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Loppusointuja
Erilaisuutta vai 
samankaltaisuutta?

Linda Lindström

Ihmiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin hyvin eri tavalla ja mm. 
tähän oma luontainen temperamentti vaikuttaa. Varsinkin esiintymiseen ja 
esillä olemiseen ihmiset suhtautuvat lähtökohtaisesti hyvin eri tavalla. Toiset 
nauttivat huomiosta ja valokeilassa paistattelusta. Toiset taas tarkkailevat 
tilannetta mieluummin sivusta ja karttavat tilanteita, joissa joutuu olemaan 
esillä. Toiset pysyttelevät mielellään totutuissa tavoissa muutosten ollessa 
lähtökohtaisesti epämiellyttäviä, kun taas toiset hakevat uudistuksia jopa 
uudistusten vuoksi. 

Koulu- ja yritysmaailmassa on alettu arvostaa yhä enemmän ominai-
suuksia, joita liitetään usein ns. ulospäin suuntautuneisiin ihmisiin. Täytyy olla 
kuin kala vedessä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja luovia tiensä taitavasti 
ohi mahdollisten kompastuskivien, joita vuorovaikutukseen aina väistämättä 
liittyy. Nykyään täytyy osata myös reippaasti kehua itseään ja korostaa omia 
hyviä puoliaan häpeilemättä. Ajatusmalli on meille vaatimattomille suomalai-
sille ollut perinteisesti aikalailla vieras. Kun Amerikassa koululaiset opettelevat 
argumentoimaan ja kehumaan estoitta itseään, on vastaavanlainen ajatusmalli 
Suomen kouluissa vielä lapsenkengissä. Toivottavasti ( ja todennäköisesti) 
suomalaiseen mielenlaatuun hyvin istuvalla tietynlaisella vaatimattomuudella 

Jokainen ihminen on erilainen. Jo ulkonäöllisesti erotumme 
toisistamme ja kenties vielä selkeämmin jokainen erottuu 
omaksi yksilökseen sisäisen maailmansa, tietojensa, tunteit-
tensa ja taitojensa osalta. Ihmisen omaa, luontaista tapaa 
toimia, olla ja käyttäytyä sanotaan temperamentiksi. 
Temperamenttisiksi on totuttu kuvaamaan henkilöitä, jotka 
ovat räiskyviä oman tiensä kulkijoita, jotka kokevat asiat 
vahvasti ja myös näyttävät sen. Tosiasiassa meillä kaikilla 
on temperamentti ja viimeksi mainittu on vain yhden tyypin 
kuvaus. Myös rauhallinen temperamentti on temperamentti. Katja Kastarinen

Vuoteni päätoimittajana on tämän lehden postittamisen myötä viralli-
sesti ohi. Monien asioiden tekeminen on päätoimittajuuteni aikana toiston 
myötä helpottunut. Esimerkiksi virallisten sähköpostien muotoileminen sujuu 
tätä nykyä nopeammin ja osoitelappujen tulostaminen aiheuttaa huomatta-
vasti vähemmän harmaita hiuksia kuin alussa. Päätoimittajuudessa riittäisi 
vielä monia haasteita, mutta on aika luovuttaa pesti seuraavalle päätoimitta-
jalle, Idalle, jolle haluankin toivottaa monia riemukkaita hetkiä Sujen parissa.  

Sujen tekeminen oli välillä väistämättä taka-alalla opintokiireiden ja yllättä-
vien elämäntapahtumien vuoksi. Päätoimittamieni lehtien määrä jäikin perin-
teisen neljän sijasta kolmeen. Laadunvalvonnan vähentäminen olisi ollut sietä-
mätöntä, joten tällä kertaa tingittiin määrästä. Laadukkaasta ja monipuolisesta 
sisällöstä ovat pitäneet ensisijaisesti huolta kirjoittajat. Haluankin lausua 
suuret kiitokset kaikille kirjoittajille, kuvaajille, oikolukijoille ja muille tekemi-
sessä sekä postittamisessa auttaneille. Erityiskiitos kuuluu taittaja Oskarille 
taiteellisen puolen ja taiton hoitamisesta mallikkaasti.

Vuonna 2015 suurin osa jutuista on kertonut osakuntatapahtumista ja 
siitä, mihin kaikkialle osakunnan matkassa voi päätyä. Tämäkin lehti osoittaa, 
että osakuntalaisena voi päätyä lähes mihin tahansa aina savolaishevibändin 
konsertista Oslon ylioppilaskunnan vuosijuhlaan. Ulkomaille onkin tehty 
huomattavan monta osakuntamatkaa. Konkreettisten matkojen lisäksi kukin 
osakuntalainen tekee jäsenyytensä aikana oman osakuntamatkansa, jonka 
välietappeja ovat sitsit, vuosijuhlat, tervikset, osakuntaillat ynnä muut. Monien 
osakuntamatka jatkuu vielä seniorinakin. Kukin kulkee omaa reittiään ja 
kirjoittaa oman osakuntatarinansa – reittejä on yhtä monta kuin kulkijoitakin. 

Oma osakuntamatkani jatkuu kohti uusia seikkailuja neuvoksena. Nähdään 
Vinnillä! 

Linda Lindström 
Piätoimittaja 2015
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on paikkansa vielä tulevaisuudessa niin koulu- ja työelämässä kuin yhteiskun-
nassa laajemminkin.  Kaikkien ei tarvitse olla show-miehiä tai naisia pärjätäk-
seen.

Osakunnalle kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat, sillä erilaiset 
ihmiset erilaisine temperamentteineen tekevät osakunnan. Erilaisia tyyppejä 
tarvitaan ja toivottavasti jokainen löytää SavOlaisten porukasta oman luon-
tevan paikkansa. Loppujen lopuksi, kaikista eroavaisuuksista huolimatta, 
meissä kaikissa on kuitenkin hyvin paljon samaa. Toivottavasti SavOlaisuus 
voisi olla yksi erilaisia ihmisiä yhdistävä tekijä. 

Nähdään Vinnillä, kaikki te erilaiset ja kuitenkin niin samanlaiset tyypit! 
 
Katja

» Nykyään täytyy osata myös reippaasti 
kehua itseään ja korostaa omia hyviä 
puoliaan häpeilemättä.

Toiminnanjohtajan 
terveiset

Arto Niemi

1   http://savolainenosakunta. 
    fi/?q=toiminta-virat

2   eli bilettämiselle

Osakuntavuoden jännittävimmät paikat koetaan marraskuun 
kokouksessa. Jokasyksyinen virkailijoiden etsintä huipentuu pimeänä marras-
kuisena maanantaina, kun Vinnillä valitaan osakunnan seuraavan vuoden 
toimijat. Tänä syksynä on taas vuoro valita myös uusi kuraattori, mutta tämän 
tehtävistä kunniakkaimmankin lisäksi myös muut osakunnan toimet voivat 
antaa tekijöilleen paljon. Eri virkojen kuvauksiin voi tutustua osakunnan netti-
sivuilla.1 Jokainen virkailija hoitaa kuitenkin tehtävänsä omalla tavallaan, ja 
tekee samalla virastaan itsensä näköisen. Siksipä päätin käyttää päätoimittajan 
minulle antaman palstatilan eri osakuntahommissa oppimieni ja kokemieni 
asioiden muisteluun.

Osakuntaviroista pisimpään toimin sihteerin virassa. Puolitoistavuotisen 
kauteni aikana opin kirjoittamaan pöytäkirjoja samaa tahtia kuin puheen-
johtajan suusta tekstiä tuli. Pikakirjoitustaidolla on omat sovelluksensa 
osakunnan ulkopuolellakin. Toimensa puolesta sihteeri on ainakin toivotta-
vasti läsnä lähes kaikissa osakunnan ja neuvoston kokouksissa. Tästä syystä 
sihteeri onkin osakuntalaisista toiminnanjohtajan jälkeen kaikkein parhaiten 
perillä siitä, mitä kaikkea Vinnillä tapahtuu. Kokouksissa sihteeri kirjoittaa 
pöytäkirjoja muiden syödessä pullaa, mutta muuten sihteerillä ei juurikaan ole 
suuria velvollisuuksia osakunnan tapahtumien järjestettäessä. Kyseisen viran 

» Jokasyksyinen virkailijoiden etsintä 
huipentuu pimeänä marraskuisena 
maanantaina, kun Vinnillä valitaan 
osakunnan seuraavan vuoden toimijat. 
Tänä syksynä on taas vuoro valita 
myös uusi kuraattori, mutta tämän 
tehtävistä kunniakkaimmankin lisäksi 
myös muut osakunnan toimet voivat 
antaa tekijöilleen paljon. 
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Tervehdys 
huttuheimon 
harmaahapsille!

Marja Halonen

hoitaminen tarjoaa siis nuorelle osakuntalaiselle erinomaisen mahdollisuuden 
päästä perille osakuntatoiminnan kaikista muodoista. Toisaalta tehtävässä 
oppii myös paljon kokoustamiskäytännöistä, joiden tunteminen on tärkeää 
jokaiselle korkeakoulutetulle.

Muista hoitamistani viroista kv-sihteerin ja vaalipäällikön tehtävät tarjo-
sivat erinomaiset mahdollisuudet nykyisin niin kovin muodikkaalle verkos-
toitumiselle. Oikeastihan tämä tarkoittaa tilaisuuksia erilaisten ihmisten 
kanssa sosialisoinnille.2 Kauden jäljiltä tuttavapiirini niin Helsingissä, muissa 
maakunnissa sekä naapurimaissamme on huomattavasti laajentunut. Sekä 
kv-sihteerin että vaalipäällikön tehtävien hoitamiseen tarvitaan tietyn-
laista sosiaalista luonnetta, ja molemmat tehtävät vaativat intensiivistä tehtä-
vään paneutumista – onneksi  kuitenkin suhteellisen lyhyeksi ajaksi. Kaikki 
osakunnan tehtävät vaativat jonkin verran aikaa ja jaksamista, mutta kaikki 
palkitsevat tekijänsä jollain tavalla. Kannattaa miettiä, mitä tehtävästä haluaa 
saada irti, ja sitten toteuttaa omaa näkemystään siitä, mitä osakunta tarvitsee. 
Loppujen lopuksi osakunnan toiminta kuitenkin rakentuu aina sille pohjalle, 
mitä kulloisenkin vuoden jäsenet itse haluavat tehdä!

Arto

Uudet opiskelijat ovat täyttäneet kampukset ja löytävät toivottavasti 
elämänmittaisen taipaleensa osakuntaelämän pyörteissä. Nyt on oiva tilaisuus 
kirjautua myös senioriyhdistykseen, jos opintosi ovat päätöksessään, ja haluat 
pysyä mukana osakuntatoiminnassa myös jatkossa!sään, etkä tieittaan tekisit.

Syksyn mittaan on luvassa monipuolista toimintaa. Heti syyskuun alussa 
sennut järjestivät Speden spelit -aiheisen osakuntaillan Vinnillä. Myöhemmin 
samassa kuussa teimme excursion Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan. 
Lokakuussa käymme keilaamassa, marraskuussa seuraamme kapitulin tarjoi-
lemaa spektaakkelia Talakkunoissa ja joulukuussa vietämme jokavuotista 
Annan päivän juhlaa. Lisää mukavaa toimintaa voidaan aina keksiä! 

En liene ainoa ruuhkavuosiaan elävä osakunnan senioriyhdistyksen jäsen. 
Opiskeluvuosinakin oli kalenteri melkoisen täynnä menoja – iso osa osakun-
nassa, tottakai. Nykyisellään työ- ja perhe-elämä tuovat jokaiseen kalenteri-
viikkoon ajanvietettä niin paljon, että muille merkityille menoille ja tapahtu-
mille tuntuu jäävän vain vähän aikaa.

Onneksi sennutoiminta antaa hyvän syyn järjestää ilta vapaaksi silloin 
tällöin. Ja ainahan siitä tulee hyvälle mielelle, kun pääsee mukaviin juhliin, 
mielenkiintoiselle ekskursiolle tai teatteriin.  Sennuhallituksen jäsenenä voi 
vieläpä vaikuttaa, minkälaista ohjelmaa järjestetään. Toki otamme mieluusti 
toiveita vastaan kaikilta jäseniltämme ja jäsenemme voivat myös osallistua 
ohjelman järjestämiseen!

Jos tahdot mukaan toiminnan ytimeen, ota yhteyttä sennuhallitukseen 
vaikkapa sähköpostilla savo-seniorihallitus@helsinki.fi, tai tule vaikka juttele-
maan jossakin tapahtumassa. Otamme mielellämme mukaan uusia innokkaita 
toimijoita yhdistykseen!

Mukavaa syksyä nuorille ja vanhemmilekin sennuille sekä osakuntalaisille! 
 
Marja Halonen

» Loppujen lopuksi osakunnan toiminta 
kuitenkin rakentuu aina sille pohjalle, 
mitä kulloisenkin vuoden jäsenet itse 
haluavat tehdä!

mailto:savo-seniorihallitus@helsinki.fi
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Sennusihteerin 
terkut

Jere Renlund

Sennuilla on ollut aktiivinen kesä ja ohjelmaa on järjestetty mukavasti 
arvokkaille maistereille. Toiminta on ollut sopivaa myös niille, joilta on vielä 
maisterin arvo saamatta! Senioreilla vuoden kohokohta taitaa olla ekskursio 
tervahöyryristeilylle, tuolle huvitusten ja rappion täyteiselle, vähän keskivertoa 
pidemmän yhden yön risteilylle. Seniorit järjestivät myös ekskursion Suomen-
linnan kesäteatteriin. Kyseinen ohjelmanumero oli minusta oikein kiva ja 
kulturelli! Kaikkihan rakastavat kesäteatteria, mutta kovin harvat käyvät naut-
timassa esityksistä. Syksyllä oli myös seniorien Speden spelit –osakuntailta, 
josta pidettiin kovasti. Ideaa käytettiin myös SavO:n rastilla HYY:n vuksi-
suunnistuksessa. Kyseisessä tapahtumassa myös viäräuskoiset tuntuivat naut-
tivan spelailusta.

Suunnitteilla on ainakin viini-ilta, jossa maistellaan suomalaisia viinejä. 
Illan pääjärjestäjänä on eräs entinen seniorisihteeri. Tällä viralla pätevöityy siis 
varsin yllättäviin asioihin! 

Pitäkää kivaa!

 Jere Renlund

Talkkunat 2015

Riina Puttonen
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Kuninkaina 
Oslossa
Samaan aikaan kun suuri joukko osakuntalaisia oli ystävyysvierai-
lulla Ruotsissa ja Virossa, päätimme toiminnanjohtaja Arton kanssa ottaa 
kopin Oslon yliopiston ystävyysylioppilaskunnan lähettämästä vuosijuhlakut-
susta. Lensimme toukokuun puolessa välissä pitkäksi viikonlopuksi Norjaan. 
Opinnot oli saatettu kevään osalta loppuun ja kevätlukukausi oli päättymässä, 
säät olivat erinomaiset ja tunnelma huoleton. Tuntui siltä, että kesä oli samalla 
alkamassa.

Oslossa meidät otti vastaan ystävällinen majoittajamme, ylioppilaskunnan 
hallituksen jäsen Magnar Grønvik Müller. Saavuttuamme ja majoituttuamme 
saimme tiiviin esittelyn Norjan pääkaupungista ja ylioppilaskunnasta sekä 
ylioppilaskuntatalosta. Toisin kuin Helsingissä, Oslon yliopiston ylioppi-
laskuntatalo oli rakennettu reilusti 1900-luvun puolenvälin jälkeen hieman 
kauemmas kaupungin ydinkeskustasta. Yhtä lailla myöskin siellä oli silti yhtei-
söllinen henki ja tilaus monille opiskelijatapahtumille. Ylioppilaskunnalla oli 
tiloissaan oma baari Glassbaren, joka palveli myöskin ylioppilaskunnan ulko-
puolelta saapuvia.

Vuosijuhlat aloitettiin lauantaina perinteisesti cocktail-tilaisuudella, jossa 
minun onnekseni – kuohuviinistä kun en ole koskaan välittänyt – tarjottiinkin 
ylioppilaskunnan oman panimon oluita. Pääjuhlan ruokatarjoilut miellyttivät 
juhlaväkeä. Vaikka pöytäviinejä ei riittänyt kaikille, oli juhlajuomia silti saata-
villa. Ystävälliset seuralaiset pääpöydässä pitivät huolen siitä, että me suoma-
laiset nuoret miehetkin saivat kokea juhlahumun.

Tervehdimme virallisesti ystävyysylioppilaskuntaa 
Arton puheella ja antamallamme Finlandia-pullolla, 
josta maistettiin ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan 
kanssa pienet tömäykset juhlijoiden edessä. Jatkot ja 
jatkojen jatkot jatkuivat ylioppilastalolla aamuun asti. 
Ihmiset olivat seurallisia ja juhlat etenivät sujuvasti, kuin 
olisimme tunteneet juhlaväen jo pitemmän aikaa.

Saatuamme nukkua hetken koiranunta mahtavien 
iltajuhlien jälkeen koitti sunnuntai ja Norjan kansal-

lispäivä, josta saimme kokea maistiaiset koristellussa 
kaupungissa ennen kuin lensimme takaisin Helsinkiin. 
Kaiken kaikkiaan mieleen jäi muisto kauniista kaupun-
gista ja upeista juhlista, joiden isäntäväki kohteli suoma-
laisia kutsuvieraita kuin kuninkaita. Uskon, että savo-
laiset muistetaan Oslossa vastakin.

Heikki Liukkonen
Kevään 2015 isäntä

Heikki Liukkonen

Heikki Liukkonen
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Parin tunnin bussimatkan päätteeksi Tallinna oli vaihtunut Tartoksi, 
Viron akateemiseksi ja kulttuuriseksi keskukseksi. Melko pian saapumisemme 
jälkeen olikin jo aika laittaa päälle paremmat pukimet ja siirtyä hostellimme 
pienestä huoneesta Estican konventtiin, upeaan yli satavuotiaaseen kivitaloon. 
C!F!E! on mieskorporaatio, mutta tuon illan perhejuhlaan olivat tervetulleita 
myös daamit. Ohjelmassa oli elävää pianomusiikkia ja paljon tansseja, joskin 
tanssi-innostusta löytyi melko harvalta. Ehkäpä monet säästelivätkin voimiaan 
seuraavan päivän ohjelmaan. Ilta venähti pitkäksi virolaisten osakuntaelämästä 
ja opiskelusta jutellessa. Korporaation olutvarannot alkoivat myös tuntua rajat-
tomilta – etenkin, kun saimme selville, että SavOlaisille olut on ilmaista.

Keväinen 
kommerssimatka 
Tarttoon
Eräänä toukokuisena aamuna lähtivät Ville-Pekka Vainio, 
Vesa Kyyrönen sekä tämän jutun kirjoittaja Tarttoon edus-
tamaan SavOa Korporatsioon Fraternicas Estican (C!F!E!) 
kommerssiin, joka on vuosijuhlaa vastaava tilaisuus. 
Kyseessä oli ensimmäinen matkani Tarttoon, joten odotin 
reissua hyvin uteliain mielin.

Seuraavana päivänä pidettiin Estican juhlallinen 
kokous, jonka yhteydessä ystävyysosakunnat ja muut 
korporaatiot esittivät tervehdyksensä. SavO antoi Esti-
calle lahjaksi Tallinnan Suomen suurlähetystön vironkie-
lisen historiikin sekä pullon kahvikonjakkia, jonka avulla 
lukija pysyisi hereillä lukiessaan lahjakirjaamme. Paikal-
liset tuntuivat todella arvostavan sitä, että Ville-Pekka 
piti puheenvuoronsa kokonaan eestiksi.

Illalla vuorossa ollut vennastus eli veljeysjuhla jännitti 
minua, sillä en tiennyt alkuunkaan, mitä tuleman piti. 
Juhlan alussa korporaation sennujärjestö jakoi värillisiä 
nauhoja ja lakkejaan korporaation rebasille eli fukseille ja 
näin heistä tehtiin varsinaisia jäseniä. Lisäksi Ville-Pekka 
nimitettiin osakuntamme ystävyyskorporaatio Frater-
nitas Estican lihtvilistlaneksi (vapaasti käännettynä 
kevytsennu) ja sai siitä merkiksi mustan lakin. Tämä 
oli hieno kunnianosoitus Ville-Pekan ahkeralle työlle 

osakuntiemme ystävyyden eteen. Vennastuksesta tiesin 
vain, että osallistumme salaiseen rituaaliin, jonka yhtey-
dessä ylioppilaslakkimme rei’itettäisiin rapiirilla. Näin 
juhlassa sitten tapahtuikin, mutta yhtään enempää en voi 
tapahtumista paljastaa.

Esticalta löytyi jatkoilla kylmän oluen lisäksi myös 
vastaremontoitu ja lämmitetty sauna, mikä olikin erit-
täin tervetullut lisä illan juhliin. Pääsimme myös tutustu-
maan toisen mieskorporaation, Korporatsioon Sakalan, 
tiloihin vain lyhyen matkan päässä Esticalta. Heilläkin 
oli kommerssi meneillään. Sakalan neuvostoaikana taide-
kouluna toiminut konventti oli jopa Estican konventtia 
suurempi. Heillä oli myös suuri aidattu piha, jonka peru-
koilla olleen nuotion äärellä lämmitteli tuona yönä aivan 
muina miehinä muun muassa Viron puolustusvoimien 
komentaja.Osakunnan edustajat tyylikkäinä Tartossa. Kuvassa Ville-Pekka Vainio, Vesa 

Kyyrönen ja Tuomas Venäläinen.

Fraternitas Estican vilistlane Aleksandr Popov pitämässä juhlapuhetta aiheesta 
”Ajatuksia veljeyden olemuksesta”.

Tuomas Venäläinen

Ville-Pekka Vainio
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Estican konventtiin oli tällä välin ilmestynyt eräs matkan vaikuttavimmista 
rakennelmista: Olympos. Tämä antiikin Kreikan jumalien asuinsijan mukaan 
nimetty ihme oli yksinkertaisesti kuvailtuna neljäkerroksinen pino pöytiä 
ja tuoleja. Kiipeäminen katon rajaan asti yltäneelle Olympokselle suoraan 
sanottuna hirvitti, mutta juhlamielen ja Vesan rohkaisemina voitin pelkoni ja 
kapusin tuolle myyttiselle vuorelle. Matkasta jäikin elävimmin mieleen Kram-
bambulin laulaminen yhdessä virolaisten kanssa Olympoksella – osittain kyllä 
ehkä siksi, että samalla pelkäsin tuon jatkuvasti pienessä heiluntaliikkeessä 
olleen huonekalupinon luhistumista.

Seuraava aamu valkeni nimellä kaatripäev, joka kääntyy krapulapäiväksi. 
Ohjelmaan kuului perinteinen jokiristeily Tarttoa halkovalla Emajoella. 
Tervis-neitsyenä kuvittelisin, että lähimmäksi tuon aamun olotilaa pääsisin 
Wennon kannella sunnuntaina. Juhliminen painoi, mutta oli mukava vilkutella 
ihmisille joen rannoilla, antaa kolean kevättuulen tehdä ihmeitään rankkoja 
kokeneelle matkaajalle ja olla osa kollektiivista väsymystä ja nestehukkaa.

Kaikki hupi kuitenkin loppuu aikanaan: yllättäen olikin jo aika palata 
Tallinnan kautta Helsinkiin. Ennen Suomenlahden ylitystä tunnelma oli 
omalta osaltani hermostunut. Laivayhtiön virkailija oli nimittäin huomannut 
lippujen noutamisen yhteydessä, että passini oli vanhentunut kuukausi taka-
perin. Onneksi tämä takaisku ei kuitenkaan johtanut mihinkään ikävään 
eikä poistanut sitä tosiasiaa, että vierailu virolaisystäviemme kommerssiin oli 
todella huikea. Suosittelen Tarton-matkailua lämpimästi kaikille osakuntalai-
sille. Kannattaa myös tutkailla passiaan ennen lähtöä minua huolellisemmin! 
 
Tuomas Venäläinen

Ville-Pekka saapui Riikaan ensimmäisenä perjantaina keskipäivän 
aikaan. Dzintralla on hieman Riian keskustan ulkopuolella suunnilleen Vinnin 
kokoinen kerrostalohuoneisto, jonne vieraille oli varattu yöpymispaikat. Illaksi 
Ville-Pekka oli saanut kutsun mieskorporaatio Lettonian olutpöytään, koska 
Lettonia on ystävyysjärjestömme Korporatsioon Fraternitas Estican ystävyys-
järjestö Latviassa. Lettonialla on kuulemma yksi hienoimmista ja suurim-
mista konventeista Riiassa, kolmekerroksissa talossa on mm. suuri juhlasali ja 
opiskelija-asuntoja. Ville-Pekka sai pitää olutpöydän aluksi esitelmän Savo-
laisen osakunnan toiminnasta. Osakuntatoiminta kiinnosti lettonuksia paljon 
ja Ville-Pekka sai vastata moniin kysymyksiin – Lettonialla kun ei ole suoma-
laista ystävyysjärjestöä.

Olutpöytä vastaa hieman suomalaisia sitsejä, mutta on tunnelmaltaan ehkä 
vieläkin rennompi. Valitettavasti tällä kertaa pöydässä ei laulettu, koska Letto-
niassa oli suruaika erään seniorin menehtymisen johdosta. Olutpöydässä 
kenelläkään ei ole omaa olutpulloa eikä tuoppia, vaan pullo- ja tuoppiparit 
kiertävät mieheltä toiselle. Ajatuksena on ottaa tuoppi vastaan vasemmalta 
puolelta, täyttää sitä hieman, juoda pari kulausta ja siirtää tuoppi oikealla 
istuvan miehen luo. Ennen tuopin siirtämistä tervehditään oikealla istuvaa, 
esimerkiksi sanomalla “Prosit”. Illan kulkuun liittyy myös Bierjunge-niminen 
juomapeli.

Illan mittaan myös Indlalaiset ja Riikka saapuivat Dzintran konvent-
tiin. Joukossa oli niin vanhoja tuttuja, kuin rebasia ja muita uusia kasvojakin. 

Uusia tuulia 
Latviasta
Eräänä kauniina elokuisena päivänä Uppsalassa kv-toimi-
kunnan retkelle uskaltautuneet saivat kuulla Indlan uuden 
vuksimajurin uljaasta suunnitelmasta viedä rebaset (viro-
laiset vuksit) Riikaan tutustumaan Indlan toiseen ystä-
vyysjärjestöön Dzintraan. Niinpä osakunnan kaksi kv-kon-
kari-sennua päättivät lyöttäytyä mukaan matkaan, sillä 
molemmat olivat tavanneet Dzintralaisia jo aiemmin Indlan 
tapahtumissa, ja oman ystäväpiirin laajentaminen yli maa- 
ja kielirajojen on aina innostavaa.

Riikka Ruuth ja Ville-
Pekka Vainio

Ville-Pekka Vainio
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Dzintran vuksimajuri Ilze esitteli konventtia, ja kertoi 
samalla heidän tavoistaan, kuten sennuuntumisjuhlista 
ja kylpyhuonediskosta. (Konventti on asuinkerrostalossa 
ja kylpyhuoneessa on paras äänieristys, joten miksipä 
ei.) Jotain kotoisaakin vieraassa maassa oli, sillä näkymä 
keskustaan oli melkein yhtä hieno kuin Vinnin salin 
ikkunasta.

Lauantaina oli pääpäivä, ja Dzintralaiset olivat suun-
nitelleet meille runsaasti ohjelmaa. Aamupalan jälkeen 
lähdettiinkin ajamaan kohti maaseutua, jotta näkisimme 
Latviassa muutakin kuin Riian. Lähdimme noin tunnin 
ajomatkan päähän Riiasta, maatilalle nimeltä Billites. 
Maatilalla ovat ennen asuneet runoilijat Edvards Virza 
ja Elza Stērste, joka oli Dzintran kunniajäsen. Heidän 
tyttärensä Anna Žīgure on muuten ollut Lavian uudel-
leenitsenäistymisen jälkeen ensimmäinen Suomen-suur-
lähettiläs. Nykyään maatilanpitäjänä toimii Elsa Stērsten 
tyttärentytär, ja hänkin on Dzintran jäsen. Aamupäi-
vällä maatila oli varattu pelkästään meille. Lyhyen tutus-
tumisen jälkeen sekä Dzintran että Indlan fuksit pitivät 
esitelmät omista organisaatioistaan. Sitten Ilze ja Mari-
Anne, Dzintran ja Indlan fuksimajurit, pitivät heille 
yhteisen fuksioppitunnin. Sillä aikaa me muut askarte-
limme pihalla mm. muistivihkoja erään Tartossa askarte-
lukauppaa pitävän indlaensiksen johdolla. Välillä saattoi 
käydä vaikka syömässä pihan omenapuista omenia – 
olivat muuten hyviä!

Illalla maatilalla järjestettiin Euroopan kulttuuriviik-
kojen ohjelmaa, pihalla oli taideteoksia, erään latvialaisen 
naiskorporaation jäsenet soittivat musiikkia ja luettiin 
tilan entisen isäntäparin runoja. Mari-Anne sai lukea 
yhden runon viroksi ja Ville-Pekka yhden suomeksi. 

Dzintralaiset tarjoilivat pitkin päivää erinäisiä latvia-
laisia perinneherkkupaloja. Ensimmäistä kertaa he olivat 
päättäneet testata myös leivän leipomista ikivanhassa 
leivinuunissa. Valitettavasti leivät jäivät vielä paistumaan, 
kun me suuntasimme illaksi takaisin Riikaan.

Sunnuntaina ohjelmassa oli kiertokävely kaupungilla, 
sekä tutustumiskäynnit parin muun järjestön luona. 
Näimme ja kuulimme tarinoita art nouveau -alueen 
arkkitehtuurista ja vanhan kaupungin eri vaiheista. Kyllä 
Riika on kaunis! Matkalla kuulimme myös Dzintran 
vuksilennosta. Perinne on samantapainen virolaisten 
järjestöjen kanssa, mutta Latviassa vuksien karkuun-
lähtö kestää vain 12 tuntia, ja karkaaminen on aloitet-
tava jostain korporaation omasta tapahtumasta. Matkan 
aikana vuksit jättävät vinkkejä eri puolille kaupunkia, 
jotta civikset voivat yrittää seurata heitä. Dzintran vuksit 
eivät pariin vuoteen olleet järjestäneet lentoa, joten tällä 
kertaa he karkasivat jo ensimmäisestä syksyn tapaami-
sesta. Reissumme aikana syyskuun puolivälissä pääsim-
mekin siis keräämään pois niitä viestejä, joita civikset ja 
sennut eivät olleet löytäneet.

Dzintraan tutustumisen lisäksi pääsimme kierrok-
selle myös yhden korporaation ja yhden opiskelijayhdis-
tyksen luokse. Latviassa akateemiset järjestöt ovat hyvin 
samantapaisia virolaisten järjestöjen kanssa: korporaa-
tiossa on tiukemmat säännöt ja opiskelijayhdistykset 
ovat liberaalimpia. Esittelyt toimivat myös hyvänä oppi-
tuntina Latvian historiasta. Vaikka pääosin Riian mies- 
ja naiskorporaatiot muistuttavat paljon toisiaan, oli kiva 
päästä huomaamaan myös järjestöjen ominaispiirteitä. 
Dzintran entinen kämppiskorporaatio, “Sateenkaari”, 
loisti esimerkiksi urheilusuorituksillaan.

 
Uusiin kulttuureihin ja etenkin opiskelijakulttuureihin 
tutustuminen on aina innostavaa, ja muilta voi saada 
hyviä ideoita myös siihen mitä me voitaisiin osakunnalla 
puuhailla. Vieraanvaraisten emäntien ansiosta Latvias-
takin löytyy nyt ystäviä tai innokkaita paikallisoppaita 
kuulemma kenen tahansa SavOlaisen kaveriksi. 
 
Riikka Ruuth  
Ville-Pekka Vainio
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SavOlaisten 
kotikadut

Antti Korpin tie
Antti Korppi eli Anders Korp oli Helsingin kuninkaankartanon vouti, joka 
eli 1500-luvulla. Antti Korppi oli kotoisin Rantasalmelta Korppilasta. Antti 
Korppi kuului Savonlinnan ratsumiehiin ja toimi Savonlinnassa myös kirju-
rina. Hän toimi elämänsä aikana myös voutina ja laamanninsijaisena Uudel-
lamaalla, koska siihen aikaan Savo kuului Etelä-Suomen laamannikuntaan. 
Voutina toimiessaan hän oli mukana perustamassa Helsingin kaupunkia. 
Antti Korppi on vanhin savolainen, joka on saanut nimikkokadun Helsingissä.

Koskela kaupunginosana on hyvin lähellä Helsingin perustamissijoja, 
jotka löytyvät Vanhankaupunginkosken tienoolta. Antti Korpin tiehen yhtyvä 
Juhana Herttuan tien nimi liittyy samaan aikakauteen. Juhana Herttua sai 
Kustaa Vaasalta herttuan arvonimen ja Antti Korppi sai puolestaan Kustaa 
Vaasalta erilaisia tehtäviä, muun muassa etsiä karjakartanoiksi sopivia paikkoja 
eri pitäjistä.

Rautalammintie
Vallilassa on moni katu saanut nimensä vanhan pitäjän tai paikkakunnan 
mukaan ja Rautalammintie on yksi näistä kaduista. Rautalampi sijaitsee 
Pohjois-Savossa ja nykyään sen väkiluku on noin 3300 henkilöä. Vaikka kunta 
on tänä päivänä pikkuruinen, on sillä pitkä ja komea historia. Rautalammilla 
on ollut asutusta jo noin 7000 vuotta ja sittemmin siitä tuli vanha ja kookas 
emäpitäjä. 

Rautalammin suurpitäjä perustettiin vuonna 1561, jolloin se erotettiin 
Sysmästä. Lähes koko nykyisen Keski-Suomen käsittänyt Rautalampi ulottui 
lännessä Keski-Pohjanmaalle ja pohjoisessa Kivijärvelle saakka. Rautalampi on 

nyt 454-vuotias ja nopean tutkailun jälkeen tämä ikä tekee siitä Pohjois-Savon 
toiseksi vanhimman kunnan. Lisäksi Rautalammilla sijaitsee Suomen toiseksi 
suurin puukirkko suurimman ollessa Kerimäellä. Maakuntasihteeriä ja vanhaa 
suonenjokelaista hykerryttää sekin, että Rautalammintie löytyy myös Suonen-
joelta ja on sen pääkatu. 

Maapadontie
Maapadontie ei liity valitettavasti Savoon millään tapaa, mutta selitettäköön 
tässä silti lyhyesti kadunnimestä. Patolassa moni katu on saanut nimensä 
kaupunginosan nimestä. Maapadontien lisäksi samasta kaupunginosasta 
löytyvät myös Hirsipadontie, Risupadontie ja Kivipadontie.

Maapato tehdään nimensä mukaisesti maasta. Rakennelman keskellä 
on yleensä savesta tehty tiivistyssydän, jonka tarkoituksena on estää veden 
tunkeutuminen padon läpi. Tämän saven ympärillä on maakerroksia ja uloim-
pana kerroksena veden kulutukselle altistuvalla pinnalla usein kiveys tai kivi-
lohkareita, jotka estävät maan huuhtoutumisen mukanaan

Suvi Kummu

Asuin Antti Korpin tiellä yli viisi vuotta ja tänä aikana 
kuulin usean naapurin ihmettelevän kotikadun nimeään. 
SavOn asuntojen kadunnimet ovat itseasiassa suuri ylpey-
denaihe, koska sekä Antti Korpin tie että Rautalammintie 
liittyvät Savoon selkeästi. Näin ei käsittääkseni ole muilla 
osakunnilla.

Kuvassa Antti Korpin rälssimiehen 
sinetti (Historiallinen arkisto XI, 
Suomen rälssimiesten sineteistä 
lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-
lukua. J.W. Ruuth. Helsingfors 1891)

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/
Pato#Maapato 
http://matkailu.rautalampi.fi/historia 
http://www.rautalamminkorhoset.fi/ 
http://www.kysy.fi/kysymys/kuka-oli-
antti-korppi-tai-anders-korp-jonka-nimi-
esiintyy-kadunnimessa-helsingissa 
http://www.juhasinivaara.fi/ralssi/
anttikorpi.htm

Suvi Kummu

Joonas Herranen

http://matkailu.rautalampi.fi/historia
http://www.rautalamminkorhoset.fi/
http://www.kysy.fi/kysymys/kuka-oli-antti-korppi-tai-anders-korp-jonka-nimi-esiintyy-kadunnimessa-helsingissa
http://www.kysy.fi/kysymys/kuka-oli-antti-korppi-tai-anders-korp-jonka-nimi-esiintyy-kadunnimessa-helsingissa
http://www.kysy.fi/kysymys/kuka-oli-antti-korppi-tai-anders-korp-jonka-nimi-esiintyy-kadunnimessa-helsingissa
http://www.juhasinivaara.fi/ralssi/anttikorpi.htm
http://www.juhasinivaara.fi/ralssi/anttikorpi.htm
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”Yhteisöllisyys on 
osakuntatoiminnan ydin”
Toiset tekevät mitä osaavat – Teppo 
Hakkarainen tekee mitä haluaa

Näin kuvasi Hakkaraisen Teppo Vinnin korkeaa kynnystä ja 
osakuntaelämänsä alkua. Kun hän syksyllä 2000 oli muuttanut töihin Helsin-
kiin, ei hän juuri tiennyt uudesta kaupungista ihmisiä tai  sitä, mitä hän halu-
aisi opiskella. Partiokaveri Korhosen Paula, joka oli aloittanut vuotta aiemmin 
opiskelut Helsingissä ja lauloi Savolaisen osakunnan laulajissa, sai Tepon 
houkuteltua kuoroon ja osakuntaan.

Melkein viisitoista vuotta myöhemmin, Savolaisen osakunnan 110. Vuosi-
juhlissa sama mies sai osakunnan kunnianauhan. Nöyränä ja yhteisökeskei-
senä hän ei halua nostaa itseään jalustalle, mutta arvostaa suurta palkintoa 
paljon ja ymmärtää, että se on osoitus hänen suuresta panoksestaan osakunta-
toiminnassa.

”En osannut odottaa tällaista, kunnes vähän ennen vuosijuhlia vihjat-
tiin.” Teppo kertoo. Hän korostaa samalla, etteivät kunnia ja palkinnot voi olla 
päämääriä, vaan itseisarvo on yhteisöllisyydessä. Osakuntatoiminta onkin ollut 
tärkeä ja luontainen osa hänen elämäänsä.

Teppo Hakkaraisen tie isolle kirkolle lähti Savonlinnasta. Opettajaper-
heessä kasvanut nuori mies kirjoitti ylioppilaaksi taidelukiosta, kävi armeijan 
ja jäi merivoimiin puoleksi vuodeksi töihin. Helsinkiin tullessa odotti kadetti-
koulussa opiskelupaikka, jota hän ei ottanutkaan vastaan. Mieli veti tekemään 
uudenlaisia asioita.

Kaverin vinkki ajoi linja-autonkuljettajan kurssille ja töihin. Aloitettuaan 
opiskelut Sibelius-akatemiassa 2002 Teppo jatkoi hyväksi toteamaansa työtä 
osa-aikaisena. Onpa hän saanut toimia useasti myös osakunnan, sen kuoron 
sekä orkesterin bussikuskina.

Musiikin maisteriksi valmistuminen vuonna 2008 
tiesi Tepolle uusia töitä ensin pääkaupunkiseudulla ja 
sitten Tampereella. Kauaa ei nuori musiikinopettaja 
ehtinyt kuitenkaan totutella arkeensa, ennen kuin hän 
päätti hengähtää ja aloittaa uuden projektin, poliisi-
koulun. 
Usean ansiokkaan työuran tehneeltä nuorelta mieheltä 
on pakko kysyä, mikä hänestä piti tulla isona. 
”Lapsena kuulemma sanoin, että minusta tulee possun-
kasvattaja. Kai sitä voi jollain lailla ajatella, että olen 
nyt lapsuuden haaveammatissani.” Teppo naurahtaa ja 
viittaa leikillisesti nykyiseen päivätyöhönsä järjestyspo-
liisina. Kuitenkin elämä on hänen mielestään liian lyhyt 
turhautumiseen: Täytyy mennä, nähdä ja kokea, kun 
siltä tuntuu.

Samalla tavalla kuin henkilökohtaisessa elämässään, 
myös osakuntaurallaan Hakkaraisen Teppo on tehnyt 
monia asioita. Osakuntaviroista hän on ollut ainakin 
vuksimajurina, huvipäällikkönä, isäntänä ja talakku-
namestarina, kahdesti vuosijuhlamestarina, kolmesti 
tervisamiraalina sekä lukuisia kertoja apuisäntänä ja 
apuemäntänä. Osakunnan toimikunnat ja kerhot hän 
luonnollisesti myös tuntee.

Osakuntatoiminnan tärkein anti Tepon mielestä 
ovat aikuisiän parhaat ystävät osakunnalta, osakunnan 
kuorosta sekä orkesterista. Rakkaiden ihmisten kanssa 
on saanut olla tekemässä hienoja asioita ja järjestämässä 
isoja tapahtumia.

Päällimmäisinä tapahtumina mieleen omasta osakun-
taurasta ovat jääneet etenkin Savolaisen osakunnan 100. 
vuosijuhlat, vappujuhlat Vanhalla ylioppilastalolla ja 
Talakkunat vuonna 2003, jolloin hän oli sekä lavalla että 
talakkunamestarina. Ikimuistoisia hetkiä olivat myös 
ensimmäinen oma Tervis vuonna 2004, kun sateinen 
kesä soi miltei ainoan poutaviikonlopun juuri Tervis-vii-
konlopulle, sekä jo aikaa ennen Big Brotheria järjestetty 
tempaus, jossa osakuntalaisia asui Vinnillä tietyn ajan 24 
tuntia vuorokaudessa. 

Savolainen osakunta on perinteisesti ollut hyvin 
vahva kulttuuriosakunta – myös aikana ennen Teppo 
Hakkaraista. Näin hän historiaan perehtyneenä kertoo. 

Silti, vaikka kuoro on ollut pitkään olennainen osa 
osakunnan toimintaa ja orkesterikin vaikutti 20-luvulta 
pitkälle sodan jälkeen, mies tunnustaa, että oma roolinsa 
hänelläkin on ollut kulttuuriosakunnan nykyisen 
olemuksen kehityshistoriassa.

Savolaisen osakunnan soittajien synnyttäminen 
oli hyvin monivaiheinen prosessi. Kerran after kuoro 
-kaljoilla musiikkikasvatusta opiskeleva Teppo sai 
Pennasen Sailan kanssa idean, että olisi mukava soittaa 
jossakin bändissä. Eikä aikaakaan, kun tuo idea jalostui 
osakunnnan 99. vuosijuhlilla soittavaksi orkesteriksi.

Talvella kytemään jäänyttä ideaa Teppo muisti 
seuraavana kesänä kehua perinteiselle Tervis-kävijälle, 
linköpingiläiselle Mikael Nyströmille.  Micke muisti 
syksyllä Terviksen huumassa käydyn keskustelun ja 
kutsui Tepon orkestereineen Pohjoismaiden suurimmille 
opiskelijaorkesterifestivaaleille, joita oli järjestämässä.  

”Tarina on täysin tosi, mutta meinasin kääntyä vielä Uuden 
ylioppilastalon portaikossa takaisin, koska vasta siinä 
vaiheessa kävi ilmi, että SOL:lissa on koelaulut. Meinasi 
mennä sisu kaulaan, mutta kävelin kuitenkin kaikki 164 
porrasta ylös ja lauloin koelaulussa Kainuun maakunta-
laulun, koska muuta ei tullut mieleen. Ja siitähän se sitten 
lähti.”

Heikki Liukkonen

Teppo Hakkarainen
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Teppo sovitti kappaleet, kokosi orkesterin bussiin ja 
tuotti festarimatkan, joka oli valloittava kokemus. Sama 
kokoonpano soitti myös osakunnan satavuotisissa. Alku-
sysäys SOSSun syntymiselle oli annettu, perustamisko-
kous pidettiin huhtikuussa 2005.

Tuosta lähtien orkesteri vieraili Linköpingin festi-
vaaleilla säännöllisesti ja Teppokin on ollut koko ajan 
mukana. Aktiivisena kapellimestarina ja puheenjohta-
jana hän toimi Tampereelle muuttoonsa asti 2009, jolloin 
perustaja uskalsi antaa jaloilleen päässeen uuden orkes-
terin muiden ohjaksiin. Hienoa SOSSussa Teposta 
on se, että mukaan on aina mahtunut hyvin eritasoisia 
soittajia. Niinpä hänkin on saanut soittaa orkesterissa 
ainakin kahdeksaa eri soitinta, kuten selloa, käyrätorvea 
ja sopraanosaksofonia.

Keväällä 2015 Tepon luomus juhli kunniakkaita 10. 
vuosijuhliaan.

Henkilön, jolla on ollut Vinnin virkailija-avain 
vuodesta 2003, voisi uskoa tietävän, mitä käsite osakun-
tatoiminta pitää sisällään.

”Parhaimmillaan osakunta on opiskelijalle perhe ja 
turvaverkko. Se on keskellä Helsinkiä paikka, jossa voi 
käydä keittämässä kahvit, tapaamassa kavereita ja teke-
mässä yhdessä juttuja.” Teppo linjaa. 
Osakuntatoiminnan perustehtävä on hänen mieles-
tään säilyttänyt merkityksensä perinteikkäässä ja histo-
riallisessa instituutiossa. Viimeiset vuosikymmenet 
ovat tuoneet opiskelijoille uusia aktiviteetteja vuosisa-
toja vanhan osakuntatoiminnan rinnalle. Nykyään muun 
muassa ainejärjestöt ja yhä aiemmin elämään hiipivä 
työelämä kilpailevat opiskelijoiden ajasta.

”Osakunnan arvo on nimenomaan poikkitieteellisyys 
ja –taiteellisuus. Vinnillä on laaja skaala erilaisia ihmisiä 
erilaisista taustoista. Siellä ei tarvitse puhua vain oman 
opiskelualan slangia.” Teppo korostaa akateemista avara-
katseisuutta ja monitieteellisyyttä verrattuna muihin 
opiskelijaelämän muotoihin. Osakunnalla, kuorossa tai 
orkesterissa saman yhteinen identiteetti, harrastukset ja 
nauramisen aiheet saattavat löytyä toisen kanssa, vaikka 
opiskelualat olisivat kaukana ja ikäeroa vuosikymmeniä. 
Toisaalta myös historian vaaliminen on tärkeä syy liittyä 
osakuntaan. Esimerkiksi vuosijuhlien jatkoilta Ravin-
tola Kappeliin laulamaan ja aamukahveille lähteminen 
on sukupolvien takainen Savolaisen osakunnan tapa. 
Akateemisilla perinteillä on arvoa.

Vinnille tulleista sinne jäävät Tepon kokemuksen 
perusteella he, joilla on aikaa ja tahtoa heittäytyä. 
Osakuntatoiminta ei ole samalla tavalla tavoitteellista 
toimintaa kuin monet muut harrastukset. Vähintään 
yhtä tärkeää kuin päämäärä, on itse matka. Ajan viettä-
minen yhdessä ja yhteisöllisyys ovat asioita, joita ei voi 
olla korostamatta liikaa.

Ehkä myös siksi nöyrä ja hiukan vaatimatonkin 
mies varoo erityistä osakuntaidolin mainetta. Sen hän 
kuitenkin tunnustaa, että hyvin paljon hän on ehtinyt 
osakunnan eteen tehdä ja tutustua lukemattomiin ihmi-
siin. Miten siis tulla Tepon kaltaiseksi legendaksi?

”Heräämällä liian monta kertaa aulan sohvalta, 
olemalla laskematta työtunteja ja aidosti tykätä tekemi-
sestä sekä uskaltamalla toteuttaa hurjimpia visioitaan.” 
hän vastaa huvittuneena. 

Heikki Liukkonen

Kasvantaviärät 
leuvat kuvina 

Sanonta:   Nyt se alkaa muorin pesu talon saeppuvalla.
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Tervisamiraalin 
lokikirja

Ensimmäistä kertaa naismuistiin oli saatu osakunnan tapahtumaan osal-
listujia kaikista viidestä ystävyysjärjestöstä. Syntymäkunnan perusteella tervis-
telijöitä oli kaikkien osakuntien kanta-alueilta. Väkeä ei ollut eksynyt paikalle 
ihan kaikista osakunnista, vaikka melkoinen määrä viäräuskoisia olikin. Jotain 
kertonee se, että toimikunnasta 14 %, ja airutnakkilaisista 17 % oli viärä-
uskoisia. Ehkä tämän takia läystäkkeeseen laitettu iskurepliikki ”Saanko 
tunkeutua sun kanta-alueelle?” herätti hilpeyttä terviskansassa.

Tervis aloitettiin perinteisin, eli jo toista kertaa järjestetyin uhrime-
noin Musiikkitalon edessä olevan haukipatsaan luona. Tervisvukseja oli 
noin kolmannes osallistujista, joten hauki sai kiitettävän määrän uhrilah-
joja. Onneksi useat terviskonkarit nostivat tervisiän keskiarvon 4-vuotiaaksi. 
Amiraalin mielestä se on oikein loistava tervisikä!

Uhrimenojen jälkeen lähdettiin kohti Savoa peräti kahden bussin voimin. 
Bussit olivat nimeltään Aatami etsii Eevaa ja Temptation Island Suomi. Ilmoit-
taumislomakkeen mukaan 58 % piti enemmän Aatamista ja Eevasta ja tervis-
kansa sulloutuikin busseihin suhteellisen tasaväkisesti. Terviksen teemakin oli 
otettu hyvin haltuun: ainakin toisessa bussissa kiersi lähinnä sydänkuvioita 
taiteileva tatuointistudio.

Tervisläisten yleisin syntymäkunta oli Kuopio. Tällä kertaa reitin suun-
nittelussa oli painotettu tervistoimikuntalaisten kotiseutua ja seilaaminen 
tapahtuukin Etelä-Savossa. Matkan ensimmäinen etappi oli itse amiraalin 
kotikunta, Mäntyharju. Siellä vierailtiin Iso-Pappilan museoalueella. Tarkka-
silmäisimmät löysivät myös kuvia osakunnan entisestä kunniajäsenestä Martti 
Ruudusta. Monen tervisvuksin mieleen taisi parhaiten jäädä vanhasta koulu-
luokasta löytynyt kalakirja ja erityisesti kirjassa ollut kuvaus hauesta.

Vaan tehtiinpä sitä Mäntyharjussa muutakin! Amiraali pääsi istuttamaan 
tervishistorian pienimmän kuntapuun vuoden 2008 terviksellä istutetun 
männyn viereen rantapuistoon. Puunistutuksesta matkaa jatkettiin Kurkinie-
meen kauniiseen kesäravintolaan, josta löytyi niin sauna, riippumatto kuin 
mölkkykin. Kuntaesittelyn jälkeen amiraali, kunnanjohtaja ja kunnan markki-
nointipäällikkö pääsivät tanssimaan retken ensimmäisen daigan yhdessä tervis-
legenda Dorfin kanssa. 

Ensimmäinen tervisaamu valkeni aikaisin. Kahdeksan prosenttia oli ilmoit-
tanut tervispainajaisekseen krapulan. Tämä painajainen toteutui ainakin 
joidenkin kohdalla. Wennolle tervisseurue pääsi perjantaina aamupäivällä 
Ristiinassa. Rohkeimmat matkantekijät olivat tosin seilanneet jo torstaista 
asti miehistön mukana Puumalasta. Laivalla terviskansa pääsi nauttimaan 
kauniista järvimaisemista sekä lempijuomistaan oluista ja skumpasta, torakan 
tanssista, hyvästä musiikista, arpajaisista sekä kaikenlaisesta muusta kivasta ja 
rakkaudellisesta.

Perjantaina vietettiin lähes koko päivä vesillä ja matkalla ehtikin tapahtua 
vaikka mitä. Joku rutjake oli rikkonut Astuvansalmen kalliomaalausten 
laiturin, joten maalausten ihailu jäi tällä terviksellä vain haaveeksi. Sen sijaan 
kyseisellä matkalla pidettiin risteilyn ainoa uimatauko.

Terviksen yleisin etunimi oli Suvi ja sukunimi Korhonen. Jälkimmäisen 
kunniaksi Korhoset saivat ensimmäisen lounasnakin. Tilastojen perusteella 
terviskansa oli hyvin kaikkiruokaista. Lempiruokia olivat erilaiset pastat ja 
lasagnet. Amiraali tosin epäilee, että terviksen pastaruoassa ihmisiä innostaa 
aivan erityisesti kastikkeeseen käytetty punaviini.

Savon vaarallisilla vesillä seilatessa oli myös vääjäämätöntä, että hauki 
tuli välillä väijymään tervisvukseja. Amiraali ei jaksanut laskea vukseja joka 

Rakkauden tervis seilattiin torstain ja sunnuntain välisenä 
yönä heinäkuussa Wennolla. Lieneekö ollut amiraalin ja 
toimikunnan ahkeran mainostamisen tulosta, vai halusi-
vatko kaikki kokea savolaista rakkautta, mutta Wennolle 
kokoontui peräti 95 terviskansalaisen joukko. Terviksen 
ilmottautumislomakkeessa kerätyn laajan materiaalin 
perusteella amiraali on jälkikäteen hieman tutkaillut, 
millaista porukkaa terviksellä olikaan. Poikkitieteellisyys 
oli jälleen taattu, niin kuin oikeastaan kaikissa osakunnan 
tapahtumissa. Terviskansan lempiammattien edustajista 
eli kirjailijoista ja opettajista tosin tiettävästi vain jälkim-
mäisiä oli mukana.

Terviksen ruokavastaavalla oli muuten 
synttärit 75 % tervispäivistä, koko 
päivän.

Riikka Ruuth

Riina Puttonen



28 Tervisamiraalin lokikirja   //

otteessa. Pari tervisvuksia katosikin odotusten mukaisesti matkan aikana.
Perjantain yöpymispaikka oli Puumalan kunta Hurissalo, jossa tervis 

vieraili ensimmäistä kertaa ikinä. Illallisella päästiin nauttimaan myös 
Uhtuasta, tällä kertaa oikeasta kesäteatterikatsomosta käsin. Ilta päättyi vierei-
selle Salen terassille, jossa oli C-oikeuksien lisäksi karaokea ja kauppa auki. 
Meno oli mainio, vaikkei ihan koko terviskansa yhtäaikaa terassille mahtunut-
kaan.

Lauantaina matka jatkui kohti Anttolaa. Matkalla taidettiin valita myös 
Keijun apulaiseksi uusi Gerlander. Amiraali voitti Macken tekemän siduk-
kasukan, mutta päivän pusut menivät aivan muille henkilöille. Sankarihau-
doilla paistetta saatiin täydeltä terältä ja jo lyhyehkön seremonian aikana osa 
ehti saada rusketusrajat. Onneksi kunnan ja seurakunnan esittelyjä pääs-
tiin kuuntelemaan kirkossa, poissa paahteesta. Ilta jatkui syömisellä ja sauno-
misella seurakunnan rantasaunalla, ja loppuillasta päästiin jälleen laulamaan 
karaokea ravintola Poijuun. Ahkerimmat bilettäjät testasivat kotimatkalla 
myös kylän toisen baarin.

Ilmottautumislomakkeella vapaaehtoisiksi lattiamajoitukseen oli ilmot-
tautunut 60 % ja telttaan 40 %. Anttolassa muutamia laivalle jämähtäneitä 
lukuunottamatta kaikki pääsivätkin nauttimaan eksoottisesta majoituksesta, 

Illallista odotellessa saatiin myös selville, 
että ainakin 1 % terviskansasta on 
allerginen havuseppeleille.

Tervis oli poikkeuksellisen pilvinen, 
vaikka terviskansasta 23 % oli toivonut 
aurinkoa.
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massa ruokatarpeita itselleen. Lopuksi tanssittiin vielä everybody-daigga 
ennen busseihin pakkautumista.

Nukkubussi ja bilebussi ajoivat kohti Helsinkiä. Tervisruttoon matkalla 
sairastuneet olivat onnellisia bussijaosta. Myös bussikuskit olivat tyytyväisiä 
retkeen, ja 50 % kuskeista ilmoittikin amiraalille saapuvansa ensi vuonna 
uudestaan teltan ja oman torakkapuvun kanssa. Paluubussissa selvisi myös, 
että 25 % kymppitervisläisistä ei tiennyt olleensa kymppiterviksellään.

Rakkauden tervikseltä rakkautta oli toivonut 15 %. Amiraali ei tiedä kuinka 
moni rakkautta sai, mutta toivottavasti ainakin rakkaus tervistä kohtaan 
kasvoi useimmilla. Osakuntalaiset rakastavat erityisesti omaa kultaa, ystäviä ja 
elämää. Näistä ainakin kahta jälkimmäistä oli tarjolla kaikille mukana olleille.

Näin terviksen ja tervissaunankin jälkeen voi amiraalikin ottaa rennosti. 
Varsinkin tänä vuonna, kun ilmottautumislomakkeessa erityisesti monet viärä-
uskoiset lupautuivat ottamaan tämän mahtavan viran harteilleen – innokkain 
jopa 100 kertaa!

 
Riikka Ruuth

kun nukkuminen tapahtui Kaikukallion tanssilavalla ja teltoissa. Muutamat 
erätaitoiset tosin viettivät kaikki yönsä riippumatoissa.

Sunnuntaina amiraali päätti herättää terviskansan vähän aiottua myöhem-
pään, mistä ainakin aamupalanakkilaiset olivat erittäin iloisia. Aamulla haluk-
kaat saivat toimikuntalaisilta rinkeliä ennen Wennolle palaamista. Viimeisenä 
päivänä 14 % terviskansasta joutui kohtaamaan pahimman tervispelkonsa, kun 
rankkasadekuuro iski Wennolle. Onneksi ruumassa oli tilaa kaikille, ja ainakin 
vanhoilla amiraaleilla oli tunnelma katossa.

Sää onneksi selkeni ennen sunnuntain vierailukohdetta, Pienniemen luon-
toretkeilykohdetta. Halukkaat pääsivät rapsuttamaan lampaita, seuraamaan 
riukuaidan tekoa, keräämään kukkia ja juomaan pakuriteetä. Terviskansan 
lempiväristä, vihreästä, pääsi myös hyvin nauttimaan korkeilta kallioilta. 
Sunnuntaina vietettiin myös kaunein amiraalin koskaan näkemä teräskattilan-
muistotilaisuus. Lepää Kuopion satama-altaassa, oi Jässin kattila.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin Wennokin saapui takaisin kotisa-
tamaansa Puumalaan. Satamassa pidettiin perinteinen huutokauppa jäljellä 
olevista tervisruoista, ja myös paikalliset olivat kumman innokkaina huuta-

Vaikka 11 % oli toivonut uimista 
tervikseltä, amiraali oli ainut joka ui 
kaikkina tervispäivinä. Mikä lienee 
syynä siihen, etteivät muut uskaltaneet.

Noin 9 % terviskansasta päätti käyttää 
aikansa mielumin septitankki-drinkin 
kehittelemiseen.

Terviskansasta 69 % on sitä mieltä, 
että karvoilla on parempi kuin ilman. 
Amiraali ei kuitenkaan halua rinkeliinsä 
tai muuallekaan mitään ylimääräisiä 
haivenia.
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Prkl-klubin pienessä takahuoneessa on minikokoiset peilit, mutta sekin on 
keskimääräistä parempi varustelu hevibändille, jonka esiintymiseen kuuluvat 
komeat maskit. 

“Ussein on tökitty maalia naamaan auton takapeilistäkin”, selittää Verj-
nuarmu. 

Verjnuarmu ei ole sen vähempää kuin Suomen käytännössä ainoa savon 
murteella esiintyvä metalliyhtye, joka tuli keikkailemaan Helsinkiin Tuska-fes-
tivaalien aikaan. Ja tottahan leppoisilta ja sympaattisilta hevimiehiltä, Puijon 
Perkeleeltä, Woemalta, Tervapirulta ja Mustalta Savolta, liikesi savolaisille 
maanmiehille haastattelu.  

“Kyllä savon murteeseen liittyy stereotypioita”, laulaja Puijon Perkele valittelee. 
“Että tämä on hyvä vitsi, ja kohta se savolainen tekkee jottain hölömöä.” 

Savo-hevi on kuitenkin jotain aivan muuta. “Savon raivokas artikulointi 
sopii tähän musiikkiin hyvin”, selittää basisti ja laulaja Woema ja mainitsee 
myös Rammsteinin, jonka valtti on uhkaavalta ja sotaisalta kuulostava saksan 
kieli – se puree, vaikkei sanoja ymmärtäisikään. Savonkieliset sotilaskäskyt 
eivät ole vallanneet maailmaa, ja niiden pohtiminen herättää bändiläisissä vain 
naurunremakkaa. Erojakin siis on. 

“Sitä paitsi viimeisimmissä arvosteluissakin huomio on kiinnittynyt murteen 
sijaan itse musiikkiin”, pistää väliin rumpali Musta Savo. Ja väki on muutenkin 
tottunut Suomi-heviin, lisää Woema.  

“Ihan sama millä kielellä lauletaan, mussiikki on tärkeintä.” 

Verjnuarmulle Savo-hevi on syvällisesti sisäistetty lähestymistapa. “Pelkkä 
murteen käyttö on musiikille ohut pohja”, useimpien bändin laulujen tekijä 
Puijon Perkele selittää. “Ekalla levyllä oli vielä sellaista ydinsotateemaa ja muuta, 
mutta myöhemmin savolaisuutta on tullut teksteihin lisää. Löysin esimerkiksi 

Lohuton-albumia varten arkistoista 30-luvulla Savossa kerättyä suullista kansan-
perinnettä, jossa ihmiset muistelevat miten heidän äitinsä kuolivat nälkään 1800-
luvun nälkävuosina.”  

Ruatokansan uamunkoetto -albumilla taas on kummitustarinoita.  

“Ja yhdessä laulussamme esiintyvä Mustan virran silta löytyy muuten ihan 
oikeastikin Maaningalta. Tällaisia Savo-tarinoita käytämme levyillämme, vähän 
väritettyinä.” 

Lokakuun lopussa ilmestyy Verjnuarmun uusin levy, 1808-niminen. Levyn 
kappaleet kertovat Suomen sodasta savolaisen ruotusotilaan näkökulmasta. 
Julkistamispäivä 27.10. on sodan viimeisen kahakan, Koljonvirran taistelun, 
vuosipäivä. 

“Ihmiset ovat kannustavia ympäri Suomen, mutta saisivat ostaa enemmän 
meidän levyjä”, murisee Puijon Perkele. Nyt siihen siis on taas tilaisuus. 

Susj-lehdessä on ennenkin tivattu haastateltavilta vastauksia hanka-
liin kysymyksiin (ks. esim. Susj 3/12), ja perinne saa jatkua. Mitä savolaisuus 
merkitsee? 

KoKaKeKe-haastattelee:

Verjnuarmu ja 
Koljonvirran kaiut

Teksti: Heini Arjava ja 
Ville Lovikka 

Kuva ja tallennus: Sami 
Rönkä

Takana Verjnuarmun 
Woema, Puijon 
Perkele ja Musta 
Savo. Edessä 
SavOlaisia: Ville-
Pekka Vainio, Heini 
Arjava ja Ville 
Lovikka.
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Muusikot kiertelevät, kaartelevat, miettivät ja pohtivat, ja 
lopulta saadaan kokoon tyhjentävä vastaus. 

“Hyvä kysymys.” 

“Savolaisuus on kokonaesvaltanen olotila.” 

“Valtava osa identiteettiä.” 

“Olen ylpeä murteestamme, josta yleisökin kertoo  
keikoilla pitävänsä.” 

“Aiemmin aristelin puheenparttani, nyt huoltoasemalla 
huutelen oikein uhalla että ‘mittee...’” 

“Savolainen puhuu helvetisti mutta välttää vastaamista: 
elämäntarina tulee, jos kysyy kelloa.” 

Entä mikä on elämän tarkoitus? 

PP: “Spinal Tapin kosketinsoittajaa siteeratakseni, 
‘have a good time all the time’. Käännä se sinne että ‘piä 
haaskoo kaeken aekoo’. 

T: “Jotain hyvää pitäisi saada aikaseksi.” 

W: “Yhdessä kuopijolaisessa rintanapissa luki hyvin, 
että ‘aeka on rahhoo – elä tuhlaa sitä työntekkoon’.” 

MS: “Onnellisuus. Pittää olla onnellinen siitä mitä 
tekee. Tae ei tee.” 

Kehukaa vielä jotain muuta heimoa kuin savolaisia! 

Kitaristi Tervapiru (aka Tervis) aloittaa: “Hämäläiset 
ovat mukavia ja avoimia, savolaiset osaavat olla vähän 
varautuneita.” 

Puijon Perkele vastustaa: “Ja minä kun aattelin että ei 
nyt ainakaan hämäläisiä! Itse kehun puoliksi pohjalaisena 
pohjalaisten suoruutta, josta puuttuu kaikki viäntely.” 

Musta Savo valitsee karjalaiset, joilla on hänen 
mukaansa samanlainen meininki kuin savolaisilla. 
Woema puolestaan väittää samaa turkulaisista (kieli-
muurista huolimatta) ja lappalaisista. 

“Lappalaiset on enempi savolaisia kuin savolaiset ite!” 

“Totta, Savokin on vähän liikaa hektistynyt”, vahvistaa 
Puijo. 

Niin, lappalaisethan lähtivätkin pohjoista päin muun 
muassa Kaavilta. 

“Fiksuja olivat.”

Verjnuarmu sai alkunsa opiskelutovereiden päähän-
pistosta siihen aikaan, kun hevi-ikoni Timo Rautiainen 
& Trio Niskalaukaus löi musiikillaan läpi. Tulevaisuu-
dessa yhtyeen jäsenet näkevät itsensä siinä missä nytkin: 
keikkailemassa harvakseltaan ja harrastamassa Savo-
heviä vaihtelevalla intohimolla mutta ammattimaisella 
asenteella. Bändiläiset hankkivat leipänsä muilla saroilla, 
kuten esimerkiksi Woema kartoittajana. Vain Musta 
Savo keskittyy tällä hetkellä miksaajana päätoimisesti 
uuden levyn tekoon. 

Kello lähestyy kahtatoista ja on keikan ja valkoisten 
kuolonmaskien vuoro. Lopuksi käy vielä ilmi, että 
Susj-haastattelija on käynyt Tervapirun kanssa samaa 
yläastetta samaan aikaan. Täällä Helsingissäkin Savo-
hevi kokoaa savolaiset yhteen. 

Vuojenajat hilijoo tulloo, elämänlanka haarastuu
Taejjan perkele tarttuva pulloon, ku jokkaenen meistä 

saerastuu
Sato mänj´ pilalle ruuattii loppuu, toevos jo vaehteluva 

viärälle siälle
Nuapurit kuolj’ isorokkoon, joettii tuluvii pellon piälle 

Verjnuarmu: Kurjuuvven valssi
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Menneet tapahtumat ja lyhyesti osakuntalaisilta.

Osakuntauutiset

Tapahtumia:

7.-9.8. Uppsalan-retki ESOn ja 
 Nylands Nationin kanssa

15.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat

16.8 Itäsuomalaisten kesäjuhlien 
 sillis

21.8. Tervissauna

22.8. Yhteisosakuntalaiset 
 nuorseniorisitsit Bottalla

7.9. Sennujen speden spelit-osisilta

12.9. Vuksirieha ja kaudenavajaiset

17.9. Fazer-ekskursio fukseille

18.-20.9. SOSSun kesäpäivät 
 Puumalassa

25.-27.9. SOLn Ruotsin-kiertue 
 Tukholman Huddingessa

28.9. Lautapeliosakuntailta

30.9. HYYn fuksiseikkailu

3.10. Sarvijuhla

5.10. Ympäristösihteerin 
 osakuntailta, neuvoston 
 ruokailta

10.-11.10. SOSSun harkkaleiri Vinnillä

16.-17.10. Lundissa Esaias Tegners Bal

17.10. Vuksisitsit

19.10. Väliviikon osakuntailta, OYVn 
 osakuntailta

20.10. Sika säkissä- 
 yllätyskulttuuriekskursio

22.-25.10. Indlan syyskommerssi

23.10. Vuksiekskursio Helsingin 
 taidemuseoon

26.10. Neuvoston ruokailta, SOLn ja 
 SOSSun Bumtsibum 
 osakuntailta

Virkailijavalintoja 
Vuoden 2015 viimeisissä kokouksissa valittiin melkoinen joukko virkai-

lijoita pitämään huolta osakunnan toiminnasta vuonna 2016. Susj toivottaa 
antoisia hetkiä kaikille valituille!  

Varsinaiset virkailijat 
Kuraattori kaudelle 2016-2017: Annamari Oittinen
Sihteeri: Sakari Väkevä
Kevään isäntä: Jaakko Hannikainen
Kevään emäntä: Jenna Korhonen
Neuvokset: Jari Ahonen, Matias Koponen, Linda Lindström ja 

      Susanna Rantakylä
Päätoimittaja: Iida Hämäläinen
Tilintarkastajat: Saara Arola ja Antti Kekäläinen
Varatilintarkastajat: Suvi Kummu ja Vesa Kyyrönen

Muut virkailijat
Tietotekniikkasihteeri: Jaakko Hannikainen
Huvipäällikkö: Susanna Rantakylä
Maakuntasihteeri: Jani Suutarinen
Kansainvälistenasioidensihteeri: Tuomas Venäläinen 
Kulttuurisihteeri: Riina Puttonen
Seniorisihteeri: Nella Peippo
Ympäristövastaava: Ville Nenonen
Urheiluohjaajat: Vesa Kyyrönen ja Ville Meriläinen
Historioitsija: Heini Arjava 
Kappalainen: Johanna Salkunen
Laulunjohtaja: Sakari Väkevä 
Varalaulunjohtajat: Susanna Rantakylä ja Jani Suutarinen 
Musiikkimestarit: Nella Peippo ja Henri Heinonen
Valokuvaajat: Silja Ojanen ja Riina Puttonen 
Lipunkantajat: Jaakko Hannikainen ja Susanna Rantakylä

Itsenäisyyspäivä 
2015
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Varalipunkantajat: Ida Hämäläinen ja Sofia Latva-Koivisto
Vaalipäälliköt: Jari Ahonen ja Matti Ylhäisi
Apuemännät: Mia Janhunen, Susanna Rantakylä, Nella Peippo, 

      Katri Nousiainen, Iida Hämäläinen, Laura Takkunen, Johanna Salkunen
Apuisännät: Taneli Pirinen, Ville Nenonen, Matti Ylhäisi, 

      Tuomas Venäläinen, Simo-Pekka Leppänen

Edustajat ja mestarit
Vuosijuhlamestari 2016: Heikki Liukkonen
Edustajat Osakuntien yhteisvaltuuskunnassa: Annamari Oittinen ja 

      Linda Lindström

2.11. Osakunnan kokous

22.11. Talakkunat

23.11. Momentin osakuntailta 

27-29.11. SOL:n maakuntakiertue 

4.12. SOL:n pikkujoulut

 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja 
 ylioppilaiden soihtukulkue 

7.12. Viliminkippeiden osakuntailta 

9.12. Sennujen Annan päivän juhla 

12.12. Puurojuhla 

15.12. SOL:n joulukonsertti 

16.12., 18.12. ja 19.12. 
 SOSSun joulukonsertit 

19.12. SOSSun pikkujoulut 

25.12. Joulupäivätapaaminen 
 Mikkelissä 

26.12. Tapsan tanssit
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