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Arvoisa
huttuheimo!

TÄTÄ PÄÄKIRJOITUSTA KIRJOITTAESSANI KEVÄTAURINKO PILKISTELEE PILVIEN

lomasta, ja ensimmäiset kukat puskevat vielä rusehtavan nurmen läpi

luomaan väriläikkiä maahan. Vappu häämöttää jo nurkan takana, samoin

lupauksia hauskanpidosta täynnä oleva kesä. Kevät on muutoksen aikaa, kun

luonto puhkeaa väreihin talven harmauden jälkeen ja uudet ylioppilaat

miettivät, mistä päin maailmaa itsensä syksyllä löytävät.

Myös Susj on kokenut joitakin muutoksia. Kuten monet ovat jo

varmaan huomanneet, tämän vuoden ensimmäinen lehti kolahtaa

postiluukkuun tavallista myöhemmin. Susj on aiemmin ilmestynyt neljästi

vuodessa, mutta neuvoston päätöksellä numerojen määrä vähennettiin

kahteen, jotta laadusta ei tarvitsisi tinkiä. Sisältö ei ole kokenut suuria

muutoksia, joskin tarkkasilmäiset saattavat huomata ulkoasussa eroavuuksia

entisen taittajamme OskariWäänäsen päätettyä taittajanuransa. Haluankin

kiittää kaikkien savOlaisten puolesta Oskaria loistavasta työstä menneiden

Susj-lehtien parissa! Kiitos myös edelliselle päätoimittajalle Lindalle, joka on

opastanut minua tämänkin lehden teossa.

Itse päädyin Sujen päätoimittajaksi melkein vahingossa, kun

vastasin varovaisen myöntävästi kysymykseen kiinnostaako virka minua. Olin

kieltämättä tuntenut jonkinlaista kiinnostusta lehteä kohtaan jo aiemmin,

mutta kuten monen muunkin asian kohdalla, ajattelin miettiväni asiaa “sitten

joskus”. Onneksi kohtalolla on tapana tarttua toimeen minua nopeammin,

sillä lehden teko on ollut hyvin antoisaa puuhaa. Olen aina pitänyt

kirjoittamisesta, ja on hauskaa päästä kirjoittamaan taas muutakin kuin

puisevia raportteja ja sanahelinää kurssipäiväkirjoihin. Samalla pääsen

näkemään, miten lehdet oikeasti syntyvät. Muistan kuinka lapsena tein

pikkuveljeni kanssa omaa lehteä johonkin kilpailuun, ja vaikkei lehti tainnut

koskaan valmistua, jäi jäljelle kiinnostus lehdentekoa kohtaan. On siis

hauskaa päästä niin sanotusti kurkistamaan kulisseihin ja nähdä, mitä

kaikkea tapahtuu ennen kuin lehti lopulta kannetaan kotiin.

Päätoimittajasta lyhyesti:

Kotoisin Pohjois-Savon perukoilta

Kiuruvedeltä.

Liittynyt osakuntaan vuonna 2013,

ja majaillut siitä asti

Rautalammintiellä.

Opiskelee Aalto-yliopiston

kauppakorkeakoulussa johtamista, ja

lisäksi käynyt sosiologiaa Helsingin

yliopiston puolelta.

Aiempia virkoja osakunnalla mm.

emäntä, varalipunkantaja, apuisäntä ja

vuksitoimikuntalainen. Lisäksi

mukana Sossubaletissa, jossa

Sossunimi YsiYsi.
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5// Päätoimittajalta

Myönnän kyllä, että lehden toimittaminen ja kandin kirjoittaminen samaan

aikaan on saanut minut välillä (kuvaannollisesti) repimään hiuksia ja

manaamaan aikatauluja, enkä ole valitettavasti ehtinyt tehdä tähän lehteen

kaikkea mitä suunnittelin. Onnekseni jäljellä on vielä vuoden toinen lehti,

johon aion panostaa täysillä nyt kun päätoimittajan hommien ja taiton

opettelu ei vie enää aikaa muulta ideoinnilta. Kuulen mielelläni ajatuksianne

lehdestä, ja kuten aina juttuehdotukset ovat tervetulleita.

Toivotan teille kaikille hauskaa kesää ja kannustan antamaan

mahdollisuuden asioille, jotka olette ajatelleet lykätä tulevaisuuteen. Elokuussa

on esimerkiksi kesäpäivät Virossa, ja koska edellisistä on jo viisi vuotta, uutta

tilaisuutta osallistua ei todennäköisesti tule hetkeen!

Päätoimittaja

Iida Hämäläinen



Tuoreemmille ja
käpyisemmille
osakuntalaisille

TUNTUUKO SINUSTAKIN JOSKUS SILTÄ, ETTÄOSAKUNTAELÄMÄNOSA-ALUEET,

painopisteet ja myös ongelmakohdat kiertävät omaa päättymätöntä

tarinaansa? En muista vuotta, jolloin vuksit eivät olisi olleet neuvoston

painopisteenä, Tappajahauella ei olisi ollut kova tervisvuksin nälkä, Kapitulj-

bingo ei olisi kertonut syksyn taittuvan kohti talvea, kuraattoripalstojen jutut

eivät olisi kertoneet innostavista SavOlaisista ja vuodenaikojen vaihteluista tai

aktiivisimpia kävijöitä lukuunottamatta osakuntalaisia ei olisi tarvinnut välillä

puoliksi lahjoa tulemaan osakunnan kokouksiin.

Me osakuntalaiset, kuten muutkin ihmiset, olemme siitä jänniä

otuksia, että erilaisuuksistamme huolimatta olemme vuodesta toiseen

kiinnostuneita melko samoista asioista. Uusien asioiden oppimisesta, itsemme

toteuttamisesta, mukavien ihmisten kanssa olemisesta, juuristamme,

tulevaisuuden haaveistamme – ja ilahduttavan monet myös sääntökoukeroista.

Tänäkään vuonna SavO ei lepää laakereillaan, vaan tekee parempaa osakuntaa.

Olemme esimerkiksi uudistamassa osakunnan sääntöjä ajankohtaisemmiksi,

jotta osakunnan kokousten päätösvaltaisuus ei olisi tulevaisuudessa enää

nykyisen kaltainen ongelma. Tarton vappua ystävyysosakuntiemme luo on

lähdössä viettämään lähihistorian suurin lähes 10-henkinen delegaatio ja myös

Uppsala saa Vårbaliin toukokuun lopussa vieraakseen pitkästä aikaa

SavOlaisia. Olemme lisäksi niin onnellisessa tilanteessa, että syksyn alussa

työnsä aloittavat virkailijat, kuten mm.Vuksimajuri, on valittu jo ennen

toukokuun kokousta (enimmäkseen päätösvallattomissa kokouksissa kylläkin

Q. huom.).

Osakunnan sääntöjen tai ulkosuhteiden parantaminen ei tietenkään

ole millään lailla tuore asia. SavOn ei silti tarvitsekaan keksiä

osakuntatoimintaa vuosi vuodelta uudestaan. Ei myöskään haittaa, vaikka

välillä uusi osakuntasukupolvi luulisi näin tekevänsä. Osakuntien vahvuus on

mielestäni siinä, että ne pysyvät tuoreena joka vuonna – ei traditioistaan

huolimatta, vaan niiden ansiosta. Historiassamme, tapahtumissamme,

hassuissa jutuissamme ja ystävyysosakunnissamme riittää opittavaa koko ajan.

Jos sinusta siis tuntuu siltä ettei tässäkään Q-palstassa ole mitään uutta

Teksti: Annamari Oittinen

Kuva: Tero Matero
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verrattuna niihin, joita on kirjoitettu tietokoneen sijaan kirjoituskoneella

suatat olla oikeassa, mutta se ei ole automaattisesti huono asia.

Hei, juuri Sinä siellä, joka et oikein osaa samaistua kirjoituksen

ensimmäiseen lauseeseen. Olet varmaankin osakuntavuksi tai sitten

esimerkiksi asunnoissamme asuva X:nen vuoden Savolaisen osakunnan jäsen,

joka et vielä syystä tai toisesta ole ehtinyt kiivetä Vinnin rappusia ylös

syksyisiä kirjautumisia lukuunottamatta. SavOlla on pitkät perinteet, mutta

juuri sinun mielipiteesi siitä, mikä osakunnalla on hyvää tai mikä sieltä

puuttuu, on myös tärkeä. Minulla on mielessäni jo muutama idea siitä, miten

voisimme ”tuoda” osakunnan lähemmäksi asuntojemme ihmisiä, mutta

ystävyyden luominen tarvitsee kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Pysythän

siis kuulolla ja tartu ihmeessä jokaiseen kiinnostavaan tilaisuuteen joko vain

tulemalla paikalle tai vaikuttamalla. Olet milloin vain tervetullut Vinnille

tutustumaan siihen, mitä kaikkea osakuntalaisuuden taakse kätkeytyykään.

Rakkain kevätterveisin, Annamari

Vuksilehti ja sen loistava SavO-Suomi-sanakirja jaetaan syksyn alussa

vain osakuntaan juuri liittyneille opiskelijoille. Tässä siis vielä lyhyt

oppimäärä osakuntajargonista siihen vielä vihkiytymättömille, jotta

tämän jutun ymmärtäminen ja ystävystymisemme voisi tapahtua vielä

vaivattomammin:

SavO: SavOlainen osakunta

Vinni: Savolaisen osakunnan koti

Kuraattori: Johtaa osakuntaa

Q: Lyhenne kuraattorista

Vuksi: SavOlainen fuksi

Tervis: SavOn überkiva kesäretki tervahöyry- tai muulla laivalla Savon

vesillä

Tervisvuksi: Terviksen ensikertalainen

Talakkunat: SavOn toisiksi suurimmat juhlat, jotka järjestetään aina

marraskuussa

Kapitulj: Salainen porukka, joka järjestää Talakkunoihin upean Shown

7// Kuraattorj



Toiminnan-
täyteinen
vuosi tiedossa!

OIKEIN LÄMMINTERVEHDYS UUDELTA SENNUSIHTEERILTÄNNE ja koko

seniorihallitukselta! Vuosi on lähtenyt nopeasti käyntiin, ja kesä jo

häämöttääkin edessä. Seniorien 80-vuotisjuhlapäiväksi on varmistunut

29.10.2016, laittakaapa kaikki päivä ylös kalenteriin! Mahtavaa ohjelmaa ja

unohtumaton pyöreiden vuosien juhla ravintola Pianossa tiedossa.

Tulossa on myös toinen odotettu tapahtuma, nimittäin Kesäpäivät

2016! Kesäpäivät järjestettiin viimeksi 5 vuotta sitten Virossa Antero

Nederströmin rahaston pohjalta, ja teemana oli lähentää yhteistyötä SavO:n,

sen senioreiden ja Viron ystävyysjärjestöjemme korp! Indlan ja Estican kanssa.

Tänä vuonna kesäpäivät jatkavat samaan tapaan, ja mukaan toivotaan

roppakaupalla niin vukseja, civiksiä kuin sennujakin!

Kesäpäiviä vietetään tänä vuonna 5.-7.8.2016 Viikinkikylässä, joka

sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Kylä on täynnä

aktiviteettimahdollisuuksia, luonnonkohteita ja autenttista viikinkihenkeä.

Aikataulu on seuraavanlainen:

Pe 5.8 Osallistujat matkustavat paikalle (suomalaisille yhteinen laivamatka),

illalla luvassa rastikiertelyä, saunomista ja vapaamuotoista ohjelmaa.

La 6.8. Aamulla ja iltapäivällä toimintaa työpajoissa (aiheina on mm. kieli,

teatteri ja musiikki), illalla luvassa sitsit.

Su 7.8. Kesäpäivät huipentuvat tilaisuuteen, jossa käydään läpi työpajojen

tuotokset.

Toivottavasti nähdään monen osakuntalaisen ja seniorin kanssa näissä ja

muissa tulevissa tapahtumissa!

Nella Peippo

Teksti: Nella Peippo
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Manne Kosonen
senioreiden
kunniajäseneksi

Savolaisen Osakunnan Seniorit r.y. kutsui vuosikokouksessaan 30.3.2016

yhdistyksen kunniajäseneksi pitkäaikaisen puheenjohtajansa Mauno Kososen.

KUNNIAJÄSENESTÄMÄÄRITELLÄÄNYHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 3 §:SSÄ: "Vuosikokouksessaan yhdistys voi kutsua

kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi".

Manne tuli osakunnan inspehtoriksi vuonna 2000 ja siirtyi senioreiden puheenjohtajaksi pian

inspehtorikautensa jälkeen. Puheenjohtajakaudella hän teki runsaasti uusia avauksia ja oli myötävaikuttamassa

monien aktiivisten senioreiden ja osakuntalaisten innokkuuteen järjestää vilkasta toimintaa. Esimerkkeinä

ovat yhdistyksen läheinen yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa sekä kansainvälisten

asioiden toimikunta, joka on järjestänyt useita retkiä Ruotsiin ja Viroon. Vaikkei Manne vaatimattomana

itselleen kaikkea kunnia ota, niin hänen panoksensa on ollut erityisen ansiokasta kaiken tämän

mahdollistajana ja yhdistävänä tekijänä. Manne toimi puheenjohtajana vuoteen 2014 asti, mutta on myös tänä

vuonna ollut aktiivinen senioriyhdistyksen 80-vuotisjuhlien järjestämisessä. Vuosikokous nosti

kuohuviinimaljat uudelle kunniajäsenelle. Kiitospuheessaan Manne totesi, että kunniajäsenyys kuuluisi meille

kaikille yhteisesti. Hän kiitti 80-vuotistoimikuntaa hyvästä ja hauskasta yhteistyöstä. Yhdistyksen toinen

kunniajäsen on Tapani Laitinen, joka toimi vuosikokouksessa puheenjohtajana.

Kuvassa

Mirja Saari

ja Manne

Kosonen

Teksti ja kuva:

Jukka Parviainen
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HYY-kuulumiset

HEI KAIKKI! VIIME EDUSTAJISTOUUTISISTAONKIN JOAIKAA. Nopeasti kerraten:

Tässä välissä on kaikkien tavallisempien budjettien käsittelyjen ja muiden

perustoimintojen lisäksi valittu edustajistolle uusi erinomaisen pätevä pääsihteeri,

ja seuraavaksi ollaan valitsemassa ylioppilaslehden uutta päätoimittajaa. Varmaan

teidän lukiessanne tätä artikkelia päätoimittaja onkin jo valittu. Ainakin

aikaisempi päätoimittaja on, ehkä työkuvansa mukaisesti, kuohuttanut paljon

tunteita. Saa nähdä ja toivotaan että tulevaisuuden ylioppilaslehden sisältö on

edustajistopäättäjien- ja etenkin suurimman osan meistä kaikista- mieleen.

Edustajistouutisista yksi tärkeimpiä on kuitenkin se, että ensi syksy tuo

tullessaan myös uudet edustajistovaalit. Nyt on jo hyvä hetki alkaa heräillä siihen

tosiasiaan, että pian valitaan niin osakuntien kuin kaikkien opiskelijajärjestöjen ja

useiden opiskelijahyvinvoinnin avainasioidenkin kohtalosta päättävät henkilöt.

Kannattaa jo alkaa pohtia mitä ylioppilaskunnassa pitää tärkeänä. On harvoja

vaaleja joissa omalla äänellä on niin paljon painoarvoa kuin näissä. Lisää tietoa

voi halutessaan käydä pyytämässä esimerkiksi osakuntamme vaalipääliköiltä, eli

Jari Ahoselta tai minulta. Näin hyvissä ajoin sanon jo että oma ääni kannattaa

ehdottomasti käyttää, ja myös muut kannustaa mukaan vaalirientoon.

Matti Ylhäisi

Teksti: Matti Ylhäisi
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Kuraattorin
haastattelu

Savolaisen osakunnan kokous valitsi 2.11.2015 uudeksi

kuraattoriksi Annamari Oittisen. Susj tarjoaa nyt lukijoille

mahdollisuuden tutustua häneen haastattelun muodossa.

ANNAMARI ONKOTOISINANTTOLASTA,MIKKELIN KUPEESTA, ja siten vahvasti

eteläsavolainen. Osakunnalle Annamari tuli vuonna 2008 ylioppilaaksi

valmistumisensa jälkeen, ja kuten monella muullakin, tie osakunnalle kävi

SOLin kautta. Annamari kertoo käyneensä teininä katsomassa siskonsa

laulamista Savolaisen Osakunnan Laulajissa ja päättäneensä, että haluaa

itsekin mukaan. Osakunta tuli SOLin lisäksi tutuksi bileissä ja

osakuntailloissa, ja pian Annamari päätyi ottamaan pieniä ja vähän isompiakin

osakuntavirkoja. Annamari onkin osakunnalla toiminut monessa eri

tehtävässä, kuten neuvoksena, päätoimittajana, kulttuurisihteerinä,

kurinpitolautakunnassa, kunniamerkki- ja palkintolautakunnassa sekä

monessa toimikunnassa. Hän kertoo pitäneensä myös apuisännän ja

musiikkimestarin hommista. Monelle Vinnillä vähemmän pyörineelle

osakuntalaiselle Annamari toimi linkkinä osakuntaan myös asuntola-

asiamiehenä ollessaan.

Annamarin on voinut bongata myös Savolaisen Osakunnan

Soitannollisen Seuran eli SOSSun riveistä. SOSSu-nimellä Xena tunnettu

Annamari soittaa viulua, pianoa ja SOSSussa alttoviulua. Lempinimen

Xenaattori saanut musikaalinen kuraattorimme itse kuvailee pianon ja viulun

lisäksi soittavansa sekä bändisoittimia, kuten rumpuja, bassoa ja kitaraa, että

”joitain pilipalisoittimia”.

Annamari opiskeli teologiaa pääaineenaan yleinen kirkkohistoria ja

valmistui viime keväänä teologian maisteriksi. Kuraattorin hommissa on

monia samoja asioita, jotka kiinnostavat häntä myös työelämässä. Muutaman

kuukauden jälkeen kuraattorin tunnelmia kysyttäessä vastaus on selkeä:

”Kauhean nopeasti on mennyt, ja olen kyllä tykännyt. Tuntuu että olin valmis

tähän ja on ollut tosi mukavaa. Vielä en tietenkään tiedä kaikkea kuraattorina

11// Kuraattorin haastattelu

Teksti: Iida Hämäläinen

Kuvat: Riina Puttonen,

Silja Ojanen, Tuomas

Venäläinen ja Ilona

Koutonen



olemisesta, mutta on ollut hyvä porukka neuvostossa ja muutenkin virkailijoita, joiden

kanssa on saanut tehdä hommia.”Annamari lisää kuraattorin viran olevan sekä aikaa

vievää että todella hauskaa. Hänen mielestään on hyvä, että kuraattorin kausi kestää kaksi

vuotta, jotta opittuja kykyjä pääsee käyttämään vielä oman kautensa aikana.

Annamari sanoo SavOn antaneen hänelle paljon.“Osakunta on antanut uusia

ystäviä ja toisen kodin, josta haluaa pitää huolta oman kodin tavoin. Lisäksi osakunta on

antanut paljon valmiuksia opiskeluun ja työelämään.”Annamarille osakunta on tärkeä

myös itseisarvona, ei vain välillisesti. Osakunta toimii hänen mukaansa savolaisuuden ja

opiskelijaelämän yhdistäjänä, nuorten aikuisten toisena kotina. Annamaria kiinnostavat

osakunnalla myös perinteet ja historia sekä vahva yhdysside eri osakuntasukupolvien

välillä.

Loppuun Annamari toteaa alkukevään olleen todella mukava ja osakuntalaisten

innostuneita hommistaan. Hän sanoo itsekin olevansa innoissaan kuraattorin kaudestaan

ja odottavansa paljon seuraavilta kahdelta vuodelta.

12 Kuraattorin haastattelu //

Kuraattorikauneutta karonkassa

Osakunta on antanut minulle uusia
ystäviä ja toisen kodin, josta haluaa
pitää huolta oman kodin tavoin.



Koska kierrätys on muodissa, päätin kysellä tuoreelta

kuraattoriltamme osittain samoja kysymyksiä, joita

päätoimittaja-Annamari pari vuotta sitten itse kysyi

Karzan eli Katja Kastarisen aloittaessa

kuraattorinkautensa.

Mikä on lempisanasi? Joku semmoinen, joka kuulostaa

hauskalta ja on hauska sanoa yhdistettynä siihen, että

sanan merkitys on mukava. Tykkään sanoista, joissa on

paljon vokaaleja, kuten aava. Siitä tulee mieleen meri ja

järvet.

Mistä sanasta pidät vähiten? Katkera, se on

onomatopoeettinen ja kuulostaa siltä mitä se on, se on

tosi ärsyttävä ja ikävä sana kaikin puolin.

Mikä saa sinut innostumaan? Ihmisten innostuneisuus

ruokkii muiden innostuneisuutta. Jos näkee, että joku

on innostunut, se innostaa myös itseä ja toivottavasti

toimii toisinkin päin. Mainitsinko jo sanan innostunut?

Toisten ihmisten ilo ja ahkeruus osakuntakontekstissa.

Mikä sammuttaa intosi? Flegmaattisuus, se ettei

yhtään edes yritä.

Mitä ääntä rakastat?Ainakin keväällä lintujen laulua,

siitä tulee tosi iloinen ja lämmin fiilis.

Mitä ääntä inhoat? Liittyy myös kevääseen, se ääni

mikä tulee kun sulaneen lumen mukana tullut hiekka ja

sora kirskuu maassa tai bussin lattialla. Mieluummin

kävelen kuin kuuntelen sitä matkan aikana!

Mitä muuta alaa haluaisit kokeilla kuin omaasi?

Olisin voinut opiskella enemmän viestintää, mutta sitä

voi opiskella jälkikäteenkin. Ihan toisena alana

musiikkia olisi hauska opiskella, olen ollut paljon

musiikkiopistoissa ja kuoroissa ja kävin

musiikkilukiota, mutta ajattelin silloin, etten halua

musiikista ammattia.

Mitä pakkaisit kassiin mukaan, jos Tervis kestäisikin

torstain ja sunnuntain välisen yön sijaan kolme

vuotta? Korvatulpat, rahaa ja pankkikortin, jonkun

soittimen, vaikka pienen kitaran jos vaikka kolmessa

vuodessa oppisin soittamaan sitä kunnolla.

Mikä on lempijuomasi? Kylmä vesi, jossa on vähän

jäitä. Toimii myös minkä tahansa holillisen tai

holittoman juoman kaverina!

Mikä on lempisitsilaulusi?Moniin olen välillä

kyllästynyt, mutta monet toisaalta heräävät uudestaan

eloon osakunnalla.“Orressa roikkui” on sellainen, josta

tykkään edelleen joka kerta.

13// Kuraattorin haastattelu

SOSSun vuosijuhlilla
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Mikä on lempijorausbiisisi osakunnan bileiden jatkoilla?Moni

joka sytyttää tanssimaan, esimerkiksi perusspaissarit. Kappaleissa

toimii sekä hölmön hauska että muuten hauska. Monipuolisuus

on osakunnan bileiden jatkoilla hyvä juttu.

Mitkä kappaleet löytyisivät elämäsi soundtrackilta? Klassista

sekä piano- että viulumusiikkia, kuten Chopinia ja Mozartia,

lisäksi jotain tosi noloa, ainakin Tervis-musiikkia kuten Pepe

Willbergin Aamu. Itse kuuntelen kotona herkkää singer-

songwriter-musiikkia, kutenWilliam Fitzsimmons ja First Aid

Kit.

Sana-assosiaatiot

Susj: Lehti

Vinni: Parhaat bailut

RLT: Rakas entinen koti

Urheilu: Silloin tällöin

Skumppa:Hyvää

Ystävyysosakunnat: Rikastuttavia

Inspehtori:Kaukana mutta lähellä

Savolaisuus: Sydämessä

Laulunjohtajana 110.

vuosijuhlissa

Kuraattorin haastattelu //



Hiipivä kukko,

piilotettu kala

VAIKKA KALAKUKKOONKIN KUOPIONVIRALLINEN PERINNERUOKA ja mielletään

nimenomaan savolaiseksi, ei kalakukko, saati kukkoruoat yleensä, ole sen

yksiselitteisemmin savolainen (saati vain kuopiolainen) ruoka kuin piirakat

yksinomaan karjalainen. Siinä missä monen SavOlaisen umpisavolaiset

sukulaiset vääntävät ihan oman näköiset piirakat, kalakukkoakin on tehty

paitsi Karjalassa, myös Kainuussa ja jopa osissa Lappia. Savolaisessa

osakunnassa perinneruoat ovat arvossaan. Syksyllä kokonainen juhla on

omistettu talakkunapuurolle ja tirripaistille (tosin omituinen kaapujengi

ilmaantuu aina häiritsemään syömistä), kun taas näin keväisin Savolaisen

Osakunnan Laulajat järjestää yleensä maaliskuun alkupuoliskolla

Kalakukkokaronkan (ja kuinka ollakaan, myös KKK:ssa näkee vähä-älyistä

kaapuväkeä, vaikka sentään mustakaapuista).

Ainainen vääntö muikun ja ahvenen välillä kalpenee, kun sitä

verrataan kaikkiin muihin kukkotäytteisiin. Etelä-Savossa kukkokala on

yleisesti ottaen muikku, Pohjois-Savossa ahven, mutta Kainuussa avokukko

voidaan tehdä siiasta tai lohesta, ja vielä pohjoisemmassa kukkokalana

käytetään myös kuoretta. Kalan sijaan kukon täytteenä voi olla myös lihaa,

kuten sikaa, nautaa, lammasta tai riistaa, tai jopa utaretta tai keuhkoa.

Kukkoja tehdään myös juureksista, kuten lantusta nauriista, kaalista tai

perunasta, sekä eri viljojen suurimoista. Makeakuorinen mustikkakukko

leivotaan usein vuokaan, mutta muitakin kukkoja valmistetaan myös

patakukkoina. Ainakaan perinteisesti kukon täytteenä ei kuitenkaan ole

käytetty kanaa.

Kukossa kuin kukossa on rukiinen kuori. Kuten ruisleivässäkin,

taikinassa käytetään usein jonkin verran vehnää käsittelyn helpottamiseksi, ja

nykyään kukon pohjalle pannaan usein riisiä kosteutta imemään. Perinteisesti

tähän on tietysti käytetty kotimaista viljaa. Joissain resepteissä kuoreen tulee

myös ohraa. Kalakukossa on yleensä kalan lisäksi myös siankylkeä makua

antamassa. Kainuulainen kalakukko eroaa savolaisesta ja karjalaisesta siinä,

että sitä ei leivota umpeen eikä paisteta tuntikausia tai yön yli mieluiten

jälkilämmössä, vaan lyhyen aikaa kuumemmassa. Tällöin kukon täyte jää

Teksti: Jani Suutarinen
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kuivemmaksi eivätkä kalan ruodot pehmene yhtä paljoa.

Toinen tuttavallisen nahistelun aihe on kukon nautintatapa. Monen

mielestä kukko tulee avata päältä niin, että reiästä pääsee täytteeseen käsiksi.

Tämän jälkeen kuorta leikataan täytteen kanssa syötäväksi sitä mukaan kun

mieli tekee. Tunnettu autoritäärinen lähde, Kalakukon Naatintaohje, puoltaa

tätä metodia, ainakin jos kyseessä on aito [sic.] edesmenneen Hanna Partasen

reseptillä valmistettu ahvenkukko. Toinen suosittu tapa on leikata kukkoa

kuin leipälimppua pitkittäin siivuiksi (kukon halkaiseminen keskeltä on

Helsingin Yliopiston kalakukkotieteiden tiedekunnan mukaan erityisesti

Savonlinnalainen piirre). Myös kukon leikkaamisen suhteen maakunnassa on

havaittavissa etelä-pohjoisjako. Etelämpänä tavataan enemmän siivuttamista ja

Kuopiota lähestyessä kukolta on perinteistä ottaa ensin hattu pois.

Yhteenottojen välttämiseksi Kainuuseen asti jatkaessa kukon hattu onkin

jätetty kokonaan leipomatta. Vastaavasti sisällissodan ehkäisemiseksi

Kalakukkokaronkassa suurin tarjottu kukkoannos on ristiin leikattu neljäsosa.

Siitä sentään on jonkinlainen konsensus, että kukon kanssa kuuluu tarjota

voita.

Mutta miksi lähes mistä vain muusta paitsi kanasta valmistettua

ruokalajia ylipäätään kutsutaan kukoksi? Ilmeisesti nimitys ei liity mitenkään

lintuun vaan on todennäköisesti peräisin samasta juuresta joko kukkaron tai

kukun eli keon kanssa. Eli nimen uskotaan tulevan joko siitä, että taikinakuori

peittää kalan, tai siitä, että kukon malli on kekomainen. Tämä ei kuitenkaan

estä uunissa paistuvaa kukkoa kiekumasta kuoren haljetessa. Viime vuosina

kala on keksitty myös piilottaa entistä paremmin paitsi ruisleipäkerroksen,

myös säilykepurkin sisään. Ainakin Varusteleka markkinoi säilykekukkoa,

mutta toistaiseksi ainoa täytevaihtoehto on lohi.

Niin liukuva ja monimuotoinen kuin kalakukon määritelmä

nykyisellään on, sekin on jouduttu standardoimaan Euroopan unionin

tarpeisiin. EU:n APT- eli Aito Perinteinen Tuote-suojausta nauttiva

kalakukko-ohje listaa taikinaviljoina vehnän, rukiin ja vaihtoehtona ohran,

sekä kaloina paitsi ahvenen ja muikun, myös särjen, kuoreen ja lohen. Ohjeessa

teroitetaan myös, että kukkoa on paistettava ensin lyhyen aikaa kovalla

lämmöllä, sitten ainakin neljä tuntia hiljaa hauduttaen.

Vaikka saatan henkilökohtaisesti siivuttaa muikku- tai

lanttukukkoni, maakuntasihteerin virallinen vastaus kysymykseen ”kuinka

kalakukkoa syödään” on ”niin kauan kuin sitä riittää”.
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Haastattelussa

Ville-Pekka

Susj kävi haastattelemassa Ville-Pekka Vainiota hänen

Virosta ystävyysosakunnilta saamistaan arvoista. Ville-

Pekka sai viime syksynä Korporatsioon Fraternitas Estican

värit eli hänestä tuli vilistlane, mikä vastaa senioria.

Korporatsioon Indla taas valitsi Ville-Pekan harvinaiseen

kunnia-arvoon kavaljeeriksi.

VILLE-PEKKA KERTOO ESTICASSAVÄRIEN SAAMISEN MERKITSEVÄN SITÄ , että hän

on siellä samanlainen rivijäsen kuin virolaisetkin.“Maksan sinne jäsenmaksua

kuten muutkin, ja minulla on äänioikeus kahdesti vuodessa kommerssien

aikaan järjestettävissä senioreiden kokouksissa. Savolaisen osakunnan

miesjäsenet ovat oikeastaan ainoita, jotka voidaan ottaa sinne niin sanotusti

kaksoisjäseniksi, sillä muiden Estican ystävyysjärjestöjen välillä on erilainen

korporaatioiden ystävyyssopimus. Ja normaalisti jos haluaa liittyä Esticaan

pitää olla virolaisia sukujuuria.”

Kavaljeerin arvo Indlassa on myös todella harvinainen. Ennen Ville-

Pekkaa viimeksi vuonna 1992 SavOn jäseniä on valittu kavaljeereiksi, ja Indan

edellisestä nimityksestäkin on jo kuusi vuotta. Kavaljeerin arvo voidaan antaa

miehille, jotka ovat pitkään olleet kiinnostuneita Indlan toiminnasta ja siinä

mukana, joilla on jotain ansioita tai jotka ovat muuten jääneet indlalaisten

mieleen. Ville-Pekka kertoo saaneensa Indlasta kutsukirjeen, jossa lueteltiin

perusteluja hänen kavaljeeriksi valitsemiselleen. Syitä valintaan oli esimerkiksi

viron kielen taito ja kiinnostus Viroa kohtaan, sekä aktiivinen yhteydenpito

Indlaan päin.“Indlan säännöissä kerrotaan kavaljeerin oikeuksista ja

velvollisuuksista. Saan esimerkiksi osallistua kokouksia ja sisarjuhlaa lukuun

ottamatta kaikkiin Indlan tapahtumiin, ja pääsen aina Indlan konventtiin.

Lisäksi minulla on oikeus tuoda Indlaan ja indlalaisille kukkia, ylistää heitä

puheissa ja lauluissa sekä saattaa jäseniä kotiin.”

Ville-Pekan kiinnostus Viroa kohtaan lähti liikkeelle vuonna 2011

pidetyistä kesäpäivistä. Sitä ennen Ville-Pekka oli toki tavannut virolaisia

Kuva: VSO
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vieraita osakunnan juhlissa, mutta ei muuten osallistunut yhteisiin

tapahtumiin.“Kun kesäpäivät tuli, ajattelin että nyt tai ei koskaan, sillä olin jo

valmistunut ja mietin jääväni osakuntatoiminnasta (mutta enpä näköjään ole

malttanut jäädä). Lähdin siis kesäpäiville jotta saisin tutustua virolaisiin

vähän enemmän, ja kiinnostuin. Toinen merkittävä juttu oli 2013 tehty

osakunnan ja senioreiden kartanokierros Viroon. Silloin oli sopivasti

Fraternitas Estican kevätkommerssi matkan jälkeisenä viikonloppuna, ja

päätin jäädä sinne Tarttoon matkan jälkeen. Siellä oli niin ystävällinen

vastaanotto että se lisäsi kiinnostustani ystävyystoimintaa kohtaan.”Ville-

Pekka kiinnostui kesäpäivien työpajassa myös viron kielestä, ja on nyt

opiskellut kieltä kolmisen vuotta.“Kesäpäivien aikaan Viro näytti

kiinnostavalta bussin ikkunan läpi katseltuna, ja mietin mitä sanat -

esimerkiksi raamatukogu - tarkoittavat (raamatukogu on siis kirjasto). Sen

jälkeen olen käynyt Virossa yli kymmenen kertaa, välillä melkein kerran

kuukaudessa”.

Kysyttäessä mikä on ollut paras kokemus Ville -Pekka vastaa värien

saaminen.“Esticassa minut otettiin toukokuussa 2015 lihtvilistaseksi eli

‘kevytsenioriksi’ ja seuraavana syksynä kommerssissa sain värit, mikä oli

yllätys, koska yleensä siihen menee vuosi. Ilmeisesti siellä katsottiin että olen

tarpeeksi kiinnostunut toiminnasta ja oppinut säännöt. En uskonut että olisin

saanut värit niin nopeasti, se oli hieno juttu. Toinen oli tietysti kavaljeerin

arvon saaminen Indlalta. Syyskommerssissa 2015 oli yhtenä osana juhlaa

minun kavaljeeriksi ottamiseni, ja luin siellä itse kavaljeerin valan.”

Tulevaisuudessa Ville-Pekka odottaa erityisesti vappua Tartossa sekä vuoden

päästä olevia Fraternitas Estican 110-vuotisjuhlia.

Virolaisissa korporaatioissa on Ville-Pekan mukaan hyvä

yhteisöllisyys. Osaltaan siihen vaikuttaa akateemisen perheen käsite.

“Jokaisella fuksilla on akateeminen isä ja äiti. Isä opastaa korporaation tavoille

ja äiti valvoo kauempaa miten koeaika menee. Perheet kasvavat uusien

jäsenten myötä, mikä tuo yhteisöllisyyttä. Lisäksi korporaatioon samaan

aikaan tulevat muodostavat coetusen (lausutaan ‘tsöötus’), jolla on omat

lempilaulut ja joka pitää yhteyttä.“ Ville-Pekan mielestä samanlainen

yhteisöllisyys meillä SavOssakin vuksien välillä saattaisi lisätä osakuntaan

sitoutumista.

Lopputerveisiksi Ville-Pekka kehottaa: “Virossa kannattaa käydä,

esimerkiksi Tartto on kiinnostava, yliopiston ympärille rakentunut kaupunki.

Ainakin kerran osakunta-aikana kannattaa käydä tutustumassa

korporaatioihin. Ja kesäpäiville kannattaa osallistua.”
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Kasvantaviärät

leuvat kuvina

19// Kasvantaviärät leuvat

Sanonta:MuikutovatmänneetKerimäelleripille.

Kuva: Oskari

Wäänänen



VOI HYVÄLLÄ SYYLLÄ SANOA, että SavOn nykyinen

virkeä ulkomaansuhteiden hoito sai uutta pontta

Aegviidusta vuonna 2011.Muutamaa vuotta aiemmin

edesmenneenAntero Nederströmin rahastosta oli

saatu Viron-suhteiden hoitoon rahoja, ja niille piti

keksiä kohde. Niinpä SavOn seniorit ja uusi

kansainvälisten asioiden toimikunta aktivoituivat

järjestämään kesäpäivät ystävyysjärjestöjemme Indlan ja

Estican kanssa, hanke joka nyt on tarkoitus toistaa.

Kesäpäivien keskeinen innovaatio oli yhteinen

puuhastelu erilaisissa työpajoissa. Toiminnallinen

ohjelma olikin järjestäjiltä kuningasajatus, niin paljon

konkreettista pureksittavaa työpajoista jäi käteen muun

perinteisemmän bilettämisen lisäksi. Tapahtuman

onnistuneisuuteen vaikutti myös se, että mukana oli

SavOlaisia vuksista vaariin.

Aegviidussa majoituimme neuvostohenkiseen

mutta aurinkoiseen leirikeskukseen. Paikkakunta oli

alle tuhannen asukkaan kylänen Tallinnasta itään, mikä

takasi sen, että tienoo oli hyvin rauhaisaa, mutta

toisaalta sen, että saimme huolehtia ohjelmasta omin

voimin. Onneksi se oli tarkoituskin.

Kesäpäivien työpajat oli vuonna 2011 jaettu

teemoittain kieleen, historiaan, teatteriin ja musiikkiin,

ja kuhunkin osallistui väkeä kaikista järjestöistä.

Tervetullutta haastetta toi se, että viikonlopun tulokset

tuli esitellä muodossa tai toisessa koko muulle joukolle.

Niinpä esimerkiksi kokonaan ilman englantia pärjännyt

kielipaja esitti sketsin virolaissuomalaisista kielellisistä

väärinkäsityksistä ja teatterilaiset hauskuttivat Viron ja

Suomen historiasta kertovalla näytelmällä. Ainoat

vuorosanat, jotka siitä muistan, ovat ”Kekkonen,

Kekkonen, Kekkonen”. Loppu taisikin olla esitetty

pantomiimina?

Itse toimin musiikkiryhmän toisena vetäjänä,

ensimmäisen vuoden osakuntalaisena ja lähes

totaalisena tomppelina. Kaoottisista lähtökohdista

huolimatta saimme vetäjäparin ja iloisen ryhmän kanssa

myös paljon aikaan kansanmusiikkilevyjen, virolaisten

reikilaulujen, kansansoitinten ja kuoronuottien avulla.

Muun tavarakasan päällä kuljetin Viroon jopa isoisän

jouhikon – soitinparka kylläkin jäi kuriositeetiksi yhtä

kansantanssisessiota lukuun ottamatta. Oma

tähtihetkemme koitti illallisella, kun saimme esitellä

työpajamme tuotoksia, ja sanomattakin on selvää, että

suurimman suosion saavuttiKadri Viderin esittämä

savolainen Ievan polkka. Erityisen hauskaa oli saada

pajaan myös pari SavO-senioria, kuten kunnianarvoisa

kahdeksankymppinenAntti Lappalainen.

Aegviidu oli muuten keväällä otsikoissa

aloitettuaan ystävyysseurakuntansa Ylivieskan

kirkkopaloa avustavan keräyksen. Yhteydet jatkuvat siis

hyvässä hengessä.

Heini Arjava

Virossa viisi vuotta sitten

Heini Arjava kertoo Aegviidussa vuonna 2011 pidetyistä kesäpäivistä.
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SavO sekä ystävyysjärjestömme Estica ja Indla viettävät kaikkien aikojen 2. Kesäpäiviä viikinkikylässä

Virossa 5.-7. elokuuta. Luvassa on ainakin virolaisia ja savolaisia ystäviä, saunomista, palju,

viikinkiolympialaiset sekä spektaakkelimaiset sitsit.

Kesäpäivillä järjestetään lisäksi hauskoja työpajoja. Vaihtoehtoina ovat teatteri/improvisaatio,musiikki,

käsityöt, suomi-viro-kielikylpy ja retkeily. Olitpa sitten vuksi, civis tai sennu, ilmoittaudu mukaan

pikimmiten äläkä jää Suomenlahden rannalle ruikuttamaan! Paikkoja on nimittäin vain rajoitetusti.

Elokuussa nähdään!

Terveisin Kesäpäivätoimikunta

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet

savolainenosakunta.fi/?q=kesapaivat2016

Facebook-tapahtuma "Suvepäevad/Kesäpäivät 2016"

Kesäpäiväkoordinaattori Riikka Ruuth

riikka.ruuth@gmail.com

puh. 0400 475 203

tere tulemast kesäpäiville!
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Osakunnan
tapahtumia

Koska kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, saatte tällä kertaa muistella alkuvuoden

tapahtumia kuvallisen aineiston kanssa.

Perjantaina 19.2 oli

vuosijuhlaetkot eli KV-sitsit.

23. tammikuuta pidettiin Vinnillä kuraattorin- ja virkailijoidenvaihtokaronkka, jossa

edellinen kuraattori Katja luovutti kuraattorinkäädyn Annamarille. Juhlassa myös

vihittiin kevään isäntä ja emäntä virkoihinsa.

Aukeaman kuvat: Ilona

Koutonen, Tuomas

Venäläinen, Vesa

Kyyrönen, Riina

Puttonen ja Silja Ojanen
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Savolaisen osakunnan 111.

vuosijuhlia vietettiin hotelli

Presidentissä 20. helmikuuta.

Sunnuntaina seurasi tuttuun

tapaan sillisaamiainen Vinnillä.
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Lauantaina 16.4 juhlistettiin SOSSun 11. vuosijuhlia.
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Aivolaava

Aivolaavassa 22. helmikuuta kuultiin jälleen monia kiinnostavia esityksiä. Jari

Ahonen aloitti illan kertomalla postbiologisesta älystä, eli siitä kuinka

keinoäly on ylittämässä ihmisen älykkyyden, ja miten sitä voidaan hyödyntää

esimerkiksi aivosairauksien hoidossa. Johanna Salkusen aihe “Harry Potter,

saatanan lähettiläs vai ei?” pohti johtaako kirjasarjan positiivinen näkemys

taikuudesta okkultismiin ja saatananpalvontaan, vai puolustaako sarja

sittenkin kristillisiä arvoja.Heini Arjava esitteli kielen evoluution

kymmenessä kalvossa ja kertoi, että kielen alkuhistorian ja syntyperän

selvittämisestä on monia eri mielipiteitä, ja todisteiden esittäminen teorioille

on vaikeaa. Sakari Väkevä kertoi kivinäytteiden suunnatusta näytteenotosta

ja (magneettisen) etelänavan sijainnista. Kiviin tallentuneiden

magnetoitumien avulla siis voidaan selvittää, missä suunnassa magneettikenttä

oli niiden syntyhetkellä.Ville Lovikka esitti kemistin huomioita tiskaamisesta

ja veden laadusta. Kemistin näkökulmasta vesijohtovesi on hyvin likaista,

joten astioiden puhdistaminen vaatisi niiden huuhtelemisen pois

huuhteluvedestä Loppupäätelmänä tiskejä ei kannata tiskata, koska ne eivät

siitä puhdistu. Jaakko Hannikaisen aihe oli maailmanloppu ja miten se

koskettaa sinua. Synkeä tulevaisuudennäkymä on, että sadan vuoden päästä

ihmiskunta on kuollut Artificial Super Intelligencen eli tekoälyn kehityttyä yli

ihmisen älykkyystason. LopuksiVille-Pekka Vainio kertoi virolaisista

korporaatioista, tarkemmin sanottuna akateemisen perheen käsitteestä ja

fuksien velvollisuuksista.

25// Osakunnan tapahtumia



Vuosijuhlassa jaetut

tunnustukset

Ansiomerkki

Heini Arjava
Silja Ojanen
Riina Puttonen

Harrastusmerkki

Jani Suutarinen
Johanna Salkunen
Riku Salpakari
Anna-Maria Dumell
Jari Ahonen

Savolaisen osakunnan nauhan saivat seuraavat muiden osakuntien

jäsenet:

Minna Vierikko (EPO)
Antti Räty (KO)

Eero Hämäläisen rahaston stipendi

Olli Kasurinen

Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon

Silja Ojanen
Elina Kuosmanen

Yleinen opintoavustus

Tuomas Venäläinen
Susanna Rantakylä
Minna Pajunen

Vuksistipendi

Matti Räty
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18.1. OYV:n ylimääräinen kokous

19.1. Eero Hämäläisen rahastonhoitokunnan

kokous

20.1. Emännän koulutus

23.1. Kuraattorin- ja

virkailijoidenvaihtokaronkka

25.1. Lautapeliosakuntailta

25.1. Seniorihallituksen kokous

30.1. Savolaisseurojen muikkujuhla

30.1. SOSSun siivoustalkoot

1.2. Momentin osakuntailta

4.2 Kunniamerkki- ja palkintolautakunnan

kokous

6.2. Vuksipäivälliset

7.2 Amiraalin koulutus

8.2 Osakunnan kokous

10.2. KV-toimikunnan kokous

12.-13.2. SOSSun talvipäivät
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19.2. KV-sitsit ja vuosijuhlaetkoklubi
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29.2. Osakunnan kokous

1.3. SOL:n johtajahaastattelut osa 1

7.3. SOL:n johtajahaastattelut osa 2

7.3. Väliviikon osakuntailta

12.3. Kalakukkokaronkka

15.3. SOL:n johtajahaastattelut osa 3

15.3. HYYn virityspäivä

18.3. Saunailta RLT:llä

21.3. HYY-osakuntailta ja OYV:n

yhdistyksen kokous

23.3. Helsingin yliopiston vuosipäiväjuhla

24.3. Kuraattoritapaaminen

30.3. Sennujen vuosikokous
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2.4. SOL 60 v harjoitteli Vinnillä

3.4. Asuntolatoimikunnan kokous

6.4. Fuksiseikkailuinfo

7.4. SOL:n koejohto

8.4. OYV:n osakuntasuunnistus

8.4. Osakuntalaisen Unionin Casino

Royal- bileet

9.-10.4. SOSSun treenileiri

11.4. Historioitsijan osakuntailta

11.4. SavO-VSO-yhteistyöelimen kokous

13.4. Nuorseniorikaljat Kaislassa

16.4. SOSSun 16. vuosijuhla

17.4. SOSSun sillis

18.4. Viliminkippeiden osakuntailta

18.4. Savolaisten ylioppilaiden säätiön

valtuuskunnan kokous

20.4. OYV:n rekryilta

25.4. SOSSun osakuntailta

29.4.-1.5. Vappumatka Tarttoon

1.5. Vappu ja vappusillis

2.5. Osakunnan kokous

6.5. SavO-VSO-yhteissitsit

9.5. KoKaKeKen osakuntailta

10.5. SOSSu ry:n Ruotsiinlähtökeikka

10.5. Osakuntalaisen Unionin

viestintäseminaari

12.–15.5. Stork

13.5. Floran päivä

13.–15.5. Fraternitas Estican kommerssi

19.5. SOL:n kevätkonsertti

21.5. Dzintran kommerssi

23.5. Osakunnan kevätjuhla

23.5. Rehtoripäivälliset

24.5. SOSSu ry:n konsertti

27.5. SOSSu ry:n konsertti

26.–29.5. Valtiotieteellisen tiedekunnan

promootio

11.6. Kesäsitsit

1.-3.7. Yhteisosakuntalainen viikonloppu

HO:n mökillä

7.–10.7. Utopia-Tervis

5-7.8 Kesäpäivät

Kevään virkailijavalinnat

Amiraali: Anna-Maria Dumell

Syksyn isäntä:Tuomas Venäläinen

Syksyn emäntä: Jaakko Hannikainen

Talakkunamestarit: Jani Suutarinen ja Sakari Väkevä

Vuksimajuri: Nella Peippo

Opintosihteeri: Susanna Rantakylä



Juorupalsta

Osakunta on tunnetusti yhdistävä tekijä monella tapaa. Tällä kertaa

pikkulinnut ovat kertoilleet monenlaisesta lähentymisestä osakuntalaisten

välillä.

Lähteet kertovat esimerkiksi Säkkituolipaijailutoimistosta. Aika monien

vinnibileiden jatkoilla ja silliksillä on ollut tuttu näky että eräs herra ja

muutama neito ovat kasautuneet paijailuhetkeen eestiläisiltä saadulle

säkkituolille. Kyseinen jättityyny on tiedettävästi lähentänyt kauniisti

muidenkin ossuuskuntalaisten välejä.

Sujen lähteen mukaan SOSSun x-viulisti ja eräs suenpentu seurustelevat.

Hämmentynyt lähteemme kertoo instagramin yhteiskuvan Mikkelistä

paljastaneen asian.

Ville ja Riina viettivät häitään aprillipäivänä. Susj lähettää lämpimät onnittelut

nuorelleparille!

Entinen kuraattori Kartzakin on nyt rengastettu! Susj onnittelee Katjaa ja

Kimmoa kihlautumisesta.

Mutta mikä onkaan sauha? Ja onko syytä kaivaa rangaistusluettelo esiin, kun

kelta-mustat värit nähtiin paljasta ihoa vasten? Ennen kuin kukaan ennättää

kauhistua enempää, paljastettakoon että kyseessä on uuden Q:n osakunnan

saunaillassa lanseeraama saunanauha, jonka käyttö on sallittua vain

saunottaessa tai muutoin saunan yhteydessä. Saunaillassa myös todettiin että

kallavesj-simulaattoriin mahtuu hyvin kymmenenkin osakuntalaista

kerrallaan.

SOSSun STORK- matkalla sattui ja tapahtui taas kaikenlaista. Esimerkiksi

erään takapuolen saama arvosana herätti risteäviä mielipiteitä. Matkan aikana

perustettiin myös höpötäntäkerho.

28 Juorupalsta //
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STORK- päiväkirja

Päätoimittaja pääsi SOSSun mukaan STORKiin, eli

opiskelijaorkesterifestivaaliin Uppsalaan tanssimaan.

12.5

Matka alkoi torstaina iltapäivällä. Näin ensikertalaisena vähän

jännitti mitä on tulossa, sillä kuulemma viimeksi kela joutuin

esimerkiksi tanssimaan piimässä (Kela on siis SOSSun

tanssiryhmä). Matkustimme ensin bussilla Turkuun ja sieltä

laivalla Tukholmaan. Laivan buffetit ovat petollisia, jälleen

kerran tuli syötyä ihan liikaa. Jonkusen tunnin sulattelun

jälkeen jaksoi sentään taas tanssia. Loppuilta menikin sitten

laivan diskossa joraamalla.

13.5

Aamuvarhaisella Tukholmaan saavuttaessa olotila oli selvästi hiukan väsynyt,

mutta poimittuamme mukaan Axelbandetin sekä volyymi että tunnelma

nousivat taas festaritasolle. Aamiainen mäkkärissä ei ole varmaan koskaan

maistunut yhtä hyvältä, vaikka aamiaismenu herättikin ihmetystä (siis mistä

lähtien mäkkäristä on saanut kaurapuuroa?). Päivää vietettiin kylpylässä

ajelehtimalla virran mukana ja taistelemalla kellukkeista. Osa porukasta ehti

päivän aikana myös pitää Pizza Hut-sitsit. Iltapäivällä pääsimme

majoittumaan Celsiusskolanille muiden orkesterien sekaan. Perjantaina oli

myös ensimmäinen keikkamme, ja ainakin tämän STORK- ensikertalaisen

festaritunnelma huumasi täysin. Sekä orkesteri että tanssiryhmä saivat paljon

kehuja, mikä lämmitti mieltä. Itse jouduin kömpimään makuupussiin jo

puoliltaöin, mutta bileet taatusti jatkuivat pitkään.

Teksti: Iida Hämäläinen

Kuvat: Nella Peippo ( paitsi

ryhmäkuva jonka ottaja jäi

tuntemattomaksi)
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14.5

Lauantaina pääsimme näkemään enemmän Uppsalaa, joka oli mielestäni oikein nätti kaupunki. Ensimmäinen keikka oli

torilla, jossa kylmästä ilmasta huolimatta oli hauskaa esiintyä. Keikan jälkeen orkesteri hajaantui syömään ja ostoksille sekä

seuraamaan orkesterikulkuetta. Pidimme myös pienet sitsit joenvarren portailla. Kultis esitteli kelalle Ofvandahlsin kuuluisan

kahvilan ja kertoi elämänohjeita. Nallen tavoite puhua ruotsia ainakin viisi kertaa täyttyi myös nopeasti. Päädyimme käymään

Underbarissa, jossa oli meneillään tikanheittokisa. Hassua kyllä paikalla oli myös suomalaissyntyinen nainen, joka ilahtui

mahdollisuudesta puhua suomea kanssamme.Täällä törmää usein suomalaisiin! Illallisen jälkeen pääsimme taas esiintymään

kahdessa eri paikassa osakunnilla. Jälkimmäisellä keikalla oli niin runsaasti yleisöä, että tanssiminen kävi vähän hankalaksi.

Menoa se ei kuitenkaan haitannut! Jäin Nallen ja Kultiksen kanssa seuraamaan muita esityksiä, ja palasimme majoituskoululle

tapahtuman loputtua kahden aikaan, kun järjestyksenvalvojat alkoivat hienovaraisesti hiostaa kaikkia pois paikalta. Väsymys

voitti kohdallani taas kerran, joten bussibileet jäivät näkemättä. Ainakin kuuleman mukaan hauskaa oli.

15.5

Sunnuntaina pistimme kamppeet kasaan ja suuntasimme Parksnäckanille

puistokeikalle. Koska SOSSu oli ensimmäisenä esiintymisvuorossa ja sää

oli aika hyytävä, yleisöä oli harmittavan vähän. Keikan jälkeen

katselimme muita esityksiä ja hengailimme puistossa, missä pidettiin

myös tähtiritarikisa. Lopulta pakkauduimme jälleen bussiin ja

suuntasimme kohti Tukholmaa. Haisevan olotilan parantaminen

lämpimässä suihkussa tuntui taivaalliselta. Tuulinen sää keinutti laivaa

aika tavalla, mutta muutoin laivamatka sujui hyvin.

16.5

Maanantaina oli taas kerran herättävä aikaisin ja

selvittävä bussiin. Paluumatkalla oli selvästi hiljaisempaa

kuin menomatkalla. Perillä Helsingissä purimme tavarat

ja siivosimme bussin tehokkaasti, jonka jälkeen väsyneet

mutta onnelliset soittajat ja tanssijat pääsivät lähtemään

kotiin (tai töihin muutaman epäonnisemman

tapauksessa).

STORK oli mahtava kokemus, ja aion todellakin lähteä uudestaan mukaan. Iso kiitos Sunnylle matkan

järjestelystä, Sepolle bussin ajamisesta ja koko SOSSulle ihanasta matkasta!

Rakkain terveisin YsiYsi

STORK- päiväkirja //






