kummilapsien kanssa!
Pikkuhukkien tapaaminen Oittaan Angry Birds -puistossa sunnuntaina 8.6.2014 klo 15.

//

Sennuhallituslaisen palsta
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Indlan
90-vuotisjuhlat
savOlaisten silmin

Suvi Portin
Suvi Portin ja
Ville-Pekka Vainio
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Matkareportaasi //

Ystävyysosakuntamme Korporatsioon Indla täytti pyöreät 90 vuotta.
Juhlaviikonloppuna 7.–9.3. osakuntaamme edusti osakuntaiältään sekalainen
joukko: vuksi Nella Peippo, civis Arto Niemi ja sennut Ville-Pekka Vainio sekä
allekirjoittanut, eli Sumppu.
Matkamme alkoi varhain perjantaina ja selvisimme kuin ihmeen kaupalla
ajoissa lautalle. Saavuimme iltapäivällä aurinkoiseen Tarttoon ja veimme tavaramme majoitukseen. Meidät majoitettiin aivan kaupungin sydämessä olevaan
hostelliin, ja viereisessä huoneessa olivat Indlan toisen ystävyysosakunnan,
latvialaisen Zindran, edustajat. Kävimme heidän kanssaan heti kahvilla
Wernerissä, joka on ehdottomasti Tarton helmi ja todellinen leivonnaisparatiisi. Opimme Zindrasta kahvituokion aikana muun muassa sen, että heillä
jokaisella osakuntalaisella on oma lempinimensä ja toisinaan käy niin, että
ihmisten oikeita nimiä ei enää edes muisteta. Tämä kuulostaa savOlaisena
hyvin tutulta.
Kahvittelun jälkeen oli aika laittaa ykköset ylle ja hypätä bussiin. Perjantai-illan ohjelmaan kuului nimittäin jättimäiset tanssiaiset (yli 250 osallistujaa
lähes kaikista Tarton osakunnista!) puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa Alatskiven kartanossa, joka tosin muistutti enemmän pientä satulinnaa
kuin kartanoa. Tanssiminen tapahtui livemusiikin tahdissa, jota oli soittamassa
kokonainen orkesteri, Tartu big band. Illan ohjelmaan kuului erinomaisen
cocktail-ruoan lisäksi mm. balettitanssinäytös ja tietenkin kiertelyä kartanossa.
Hieman ennen puoltayötä tuotiin tarjolle suurin koskaan näkemäni kakku,
jonka jälkeen ulkona sytyteltiin vaihtelevalla menestyksellä pimeälle taivaalle
nousevia japanilaisia lyhtyjä. Koko tanssiaistapahtuma oli niin käsittämättömän juhlava, etteivät sanat riitä sitä kuvaamaan.
Hurautimme bussilla takaisin Tarttoon, jossa me ja muutamat indlalaiset
lähdimme jatkamaan iltaa toisen Savolaisen osakunnan ystävyysosakunnan,
Fraternitas Estican, tiloihin. Ilta jatkui hyvin lämpimissä merkeissä ja hyvin
pitkään. Matkamme ensimmäinen päivä huipentui aamuöiseen perusteelliseen
Estican tilojen esittelyyn. Pari esticalaista saattoi meidät vielä hostelliimme, ja
he säestivät aamuista kävelyämme laulamalla Krambambulin kaikki säkeistöt
– se oli todellista ystävyyttä!

Lauantain viralliset osuudet alkoivat juhlajumalanpalveluksella, jonka tosin jouduimme ruokaa (ja unta) saadaksemme jättämään väliin. Siirryimme Tarton yliopiston
juhlasaliin, jossa ohjelmaan kuului juhlapuhe, musiikkiesitys, ja kuten meilläkin vuosijuhlassa, tervehdysten
esittäminen. Tilaisuuden jälkeen seurueemme naiset
pääsivät osallistumaan salaiseen sisarjuhlaan. Sisarjuhlasta sanottakoon, että se aiheutti samanlaisia fiiliksiä
kuin ensimmäiset Talakkunani: mitä ihmettä? Mutta
onpas hieno perinne! Sisarjuhlan jälkeen siirryimme
syömään ravintolaan, jonne meidän miesedustajammekin olivat jälleen tervetulleet. Vaikka meille oli etukäteen sanottu, että indlalaiset eivät laula paljoa, saimme
kuulla useita erilaisia lauluja, joita rapiirin sijaan johdettiin indlalaisten hatuilla. Jatkoimme iltaa savOlais-zindralais-indlalaisporukalla Rotalia-osakunnan tiloissa,
jossa saimme myös esittelykierroksen. Rotalian värit
ovat varmasti jokaiselle Vinnillä käyneelle tutut, sillä
tämä 100-vuotias osakunta on kämppiksemme VSO:n
ystävä. Täältä siirryimme vielä jälleen Estican tiloihin ja
vietimme leppoisaa iltaa.

//
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Johtuen pyöreän vuoden aiheuttamasta suuresta työmäärästä näimme itse asiassa vasta sunnuntaina Indlan hyvin
kotoisat tilat. Kävimme sunnuntaina myös yliopiston
kirjastolla katsomassa pientä näyttelyä Indlasta. Näyttelyssä oli monenlaisia esineitä eri ajoilta, ja historiaa
hengittävälle seurueellemme se antoi paljon ajateltavaa.
Sunnuntain ohjelmaan kuului eräänlainen puurojuhla, Oat meal, joka tavallaan ajoi samaa asiaa kuin
meidän silliksemme. Juhlassa oli tarjolla puuron lisäksi
lettuja ja jäätelöä, nam! Meille suomalaisille tosin hieman
naurettiin, kun söimme puuromme iloisina hillon kanssa
emmekä tajunneet laittaa suolaiseen puuroon smetanankaltaista hapanta kastiketta. Tapahtuma oli rento,
ja siellä esitettiin muun muassa Amerikasta asti tullut
onnittelu Indlalle ja rebasten, eli vuksien tekemä mykkäfilmi.
Itse mietin monta vuotta, että uskallanko lähteä edustusmatkalle, ja nyt harmittaa kun en aiemmin lähtenyt.
Matka todella herätti paljon ajatuksia. Vaikka olen itse
tehnyt ja kokenut osakunnassamme jo monenlaista, oli
tämä ehdottomasti yksi hienoimmista kokemuksistani

Zindran edustajat antamassa tervehdystään
Indlalle.

tähän mennessä. Kenties mieleenpainuvinta matkassa
oli erään virolaisen ystävämme sanat, jotka lämmittivät
aidosti: ”This is also your home. You are always welcome
here”.
SavOlaiset Indlan osakuntatiloissa.
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Susj-lehden suuri
karaoketutkimus
Annamari (Johanna) Oittinen
Tutkivan journalismin tiimi

Tiimiläisiä virkistäytyi
aamukahveilla.
Kuva ei ole maksettu mainos.

Savolaisella osakunnalla on pitkä ja rakas historia karaokelaulannan kanssa. Erityisesti RLT:n vieressä sijaitseva Musta härkä ja samalla
paikalla aiemmin toimineet ravintelit ovat saaneet jo lukemattomien vuosien
ajan nauttia savOlaisten heleistä lauluäänistä. Susj-lehden tutkivan journalismin karaoketiimi tutustui nyt muihin, lähes yhtä legendaarisiin karaokepaikkoihin. Jokainen tiimiläisistä oli innostunut laulaja, joten päivä piti aloittaa
aikaisin, jotta ehtisimme hoilata mahdollisimman paljon.
Lähes jokainen raatiin osallistunut lauloi jokaisessa paikassa ainakin yhden
vakiolaulun ja sen lisäksi muita valinnaisia kappaleita, jotta tulokset eri paikkojen laulukokemuksista olisivat mahdollisimman eksakteja ja koeolosuhteista
riippumattomia. Testitilanteisiin suhtauduttiin muutenkin aiheeseen sopivalla
vakavuudella. Arvostelulomakkeisiin täytettiin tulokset jokaisessa kapakassa
muun muassa laulukokemuksesta, kantis-indeksistä (eli siitä, kuinka monta
baarin kanta-asiakasta tuli juttelemaan raadin jäsenille) ja ilmapiiristä. Parasta
paikkaa etsittiin plussien ja miinusten lisäksi laskemalla paikkojen yleiset arvosanat yhteen ja jakamalla summat arvostelijoiden lukumäärällä
Eräs lauantaipäivä maaliskuussa, Klo 11.00 Karaoke Bar
Pataässä
Ulkona paistoi aurinko. Olo oli absurdi. Olimme menossa sisään yhteen
Helsingin keskustan ainakin jollain tapaa maineikkaimmista karaokeravintoloista. Ovella pyydettiin 2,5 euron narikkamaksu, mikä oli heti iso miinus.
Karaokelaulaja ei halua tuhlata liikaa rahaa ylimääräiseen, koska tapahtuman
pääpaino on laulamisessa ja kurkun voitelussa. Paikka oli iso, hyvin pimeä
ja lähes tyhjä lukuun ottamatta kolmea muuta asiakasta. Paikan sisustus on
melko tavallinen ja siisti, ja sen seinille on ripustettu kymmeniä karaokevideoscreenejä. Naispuoliset tiiminjäsenet juhlivat sitä, että ruutuja löytyi
kerrankin myös heidän vessoistaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta olivat
ravintolan seinille kehystetyt lööpit julkkiksista, jotka ovat viettäneet iltaa
”Patiksessa”.

//
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Ahkeraa tutkimuslomakkeen
täyttöä. Tunnistatko käden?

Lauluaan ei tarvinnut odottaa juuri lainkaan, sillä lisäksemme lauloi vain kaksi melko hyvin laulavaa aamuvirkkua. Muutamat paikalle pikku hiljaa eksyneet
kantikset taputtivat joillekin esityksille. Karaoken
sanattomien sopimusten mukaan olisi suotavampaa
kannustaa jokaista lavalle uskaltavaa. Laulukokemuksena paikasta jäi kuitenkin melko positiivinen fiilis,
koska kappalevaihtoehtoja oli paljon ja paikka oli
ainakin kyseisenä ajankohtana hyvin rauhallinen. Tiimin
kuuleman mukaan näin ei ole esimerkiksi lauantai-iltaisin.
arvos

+ Eniten kappalevaihtoehtoja,
esimerkiksi Turakainen Thaimaassa
+ Mikrofonin ja taustanauhan ääni
sopivalla volyymilla
+ Paljon screenejä, myös vessoissa
- Eteismaksu
- Jopa tunnelmaton paikka noin aikaisin
- Kallein oluttuoppi
”Baari on pimennetty, alkaa nukuttaa L”
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3,

4

Yl

+ Yllättävän rauhallinen

a

:

Olut 6,20 euroa

”Laimea yleisö”

e is

na

Laulujonon pituus 0–1 laulua

Klo 13.30 Karaoke Bar Kuparikulma
Pataässässä vierähti tovi jos toinenkin, koska yksi testaajista oli tullut paikalle myöhässä ”ruokateknisistä syistä”.
Päätimme lähteä seuraavaksi kauemmaksi kalaan paikkaan, joka Patiksen tapaan oli auki jo aikaisin. Valitsemamme pohjoishaagalainen kapakka oli saanut jo
valmiiksi ylistystä yhdeltä jäsenistämme. Paikka sijaitsee
mukavasti rautatieaseman vieressä. Sisällä siellä oli
mukava meininki ja yhteensä kolme screeniä, joista
yhdestä tuli taitoluistelua – kaksi testaajista näki tämän
plussana, muut eivät kommentoineet.
Paikka on siisti ja sisustuksesta tuli mieleen nostalginen entinen Musta Härkä tummine puineen ja
tummanpunaisine ehostusväreineen. Tunnelma oli
rauhallinen huomioon ottamatta satunnaista äänekkäämpää rupattelua kantisten välillä: ”*ittu meet naimisiin, niin sit loppuu sullakin kaikki juominen.” Osa väestä
ei selvästi ollut tullut kuuntelemaan karaokea, sillä taputuksia ei kuulunut kaikista pöydistä. Pari kuuliaista
porukkaa kuitenkin aplodeerasi kaikille. He lauloivat
herkkää suomalaista iskelmää nojaillen välillä keskelle
salia pystytettyyn kätevään terästankoon.
Laulamaan pääsi melko lyhyellä jonottamisella. Emme
täysin kuulleet omaa lauluamme ja välillä musiikki

Yl

3,
25

+ Mahdollisuus tankotanssiin
+ Mukavat kantikset
+ Nostalginen sisustus
+ Taitoluistelua
+ Edullisin oluttuoppi
+/- Tuulikkia pyydettiin tanssimaan
- Biisien vaihtuminen kesti kauan
- Vaikeaa kuulla omaa laulua
”Aito fiilis!”
”Rauhallista ja kannustavaa.”

:

Olut 4,50 euroa

arvosa
na

e is

Laulujonon pituus 2–3 laulua

Klo 16.37. Karaoke Bar Populus
Käytyämme tankkaamassa itseemme lounasta pääsimme
Populukseen, joka sijaitsee melko lähellä RLT:tä ja
savOlaisia. Paikan laulajat tuntuivat tuntevan toisensa ja
karaoke-emännät hyvin. Siirrymme alakerrasta merkitsevien katseiden jälkeen suosiolla baarin parvelle odottamaan kappaleitamme. Yleinen ilmapiiri olikin aluksi
hieman jännitteinen ja rauhaton. Asiakkaiden laulut
olivat lievästi huutopainotteisia lukuun ottamatta baarijakkaralta kajauttaneen ”huppupäisen rokkarin” ja ”Olavi
Virralta kuulostaneen hipsterin” esityksiä. Paikalle eksyi
myös mies, joka unohdettuaan tupakantumpin käteensä
sammutti sen kielellään tultuaan sisään ja laittoi
taskuunsa. Tiimi piti järkkärin läsnäoloa Populuksessa
plussana, vaikka se tarkoittikin taas eteismaksua ovella.
Tunnelma alkoi kuitenkin pian rauhoittua ja saimme
laulustamme hyvää palautetta. Kaikki laulajat kannustivat toisiaan ja antoivat raikuvia aplodeja. Laulaminen
oli silti hieman hankalaa, sillä aluksi emme kuulleet
laulustamme mitään ja muutamien kappaleiden jälkeen
ääni oli välillä todella kovalla. Kappaleita oli lähes saman
verran kuin edellisessä paikassamme. Screenejä oli pari
kappaletta, mutta ne sijaitsivat hyvin korkealla. Omia
kappaleita piti odottaa enemmän, kuin aikaisemmissa
paikoissa, mutta myös myöhäisempi ajankohta vaikutti
luultavasti jonon pituuteen.

2,
75

arvosa

+ Baarijakkarameininki

:

Olut 4,80 euroa

e is

na

Laulujonon pituus 3–5 laulua

Yl

kuulosti turhan kalskealta. Kappalevalikoima oli melko
tavanomainen, mutta laaja. Kantikset ottivat testiryhmään paljon kontaktia ja pyysivät yhtä jopa tanssimaan perinteisellä ”etusormi eteen ja kutsuva sormenkoukistus” -liikkeellä. Eräs kanta-asiakkaista huomautti
useaan otteeseen, kuinka ”karaokeen ei tule ammattilaiset vaan harrastelijat”. Tämän kaiken takia ja siitä
huolimatta suosittelisimme paikkaa kelle vain.

+ Tunnelmanvaihdos rauhattomasta
kannustavaksi
+ Järkkäri
+/- ”Kallio..”
- Eteismaksu
- Mikki ja taustamusiikki joko liian
hiljaisella tai liian kovalla
- Laulutila pieni ja screeni korkealla
”Lyhyen on vaikea laulaa!”
”Fiilis on kallioisempi.”

Karaoke-Populus-ulkoa: Populuksen kulmilta.
”KustaanKadulla, tämä kuva ei ole p*rseestä.”

//
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hävisi)

arvosa

2,
5

(10 laulun jono sillä, jonka laululippu

e is

Yl

Laulujonon pituus 3–4 laulua

Olut 5,40 euroa
+ vinyylilevyt tuovat tunnelmaa
+ lyijykynän päästä löytyi pyyhekumi
+ pehmeä ja kuuluva äänimaailma, hyvin miksattu
- biisivalikoima suppea
- epäselvä lippusysteemi
”Oma ääni kuului täällä parhaiten.”
”Aivan kauhia älämölö! Ei karaokeen soveltuva
paikka.”

:

Oivasta löytyi hienoja Helsingin kartoista tehtyjä pöytiä.

kutistunut levyjen rikkoutuessa. Suurin osa meistä
pääsi laulamaan todella nopeasti, vaikka paikalla oli
paljon porukkaa. Useat heistä eivät luultavasti olleet
tulleet laulamaan, vaan yleisesti pitämään hauskaa.
Laululippusysteemi oli sekava, eikä lapuille ollut
selkeästi ohjattua paikkaa. Yhden tutkimustiimiläisen
lippu hukattiinkin hetkeksi ja hän joutui odottamaan
vuoroaan huomattavasti muita kauemmin.
na

Klo 19.10 Ravintola Oiva
Päädyimme lopulta toiseen kalliolaiseen paikkaan,
Oivaan. Karaokea Oivassa lauletaan vain keskiviikoista
sunnuntaihin. Tunnelma oli iloinen ja pulppuileva;
paikan katossa on kynttiläkruunuja ja tila on valoisa ja
tilava. Pehmeisiin tuoleihin upposi jo hieman väsähtänyt
raatijoukko mukavasti. Emme saaneet kuitenkaan istumapaikkaa varsinaiselta karaokepuolelta ja paikoillemme
oli hankala kuulla kenen kappale oli vuorossa seuraavana. Päästyämme laulamaan karaoken äänimaailma oli
pehmeä ja oman äänen sekä taustanauhan kuuli helposti.
Screenejä oli kaksi kappaletta. Muut ihmiset olivat
kylläkin todella äänekkäitä ja kommentoivat laulusuorituksiamme suureen ääneen jo kesken kappaleen. Saimme
heistä myös useita tausta- ja etutanssijoita. Osa laulajista
oli todella hyviä, mutta muuten taso oli melko samanlainen kuin muuallakin.
Annamme plussaa siitä, että karaokeisäntä käyttää
Oivassa vinyylilevyjä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös
sitä, että jo valmiiksi pieni valikoima on pikkuhiljaa

Kappaleet, joita kuultiin raadin
esittämänä:
Dancing Queen
Shanghain valot
Hilma ja Onni
Ironic
Juna kulkee
Jungle Drum
Jäätelökesä
Kaunis päivä
Kolme pientä sanaa
Mandoliinimies
Matkalla pohjoiseen
Nuori ja kaunis
Paha vaanii
Pikkuveli (Noitalinna huraa -versio)
Ranskalaiset korot
Salattu suru
Smooth Criminal
Summer in the City
Superstition
Toiset meistä
Torn
Tuhlari
Turakainen Thaimaassa
Vanha holvikirkko
Volga
Walk on the Wild Side

Loppuarvostelu
Päivästä jäi kaikkien mielestä ”ihan jees” ja ”hyvä” fiilis. Tuulikki totesi, että
laulamiseenkin voi näköjään yhdessä päivässä väsyä – kukaan koeryhmästä ei
suosittele saman laulun laulamista neljää kertaa putkeen saman päivän aikana.
Sakarin mielestä kaikkien karaokepaikkojen suosituimmat karaokekappaleet olivat niin alakuloisia, että myös oma mieli painui välillä syville vesille.
Tutkivan karaokejournalismin tiimi ehdottaakin tällaisia karaokemaratoneja
varten sellaisen paikan perustamista, joka olisi erikoistunut iloisiin lauluihin.
Kahden eniten pisteitä keränneen paikan, Pataässän ja Kuparikulman, pisteerot olivat niin minimaaliset, että emme julistaneet yhtä voittajaa. Toiset kaksi
paikkaa saivat sen sijaan selvästi vähemmän pisteitä ja suitsutusta. On huomioitava, että kaikki muut paikat paitsi Oiva olivat saman karaokeketjun jäseniä.
Myös niiden välille syntyi kuitenkin suuria eroja. Oluenystävien on turha
odottaa näkevänsä karaokepaikoissa muuta, kuin tavallista tai vahvaa lageria.
Mukava poikkeus oli Oiva, jossa juomavalikoima oli hyvä, mutta hintataso
kallis. Paikka ei muutenkaan ollut perinteinen karaokepaikka.
Uusiin karaokepaikkoihin tutustuminen oli avartavaa ja löysimme matkallamme autenttisia elämänkokemuksia muun muassa Pohjois-Haagasta ja
Kalliosta, kuin kunnon hipsterit konsanaan. Päivystävä uskontososiologimme
piti tällaista lähiömatkailua ja nuorten helsinkiläisten karaokekulttuuria jopa
toisten ihmisten kustannuksella mässäilynä, mutta hän taitaa itsekin olla aikamoinen hipsteri.

Tutkivan journalismin tiimiin kuuluivat seuraavat iskelmätähdet:

Johanna Ikäheimo, Tuulikki Penttinen,
Sakari Antikainen ja Juha-Tapani Lehtonen.

//
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Kalakukkokaronkka
Annamari Oittinen
Heikki Hannikainen

SOL järjesti perinteiset Kalakukkokemmakat 15.3. tällä kertaa
Suomi-Filmi -teemalla. Iltaa rytmittivät Kapituljin esitys, maukkaan kalakukon mutustelu, Spyn ja Mansikin vain tätä tilaisuutta varten panemien
Härski-Hartikainen Indian Pale Ale -pullojen korkkaaminen ja kohokohtana osakunnan omat Savoviisut. Viisuihin osallistui seitsemän loistokasta ja
monipuolista esiintyjää, ja yleisö jopa valitteli musiikin korkeaa tasoa. Yleisön
äänestyksellä voittajaksi valittiin Samuli omalla nimellään, jonka kauniin
kappaleen ”Ei kiire minnekään” sanat koskettivat jokaista mitään koskaan
missään odottanutta. Talvion veljekset veivät tuplavoiton Pikku-Tumpin sijoittuessa toiseksi. Kolmanneksi ylsi yhtye Puolix neit-syitä.
Kaikki viisuehdokkaat esiintymisjärjestyksessä:

1.Yhren miehen riio: Känni aivot sumentaa
2. Puolix neit-syitä: Käpylehmejä
3. Karza, Korhonen ja kitara: Pettymysten maitobaari
4. Pikku-Tumppi: Ikä on vain numero
5. Samuli omalla nimellään: Ei kiire minnekään
6. Teppo omalla nimellään: Kellon alla – koira & hän
7. Lauri & Maija: Love/Slow Song

Härski-Hartikainen IPA
”Saattaa aiheuttaa voimakasta lauluntarvetta, hyvää mieltä ja hilpeyttä.”
Pantu 10.2.14, Tynnyriin 25.2.14, Pulloon 6.3.14
OG 1,059
FG 1,015
ABV 5,5 %
IBU 67
EBC 36
Ainekset: vesi, ohramallas, Simcoe-humala, WLP-007 pintahiiva.
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Samulilla ei kiire minnekään.

Pikku-Tumpin viimehetken harjoituksia
seuraili toinen illan juontajista
Suvi ”Passi” Korhonen. Hänen
juontajaparinsa oli Annamari Oittinen.

//
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Mulla ei oo mikään kiire minnekään
TENOR 1
6

S. Talvio

  agitato
                               

Mul- la ei oo mi- kään kii-re min- ne - kään, mut - ta sil - ti o- lis ki- va pääs - tä läh- te - mään, mi- kä kum - ma sii - nä



                               
 mak- saa? Näis- sä va-lois-sa me nee puo-li e- lä- mää,mik- si sei-son täs - sä vain pu - na - va- loo tui- jot - tain? Mik - si

13

     

 

 

    
 muut vain men-nä saa, mut - ta mul- lei vaih- du - kaan?
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Mul - la ei oo mi- kään kii- re min- ne - kään, mut - ta

 
                 
         



 
 sil - ti o- lis ki- va pääs- tä läh- te- mään,mi- kä kum - ma sii- nä mak- saa? Täs-sä kas-sal - la me-nee puo-li e- lä- mää, mik- si

25

     

 
   
















 
 



 sei- son täs - sä vain hi- taim - mas-sa jo- nos - sain? Mik - si mum-mot lot - to - aa ai na mi-nun kas-sal - la?

33


                               
 Mul - la ei oo mi- kään kii- re min- ne- kään, mut ta sil - ti o - lis ki- va pääs -tä hörp -pää- mään,mi- kä kum - ma sii - nä

38




                               
 mak- saa? Täs-sä tis - kil - lä me-nee puo- li e- lä- mää,mik- si sei- son täs - sä vain tyh - jä tuop-pi kou-ras -sain? Mik - si

    
     
     
  


 








 mui- ta pal- vel - laan, mut - ta mua ei ol - len - kaan? Ei - kö ra - hat kel- paa - kaan? Mut - ta kuin- kas ol - la 52
tranquillo

 

    rit.

 

 

        

 kaan, nyt - kö vii- mein tar - joil - laan?
Mul - la
ei oo mi- kään kii - re min - ne - kään!
45
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Vappusillistunnelmia
Ullikselta 1.5.

Florian Kruse

Viliminkippeet

– 20 + 1 vuotta elokuvataiteen alkulähteillä

Riku Salpakari
Viliminkippeet,
www.imdb.com
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Vuonna 1993 perustettu Viliminkippeet on saavuttanut jo miehen
iän. Viimeksi tasavuosia juhlistettiin perinteisillä Karlojaisilla kerhon saavutettua täysi-ikäisyyden vuonna 2011, mutta nyt parin välivuoden jälkeen juhlat
järjestettiin vanhan karlojaismestarimme Tomi Lappalaisen johdolla. Tänä
vuonna jouduttiin kuitenkin luopumaan pitkäaikaisesta karlojaisperinteestä,
vain kenkävarustuksella suoritettavista kunniakierroksista Helsingin yössä, eli
karloista. Syynä oli Uuden ylioppilastalon alasaunan vuokran nousu Viliminkippeiden budjetin ulottumattomiin.
Muutoin Karlojaisten järjestelyt edustivat taattua Vilíminkippeet-laatua.
Juhlat aloitettiin alkumaljalla, jota seurasi vuosijuhlien arvoinen pöytäosuus.
Ruokailun hauskimmaksi puoleksi muodostui elokuva-aiheisten juomalaulujen muistelu tai jopa paikan päällä keksiminen. Tässä teekkareilta periytyvä
Indiana Jones -tunnusmusiikkiin pohjautuva Väkijuomain ylistys vei kirkkaasti voiton.
Viliminkippeiden perimmäinen tarkoitus on osakuntalaisten sivistäminen
enemmän tai vähemmän huonoilla elokuvilla, mikä näkyi myös Karlojaisten
ohjelmassa. Syömisen ja laulamisen päätteeksi siirryimme Funkkikseen elokuvataiteen pariin. Karlojaiset osuivat päällekkäin naistenpäivän kanssa, jota
kunnioitettiin näyttämällä kahdeksankymmentäluvulla Conan barbaarin vanavedessä ulos rykäisty Red Sonja, jossa voittamaton naissoturi taistelee tiensä
fantasiakliseiden läpi kostoa janoten. Äänekkäimmät naurut ja tuskan parahdukset yleisössä herätti kuitenkin Viliminkippeille jo tuttu moderni klassikko
The Room, jossa ohjaaja-tuottaja-käsikirjoittaja-näyttelijä Tommy Wiseau
mölisee murenevan parisuhteensa ja lukemattomien sivujuonien puristuksessa.
Aamuyön tunteina sekä elokuvat että yleisön voimat alkoivat ehtyä, joten
oli aika pistää elokuvat pakettiin ja siirtyä kotimatkalle. Vaikka Karlojaiset
loppuivat, niin huonot elokuvat jatkavat eloaan Viliminkippeiden osakuntailloissa.

»

Ruokailun hauskimmaksi puoleksi
osoittautui elokuva-aiheisten
juomalaulujen muistelu tai jopta
paikan päällä keksiminen. Tässä
teekkrraeilta periytyvä Indiana
Jones - tunnusmusiikkiin pohjautuva
Väkijuomain ylistys vei kirkkaasti
voiton.
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Soikeeta ja SOSSua
- SOSSun 10–1 vuosijuhlat 12.4.2014

SOSSu juhlisti soikeaa yhdeksän vuoden ikää konsertoimalla ei yhdesti vaan kahdesti Itä-Helsingin Vuotalolla.
Annamari Oittinen
Ville Lovikka, Silja Ojanen ja
Otto Koskinen

Seppo: Teppo Hakkarainen
Lassie: Aino Viren
Yacky: Samuli Talvio

Päiväkonsertissa kuultiin muutamia kappaleita iltakonsertin ohjelmasta.
Konsertissa nähtiin myös muun muassa yleisön jäseniä SOSSu Balletin
riveissä. Pieniä ja suuria kuuntelijoita saapui päiväkonserttiin kymmenittäin ja
illan spektaakkelissa SOSSun kanssa viihtyi lähes 300 kuulijaa.
Soikeeta soittoa-Iltakonsertin ohjelma:
Alkusoitto oopperasta Aida: Giuseppe Verdi
Brass Machine: Säv. Mark Taylor. sov. Seppo
Unkarilainen tanssi no. 5: Säv. Johannes Brahms, sov. Albert Parlow
Juhannustanssit: Säv. E. Lindström, san. Junnu Vainio, Sov. Seppo
ABBA-sikermä: Sov. Ron Sebregts/Seppo
Myrkyluodon Mambo: Säv. Lasse Mårtenson, sov. Yacky
Aamu lakeuksilla: Säv Anssi Tikanmäki, sov. Seppo
Puhelinlankoja pitkin – Katri Helena -sikermä: Sov. Seppo

Sneak peak SOSSulaisten takahuoneeseen.
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Typewriter: Säv. Leroy Anderson, sov. Seppo
Libertybell march: Säv. John Philip Sousa. sov. Seppo
Also Sprach Zarathustra/Paranoid: Säv. Richard

Strauss/ Black Sabbath, sov. Seppo
Väliaka
The Show must go on: Säv. Queen, sov. Seppo
Grease-sikermä: Sov. Seppo?
Wannabe: Säv. Spice Girls, sov. Seppo
Poliisiopisto-tunnari: Säv. Robert Folk, sov. Seppo
One Note Samba: Säv. Antonio Carlos Jobim, sov.

Seppo
Mas que nada: J. Ben/S. Mendez, sov. Seppo
Oblivion: Säv. Astor Piazzola, sov. Seppo

Besame mucho. C. Velazquez, sov. W. Leer.
Fairytale: Säv. Alexander Rybak, sov. Lassie
Final countdown: Säv. Europe, sov. Seppo
Take me home, Country roads: Säv. John Denver, sov.
Seppo

Yleisöä Vuotalon aulassa.

Kiäväorkesterin, eli alkuperäisten SOSSulaisten, edessä hiippailevat juontajat Frans Jaatinen ja Anu Korhonen.

//
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SOSSu-gallup!
Laatinut Annamari Oittinen
Toteutettu vuosijuhlakonsertin väliajalla, haastattelijana
Suvi Portin.
1. Suhteeni SOSSun kanssa on
a. ventovieras
b. hyvä mojcke (=moikkaus) -tuttava
c. vanha ystävä
d. kuuma deitti
2. SOSSun esiintymisistä minulle tulee mieleen...
3. Käyn kuuntelemassa opiskelijaorkestereita
a. kerran kuussa tai useammin
b. yhden tai pari kertaa vuodessa
c. harvemmin kuin kerran vuodessa
d. käyn kuuntelemassa vain SOSSun konsertteja
4. Jos saisin itse päättää, niin SOSSunimeni olisi
__________________,
koska…

Humpsvakareita.
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Taustatietoa kysymykselle 4.
Orkesterilainen saa SOSSunimen vasta ensimmäisen esiintymisensä jälkeen tai SOSSun kakkosjuhlassa, Kalsarisaunassa, eikä nimeä saa päättää itse.
Nimet voivat liittyä henkilön soittimeen, persoonaan
tai hauskaan sattumukseen. Esimerkkejä SOSSunimistä: Pastakone (Pastis), Mansikki, Kiss-Kiss, Lola
III…
1.Haastateltavan nimi: Teknologorkestern Humpsvakar

1. c ja d
2. Festivaaal!!!
3. a, b, c ja d
4. Svaakkarr, koska olemme teekkareita!
2.Haastateltavan nimi: Julie (Saila Pasanen)

1. d
2. Harvinaisen kaunista, koskettavaa, hauskaa,
jännittävää. Kulkee kuin hirvi hyvällä metsätiellä.
3. d, sekä SOSSun vanhoja levyjä.

Anssi Tikanmäen klassikossa Aamu Lakeuksilla solisteina toimivat SOSSun klarinettiyhtye, kanteleensoittaja Tanhis sekä
tenorisaksofonisti Parpi.

4. Tallamikki Pennanen, koska tässä nimessä yhdistyvät entiset hauskat ajat ja hauskat tapaukset. Julie
on liian ”virallinen” nimi. Jag hatar tallamikki!
3. Haastateltavan nimi: Jaana Auvinen

1. c
2. Luova hulluus ja hauskanpito.
3. d
4. Todennäköisesti pitkän assosiaatioketjun tulos,
joka lähtee Janskubanskusta tms. Mutta en kai minä
sitä itse saisi päättää.

»

”SOSSun konsertti
oli vuoden
kulttuuritapahtuma!”

Vuosijuhlat
Menu:

Poropiirakka /Fetapiirakka
Tapaksia
Lihapullia ja kermaperunoita / Cateringin ansiosta
kasvisruokailijoilla oli tomaattikastiketta, kermaperunoita ja coctaillihapullia
Hedelmäsalaattia
Mitalikahvit
Ei ollut kolmen suklaan kakkua
Vuosijuhlasitseillä tapahtui paljon ja kaikkea, esimerkiksi lahjojen ihastelua (selkään kiinnitettävät trumpettihousut! VSO-humpan äänilevy! Purkkikalakkua!
Savo-SOSSutuoppi!), SOSSun ehtoollisjono, 10-1 –
mitaleiden jako ja hiihtokilpailut. Lisää voit lukea Juorupalstalta.

//
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Kuraattori tulkitsee Spaissareita. Taustalla JeanPierre, SOSSun kapellimestari vuosilta 2010 –2012, sekä
kapakkapiano.

Encoren ajaksi lava
täyttyi kaikista paikalla
olleista nykyisistä ja
entisistä SOSSulaisista.
Keskellä kuvaa
kapellimestari Lassie.

SOSSu tarjosi
yhteissoitannollisen
ilotulituksen
SOSSun (Savolaisen Osakunnan
soitannollinen seura)
10-1-vuotisjuhlakonsertti ”Soikeeta
soittoo!” Vuotalossa 12.4.
Orkesterin johto: Aino ”Lassie” Virén

Heini Arjava
Ville Lovikka
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Moni on varmasti noteerannut SOSSu-konseptin yhtäläisyydet teekkarien
Retuperän WBK:n kanssa. Molemmissa orkestereissa yhdistyvät täysipainoinen
show-meininki, soittajien hassut taiteilijanimet, orkesterin omat sovitukset
tunnetuista kappaleista, ohjelmiston pimittäminen esimerkiksi anagrammien
taakse sekä vitsikkäät välispiikit ja -koreografiat. Keskeisiä eroja on kaksi:
retut painottavat klassista musiikkia ja pyrkivät soittamaan mahdollisimman
(oikein) väärin.
Juhlakonsertin perusteella SOSSusta on tullut vauhdikas viihdeorkesteri, jonka pääideologian voi melko turvallisesti tiivistää sanapariin ”yhteisöllisyyden ylistys”. Kokoonpano on yhä harrastelijaorkesteri, johon kuka tahansa
soittohaluinen on tervetullut, eikä mitään äänen tuottamiseen soveltuvaa peliä
käännytetä ovelta. Lähes kattavan sinfonisen soitinvalikoiman lisäksi SOSSun
riveissä soivat esimerkiksi sähkökannel, marakassit, sähköbasso, saksofoni ja
kirjoituskone. Ja jos sopivaa soitinta ei löydy, SOSSun esityksiin voi osallistua
orkesterin oman tanssiryhmän, SOSSu Balletin eli KELAn jäsenenä. Kieli
poskessa siinäkin.
Yhdessä tekemisen riemu ja vahvuus näkyy siinä, että SOSSu oli parhaimmillaan reippaissa ja iloisissa osioissa, joissa opiskelijaorkesterin luonne pääsee
oikeuksiinsa. Lipsahdukset siellä täällä eivät haittaa lainkaan, kun kaikki
ovat täysillä mukana. Orkesteri oli panostanut loistavasti myös show-kokonaisuuden pienimpiin yksityiskohtiin. Juhlakonsertti oli aidosti viihdyttävää
katseltavaa ja kuunneltavaa.
Kuten todettua, yhteisön korostaminen yksilön kustannuksella näkyi
konsertissa myös laajamittaisena nimien häivyttämisenä. Monet soittajista ovat
luultavasti tunnetuimpia juuri SOSSu-nimillään, vaikka oikeat nimet ohjelmassa lukivatkin, eikä konsertin kappaleita ollut taustoitettu ohjelmassa lainkaan nimiensä tai säveltäjiensä osalta. Komean työn tehneen sovittaja Teppo
Hakkaraisenkin nimi oli turhaan piilotettu vaatimattomasti ohjelmalehtisen
nurkkaan.
Tämän voi nähdä pienenä ongelmanakin. En tiedä, oliko ohjelman salakielisyys tässä tarkoitettu vain hauskaksi vitsiksi vai myös tunnistusjäynäksi kuulijoille, mutta yleisössä oli niitäkin, jotka olivat epäilemättä osan ajasta melko
pihalla siitä, mitä kuulivat (esimerkiksi vanhempi väki). SOSSun ohjelmisto

painottuu iskelmä-, disko-, elokuva- TV-, latino- ja euroviisumusiikkiin. Itse tunnustaudun melko yksipuoliseksi
klassisen musiikin kuluttajaksi, ja jos konsertti oli musiikillinen yleissivistystesti, tunnistusprosenttini oli vaatimattomat 27. Kappaleiden tunnistusongelmat eivät silti
välttämättä haittaa, jos ja kun lähtee siitä, että SOSSushow on koko jutun pointti. Suurin osa konserttiyleisöstä tuli kyllä paikalle tietäen mitä odottaa: SavOlaisuudesta ponnistavaa hauskanpidon ilotulitusta.
Kunnon show’hun kuuluvat totta kai myös pähkähullut ideat ja yllätykset. Toisen puoliajan psykedeelinen
koko orkesterin nokkahuiluepisodi oli melkoisen hienoa
katsottavaa, ja ihanien SavO-neitojen toteuttama kirjoituskonenumero oli hulvaton. Tässäkin olisi toki voinut
mainita idean isän, amerikkalaissäveltäjä Leroy Andersonin.

SOSSu ei onneksi juuri selittele itseään vaan vie
show’taan ja sen erikoisuuksia itsevarmasti eteenpäin.
Asiapitoisista ja tervetulleista tietoiskuista vastasivatkin
sivulliset, illan mainiot juontajat ex-kuraattorj Anu
Korhonen ja ex-SOListi Frans Jaatinen. (Kysymys: kuinka
monta kertaa on mahdollista vaihtaa asua kaksituntisen
konsertin aikana?) Historiakatsaus ja jääräosaston esiinmarssi toivat kiinnostavasti esiin SOSSun kehityskaaren.
Perustaja Teppo ”Seppo” Hakkarainen on varmasti hyvin
tyytyväinen kymmenen vuotta sitten aloittamaansa
orkesteriprojektiin, ja syystä.
Heini Arjava
SOL-sopraano ja SavOlainen
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Iki-ihana Tove!

Jasmin Latvakoivisto
www.ateneum.fi

Tove Jansson: Kansikuvapiirros Garmlehteen, 1940-luku. Yksityiskokoelma.
Kuva: Suomen Kansallisgalleria /
Jenni Nurminen. © Tove Janssonin
kuolinpesä.
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Tove Janssonin syntymästä tulee tämän vuoden elokuussa kuluneeksi sata
vuotta ja juhlavuoden kunniaksi onkin järjestetty monenlaista tapahtumaa ja
ohjelmaa. Ateneumissa on tällä hetkellä esillä suuri ja monipuolinen Janssonin
töitä esittelevä näyttely. En muista, milloin olisin odottanut taidenäyttelyä
näin kovasti! On hauskaa, että näyttely järjestetään juuri Ateneumissa, sillä
siellä Tovekin aikoinaan opiskeli; olisikohan hän arvannut, että jonain päivänä
rakennuksen seinät ovat täynnä hänen taidettaan?
Näyttely etenee aikajärjestyksessä lähtien lapsuuden piirustuksista. Sodan
aika näkyy töissä, esimerkiksi Gram-lehden rohkeat pilapiirrokset ovat mielenkiintoista tarkasteltavaa. Tove Jansson piti itseään monipuolisuudestaan huolimatta taidemaalarina. Maalauksista jäivät mieleen erityisesti moninaiset
omakuvat sekä monet tarinalliset ja dramaattiset teokset. Taulusta tauluun
jaksaa hämmästyä, kuinka hienosti Jansson käyttää viivoja ja kuinka niistä
muodostuu sulavasti maisema, asetelma tai muotokuva.
Oma elämä heijastuu moniin Jansson teoksiin: tauluihin ja kirjojen kansien
väliin on päätynyt sekä Tovea itseään että perheenjäseniä ja rakastettuja.
Muumimamman ja -papan mallia on Toven vanhemmissa, Nuuskamuikkusessa on piirteitä rakastetusta ja ystävästä Atos Wirtasesta, Tiuhdin ja Viuhdin
esikuvina ovat itse Tove ja hänen silloinen naisystävänsä Vivica Bandler,
Tuutikki taas on Toven elämänkumppani Tuulikki Pietilä. Myös Janssonille
rakas paikka saaristo esiintyy monissa kuvissa ja kirjoissa.
Muumit ovat Janssonin tunnetuin luomus ja ne ovat mukana varhaisesta
mustasta muumia muistuttavasta olennosta myöhempiin kaikille tuttuihin
muumihahmoihin. Näyttely ei jätä muumifania kylmäksi: on upeaa nähdä
kirjojen ja sarjakuvien alkuperäiskuvituksia. Näyttelyssä oli viikonloppuna
paljon lapsia, joita selvästi eniten viehättivät kolmiulotteiset Muumimaailman
rekonstruktiot, joita Jansson ja Pietilä ovat yhdessä rakentaneet. Oli hauska
yksityiskohta, että Tove signeerasi monet teoksistaan alter egollaan Muumilla.
Näyttely täytti omat odotukseni ja toi monipuolisesti esiin Toven elämäntyötä. Suosittelen kaikkia osakuntatovereita tutustumaan siihen! Jos Tove
Janssonista ei tule mieleen mitään muuta kuin muumit, on aika päivittää mielikuva Ateneumissa. Näyttelyn innostamana aion palata uudelleen muumikirjojen ja -sarjakuvien pariin ja lukea äskettäin ilmestyneen Toven elämänkerran
– siinäpä kesälomaprojektia Savon mökkilaiturille! J

Tove Jansson: Varhaisia muumeja, ajoittamaton. Tampereen taidemuseo. © Moomin Characters ™.
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Juorupalsta
Osakunnan kevät on ollut lempeä täynnä! Erityisesti nuoremmat miehet
ovat herättäneet usean leidin kiinnostuksen.
Juorutoimituksen saamien tietojen mukaan eräs jo piirun verran
kauemmin hynttyyt yhdessä ollut kissamainen osakuntapari on sormustanut toisensa. Oi onnea, oi iloa!
SOLin entinen kakkosbasso C-muna on saanut toisen lapsen. Eikä taida
olla ainoa ex-SOLlisti, jolla on pullat toista kertaa uunissa. Tässä on hyvää
esimerkkiä kaikille! Tehkee enemmän osakuntalapsia!
Herrernas Segel Glubbenin kevätristeilyllä eräs seilori onnistui lahjakkaasti tumppaamaan itsensä kriittisellä hetkellä. Hänen matemaattiset
taitonsa olivat myös hetken aikaa hukassa, mutta onneksi SOLin pursiseurasta oli löytynyt myös muita rahamiehiä
KKK:ssa eräs kelta-asuinen sai näyttävän bitchslapin vaalealta kaunottarelta (soitto)nopeuden takia.
Kuten arvata saattaa, SOSSun vuosijuhlaviikonlopun aikana Vinnin
juoruloota täyttyi ennätysmäisen nopeasti:
• Eräältä torvensoittajalta halkesi huuli, kun hän sai kyytiä poliisilta.
• Aulaan pystytetty hieno kaljateltta herätti edellisvuosien tapaan
		 monenlaista kiinnostusta heti perjantai-illan etkoklubista lähtien.
• Silliksellä kaikilla oli varanännit pystyssä, vaikka Spice Girls
		 -laulajalta ne olivat kyllä keikkavarustuksesta unohtuneet.
• Toista konsertin juontajaa siteeraten:
		 ”Kulttuuriosakunta – torakastakin kuoriutuu balleriina.”
• Vitonen & Torakka kävivät ystävineen sillisiltapäivänä virpomassa
		 RLT:llä. Virvottavat olivat ehkä erehtyneet juhlapyhästä, sillä virpojat
		 saivat suklaamunien sijaan palkkioksi Jekkuja.
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Osakunta 50 v. sitten
Susj 2/64
Toivo Kohio, 39, ei ihan mahdu sarjaan ”Savolaisia lyyrikoita”. Oheinen runo, joka on omistettu eräälle kuopiolaiselle opiskelijalle, on kirjoitettu Julkulan B-mielisairaalassa; Kohio on siellä
hoidettavana tätä nykyä. Hänen runonsa on
töksähtelevää, mutta satuttavaa tekstiä, sen on
elämänuskoinen ja jotenkin liikuttava. Meillä
on kaikki mahdollisuudet suhtautua siihen
vakavasti, toisin kuin ne typerät ihmiset, jotka
enempää ajattelematta ovat leimanneet Kohion
”hassahtaneen” leimalla ja sitten pitäneet häntä
pilkkanaan. Toivo Kohio runoineen ja kuvitelmineen ei ole ihmisille vaarallinen, mutta ihmiset
voivat olla vaarallisia hänelle. -HL

Toivo Kohio
Eivät ymmärrä laisinkaan.
Eivät ymmärrä laisinkaan
Tohtorit eikä Rovastikkaan
Taitetta niinku sanotaan
Pirkosta ja Kekkosesta
puhutaan kate henki
sitä aikaan saa
voi te rikosetsivät
kaikkien juonien keksijät,
Topi tietää vaan että
toimeen tulon laululla saan.
Onnea toivotetaan että
misteri kilpailussa voiton saan
USA on minun tuleva kotimaa.
Rakas kultani kaikki
me voitetaan mitä eteen tulee,
sillä tämä on elämää vaan,
paratiisiksi sitä ei saa
olen mielisairaalan hoitossa
vaan elämän voiton toivossa,
että me kerran tavataan
ja sitten halataan,
ja kaikki me voitetaan
mitä vastoinkäymisiä tulevaan,
eikä me huolille anneta mitä valtaakaan,
rakkaus voittaa vaan
minne elämässä kuljemmekaan
niin yhteinen tiemme on vaan.

//
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Osakunnan
kokouksessa
14.4. kuultua
”SavO on huippuaktiivinen osakunta – paitsi silloin, kun olisi osakunnan
kokkous.”
Ilmoitusasioissa läpikäydyistä osakunnan menneistä ja tulevista tapahtumista
kävi taas ilmi, kuinka erilaisia tapahtumia osakunnalla on. Sekään ei ollut
muuttunut, että kaikki osakuntalaiset eivät ole innokkaita käymään kokouksissa, mistä inspehtori joutui taas huomauttamaan. Onneksi tällä kertaa oltiin
kuitenkin juuri ja juuri päätösvaltaisia.
Inspehtori toi ajankohtaisen ilmoituksen myös ulkomaanmatkaltaan: ”Irakissa
on ollut viime aikoina rauhallista.”
Pusukaapin hallintavalta siirtyi SavOlta SOSSulle. Kaappi on tietenkin edelleen myös SOLin, musamestareiden ja muiden sitä tarvitsevien käytössä,
mutta sen kunnossapidosta huolehtii tästä eteenpäin orkesterimme. SOSSu
tekeekin keväällä pusukaappiin inventaarion (”Pusukaapin inventaario
kuulostaa ihanalta!”) ja kaappiin tulee kevään aikana Uusi parempi Järjestys.
(New World Order? Mitä kaappiin rakennettavat pygmien laverit oikeasti
ovat? Onko kyseessä salaliitto?)
Virkailijavalintoja:
Syksyn 2014 isäntä: Jani Suutarinen. Jani ilmoitti samalla jättävänsä eroanomuksen lipunkantajan virastaan. Tarttukaa nopeasti nakkiin, ennen kuin se
menee sivu_suun!
Syksyn 2014 emäntä: Paula Kuosmanen. Paula vaikutti kokoushetkellä
Uudessa-Seelannissa (ei siis Australiassa), mutta tulee kyllä syksyyn mennessä
takaisin hoitamaan virkaansa.
Vuksimajuri: Johanna Salkunen. Johanna aloitti vuksimajurina kesken syyslukukauden 2013 ja haluaa nyt kokea, millaista on hoitaa vuksipalleroisia
kokonaisen vuksin kiertokulun verran.
Vuosijuhlamestari 2015: Teppo Hakkarainen. SavOlaisten ja Karjalaisten
vuosijuhlat saavat savOlaiseksi vetäjäkseen juuri ja juuri SOSSun vuosijuhlajärjestelyistä toipuneen ja äärimmäisen kokeneen ihmemiehen. Toisena vuosi-
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juhlamestarina toimii jo aiemmin valittu karjalainen,
Anna Eronen.
Muissa asioissa muun muassa luettiin ääneen osakunnalle postitettu nöyrä ja nimetön kirje:

Suuret kiitokset ovikellon osasen palauttajalle!
Jos joku löytää kirjeessä mainitun ovikellon, on hänelle
osakunnan kokouksessa luvattu myöntää löytöpalkkio!

//
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Osakuntauutiset
Mennet tapahtumat ja lyhyesti osakuntalaisilta.

Tapahtumia:

Myös osakunnan kokouksessa 5.5. valittiin uusia ahkeria
virkailijoita:

4.4. Sählyä

Vaalipäälliköt 2014: Suvi Portin, Sakari Väkevä ja Riikka Ruuth

6.4. Toimiston siivoustalkoot

Talakkunamestari 2014: Jenna Korhonen

7.4. Viliminkippeitten vuosikokous
ja osakuntailta

Opintosihteeri: Sakari Väkevä

11.4. SOSSun etkoklubi
12.4. SOSSun perhekonsertti,
juhlakonsertti sekä 10-1 vuosijuhla
13.4. SOSSun vuosijuhlasillis

SavOn tapahtumia kesällä!
Osakunta ei kesällä nuku, vaan järjestää kaikkea kivaa. Virallisten tapahtumien lisäksi jokainen voi järjestää erilaisia pieniä tapaamisia tai kutsua osakuntakavereitaan vaikka piknikille tai pelailemaan.

13.4. Euroviisujen esikatselut
14.4. Osakunnan kokous
16.4. Sählyä
16.4. Osakuntien aktiivipäivä
ja Rengastusbileet
23.4. Osakuntaviikon kokkailuilta
yhdessä VSO:n kanssa
25.4. Sählyä

Kesäsitsit 14.6.

Kesäsitseillä on mukavan rento tunnelma ja pukukoodi. Järjestelytkin
hoidetaan porukalla, joten kenenkään ei tarvitse hukkua taakan alle.
Tervis 24.-27.7.

Osakunnan mahtava kesäretki koittaa jo 61. kerran. Luvassa laivalla seilaamista ja muuta jännää Savon maisemissa. Muistathan ilmoittautua ajoissa!

28.4. Avoimet ovet -osakuntailta
1.5. Vappusillis Ullanlinnanmäellä
5.5. Osakunnan kokous
7.5. SOLin kevätkonsertti
”Rakkauden palo”
9.5. Sählyä
8.-12.5. SOSSu ja SOSSu Ballet
Uppsalassa STORK-festivaaleilla
12.5. SOSSu Balletin osakuntailta
17.5. SavO-VSO yhteissitsit
merellisellä seiloriteemalla
19.5. Osakunnan kevätjuhla
RLT:n takapihalla
29.5. Osakunnan kevätretki
Korkeasaareen
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Itäsuomalaiset kesäjuhlat 15.8.

SavOlaiset, Karjalaiset, Wiipurilaiset, Kymenlaaksolaiset ja ÖFfeniläiset
kokoontuvat jälleen juhlistamaan kesää itäsuomalaisissa tunnelmissa. Pue
siis iltapukusi ja tule nauttimaan loistavista sitseistä ja mahtavista jatkoista
rennossa ja hulvattomassa seurassa.

STORK 2014

(SOSSu orkesterifestareilla Ruotsissa 8.-12.5.)

Illu & Seppo
Monika ”Hugo” Ullrich
ja Anni ”Jaffa” Luoma

Oli jälleen koittanut se aika vuodesta, kun Savolaisen Osakunnan
Soitannollisen Seuran eli osakuntamme orkesterin oli määrä lähteä festivaalimatkalle Ruotsiin. Tänä vuonna kohteena olisi Uppsala. Starttasimme
omalla bussillamme saatuamme sen ensin pakatuksi uuden ylioppilastalon
edessä torstaina kello 16.00, jonka jälkeen menimme Otaniemeen noutamaan Humpsvakareita, joita ei tänä vuonna tosin ollut tulossa mukaan kuin
vain muutaman tyypin valiojoukko. Matka Turkuun sujui mukavasti väkiviinajuomia nautiskellessa, maisemia ihaillen ja kuunnellen hauskaa iskelmämusiikkia c-kasetilta sekä virittäytyessä puhumaan sitä toista kotimaista eli siis
suomea.

#KymmeniäOrkesterilaisiaReissussa #KymmeniäTarkoittaa20-30 #KaljaaOn #BussinNimiOnVictor #Lala
#ViimääBussissa #DenRosaHelikoptern #VikingGrace
#KomiaaTulooOltua #EiKiukuteltuBuffetissa #TuovisenPorukatSaiSerenadin #TaxfreessäLähtiKäsistä #Rapeli
#Shenkuli #KissPaus #Kiss-KissPaus #Paus #Uppsala
#VoiVeljet #TuntiTurpaanToinenTorvisoittoa #MickeUtanMacke #TissiKarhupuisto #Fyrishov #Vesiliukumäkikisat
#Vesikello #AiMikäKeikka #PuhdastaSoittoa #BallettiTreenaa #RuotsinKruunutOnLeikkirahaa #PoikainSukkahousut #DrFalafel #Kaverikuvakansio #ViileähköSade
#Kyykkyviulusoolo #PatriciaBaletten #ZigaZigASS #AxelbandetsNakenspel #SnerikesNation #KapelletOnKovaBilebändi #IHaveNoMemoryOfThisPlace #YackykinHereillä
#Rapeli #VieläkinOnKaljaa #Torikeikka #Nokkahuilukoreo
grafiat #SuuriKansanSuosio #TapaniKansaEiEsiinnyTäällä
#KårtegeUtanOss #VärmlandsNationsKörSjungerSåVackert# PinkkiTeeSetti #MoneyWellSpent #Kiävien”Tee”Hetki #PortviiniOnKupissa #Pyörävarkaat #Kapakkapiano
#TackligenIHumle #Grillipartyt #YhtäänEiLähtenyMakkaraostoksetKäsistä #SossunKännissäLaulajatRistusTanssijatSOKLART #Skumpparaa #OtaYhdenTähdenJaloviinaa
#Bussibileet #PromenadOrquesterninBussiHaisee #Lauan
tai-ilta #MorsiusTorakka #ViinanPiilotus #KelaKeikistelee
Kivasti #BrassMachine #RobinPumppaaPuumanKaa #Tver
kaaPuumanKaa #AllemandChaotenOrchester #SossuBaila
#Raadot #OtonadInstrument #Rapeli #Puolivälimerellinen
Lounas #DombroSkomakeri #HugosKaffe #JätelavaTeemaKuvaukset #PiimääLavalla #Rock #NäkkäristäTuliTähtiritar

Terve huttuheimo ja vuksinvonkaleet!
Savolaisen osakunnan perinteinen tervahöyryristeily, eli tervis,
seilataan tänä vuonna 24-27. heinäkuuta.
Tänä vuonna voit osallistua tervikselle halvemmin kuin koskaan (jos siis oikeasti
haluat). Voit pienentää osallistumismaksuasi hankkimalla tervikselle sponsoreita.
Jokaista 100€ kohti hyvitetään hinnastasi 10€. Jos kiinostuksesi heräsi, niin otappa
yhteys amiraaliin, ja kerro minne ajattelit soitella. Materiaalisponssejakin otetaan
vastaan, mutta erityisesti näistä kannattaa olla erikseen yhteydessä amiraaliin.
Nähdään heinäkuisen auringon alla!
Kimmo Hovi (kjhovi@gmail.com)
Amiraali 2014
PS. Ohessa näette kuva-arvoituksen tervikseen liittyen...

