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Ajatuksia 
rullaluistelusta ja 
osakuntaelämästä

Linda Lindström

Kun luet tätä pääkirjoitusta, hyvä lukija, alkukevään heleä vihreys on jo 
taittunut kesän tummempaan sävymaailmaan ja lämpömittarin alati nouseva 
lukema pakottanut paatuneimmankin vilukissan viemään villakangastak-
kinsa varastoon - ellei sitten auton ikkunasta joudu raaputtelemaan jäitä vielä 
juhannuksena ja sen jälkeenkin. Toivottavasti takatalvea ei tule, sillä rakkain 
kesäharrastukseni, rullaluistelu, vaatii inhimillisempiä celsiusastelukemia ja 
lumettoman maan.

Lämpimänä kesäiltana kelpaa rullata tutuissa lenkkimaisemissa ja nauttia 
raikkaasta tuulenvireestä kasvoilla. Haasteitakin kyllä riittää! Mitä ilmei-
simmin rullaluistelen suu auki, sillä kaikki västäräkkiä pienemmät lentävät 
otukset onnistuvat päätymään suuhuni hämmästyttävän usein. Lisäksi syrjäi-
simpiä pyöräteitä ei lakaista keväisin, joten tien pinta voi yllättäen olla yhtä 
täynnä pikkukiviä kuin huolellista hiekoittamista harjoittavan taloyhtiön talvi-
piha. Tällöin kaatuminen on joko väistämätöntä tai vältettävissä nipin napin. 
Rullaluistellessa voi valita suunnan, mutta matkan kaikkia mutkia ei voi arvata 
ennalta - ei edes tutulla reitillä. 

Jo taakse jäänyt kevät muistutti vaihtelevine tunnelmineen tavanomaista 
rullaluistelulenkkiäni. En kuitenkaan ole laittamassa yhtäläisyysmerkkiä 
elämän ja rullaluistelun välille, vaikka löydänkin niistä monia samankaltai-
suuksia. Rullaluistellessa täytyy nimittäin mahdollisesta seurasta huolimatta 
aina hallita luistimensa itse. Elämässä saa onneksi yleensä apua pystyssä pysy-
miseen. 

Osakunta tukee monin tavoin opiskelijan arkea, esimerkiksi tarjoamalla 
edullisia vuokra-asuntoja, harrastustoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Keskeistä 
osakuntatoiminnassa on yhteisöllisyys ja opiskelijan sosiaalisten olojen paran-
taminen. Parhaimmillaan osakuntalaisista muodostuukin turvallinen ystä-
väpiiri, jolloin yhdessä on mukava olla. Tällöin myös yhdessä tekeminen on 
palkitsevaa. 

Mediassa on viime aikoina pohdittu opiskelijajärjestöjen tapahtumien 
turvallisuutta. Aihetta puitiin myös SavOn Facebook-ryhmässä. Keskustelussa 
yksimielinen näkemys oli, ettei epäasiallista käytöstä suvaita, eikä uhria tule 
syyllistää. Kaikkien osakuntien allekirjoittamassa lausunnossa oli niin ikään 
otettu sama linja. Ongelmatilanteista kehotetaankin kertomaan, jotta niihin 
voidaan puuttua asianmukaisesti. 

Turvallisuus ja hyvä ilmapiiri eivät synny vielä virallisista linjauksista, vaan 
uskoakseni parasta ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä on toisista välittä-
minen. Pidetään siis jatkossakin yhdessä huolta siitä, että Vinnillä on turval-
lista olla - ja huolehditaan kaverista muuallakin!

» Parhaimmillaan osakuntalaisista 
muodostuukin turvallinen ystäväpiiri, 
jolloin yhdessä on mukava olla.
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Osakunta 
ja oppiminen
Koulumaailmassa valmistaudutaan tällä hetkellä kovaa vauhtia 
vuonna 2016 voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan. Opetussuun-
nitelmauudistuksessa selkeästi painottuvia teemoja ovat muun muassa oppi-
laan osallisuus, ilmiöpohjainen oppiminen ja oppimisprosessin arviointi loppu-
tuloksen sijaan. Oppimisympäristöt muuttuvat ja muovautuvat. Niin sanotun 
perinteisen opettajajohtoisen opiskelun määrä vähenee jatkuvasti. Opettajan 
rooli muuttuukin entistä vahvemmin tiedon jakajasta oppimisen mahdol-
listajaksi ja oppimisympäristöjen rakentajaksi, kun taas oppilas on entistä 
vahvemmin ohjaamassa oman oppimisprosessinsa kulkua. Elinikäisen oppi-
misen ajatus on edelleen arvossaan.

Meiltä välillä saattaa unohtua, että myös osakunta on aikamoinen oppi-
misympäristö - vieläpä aika huikea sellainen! Osakunnalla ja sen eri tehtä-
vissä opiskelijat oppivat kuin varkain monia työelämässäkin arvostettuja 
taitoja, kuten kokouskäytäntöjä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, esiinty-
mistä, tiedon jäsentämistä ja rakentamista, argumentointia, ajankäytön suun-
nittelua, logistiikkaa, innovatiivisuutta ja suurten tapahtumien järjestämistä, 
vain muutamia taitoja mainitakseni. Oppimisprosessin luonne osakunnalla 
on mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen ja tietoa kootaan yhdessä. Harva 
osakuntavirka on luonteeltaan sellainen, että sitä voisi hoitaa ylhäisessä yksi-
näisyydessä. Myös vertaisoppimisen periaate toteutuu Vinnillä, kun asioita 
tehdään yhdessä ja vuodenvaihteessa väistyvä virkailija kouluttaa seuraajansa. 
Ei ole mikään ihme, että monet työnantajat arvostavat osakuntakokemusta 
hyvin korkealle.

» Meiltä välillä saattaa unohtua, 
että myös osakunta on aikamoinen 
oppimisympäristö - vieläpä aika 
huikea sellainen!

Osakunnan poikkitieteellinen luonne luo myös mahdollisuuksia ja kontak-
teja, joista verkostointikonsultit voivat vain uneksia. Missä muualla muka 
olisin voinut tutustua kerralla lääkäreihin, teologeihin, pappeihin, varatuo-
mareihin, lakimiehiin, muusikoihin, psykologeihin, viestinnän ja mainonnan 
ammattilaisiin, opettajiin, fysioterapeutteihin, insinööreihin, sosionomeihin, 
pieneläinhoitajiin ja fyysikoihin, vain muutamia mainitakseni. Tässä verkostoi-
tumisessa on suuren suuri voimavara, joka voi hyvin kantaa vuosikymmenien 
päähän. 

Ihanaa kesää SavOlaiset! 

Terveisin,
Kuraattori Katja

SOSSun maaliskuisella harjoitusleirillä  
Karza pääsi opettelemaan klarinetin soittamista.

Katja Kastarinen

Ilona Koutonen
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Toiminnanjohtajan 
terveiset

Kesäiset terveiset 
Seniorien 
hallituksesta! 

Arto Niemi Jukka Parviainen

Kevät meni ohi todella nopeasti, mutta onneksi osakunta järjestää 
kaikenlaista kivaa myös kesällä. Kesän kruunaa tietysti Tervis, mutta sen 
lisäksi on muutakin. Osakunnan ja senioreiden yhteinen kansainvälisten 
asioiden toimikunta järjestää elokuun alussa SavOlaisten iloksi matkan 
Uppsalaan, eikä pidä unohtaa Vinnillä  pidettävää yhteisosakuntalaista itäsuo-
malaista kesäjuhlaa. Tämän vuoden sloganhan on ”Savolainen osakunta – yhtä 
juhlaa”, joka on osoittautunut varsin osuvaksi!

Kevään aikana on tapahtunut uutta varsinkin kansainvälisten asioiden 
saralla. Vanhojen suhteiden ylläpidon lisäksi yhteyksiä on luotu sekä Latviaan 
että Norjaan. Jo mainitun Uppsalan matkan lisäksi kv-toimikunta on jo suun-
nitellut vuoden 2016 toimintaa. Toimikunta on hieno osoitus siitä, millaisia 
mahdollisuuksia osakunta tarjoaa erilaisten ideoiden toteuttamiseen. Osakun-
talaisilla tuleekin olemaan entistä laajemmin kansainvälistä aktiviteettia ensi 
vuonna. Mainittakoon vielä, että toimikuntalaisten aktiivisuuden ansiosta 
Tervikselle on tänä vuonna kutsuttu erityisen paljon ulkomaalaisia vieraita.

Juuri tämän kaltainen jäsenten visioiden toteuttamisen mahdollistaminen 
onkin ehkä osakunnan tärkein tehtävä. Malliesimerkki, josta itse kukin voi 
inspiroitua, on Helsingin savolaisin orkesteri SOSSu, joka keväällä saavutti 
10 vuoden iän. Yhdessä SOLlin kanssa nämä musiikkikerhot ovat tehneet 
SavOsta oikean kulttuuriosakunnan. Ei toki sovi unohtaa myöskään Vilimin-
kippeitten kunniakkaita perinteitä!

Osakunnan iästä ja perinteistä huolimatta yhteisön arki pyörii tietysti sen 
tämänhetkisten jäsenten ehdoilla. Mikä tahansa toteutettavissa oleva idea 
kannattaa tulla esittämään Vinnille. Jos projektiin saa mukaan pari osakun-
ta-aktiivia, tulos on aina mahtava! Mainostettakoon tässä vielä osakunnan 
nettisivujen meneillään olevaa käännösprojektia, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa osakunnan ilosanoman saattaminen myös englantia puhuvan 
väestön tietoisuuteen. Pari osakuntalaista on ollut päävastuussa projek-
tista, mutta kuka tahansa, joka haluaa kirjoittaa osakunnasta englanniksi, voi 
lähettää kirjoituksensa minulle. Kaikki julkaisukelpoinen pääsee kyllä netti-
sivuille!

Arto  
toiminnanjohtaja

Vuodenkierron yksi perinteinen ohjelmanumero vietetään osakunnan 
salissa huhtikuussa, kun Savolaisen ylioppilaiden säätiö pitää vuosikokouk-
sensa. Olen toista vuotta valtuuskunnan puheenjohtajana ja päässyt seuraa-
maan läheltä säätiön toimintaa. Säätiön tehtävänähän on ”lähinnä Helsingin 
yliopistossa opiskelevien savolaisten ylioppilaiden ja nuorten tieteen- ja taiteen-
harjoittajien opintojen, tutkimustyön sekä aatteellisen toiminnan ja sosiaa-
listen olojen kehittäminen ja turvaaminen” (säätiön säännöt, 2 §). Pääasiallisin 
toiminta on tarjota opiskelija-asuntoja Antti Korpin tiellä, Rautalammintiellä 
ja Maapadontiellä, joissa asukaspaikkoja on tätä nykyä 128. 

Säätiön sijoitustoiminta koostuu osakesalkun hoidosta ja vuokralle anne-
tuista asunnoista. Viimeisimpänä lahjoituksena säätiö sai edesmenneen senio-
riaktiivin ja kuraattorin Matti Erosen asunto-osakkeet omistukseensa. Sijoitus-
toiminnasta saatavilla varoilla tuetaan osakunnan toimintaa. Omakohtaisesti 
nautin tuesta keväällä 2000, kun osakunnan iskujoukolla matkustimme junalla 
Iisalmeen. Tutustuimme paikalliseen työ- ( ja yö-)elämään ja keskustelimme 
Ylä-Savon yrittäjien kanssa. Viimeisimpinä vuosina osakunnan ja senioreiden 
yhteinen kansainvälisten asioiden toimikunta on saanut Ruotsin ja Viron 
matkojen järjestämiseen tukea. Se on kohdennettu erityisesti osakuntalaisten 
saamiseksi mukaan matkoille. Viime vuonna osakunta hankki uusia instru-
mentteja ja jakoi säätiön stipendejä vuosijuhlassa. Säätiö siis tuottaa ja jakaa 
hyvää tehtävänsä mukaisesti. 

Säätiön nykyistä tilaa seuratessa on vaikea kuvitella, mistä lähdettiin liik-
keelle 1960-luvulla. Osakunta oli kerännyt rahaa oman osakuntatalon raken-
tamiseksi, mutta katseet kääntyivät asuntoloiden rakentamiseen. Osakunta 
oli mukana kahdessa yhteishankkeessa: RLT valmistui 1969 ja AKT 1972. 
Asuntolatoiminnan säätiöimistä pohdittiin pitkään ja kimuranttien vaiheiden 
jälkeen säätiö perustettiin huhtikuussa 1978. Jouko Kokkosen historiakirja 
”Tuuhea oksa savolaisuuden puussa” kertoo, että pitkälle 1980-luvulle asti 
asuntolatoiminnan pyörittäminen oli jatkuvaa taistelua niukkuutta vastaan. 
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Mikä on säätiön tulevaisuus? Osakunnalle asunto-
lapaikat takaavat jäsenistöä. Itse olen miettinyt, vaikut-
taako asumistapa opiskelijoiden yhteiskunnalliseen ja 
opiskelijatoiminnan aktiivisuuteen. Viimeistään suku-
polvi sitten siirryttiin useamman henkilön huoneista 
omiin huoneisiin opiskelija-asuntoloissa. Nyt suunnit-
teilla olevaan RLT 3:n opiskelija-asuntolaan suunnitel-
laan vain yksiöitä ja perhekaksioita. Tämä on jo toteu-
tunut pari vuotta sitten valmistuneessa Maapadontien 
asuntolassa, jossa säätiöllä on neljä yksiötä ja kaksi 
kaksiota. Poteroituuko opiskelija omaan koppiinsa vai 
tarjoaako yksiö päinvastoin oman oikean kodin, josta 
ponnistaa aikuisuuteen? 

Säätiön perustamisesta lähtien sen valtuuskuntaan 
senioriyhdistys on nimennyt 18 ja osakunta 12 jäsentä. 
Vuosikokoukseen osallistuminen on arvokas tehtävä, 
vaikka viime vuosina ne ovatkin menneet käsikirjoi-
tuksen mukaan – hyvä niin. Valtuuskunnan puolesta 
haluan kiittää asiamies Rauno Puistoa, asuntola-asianais-
tamme Annamari Oittista ja säätiön hallitusta, puheen-
johtaja Aulis Kohvakkaa, Manne Kososta, Petteri Kuhasta, 
Marja Halosta, Ville Meriläistä ja kuraattori Katja Kasta-

rista ansiokkaasta työstä säätiön, savolaisten ylioppi-
laiden ja senioreiden eteen. 

Jukka Parviainen 
Puheenjohtaja, Savolaisen osakunnan seniorit ry

Moikka 
pitkästä aikaa! 

Jere Renlund

Marianne Zitting

Kertoilen jälleen sennujen kuulumisia, joita ei olekaan kovin paljon 
tällä kertaa. Sennuhallituksen sähköpostilista on jälleen täyttynyt keskus-
telusta kokousten aiheiden tiimoilta ja tulevien tapahtumien suunnitelmat 
valmistuvat kovaa vauhtia. Lisäksi senioreiden saariretki Espoon Suvisaariston 
Isoon Vasikkasaareen oli kesäkuun alussa. 

Seniorit omistavat Lutherinkadulla sijaitsevan Helmilän ja hallinnoivat sitä. 
Huoneiston testamenttasi senioreille osakunnan ensimmäinen emäntä, Helmi 
Parkkonen. Seniorit kokoustavat Helmilässä ja huoneisto toimii asuntona 
osakunnan hyvämaineisille naisjäsenille. Helmilässä asuukin kaikin puolin 
ihania savolaisia (tai ainakin SavOlaisia) naisia! Senioreiden viestittelyä seurat-
tuani minulle on alkanut hieman paremmin hahmottua, mitä kaikkea asunnon 
hallinnointi ja vuokraaminen oikeasti vaatii. Pohdittavaa on nimittäin paljon!

Joitakin välähdyksiä senioreiden saariretkeltä
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Sitsitunnelmia 
SenaatintoriltaHei kaikki!

Linda Lindström

Ville-Pekka Vainio

Matti Ylhäisi

Kauteni HYYn edustajistossa on lähtenyt liikkeelle varsin tarmokkaasti. 
Edustajistossa onkin jo ehditty käsitellä paljon asioita, joten en mainitse lähes-
kään kaikkia tässä. Viime syksynä saatiin sovittua budjetista varsin vaivatto-
masti. Vahva enemmistö on ilmeisesti varsin tyytyväinen nykyiseen tapaan 
käyttää ylioppilaskunnan varoja. Tänä vuonna on käsitelty HYYn ympäristö-
ohjelmaa, eli siitä, miten ympäristö pitäisi ottaa huomioon toiminnassa. 

Ehkä eniten keskustelua on kuitenkin herättänyt Ylioppilaslehden tule-
vaisuus. Aikaisemmin keväällä Ylioppilaslehti julkaisi artikkelin eräästä edus-
kuntavaaliehdokkaana olevasta HYYn jäsenestä. Artikkeli nähtiin ilmaisena 
mainoksena ehdokkaalle, minkä seurauksena osa HYYn jäsenistä närkästyi 
kovin. Tämän seurauksena jo entuudestaan tappiollinen Ylioppilaslehti joutui 
uudestaan suurennuslasin alle. Edustajiston kokouksessa pohdittiinkin, pitäi-
sikö lehden jakelu koteihin mahdollisesti lopettaa ja korvata jollain toisella 
välitystavalla.

Muita keskeisiä aiheita ovat olleet digitaalinen äänestäminen tulevissa 
HYYn vaaleissa ja HYYn pääsihteerin valinta. Pääsihteeri hallinnoi HYYn 
koko keskustoimistoa ja sen henkilökuntaa. Lisäksi pääsihteeri on ylioppilas-
kunnan kasvot siellä, missä hallituksen edustajat eivät ole paikalla. Harvalla 
ihmisellä on yhtä suuri vaikutus ylioppilaskunnan imagoon ja edunvalvonnan 
tehokkuuteen. Edustajistoryhmien järjestämän karsintaohjelman jälkeen 
jäljelle jäi kaksi erinomaista ehdokasta, joita edustajisto yhteisesti haastatteli 
ennen valintaa. Uudeksi pääsihteeriksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi valittiin 
Jannica Aalto, entinen kulttuurimaantieteen opiskelija, nykyinen luonnontie-
teiden kandidaatti.

Siinä olivatkin tärkeimmät asiat tältä erää. Jos haluat puhua edariasioista, 
niin kiskaise hihasta, tai lähetä vaikka sähköpostia. Kivaa kesää kaikille!

Matti Ylhäisi
matti.ylhaisi@helsinki.fi

Suursitseillä syötiin, juotiin ja laulettiin historiallisen suuren juhla-
väen voimin. Iltaa rytmitti yhteislaulun lisäksi monipuolinen, kulttuuripainot-
teinen ohjelma: yleisö sai nauttia hienosta yhteisosakuntalaisesta kuoroesityk-
sestä sekä juhlapuheista, ja nähtiinpä Tuomiokirkon portailla speksaajiakin. 
Sitsien viimeinen tunti tanssittiin SOSSun tahtiin KELAn pyörähdellessä 
estradilla. Tuttuja naamoja nähtiin yllättäen lavalla myös orkesteri- ja kuoroesi-
tysten lisäksi, kun kuraattori Katja ”Karza” Kastarinen ja Kimmo ”Spy” Hovi 
soittivat Vila vid denna källa –laulussa mahtavan torvisoolon. 

Toukokuun lopussa monisatapäinen sitsiväki kokoontui 
juhlistamaan 375-vuotiasta Helsingin Yliopistoa ja 
150-vuotiasta ylioppilaslakkia historian toisille Suursit-
seille. Sitseillä laulu raikui ja ruoka maittoi auringon helli-
essä juhlakansaa. Myös SavO osallistui sitseille noin 70 
muun opiskelijajärjestön, yliopiston henkilökunnan sekä 
kaupunkilaisten ohella.
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Vain joitakin tunteja ennen sitsien alkamista istuin 
hikoilin vielä luentosalissa ja raapustelin vastauksia 
kevään viimeiseen tenttiin. Tuntuikin hienolta päästä 
lukuvuoden päätteeksi laulamaan tuttuja sitsilauluja 
niin suuressa joukossa ja vieläpä ulkoilmassa! Mikäli 
vastaavat sitsit vielä järjestetään, yritän muistaa pakata 
mukaan myös aurinkorasvan – tällä kertaa kesä yllätti 
tämän sitsaajan. Aurinkoisella Senaatintorilla ruokakin 
maistui paremmalta: SavOn ahkeran keittiöväen valmis-
tamat maukkaat ruoat hävisivät nopeasti parempiin 
suihin. Kyllä kelpasi sitsata, kun laulunjohtajat ohjasivat 
taidokkaasti sitsien kulkua, ohjelma oli viihdyttävää ja 
pöytäseura parasta! 

Toimitus kaipaa kirjoittajia ja juttuideoita. Sujella on noin 500 
lukijaa, joiden joukkoon mahtuu monenlaista tekijää ja taitajaa. Jokaisen 
mielipiteitä ja ajatuksia lehden sisällöstä kaivataan, jottei neljästi vuodessa 
postiluukusta putoava Susj olisi vain yhdentekevä nippu paperia. 

Vaikka osakuntajutut ovat (luonnollisestikin) Sujessa jonkinlaisessa 
pääroolissa, kaikki juttuehdotukset ovat arvokkaita. Mistä siis sinä haluaisit 
kirjoittaa tai lukea? Nykäise piätoimittajaa hihasta Vinnillä tai lähetä sähkö-
postia (linda.lindstrom@helsinki.fi) ja kerro! 

Linda Lindström 
Piätoimittaja 

Ruusuja?

Susj tarvitsee 

juuri sinua!
Risuja?

Ideoita?
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UUTUUSJÄÄTELÖ
 - uhka vai mahdollisuus?
Kauppojen jäätelöaltaisiin tupsahtaa joka kevät muutamia uutuus-
jäätelöitä. Moni meistä toimii jäätelöostoksilla kuin sienimetsällä, eli valitsee 
vain varmasti syötäväksi kelpaavia lajeja. Jotta kukin voisi löytää uusista kesä-
päivän viilentäjistä oman suosikkinsa, Susj järjesti jäätelötestin, jossa mais-
teltiin viittä uutuusjäätelöä. Todettakoon, että savolaiseen makuun sopiville 
jäätelöille on olemassa selkeä markkinarako! Ainakin omenalörtsyjäätelö ja 
mustikkakukkojäätelö olisivat varmoja hittituotteita.

Kingis Sandwich Vanilja
Kingis Sandwich Vanilja on tiivis 

paketti vaniljajäätelöä kahden keksin 
välissä. Tämä uutuus haastaa siis 
rohkeasti perinteisen käteensopivan 
keksijäätelön, Puffetin. Kingiksen versi-
ossa vaniljajäätelöön on upotettu maku-
nystyröitä hivelevää suklaakastiketta. 
Testiryhmäläisten mukaan loppuu kesken. 
Sopinee siis parhaiten pienten herkkupa-
lojen ystäville, ei isompaan nälkään.

Fazer Tutti Frutti (laktoositon, 
gluteeniton)

Fazer Tutti Frutti on yhdistelmä vaniljakermajäätelöä ja hedelmänmakuista 
limonadijäätä. Muistuttaa siis erehdyttävästi Soleroa. Inspiraatiota on haettu 
hedelmätiskin sijaan karkkihyllyltä. Testiryhmä kuvaili makua makeaksi ja 
teolliseksi. Ainesosaluettelossa ei mainita yhtäkään hedelmää, joten nimeksi 
sopisi paremmin Non Frutti. Mikäli sinusta tuntuu joskus vaikealta valita 
jäätelön ja karkkipussin väliltä, Tutti Frutti on hyvä vaihtoehto. 

Ben & Jerry’s Cinnamon Buns 
Kaikki Atlantin toiselta puolelta tuleva ei olekaan suurempaa! Pikkuiseen 

pikariin pakattu Ben & Jerry’s Cinnamon Buns on yhdistelmä karamelliker-
majäätelöä, kanelikastiketta ja pullataikinan paloja. Testiryhmän mukaan ensi-
vaikutelmaltaan makea, jopa hieman imelä. Kanelikastike sai kehuja. Pulla-
taikinan moitittiin muistuttavan ennemminkin keksitaikinaa. Sopii laiskan 
leipurin kesäisten pullakahvien pelastajaksi, muttei kuitenkaan täysin onnistu 
korvaamaan korvapuustia. Tuotteen valmistuksessa on käytetty Reilun 
Kaupan sokeria ja vaniljauutetta sekä vapaan kanan munia. Lisäksi herkku 
on pakattu ympäristöystävälliseen pahvipakkaukseen. Jos haluat pelastaa 
maailman hyvänmakuisella tavalla, kokeile tätä!

Magnum Pink Gold (gluteeniton)
Magnum Pink Gold -puikossa on kirpeähköä vadelmajäätelöä, vadelmakas-

tiketta ja maitosuklaakuorrutetta. Koko komeus on kruunattu  ruusukullan 
värisellä kuorrutteella. Tuotteessa käytetty kaakao on tuotettu sademetsiä 
säästäen. Erään testiryhmäläisen mukaan eettinen, muttei esteettinen. Epäi-
lyttävästä ulkonäöstään huolimatta maultaan miellyttävä ja yllättävän raikas. 
Sisältää huikeat 10% vadelmasosetta, joten saattaa piristää, mikäli marjasato 
jää kehnoksi.

Aino Vaniljan & Karamellin Taika
Aino Vaniljan & Karamellin Taika -tuutti sisältää vaniljajäätelöä, karamelli-

jäätelöä, suolaista kinuskikastiketta ja toffeepaloja. Tuutti ei ole niin imelä kuin 
kuvaus antaa ymmärtää. Testiryhmäläisten mukaan toffee todella tuntuu siltä, 
että paikat irtoavat hampaista! Suklaalla vuorattu vohveli oli kiitelty, maukas 
yllätys. Tuutit valmistetaan Suomessa, joten tätä jäätelöä syömällä voit tukea 
kotimaista työtä ja pelastaa maamme heikoissa kantimissa olevan talouden. 

Suuret kiitokset jäätelötiimille! 

HUOM! Testissä esitetyt näkemykset 
ovat testitiimin omia, eivätkä välttämättä 
edusta osakunnan virallista linjaa.

Linda Lindström

Linda Lindström

”Maussa hädin tuskin erotettavissa 
pientä mangomaisuutta.”
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Yhdessä laulamisen onni:

SOL-POL-CMT - 
Requiem -konsertit

Annamari Oittinen

Hanna Aho

Nämä kolme sävellystä kertovat kuolemasta eri tavoin – sielunmessun, laivaon-
nettomuuden ja taivaskuvan kautta. SOL alkoi harjoitella kappaleita aikaisin 
syksyllä 2014. Niiden harras ja voimakas tunnelma oli läsnä jokaisessa harjoi-
tuksessa, jossa niitä opiskeltiin. Oli jälleen mielenkiintoista huomata, miten 
surullistenkin laulujen timanteiksi hiominen yhdessä johtajamme Danin ja 
muiden kuorolaisten kanssa voi tuottaa niin paljon iloa ja energiaa.

SOL, POL (Pohjalaisten Osakuntien Laulajat) ja Requiemissa kanssamme 
esiintynyt CMT (sinfoniaorkesteri Collegium Musicum Turku), kuoron- 
ja orkesterinjohtajat Dani Juris (SOL) ja Satu Simola (POL ja CMT) sekä 
konserttiviikonlopun käytännön asioita järjestänyt työryhmä työskentelivät 
kukin ensin erillään. Kevään mittaan harjoitukset yhdessä POL:n kanssa 
lisääntyivät, kunnes lopulta kaikki tapasimme toisemme konserttiviikonloppua 
edeltävänä torstaina Helsingin Johanneksen kirkossa. Mukana olivat myös 
Requiemissa laulaneet solistit. Tunnelma oli sähköinen viimeistään perjan-
tain harjoituksissa Turussa, kun jousisoittimien pauhu ja puhaltimien sointi 
yhdistyi kuorojen soundiin. A cappella -kappaleissa monet viimeisetkin palaset 
alkoivat loksahdella paikoilleen ja harjoitusten jälkeen kuorot sekä orkesteri 
rentoutuivat yhdessä ja valloittivat parikin turkulaista jokiravintolaa.

Yhdessä ravintolassa ehdimme laulaa Pokémon-tunnussävelmän ja Kalla-
veen, ennen kuin ravintolahenkilökuntaa tuli kieltämään meitä laulamasta. 
Seuraavassa anniskelupaikassa saimme luvan kanssa laulaa vuoroillamme 
mikrofoniin, kunnes viimeisetkin matkalaiset kömpivät kohti Laivahostelli 
Boreaa. 

Satamassa uinuvassa yöpaikassamme yhdistyivät naapu-
rimaihin suuntaavien reittimatkalaivojen parhaat puolet, 
mutta ei juurikaan niitä huonoja – emme joutuneet 
nauttimaan vaivaannuttavasta lavashow’sta, mutta hytti-
bileet kestivät kuulemma lähes normaaliakin pidempään.

Itse konsertit Turun Mikaelin kirkossa lauantaina 
25.4. ja Helsingin Johanneksen kirkossa sunnuntaina 
26.4. kulkivat kuin iloisessa unessa. Keikkojen välissä 
koettiin muun muassa riehakas bussimatka onnistu-
neen Turun keikan jälkeen takaisin Helsinkiin ja perus-
tettiin SOLin oman WhatsApp-ryhmä. Kuorolaula-
misen riemua konserteissa on välillä hankalaa selittää 
sellaiselle, joka ei ole sitä kokenut. Siinä tunteessa, kun 
juuri se harmaita hiuksia treeneissä aiheuttanut hankala 
rytminen kohta tai melodinen outous loksahtaa oikein 
koko kuorolta yhtä aikaa, on jotain maagista. Kun tunne 
jatkuu koko kappaleen ajan, on se jotain niin kivaa, että 
muutamat mahdolliset omat tai kaverin pikkuvirheet 
unohtuvat täysin. Kuorossa onnistutaan ja mokaillaan 
aina yhdessä.

Maagisesti menneen Helsingin konsertin jälkei-
sessä euforiassa kokoonnuimme vielä SOLin, POL:n ja 
CMT:n kanssa Pohjalaisten osakuntien tiloihin karonk-
kaan ruoan, laulun, kiitospuheiden sekä yhteisten 
konserttikokemusten äärelle. Huippua oli myös jakaa 
toisille harrastusporukoille omassa joukossa rakkaiksi 
ja hassuiksi perinteiksi vakiintuneita juttuja, kuten 
SOLin tapa tehdä melkein mistä tahansa kuorokappa-
leesta humppa. (Kuunnelkaapa esimerkiksi se Elgarin 
They are at rest vaikka Spotifysta ja kuvitelkaa se riehak-
kaana humppana. Hyvinkin käyttistä!) Viimeisimmätkin 
musikantit lähtivät Töölönkadulta saunan kautta ensim-
mäisten metrojen jälkeen.

Melkein vuoden kestäneestä projektista minulle jäivät 
käteen kauniit uudet opitut biisit, mahtavat harjoitus- 
ja keikkakokemukset sekä läjä uusia musisoivia 
tuttuja – eli kuoroharrastusta parhaimmillaan. Kiitos 
SOL-POL-CMT 2015!

Hyvin vähän kuoro- ja muuta 
sanastoa:

A cappella – soitinsäestyksetön 
laulu

Requiem – sielunmessu

käyttis – asia, jolla on korkea 
käyttöarvo, tässä tapauksessa 
sovitus-/laulutapa.

SOL – kultaa <3

SOL-POL – paljon kultaa!

Savolaiset ja pohjalaiset – joidenkin tutkimuksien mukaan 
kaksi geeniperimältään toisilleen vieraampaa kansaa kuin 
saksalaiset ja brittiläiset – kohtasivat toisensa jälleen kerran 
samalla osakuntakuorolavalla usean vuoden tauon jälkeen. 
Aikaisemmin tämä harvinainen luonnonilmiö on tapahtunut 
vuosina 2009 ja 2010. Uusinta konserttia alettiin suunni-
tella keväällä 2014 ja huhtikuussa 2015 pääsimme laulamaan 
yhdessä, konserttiohjelmassamme Johann Michael Haydnin 
Requiem, Jaakko Mäntyjärven Canticum Calamitatis Maritimae 
ja Edward Elgarin They are at rest.
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Savolainen 
alkoholintuotanto 
2015 

Suvi Kummu
Asko Metsola

Linda Lindström

Vuksin konserttifiiliksiä
SOLin, POLin ja Collegium Musicum Turun 
Requiem-konsertti Johanneksen kirkossa 26.4.

Konsertin aloitti kuorojen esittämä vaikuttava Jaakko Mäntyjärven MS 
Estonian haaksirikon muistoksi säveltämä teos Canticum Calamitatis Mari-
timae, jossa kuultiin solisteina SOLin eteeristä Silja Ojasta ja baritoni Pauli 

Raitakaria. Tämän jälkeen vuorossa oli vielä toinen Dani Jurisin johtama teos, 
Edward Elgarin They are at rest, ennen kuin SOL:n ja POL:n seuraksi liittyivät 
Collegium Musicum Turku sekä kuorojen- ja orkesterinjohtajana Satu Simola. 
Johann Michael Haydnin suurkuorolle ja orkesterille Salzburgin arkkipiispa 
von Schrattenbachin kuoleman johdosta säveltämän klassisen sielunmessun 
solisteina toimivat sopraano Tuuli Lindeberg, mezzosopraano Essi Luttinen, 
tenori Ville Salonen sekä basso Antti Pakkanen. Suurteoksessa konserttia varten 
koottu yhteiskokoonpano osoitti todella vahvuutensa ja Johanneksen kirkon 
keskilaivan täyttänyt yleisö pääsi nauttimaan korkeatasoisesta esityksestä. 
Teos kehittyi kuorojen ja orkesterin tukiessa luontevasti solisteja ja huipentui 
lopussa erityisesti matalampien äänien pauhuun. SOL ja POL ovat tehneet 
ennenkin suurteoksissa yhteistyötä sinfoniaorkesterin kanssa. Tämä konsertti 
oli hyvää vaihtelua intiimimpiin keikkoihin! 

Civiksen konserttifiiliksiä
Pikavuaro Turkku – SOLin kevätkonsertti Balderin salissa 21.5.

SOLin kevätkonsertissa yleisö sai nauttia suomalaisen kuoromusiikin 
helmistä. Ohjelmistoon oli valittu kiitettävän monipuolisesti kappaleita, 
joiden tunnelmat vaihtelivat herkästä riehakkaaseen. Illan pääteoksena kuul-
tiin murrerunoilija Heli Laaksosen teksteihin perustuva, Mikko Heiniön sävel-
tämä kuoroteos Pikavuaro Turkku. Konsertin nimikkoteos oli eläväinen ja viih-
dyttävä, eikä lounaismurre saanut yhdenkään kuorolaisen kieltä solmuun. Eräs 
paikalle saapunut savolainen kuulija tosin kaipaili kiännöstä vaikeasti ymmär-
rettävistä lauluteksteistä! Kaikkiaan konsertti oli korvia hivelevä kokonaisuus, 
joka jätti hymyn tämän kiitollisen kuulijan huulille. Kiitoksia SOLille upeasta 
konsertista!

Osakuntalaiset 
kuoromusiikin 
pauloissa

Lignell & Piispanen (tislaamo)
Missä: Kuopio 
Perustettu: 1852 
Tuotevalimoima: Liköörit, maustetut vodkat, glögit 
Saatavuus: Jokaisesta Suomen Alkosta löytyy jotain. 
Erikoista: Suomen toiseksi vanhin edelleen toimiva perheyritys.

www.lignellpiispanen.fi

Olvi (panimo)
Missä: Iisalmi 
Perustettu: 1878 
Tuotevalikoima: olut (kuuluisimmat Olvi ja Sandels), siideri, lonkero, 
energiajuomat, virvoitusjuomat, mehut ja monet muut nestemäiset tuotteet. 
Saatavuus: Tuotteita saa lähes kaikkialta 
Erikoista: Olvin panimon perustamisen aikaan Suomessa toimi lähes 80 
panimoa. Olvi on niistä ainut suomalainen itsenäisenä säilynyt panimo. 

www.olvi.fi

Entisenä isäntänä ja nykyisenä maakuntasihteerinä päätin 
tässä jutussa yhdistää molemmissa viroissa minua kiinnos-
tavia asioita. Siksi otinkin selvää nykyaikaisesta savolai-
sesta alkoholijuomien tuotannosta, jotta kukin halutessaan 
voisi tukea oman kotiseutunsa työntekoa ja yrittäjyyttä.

Savossa on sekä suuria että pieniä juomantuottajia. Kaikkein 
vanhimmat löytyvät Pohjois-Savosta. Etelä-Savossa sen sijaan viinimarjatilat 
ovat alkaneet kukoistaa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Monella 
viinitilalla voi vain piipahtaa ohimennen, joissakin voi järjestää juhlia ja 
osassa on myös majoitusmahdollisuus. Joillain viinitiloilla on vierailtu myös 
Tervahöyryristeilyillä. Alla olevassa listassa ei varmasti ole kaikkia Savossa 
olevia alkoholintuotantoon liittyviä yrityksiä, mutta suurimman osan olen 
koonnut tähän perustamisvuoden mukaan.
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Alahovi (viinitila)
Missä: Kuopio 
Perustettu: 1995 
Tuotevalimoima: Viinimarjaviinit, liköörit. Äskettäin on 
aloitettu myös oluen valmistaminen. 
Saatavuus: Alko, pääasiassa tilausvalikoimissa 
Erikoista: Alahovin viinitila on Suomen ensimmäinen 
viinitila.

www.alahovi.com

Saimaan Juomatehdas (panimo)
Missä: Mikkeli 
Perustettu: 1995 
Tuotevalimoima: Oluet, siiderit, lonkerot (tunnetuimmat 
tuotteet Marsalkka-oluet ja Kuulas-siiderit) 
Saatavuus: Monista ruokakaupoista 
Erikoista: Vuonna 2014 Saimaan Juomatehtaan 
tuotannosta yli 90 prosenttia on luonnonmukaisista 
raaka-aineista valmistettuja ja EU:n luomumerkkiin 
oikeuttavia luomutuotteita.

www.saimaanjuomatehdas.fi

Ollinmäen viinitila
Missä: Anttola 
Perustettu: 1995 
Tuotevalimoima: viinimarjaviinit, liköörit 
Saatavuus: Alko, osa tuotteista tilausvalikoimassa 
Erikoista: Viinien nimet ovat saaneet vaikutteita 
Kantelettaresta, esimerkiksi Myllärin Matti.

www.ollinmaenviinitila.fi

Valamon viiniherman Oy
Missä: Heinävesi  
Perustettu: 1998 (viinitehdas), 
mutta tätä ennenkin luostarissa on valmistettu viiniä 
Tuotevalimoima: erilaiset marjapohjaiset alkoholijuomat, 
esimerkiksi viinimarjaviinit ja liköörit 
Saatavuus: Valamon viinimyymälässä luostarin 
yhteydessä 
Erikoista: Valmistaa useissa seurakunnissa ehtoollisvii-
ninä käytettävän Valamon Kirkkoviinin.

www.viiniherman.valamo.fi

Temolan viinitila
Missä: Puumala, Niinisaari 
Perustettu: 2004 
Tuotevalimoima: Viinimarjaviinit, liköörit, tisleet, siiderit 
Saatavuus: Tuotteita voi ostaa tilalta. 
Erikoista: Perustamisvuodesta 2004 lähtien kaikki 
Temolan Viinitilan viinierät on palkittu Suomen 
Vuoden Tilaviinikilpailussa joka vuosi.

www.temola.fi

Tyryn Viinitila
Missä: Mäntyharju 
Perustettu: - 
Tuotevalimoima: Viinimarjaviinit, liköörit, 
maustetut viinat 
Saatavuus: Pääasiassa tilalta, osa tuotteista kuuluu Alkon 
tilausvalikoimaan 
Erikoista: Tila valmistaa myös pontikkasinappia, josta 
netin mukaan voi tulla jopa riippuvaiseksi

www.tyrynviini.fi

Iso-Kallan Panimo
Missä: Kuopio, Pielavesi (vain limonadi) 
Perustettu: 2013
Tuotevalikoima: Olut, 
muun muassa Pale Ale, Tumma Lager ja vehnäolut 
Saatavuus: Savossa monet ruokakaupat, Helsingissä 
useista baareista (esimerkiksi Brewdog Helsinki, Leijuva 
Lahna ja moni muu kalabaari, Kaisla, William K Kurvi 
ja Mannerheimintie) 
Erikoista: On yksi niistä panimoista, joka on valmistanut 
Puijo-olutta historian saatossa. Iso-Kallan Puijo oli 
nimeltään Puijo IV.

www.isokallanpanimo.fi

Vieremä

Sonkajärvi

Rautavaara

Lapinlahti

Pielavesi

Keitele

Vesanto

Tervo

Maaninka

Siilinjärvi

Kuopio

Suonenjoki

Rautalampi

Leppävirta
Heinävesi

Pieksämäki

Joroinen

Rantasalmi

Juva Sulkava

Puumala

Savonlinna

Enonkoski

Mikkeli

Anttola

Kangasniemi

Hirvensalmi

Mäntyharju

Pertunmaa

Varkaus

Tuusniemi

Kaavi
Juankoski

Nilsiä

Iisalmi

Kiuruvesi
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Peräänkuulutetaan 
savolainen huumori  

Kasvantaviärät 
leuvat kuvina

Savolaisuuden tavaramerkeiksi on paalutettu lupsakkuus ja hyvä 
huumorintaju. Savolainen huumori perustuu oivalluksiin ja kykyyn veistää 
vitsi melkein mistä tahansa ympäristön tapahtumasta. Siinä missä länsisuo-
malainen vitsiniekka ikään kuin sylkäisee vitsin, tarinaansa eläytyvä savo-
lainen vitsinkertoja ei hötkyile, vaan aloittaa kaukaa ja pitää kuulijaa otteessaan 
tarinan kliimaksiin saakka. 

Olen liian usein joutunut toteamaan, että savolainen huumorintaju alkaa 
olla harvinaisempaa kuin siipioravat tai norpat Saimaan saarilla, eli pahasti 
uhanalainen. Monista kehäkolmosen eteläpuolelle muuttaneista savolaisista on 
tullut tiukkapipoisia ja tiukkailmeisiä tosikoita, joiden huumorintaju on jäänyt 
muikkuvesien rannoille — vai ovatko perussavolaiset saaneet vierasta veri-
ryhmää. 

Taannoin tunnettu savolainen presidenttiehdokas pahastui melko viatto-
masti erään lehden yleisönosastolle kirjoitetusta kouluaikaisesta tapahtumasta 
niin, että vaati jutun julkaisseelta lehdeltä anteeksipyyntöä käräjille manauksen 
uhalla. Lehden onneksi presidentiksi valinta jäi pitkän matkan päähän. 
Muuten lehdestä olisi tullut hänen valtakaudellaan kanttuvei. 

Savolaisilla on tunnetusti kyky maastoutua ympäristönsä kaltaiseksi. Tämä 
värinmuutos näkyy erittäin hyvin monista maakunnasta Helsinkiin muut-
taneista opiskelijoista. Viimeisin savolainen suuri humoristi Spede Pasanen 
ilmeisesti irvaili sillä elokuvassaHäpy Endkö?, jossa lentorahtina Helsinkiin 
matkustaneesta Uunosta tuli hetkessä Sörkän sälliäkin kovempi Stadin kundi. 

Helsingin savolaisten opiskelijoiden kesän päätapahtuma on perinteinen 
tervahöyryretki. Sen yksi kohokohta on mainion arpajaiskeijun vetämät arpa-
jaiset, joihin lahjoituksina kerätään sekä aineellisia että aineettomia arpajais-
voittoja. Lahjoitin kerran tervahöyryn arpajaisiin lähes aineettoman palkinnon, 
jossa lupasin kertoa voittajalle 10 savolaisvitsiä oluttarjoilun kera. 

Kohtalo tai arpajaiskeiju puuttui peliin ja voitto meni eestiläiselle vieraalle, 
joka ymmärsi suomea suunnilleen saman verran kuin minä eestiä, ja Savon 
kieltä sekä savolaisvitsien hienouksia vielä vähemmän. Laivan kannelta löytyi 
eestinkielentaitoinen opiskelijarouva, joka lupautui tulkiksi, mutta halusi 
kuulla vitsit etukäteen. Tulkkilupaus peruuntui kuitenkin jo ensimmäiseen 
vitsiin. Vastaukset:

”Ei sitä tiijä missä puussa piru istuu.”
”Arvoisat kansalaiset, miehet ja naiset, sinä, joka siellä nurkassa haiset!”

Juha Karvonen

Antti Niemelä
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Tarinassa kerrottiin peräkammarin pojasta, jolle 
kaverit ostivat syntymäpäivälahjaksi pumpattavan 
barbaran ja kyselivät myöhemmin, miten suhde on 
kehittynyt. Suhde oli loppunut lyhyeen, koska barbara 
on hypännyt ikkunasta ulos ja viheltänyt mennes-
sään. Savolaisvitseissä mennään harvoin navan alapuo-
lelle, eikä tässäkään menty, mutta naisia halventava se 
kuului olevan. No, luovutin itse palkinnon eestiläiselle 
Puumalan rantaravintolan terassilla ja opin, että pumpat-
tava barbara on eestiksi kuminainen.

Mennet tapahtumat ja lyhyesti osakuntalaisilta.

Osakuntauutiset

 Tervistunnelmia vuodelta 2012

Kevään virkailijavalintoja
Lukuvuoden viimeisessä varsinaisessa kokouksessa valittiin joitakin virkaili-
joita syksyksi. Susj toivottaa antoisaa kautta uusille virkailijoille!

Syksyn 2015 isäntä Matti Ylhäisi 
Syksyn 2015 emäntä Iida Hämäläinen  
Talakkunamestari Heini Arjava 
Vuksimajuri Riina Puttonen 
Opintosihteeri Sakari Väkevä

Olisikohan tervahöyryn kannelle noustessa syytä 
unohtaa uussavolainen tiukkapipoisuus ja jättää suku-
puolten väliset tasa-arvo-ongelmat sekä muut yhtä 
tärkeät asiat rantalaiturille ja ryhtyä niiden miettimisen 
sijaan etsimään katoavaa savolaista kansanperinnettä? 

Juha Karvonen, 
savolaisen osakunnan seniorijäsen. 

Riina Puttonen ja 

Henkka Huhtanen

Vappusillis 
ullanlinnamäellä 1.5
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Kalakukkokaronkka ja SavO-viisut 14.3.
SOL:n perinteinen Kalakukkokaronkka valtasi Vinnin 14. maaliskuuta. 
Kemmakoiden teemana oli tällä kertaa ala-asteen disko. Illan aikana olikin 
mahdollista kruunata ala-astetyylinsä ottamalla siirtotatuointi ja laitattamalla 
hiuksensa ysäri- tai millennium-tyyliin kampauspisteellä. SavO-viisujen yleisö 
pääsi myös nauttimaan Kapituljin huikeasta esityksestä.

Tällä kertaa SavO-viisuissa kuultiin viisi kovatasoista kapaletta:
 
420CD – Et sä tykkää kuitenkaan 
Härrornas Segelklubben – Kevätkristalli 
Peppupeppupeppu – Pyllypyllypylly 
Polku - Polku 
Samuli - εili

 
Yleisön suosikiksi nousi Polku kappaleella Polku. Susj onnittelee voittajia!

Tulevia tapahtumia

12.9. Osakunnan kaudenavajaiset

30.9. HYYn Fuksiseikkailu, johon SavOkin osallistuu.

3.10. Sarvijuhla

17.10. Vuksisitsit

21.11. Talakkunat

Tapahtumia: 

13.4. Osakunnan kokous

16.4. Kokeile Kaikkea Kerran - 
 kerhon tankotanssiekskursio

20.4. HYY-osakuntailta

24.4. Osakuntalaisen Unionin 
 eläimelliset Rengastusbilee

25.4. SOL-POL-CMT Requiem- 
 konsertti Turussa

26.4. SOL-POL-CMT Requiem- 
 konsertti Helsingissä

27.4. Viliminkippeitten osakuntailta

1.5. Vappusillis Ullanlinnanmäellä

2.5. SOSSun tanssiryhmä Kelan 
 Lippujuhla-juhla [sic]

4.5. Osakunnan kokous

11.5. KoKaKeKen osakuntailta

12.5. SOSSun ruotsiinlähtökonsertti 
 Fest Side Story Vinnillä

21.5. Akateemiset iltamat Uppsala- 
 teemalla ESOn ja Nylands 
 nationin kanssa ESOlla

21.5. SOL:n kevätkonsertti Balderin 
 salissa

23.5. SavO-VSO –yhteisilta 
 Euroviisu-teemalla

25.5. Osakunnan kevätjuhla

25.5. ja 29.5. Ekskursio KUPSin 
 peliin

28.5. Suursitsit senaatintorilla

27.6.  Kesäsitsit

9-12.7. Tervahöyryristeily 



SINUSTAKO UUSI

SUSJ HAKEE UUTTA TAITTAJAA AVUSTAMAAN
PÄÄTOIMITTAJAA LEHDEN ULKOASUN
SUUNITTELUSSA JA TOTEUTUKSESSA.

OTA YHTEYTTÄ!

KIINNOSTAAKO 

OHJELMINA: 
TYPOGRAFIA
SOMMITTELU
KUVANKÄSITTELY
KUVITUS

•  •  •

&

HIENO
MAHDOLLISUUS

hyödyllisiä
työelämätaitoja

päätoimittaja Linda Lindström
linda.lindström@helsinki.fi

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Scribus

GIMP 2

Ainutlaatuinen
mahdollisuus saada 

apua, neuvoja ja
opetusta!

( tai vastaavasti )




