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Arvoisat savOlaiset!

TALVI ON JO SAAPUNUT, JA NIINVANHATKUIN UUDEMMATKIN OSAKUNTALAISET

ovat taas palanneet opintojen pariin. Vaikka keväästä yleensä puhutaan uuden alkuna, on

opiskelijoille syksy ja alkutalvi sitä vielä enemmän; uusi kaupunki, uusi opiskelupaikka,

uudet kaverit. Opinnoissaan jo pidemmälle päässeellekin syksy tuo mukanaan vähintään

uudet kurssit. Lisäksi syksy tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Tämän lehden ilmestyessä

osakunnan virkailijat on jo valittu ja monta tapahtumaa mennyt, mutta mukaan ehtii

hyvin vielä talvellakin.

Osakunnan vuksisato on tänä vuonna vaikuttanut olevan runsas, ja syksyn

tapahtumissa on käynyt paljon vukseja. Tämä on näin kiiviksen näkökulmasta

erinomaista, sillä osakuntaan tarvitaan uusia ihmisiä ja uutta innostusta vanhempien

osakuntalaisten siirtyessä pikkuhiljaa sennuiksi. On vähän hassua ajatella, että aloitan

itsekin jo neljännen vuoden osakunnalla. Tuntuu kuin vasta viime syksynä olisin itse

liittynyt osakuntaan ja kiivennyt Vinnin portaat ensimmäistä kertaa. Kuitenkin tässä

vaiheessa alan itse olla se, joka kyselee uusilta opiskelijoilta mitä he pitävät Helsingistä, ja

kuinka opiskelu on alkanut sujua. Ehkä tämä kertoo jotain siitä miten mukavaa

osakunnalla on ollut, kun aikakin kuluu niin nopeasti!

Osakunta on muutakin kuin sitsejä (vaikka niitäkin riittää). Tästä lehdestä löytyy

juttu sekä joka kesä järjestettävästä Tervahöyryristeilystä että nyt toisen kerran

järjestetyistä kesäpäivistä. Tulossa olevista tapahtumista erityisesti itsenäisyyspäivän juhla

ja soihtukulkue ovat osallistumisen arvoisia, ja vuoden vaihduttua seuraavaan on tiedossa

myös osakunnan vuosijuhlat. Täsä lehdessä on myös harvinaislaatuisena herkkuna Heini

Arjavan Uuden sota- novelli, jonka lukemista suosittelen lämpimästi kaikille!

Loppuun haluan todeta päätoimittajan homman olleen yksi hauskimmista

osakuntaviroista tähän asti. Nyt luovutan kuitenkin Sujen hyvillä mielin Laura Takkusen

vastuulle seuraavaksi vuodeksi. Ihan kokonaan en Sutta jätä, vaan jatkan vielä taiton

parissa (jos joku lukijoista tuntee kiinnostusta taittoa kohtaan, minulta saa tulla

kyselemään siitäkin hommasta). Onnea kaikille uusille virkailijoille, ja mahtavaa talven

alkua kaikille muillekin osakuntalaisille!

Iida Hämäläinen

Piätoimittaja 2016

Teksti: Iida Hämäläinen

Kuva: Nella Peippo

Päätoimittajalta //
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OSAKUNNISSA LÄHES JOKAVUOSI ON SUURTA JUHLAA. Vuonna 2015 Savolainen ja

Karjalainen Osakunta juhlivat 110-vuotis erobileitä näyttävästi Vanhalla

Ylioppilastalolla. Tänä vuonna iki-ihana Savo-kaipuusta kertova Kallavesj-kappale

täyttää 100 vuotta ja Talakkunajuhlat pääsivät 130 vuoden ikään. Lokakuussa taasen

juhlimme Savolaisen Osakunnan seniorit r.y:n 80-vuotista taipaletta railakkaasti

ravintola Pianossa.

Partyfiilis ei suinkaan lopu tähän. Ensi vuoden Suomi 100 -juhlallisuudet tulevat

koskettamaan myös osakuntia eri tavoin. Lisäksi vuonna 2017 myös

ystävyysosakuntamme Fraternitas Estica täyttää 110 vuotta ja aina yhtä nuorekas

kuoromme SOL 85 vee. Lisäksi Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry. tulee 50 vuoden ikään

– se on ollut olemassa puolet siitä ajasta, jonka Suomi on ollut itsenäinen.

Mikä lista! Ja nämä kaekki vain muutamia mainitakseni.

Tasavuotiskemmakoita on niin erilaisia, ettei yksi osakuntasukupolvi saati sitten

osakuntalaitos juhlimiseen onneksi väsähdä. Toisin voi välillä olla juhlakauden keskellä

olevilla kuraattoreilla.

Kuraattorin viikonloput, ja välillä arki-illatkin, ovat usein täynnä juhlia, edustusta ja

jatkoja. Yhteisosakuntalaisuus ja yhdessä juhliminen ovat yksiä lempiasioistani, mutta

kaikkiin rientoihin ei voi eikä onneksi tarvitse ehtiä.

Inspiroivat osakuntalaiset ja loppuun saadut projektit tekevät kuraattorin arjesta

välillä aikamoista juhlaa myöskin. Välillä hassuttelu tavallisessa maanantai-illassa

Vinnillä tuntuukin paremmalta, kuin sonnustautuminen jälleen kerran iltapukuun ja

juhlasukkiksiin.

Juhlallista arkea ja
bombastista juhlaa

// Kuraattorj

Teksti: Annamari Oittinen
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Ei se osakuntalaisen arkikaan aina juhlallista ole. Ai kappas,

kalustoa rikkoutuu, putkirikon takia vettä ei voikaan käyttää, joku on

jättänyt taas tiskit pöydälle ja portaiden kiipeäminen Helsingin laelle

väsyttää. Onneksi Savolaisen osakunnan ihmiset, nuo Kallaveen

hoilaajat, saavat kaamoksesta väsähtäneen immeisen aina hyvälle

tuulelle ja tuovat iloa elämään.

Osakuntalainen arki ei ole nimensä mukaisesti arkista vaan iloista,

välitöntä ja yhteisöllistä. Tänä syksynä on voinut nähdä, että sen ovat

huomanneet myös useat uudet vuksit! Talakkunat, vuosijuhlat ja

muut ovat tapa kiittää itseämme hyvästä arjesta, esimerkiksi siitä

tiskaamisesta. Usein sanotaan, että juhlien ja viikonloppujen ansiosta

voi arki tuntua paremmalta, arkisen pakertamisen arvoiselta. Juhlia ja

arkea molempia tarvitaan, mutta molemmat ovat niin SavOlla kuin

muuallakin arvokkaita ihan itsessään.

Annamari Oittinen

Kuraattori

Osakuntalainen arki ei ole
nimensä mukaisesti arkista vaan
iloista, välitöntä ja yhteisöllistä.

»
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Seniorisihteerin
palsta

Teksti: Nella Peippo

// Sennusihteerin palsta

Heipparallaa, ystävät!

TAJUSINVINNILLÄVIIMEKSI VIERAILLESSANI, että ensi vuoden virkailijavalinnat

lähestyvät, ja kohta on myös aika valita uusi seniorisihteeri paikalleni. On ollut antoisaa

toimia osakunnan ja seniorien viestielimenä, vaikkei meillä kovin montaa kokousta ole

vuoden aikana ehtinyt ollakaan. Olen päässyt virassa kurkistamaan, mitä kaikkea

Savolaisen osakunnan seniorit vuoden aikana puuhastelevatkaan ja miten seniorihallitus

toimii. Siispä: jos juuri sinua kiinnostaa hauska virka, johon kuuluu yhteistyö mahtavien

aiempien osakuntalaisten kanssa, suosittelen joskus hakemaan SavO:n seniorisihteeriksi!

Seniorien lukuvuosi on näyttänyt iloisen aktiiviselta ja odotettu 80-vuotisjuhla onkin

jo takana! Valitettavasti en itse päässyt ravintola Pianoon juhlistamaan tätä merkkivuotta,

mutta pidin Vinnillä vukseille ja muille vukseiksi itsensä tunteville ( jotka eivät jostain

syystä vuosijuhliin kerenneet) etkohengailut Vinnillä ennen jatkoja. Jatkotkin menivät

railakkaasti ja vujukansaa riitti! Onneksi olkoon SavOn seniorit 80 vuotta! Talakkunoeta

ootellessa..!

Hyvää joulunodotusta kaikille,

Nella Peippo,

Sennusihteeri 2016
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TOIMINNANJOHTAJUUSKAUTENI VIIMEINEN SUSJ-KOLUMNI TARJOAAHYVÄN

tilaisuuden tarkastella osakunnan tilaa. Menneiden muistelemisen sijasta lähestyn

aihetta tulevaisuuden näkymien kautta. Luvassa on jatkossakin varmasti mahtavaa

toimintaa ja unohtumattomia tapahtumia! Järjestömme pitkä kokemus toimii takuuna

laadusta, ja toimijoiden kausittainen vaihtuminen pitää huolen myös tapahtuman

järjestäjien innon säilymisestä. Perustoiminnan laadun ollessa turvattu, onkin ehkä

kiinnostavampaa keskittyä osakunnan muiden tehtävien pohtimiseen.

Osakunnan tarkoituksen pohtimiseen on käytetty ennenkin paljon palstatilaa, eikä

minulla ole keskusteluun sinänsä lisättävää. Kannustaisin kuitenkin osakunnan

toimijoita säännöllisesti miettimään järjestön tapojen ja käytäntöjen

tarkoituksenmukaisuutta. Kirjoitushetkellä ratkaisuhetkillä oleva sääntömuutosprosessi

on viimeisen puolentoista vuoden ajan tarjonnut foorumin tälle pohdinnalle, mutta

prosessin valmistuminen ei toki tarkoita, että osakunta olisi valmis. Osakunnan

kaltainen organisaatio elää muutoksesta, ja on mielestäni ainoastaan hyvä asia, että

jokainen osakuntapolvi omalla tavallaan keksii osakunnan uudestaan vastamaan

kulloisenkin opiskelijasukupolven tarpeita ja mieltymyksiä. Paljon puhutut perinteet

luovat puitteet joiden pohjalle toiminta voi tukeutua, mutta vaikka tietyt rituaalit

toistuvat osakuntakalenterissa vuosittain samankaltaisessa muodossa ei mitään

toimintaa toisteta vain, koska niin on tehty ennenkin.

Ennen kun päästän kolumnin karkaamaan täysin sivuraiteille osakunnan

tulevaisuuden käsittelystä, palaan takaisin osakunnan tarkoitukseen. Osakunnan

lakisääteinen tehtävä on ”tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää

heidän sosiaalisia olojaan.” Osakunta on jo pitkään tarjonnut jäsenilleen asuntoja, toisen

kodin Vinnillä sekä monenlaista harrastusaktiviteettia. Toimintaa täytyy

jäsenpalvelujenkin osin kehittää. Minulla onkin ilo kertoa lukijoille, että syyskuinen

sidosryhmätapaaminen Pohjois-Savon liiton toimijoiden kanssa avasi uusia näkymiä

osakunnan viime vuosina ehkä hieman pienelle huomiolle jääneiden maakuntasuhteiden

kehittämisen lisäksi myös jäsenpalvelujen kehittämiseen!

Kautta päättävän toiminnanjohtajan näkökulmia osakunnan

tulevaisuuteen

Toiminnanjohtajan
kuulumiset

Toiminnanjohtajan kuulumiset //

Teksti: Arto Niemi
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Tapaamisen pohjalta osakunnan nettisivuille luodaan uusi maakuntaosio, jolle tulee

alkuun uutisia liittyen kanta-alueeseemme yhteydessä olevien sidosryhmien – kuten

Pohjois-Savon liiton – toimintaan, sekä kanta-alueen ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi

uutena konkreettisena avauksena pyrimme luomaan rekrytointifoorumin, jolla savolaiset

työnantajat voisivat osakunnan kautta tavoittaa pääkaupunkiseudulla opiskelevat

savolaismieliset potentiaaliset työntekijät. Tätä kautta voisimme uutena jäsenpalveluna

tarjota työnvälitystä. Lisäksi tapaamisessa nousi esille kanta-alueen pienyrittäjien tarve

sparrausapuun, jota osakuntalaiset voisivat tarjota.

Osakunta on aina tarjonnut kodinomaisen yhteisön maakunnasta pääkaupunkiin

saapuville opiskelijoille. Tänä päivänä maakunnat eivät ehkä niinkään tarvitse apua

pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen kasvattamiseen, vaan päinvastoin

ainakin maakuntien näkemys on tietysti että pääkaupunkiseudulta houkuteltaisiin

muuttajia takaisin maakuntiin. Savolainen osakunta voisi tässä toimia edelläkävijänä, ja

luoda uudenlaisia verkostoja kanta-alueen toimijoihin. Maakuntasuhteiden

lämmittäminen toisi osakunnan toimintaan uusia näköaloja, ja voisi auttaa pitämään

koko osakuntainstituution uudella tavalla merkittävänä toimijana myös tulevien

vuosikymmenten opiskelijoille!

viimeistä kertaa näissä merkeissä,

Arto

// Toiminnanjohtajan kuulumiset
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SAVOLAISTEN JÄRVIEN RAIKKAUS JAHEINÄKUUNKESÄINENTUNNELMA

houkuttelivat taas tänä vuonna runsaasti osallistujia Savolaisen osakunnan perinteiselle

Tervahöyryristeilylle 7.-10. heinäkuuta. Torstain ja sunnuntain välinen yö vietettiin tällä

kertaa Pohjois-Savossa, tarkemmin sanottuna Rautavaaralla, Lapinlahdella ja Siilinjärven

Vuorelassa, ja majoituspaikkojen lisäksi ohjelmaa oli myös Iisalmessa ja Tuovilanlahdella.

Laivana toimi Jässi II, jonka kapasiteetti on 58 henkilöä, ja tuo määrä ylittyikin niin

nopeasti heti alussa että olisi ollut vaikeaa arvata, että risteilijöiden määrä peruutusten

jälkeen olikin lopulta vain 57. Tästä luvusta noin kuudesosan muodosti itse toimikunta,

johon amiraalin lisäksi kuuluivat D-Ellu, Heikki, Jani, Riina sekä hämäläisvahvistukset

Anneli ja Johannes. Muuten Terviskansa koostui totuttuun tapaan sekä SavOlaisista että

ulkkareista ja viäräuskoisista.

Terviksen teemaksi valikoitui tänä vuonna ”utopia”, jonka tavoittamiseksi sekä

amiraali että toimikunta tekivätkin kaikkensa. Aina kun valitettiin huonoa säätä tai

aikaista herätystä, toimikunnan vastaus oli, että kaikki on juuri niin kuin pitääkin olla.

Jos jokin tuntui menevän pieleen, varsinkin amiraali itse luotti siihen, että kyllä tästä

jotenkin selvitään. Ja niin selvittiinkiin: yhtä isompaa, toimikunnan ex tempore sopimaa

tahallista myöhästymistä lukuun ottamatta risteily pysyi suurilta osin aikataulussaan, ja

Teksti: Anna-Maria

”Sunny” Dumell

Kuvat: Riina Puttonen

Terveisiä
Utopia-Tervikseltä!

Tervis //
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vaikka amiraali ei taaskaan onnistunut pitämään valaansa, suurimmilta katastrofeilta

kyllä vältyttiin.

Tervisvukseja oli tänä vuonna mukana kaksitoista kappaletta, ja ainakin

perinteinen Hauelle uhraus meni oikein mallikkaasti. Matkustimme siis vuksien

suhteen luottavaisin mielin, vaikka pientä hermostusta oli ilmassa, kun vuksikasteen

aika vihdoin tuli Nerkoon kanavassa pysähdyttäessä. Myös toimikuntalaisten huoli

kasvoi, kun Hauen lepyttämiseksi tarkoitettua Tappajahauki-kappaletta ei saatu

teknisten ongelmien takia kunnolla soitettua. Amiraalin korviin kantautui myös

huhuja siitä, että yksi vukseista olisi ottanut niin monta rohkaisuryyppyä, ettei olisi

selvinnyt Hauen uhripaikalle lainkaan. Lopulta jokainen vuksi saatiin kuitenkin

kastettua. Kaikkien yllätykseksi Hauen hampaiden kosketuksesta kärsi vuksien

varpaiden ja muiden ulokkeiden sijasta itse vuksivastaavan nenä. Liekö Hauki tullut jo

pikkuhiljaa vanhaksi ja sokeaksi, kun noin meni erehtymään.

Matkan ehkä mukavin kuntavierailu oli varmasti useimpien mielestä ensimmäinen

etappi, eli Rautavaara (jonka korrektin taivutuksen amiraalikin oppi jo matkan

alkuvaiheessa). Sympaattinen ja kotoisa Rautavaara toivotti koko porukan oikein

lämpimästi tervetulleeksi, tarjoili maittavaa välipalaa, ja ilmeisesti oikein onnistunut

oli myös vierailu paikalliseen Ravintola Tiilikkaan (jossa ei normaalisti olisi torstaina

ollut karaokea ja keittiö auki näin myöhään, mutta nyt oli). Rautavaaralle istutettiin

myös Tervishistorian pienin puuntaimi, joka multineen päivineen mahtui pahviseen

kahvimukiin ja aiheutti Terviskansan parissa suurta riemastusta. Terviksen ohjelmaan

Rautavaaralla kuului lisäksi huikean loistava nuorisosirkusesitys sekä istumalihakset

sen jälkeen vetreyttävä saappaanheittoesitys ja –kokeilu.

// Tervis
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Myös Lapinlahden kuntaa esitelleet monitoimirouvat saivat

Terviskansan niin tykästymään itseensä ja sen myötä kuntaan, että

paikalla olleet SOLilaiset lauloivat heille kiitokseksi. Tuovilanlahden

kylässä käytiin ihailemassa Korkeakoskea, jonka ympäristö tarjosi

suorastaan sadunomaisen hengähdystauon. Lisäksi nuorisoseuran

talossa tarjottiin Terviskansalle sekä maukasta keittoa lounaaksi että

kyytipojaksi hieman savolaisten sanojen arvuuttelua. Siilinjärven

kuntaan kuuluvassa Vuorelan kylässä taas saunottiin ja nautittiin

tämän vuoden Uhtua-esityksestä, jonka teemana tänä vuonna olivat

maatilan eläimet ja niiden väliset romanssit, taustalla (tai ehkä

hyvinkin etualalla) kissan ja koiran valtataistelu sekä yhteiskunnallinen

kritiikki ”isoveli valvoo” –hengessä.

Kallavesj-laulu täyttää tänä vuonna pyöreät 100 vuotta, ja tätä

juhlistettiin sunnuntaina Kuopioon saavuttaessa tietenkin

kajauttamalla kyseinen laulu laivasta käsin. Tätä ennen oli vielä ehditty

ottaa vastaan vierailevien ystävyysosakuntien lahjat, jotka tänä vuonna

sisälsivät alkoholijuomien (mm. ruotsalaisia luomusnapseja) lisäksi

hyvin jännän makuisia latvialaisia suklaita sekä saunahatun. Lahjoja

Tervis //
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kokeiltiin ja maisteltiin hyvin erilaisin reaktioin sittemmin Tervissaunassa 9. syyskuuta. Kuopion

satamaan saapumisen jälkeen piti valitettavasti todeta, ettei amiraali ollut onnistunut pitämään

valaansa, ja tämä heitettiin täten komeasti kiepauttaen Kallaveden pinnan alle. Sen jälkeen olikin

aika pitää pikainen huutokauppa, tyhjentää laiva ihmisistä ja matkatavaroista, laskea osakunnan

Tervislippu salosta, ja suunnata taas bussin kyydissä takaisin piäkaupunkiseuvulle.

Kaiken kaikkiaan Tervis oli amiraalin mielestä oikein onnistunut, ja niin tuntui olevan

muidenkin mielestä. Vaikka olut ei aina ollut kylmää eikä aurinko aina paistanut, oli tämän vuoden

reissu kokonaisuudessaan hyvinkin utopistinen. Risteily ei olisi ollut lainkaan yhtä onnistunut ilman

mahtavaa toimikuntaa, joiden into ja kokemus paikkasi vasta toiselle Tervikselleen osallistuneen

amiraalin Tervistietopuutteita. Hurjan suuret kiitokset onnistuneesta ja mukavasta

Tervahöyryristeilystä sekä toimikunnalle, Terviskansalle että matkan mahdollistaneille muille

tahoille, ja nähdään ensi kesänä uudestaan!
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SENIORIT SUUNTASIVATAURINKOISENA SYYSPÄIVÄNÄ LUONNONHELMAANNuuksion

kansallispuistoon. Valitsimme useasta vaihtoehdosta parin kilometrin mittaisen Maahisen

kierroksen, jonka olisi voinut kävellä läpi vaikka lastenvaunujen kanssa. Niille olisikin voinut

olla tarvetta, sillä nuorta väkeäkin oli retkellä mukana, nuorin vasta parin kuukauden ikäinen.

Tällä kertaa pienet kulkivat kuitenkin vanhempiensa sylissä ja kantorepuissa.

Oikea polku löytyi ilman karttaa ja kompassia, vaikka hieman sokkeloinen alkumatka oli.

Kylttejä joutui jopa hieman seurailemaan. Polku oli kuitenkin helppokulkuinen ja sää suosi.

Nuorimpia piti houkutella metsään herkkujen perässä, onneksi mustikoita löytyi polun

varrelta vielä. Sienikirjaa ei tainnut olla kenelläkään matkassa tällä kertaa eikä koria, mutta

niitäkin takuulla Nuuksion metsistä tähän aikaan löytyy.

Heti ensimmäinen luontopolun tietoisku sai joukkomme valpastumaan. Taulu kertoi

jäkälistä otsikolla "jäkälä on kahden kauppa". Seurueellamme oli kuitenkin tiedossa uunituore

uutinen tiedemaailmasta. Helsingin yliopisto uutisoi elokuussa nettisivuillaan Science

-lehdessä olleesta julkaisusta, jonka mukaan jäkälä sisältää levän lisäksi kahta erilaista sientä eli

on oikeastaan kolmen kauppa. Ehkäpä luontopolun tietoiskukin päivittyy ajan tasalle ennen

seuraavaa senioreiden metsäretkeä.

Pidimme taukoa näköalapaikalla auringon paisteessa. Nuuksion pitkäjärvi tarjosi hienon

maiseman korkealta paikalta ihasteltuna. Matkassa oli tietenkin myös eväät ja niitä syödessä

sekä kallioilla kiipeillessä ja leikkiessä kului aika nopeasti.

Loppumatka olikin alamäkeä, jossa oli mukava juoksennella. Vielä hyppy pienen puron yli

ja oltiinkin takaisin liikenteen parissa, luontokeskus Haltian parkkipaikalla. Lopullinen

kävelymatka oli virallisen mittauksen mukaan 2,96 kilometriä ja aikuisen askelluksella 2836

askelta.

Osa väestä jaksoi tutustua vielä luontokeskus Haltian näyttelyihin ja löytyipä ennen

kotimatkaa myös yksi geokätkökin.

Viereisellä sivulla vielä muutama vinkki luontokohteista niille, joilta tämä reissu jäi väliin.

Lähde yksin tai ota sennukaverisi mukaan!

Sennujen metsäretki

Teksti ja kuvat: Marja

Halonen

Sennuhallituslaisen palsta //
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Kolme vinkkiä Helsingin luontokohteisiin

1) Maunulan luontopolku

Myös kaupungin sykkeestä löytyy kolmen kilometrin

mittainen luontopolku, joka on tutustumisen arvoinen.

Keskuspuistossa sijaitsevan polun lähtö- ja päätepiste

sijaitsee Maunulan majalla, jossa on kahvio. Polun

varrella voit nähdä vaikkapa pähkinäpensaita,

taimenpuron ja hyppyrimäen.

2) Vuosaaren huippu

Itä-Helsingissä kannattaa käydä ihmettelemässä

ihmisen tekemää luontoa eli maisemoitua entistä

kaatopaikkaa, Vuosaaren huippua. Mäestä on

käsittääkseni pyritty tekemään tunturimainen ja

pienellä mielikuvituksella sellaisen vaikutelman siitä

saa. Kivisessä maastossa viihtyvät myös kyykäärmeet,

joten silmät kannattaa pitää auki.

3) Saaristo

Harakka, Vallisaari, Seurasaari, Suomenlinna ja

lukuisat muut saaret ja luodot ovat mielenkiintoisia

paikkoja vierailla. Niitä löytyy joka makuun ja osaan

liikennöi päivittäin laivoja. Jotkut saarista tavoittaa

vain melomalla.

// Sennuhallituslaisen palsta
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Tuttu kieli oikeassa
paikassa

VÄHEMMÄNYLLÄTTÄENOSAKUNTATOIMINNASSAMURTEITA KUULEEVIÄNNETTÄVÄN

ja kiännettävän enemmän kuin ainakaan Helsingin katukuvassa yleensä. Monelle SavOlaiselle

ja muullekin tapaamalleni savolaiselle murre tai ainakin sen tunteminen on vaikuttanut jossain

määrin kunnia-asialta, viimeistään sitten herkemmässä tilassa ja kieli poskessa.

Olin menettää oman murteeni kokonaan asuttuani ensin vuosia Keski-Euroopassa lähinnä

etelämurteisen suomen vaikutuspiirissä ja sitten ihan oikeasti Uudellamaalla. Savolainen

puheenparteni alkoi elpyä vasta yliopistossa ja osakuntatoiminnassa, tai ainakin tulin siitä taas

tietoisemmaksi. Pahasti sudetoitunutta savolaista kuitenkin yllätti, ettei murre mitä opin

pikkuhiljaa uudelleen puhumaan ollutkaan samaa kuin muilla. Ulkomailla käsitys suomesta

oli kenties päässyt muuttumaan tasapaksummaksi, ja sama virhe oli jäänyt korjaantumatta

murteen suhteen: olin tarkemmin ajattelematta kuvitellut että murre, jota vielä pikkulapsena

puhuin oli se savo, joka äänestettiin Suomen seksikkäimmäksi murteeksi, jota Pekka Puupää

puhuu mustavalkofilmissä ja missä ei kuulemma oikeasti sanota ”suatana”, vaikka toisessa

mustavalkoelokuvassa muualta Suomesta kotoisin oleva näyttelijä näin ääntääkin.

Anglistina minun olisi ehkä pitänyt tunnistaa preskriptivistinen käsitys ”oikeasta”

variantista hämääväksi, mutta puolustuksekseni voin sanoa, että suomalainen kuulee Suomen

murteista puhuttavan laajempi alue kerrallaan kuin englanninopiskelija vaikkapa Ison-

Britannian murrealueista. Yksi varhaisimpia muistojani on tilanne, jossa äitini kysyy minulta

”puhutko sie mä ja sä”, ja savoahan kuulemma puhuin.

Niinpä onnistuin yllättymään ettei SavOlla juuri kukaan sanonut ”mie” kuten

lapsuudessani Savonlinnassa, ja että kuopiolaiset ihmettelivät kun kerroin käyväni ”pilekillä”

enkä ”pilikillä”. Sittemmin minulle on valjennut että ”mie” mielletään tyypillisemmäksi

Karjalan murteiden piirteeksi, ja että Savonlinnan alueella ainakin kansantiedon mukaan

murteessa on sekä savon että karjalan piirteitä. Eriävää vokaalia taas tavataan lähinnä

Kerimäellä, mistä isoisäni on kotoisin.

Teksti: Jani Suutarinen

Maakuntasihteeri //
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Yllättäen niin Savon kuin Karjalankin murteet kuuluvat kaikki

savolaismurteiden ryhmään. Samaan ryhmään kuuluvat myös Kainuun murteet,

Päijät-Hämeen murteet, Keuruun–Evijärven seudun välimurteet, joita tavataan

lähempänä länsirannikkoa kuin itärajaa, ja jopa Vermlannin ”metsäsuomalaisten”

murre. Myös Savonlinnan seudun välimurteet ovat oma ryhmänsä tässä

luokittelussa (Kotus). Savolaismurteiden ryhmä on niin suuri, ettei niiden lisäksi

itämurteiksi lasketa muita kuin kaakkoismurteet, joita nykyisen rajan sisäpuolella

puhutaan vain Suomen kaakkoisnurkassa. Historiallisesti murrealue on ulottunut

Karjalan kannaksen yli.

Vaikka tämä luokittelu tuntuu mielivaltaiselta sille osalle minusta joka vielä etsii

selkeää rajausta sille, mitä äidinkieleni savo on, samalla se myös paljastaa

murteemme monimuotoisemmaksi ja oman puheenparteni yksilöivämmäksi kuin

kuvittelinkaan. Eikä siinä seksikkäimpien murteiden kyselyssäkään oltu eritelty

Karjalan ja Savon murteita toisistaan. Tarkempaan analyysiin tämä anglisti ei

kuitenkaan pysty, ainakaan kiristämättä osakunnan fennistien hampaita

turhanpäiten.

Jani Suutarinen

Maakuntasihteeri

Lähteet:

http://www.kotus.fi/kielitieto/murteet/suomen_murteet

http://www.savonsanomat.fi/viihde/Seksikkäintä-on-Savon-murre/492047

// Maakuntasihteeri
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Kesäpäivät

ELOKUUNALUSSA LÄHES PARIKYMMENPÄINEN JOUKKO CIVIKSIÄ JA KAIKENIKÄISIÄ

sennuja odotti Eteläsatamassa laivan lähtöä Viroon ja piakkoin alkavia Kesäpäiviä. Ilmassa

oli odotuksen tuntua ja ainakin allekirjoittaneella toimikuntalaisella myös hiukan jännitystä

siitä, miten reissu onnistuisi. Katamaraanialuksen pomppivan kyydin jälkeen pääsimme

turvallisesti Tallinnaan, mutta kas kummaa, eräs matkalaisemme olikin jo erkaantunut

joukostamme.Muutaman välistä jääneen sydämenlyönnin jälkeen saimme onneksi kuulla,

että hän olikin siirtynyt omin voimin ja riksakyydin avulla Fraternitas Estican uutukaiselle

konventille Tallinnan vanhaankaupunkiin. Esticusten valmistaman maittavan lounaan

jälkeen matkasimme noin 30 km etelään Viikingite külaan Kosen kuntaan.

Tapahtumapaikaksemme valikoitunut Viikingite küla oli olosuhteiltaan melko

ihanteellinen. Alueen suuri pihapiiri, hauska ja hiukan erikoinen viikinkiteema sekä

pihapiirin lutuiset lampaat, kanit ja muut eläimet voittivat toimikuntalaiset puolelleen jo

keväällä paikkaa valitessa. Myös osallistujat näyttivät olevan tyytyväisiä. Viikinkikylässä oli

Kesäpäivätoimikunta

Teksti: Tuomas

Venäläinen

Kuvat: Riina Puttonen

Kesäpäivät //
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viikonlopun aikana runsaasti muitakin lomailijoita, mutta

kylän työntekijät olivat onneksi joustavia ja auttavaisia

järjestelyjemme kanssa.

Kesäpäivien aloitusilta meni toisiin tutustuessa erilaisten

puuhailujen parissa: leikkimieliset viikinkiolympialaiset

samana päivänä alkaneiden Rion olympialaisten hengessä

sekä niiden jälkeinen grilli-ilta Viikinkikylän saunalla tekivät

tehtävänsä. Monen illan kruunasi saunan edessä koko illan ja

yön ajan lämmennyt palju! Lämpimän veden syleilyssä

SavOlaiset alkoivat illan mittaan sanoittaa uudelleen

osakunnalta tuttuja lauluja. Muun muassa Kallavesj vääntyi

sekalaisen paljukuoron suussa melko pian muotoon:

”Paljuvesj, paljuvesj, savOlainen siinä pesj.”

// Kesäpäivät
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Tietenkään koko viikonloppu ei ollut pelkkää

juhlimista. Lauantain ohjelma perustui viisi vuotta

sitten Viron Aegviidussa pidetyn samankaltaisen

tapahtuman mukaisesti työpajoihin, joissa savOlaiset,

esticukset ja indlaensikset työskentelivät yhdessä

erilaisten aiheiden parissa. Tällä kertaa työpajoja oli

kolme: retkeily, improvisaatio ja kieli. Ikävä kyllä

tapahtumaan suunniteltu käsityöpaja peruuntui

työpajan vetäjän äkillisen sairastumisen vuoksi, mutta

onneksi jokainen osallistuja saatiin nopeasti jaettua

uuteen ryhmään. Jokainen työpaja teki päivän

ohjelmastaan lopputyöt, joista me muut saimme nauttia

sunnuntaina. Esitetyksi tulivat mm. retkeilyryhmän

hienot kuvat lähiseudun luontoihmeistä, improryhmän

näytelmä Elinan kuolema yleisön toivomissa

tyylilajeissa sekä kielityöpajan vironkielinen käännös

rakkaasta sitsikappaleestamme Orressa roikkui.

Jousiammuntaa

Kesäpäivät //
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Lauantain työskentelyn jälkeen kesäpäiväkansa sitsasi yhdessä erittäin

lämpimässä ja yhteisöllisessä tunnelmassa. Monissa illan aikana esitetyissä

puheenvuoroissa tuli esille teema, joka varmasti motivoi meitä monia lähtemään

Kesäpäiville - rajat ylittävä ystävyys. Tietystikään se ei ole aivan uusi asia:

Savolaisen osakunnan ystävyyssopimukset Indlan ja Fraternitas Estican kanssa

allekirjoitettiin kuitenkin jo vuosikymmeniä sitten. Illan aikana tulivat myös

näkyvästi esille jäsentemme väliset ystävyyssuhteet, joista monet yltävät jo

vuosien taakse. Osakuntamme ystävyys Indlaan ja Fraternitas Esticaan jäisikin

erittäin ontoksi, jos se ihmisten sijaan perustuisi vain vuosikymmeniä sitten

solmittuihin sopimuksiin.

Tuon viikonlopun jälkeen olen kuullut monilta osallistujilta, että nämä

Kesäpäivät todellakin onnistuivat tuomaan järjestöjämme yhä lähemmäs

toisiaan. Toivottavasti seuraavan vastaavanlaisen tapahtuman järjestämiseen ei

kuluisi aivan viittä vuotta, sillä mahdollisimman monen osakuntalaisen olisi

saatava mahdollisuus kokea se sama tunnelma kuin Kesäpäivillä. Ja ihan vain

vinkkinä seuraavalle järjestäjälle, joka mahdollisesti luet tätä juttua: kannattaa

hankkia palju.

Tuomas Venäläinen
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Toimittanut: Heini Arjava

Käätyjen tiedot: osakuntien

kuraattorit (SavO Annamari

Oittinen, KSO Olavi

Stenroos, KyO Ester Pentti,

Vasa nation Frida

Forsblom-Prittinen, ÖFN

Otto Luukkanen, SatO

Hanna Hannus)

Q-käätyjen kimallus

SavO
Savolaisen osakunnan kuraattorin käädyt ovat yksi osakunnan arvomerkeistä

inspehtorin käätyjen, vuosijuhlamestarin ruusukkeen, entisten isäntien ja emäntien

avainten ja Erik Elinderin lahjoittamien kuraattorin, toiminnanjohtajan, emännän,

vuosijuhlamestarin ja kansainvälisten asioiden sihteerin mitalien lisäksi. Kuraattorin

käädyt muodostuvat jousella kiinnitetystä medaljongista, heloista ja

osakuntanauhasta – käätymme ovatkin yhdet niistä harvoista, joissa

osakuntanauhaa on mukana. Sen heloihin on kaiverrettu kuraattoreidemme nimet

ja heidän kautensa vuosiluvut ensimmäisestä kuraattorista K. R. Brotheruksesta

lähtien. Senioriyhdistys lahjoitti käädyt osakunnalle vuonna 1955, minkä voi lukea

myös medaljongin taustapuolelta. Medaljongin paraatipuolella on tietenkin Savon

vaakuna.

Käädyt on valmistanut kultasepänliike A.Tillander. Varsinaissuomalaisen

osakunnan käädyt ovat tyyliltään identtiset – eroavaisuutena ovat vain eri

osakuntanauha, medaljongin vaakuna sekä hopeiset sävyt kultaisten sijaan. Onkin

vaikuttavaa, että nämä sisaruskäädyt ovat päässeet 2000-luvulla saman katon alle.

Inspehtorin käädyt ovat hyvin samantyyppiset kuin kuraattorin.

Savolaisen osakunnan nauha- ja merkkiohjesäännöissä lausutaan käädyistä

seuraavaa: ”Inspehtorin ja kuraattorin ketjuja kannetaan akateemisissa

juhlatilaisuuksissa, talakkunajuhlassa sekä itsenäisyyspäiväjuhlassa, sekä muissa

virkatehtävissä tilaisuuden luonteen niin vaatiessa.”Hyväksi havaitun käytännön

mukaan SavOn kuraattori käyttää käätyjä aina silloin, kun juhlallisuuksien muut

osallistujat pitävät osakuntanauhaa. Arvokkaat käätymme saavat näin näkyä

osakunnan lähes jokaisessa juhlassa. Käädyt ovat juhlineet kantajiensa kanssa

vuosien varrella monissa tilaisuuksissa, minkä voi nähdä pieninä säröinä vaakunan

alakulmissa ja muutaman vuoden välein vaihdettavina osakuntanauhoina.

Kuraattori on osakuntansa näkyvimpiä edustajia, ja arvomerkkeihinsä eli käätyihin

sonnustautuneena hän on vaikuttava näky. Oman kurremme Annamarin

virkaanastujaisjuhlissa vuoden alussa osakuntien kuraattorit olivat yhteen

kokoontuneina erityisen komea joukko.

Käädyillä on tietenkin myös historiansa. Alla esitellään joitakin kuraattorikäätyjä

taustoineen, ja kuvauksista käy ilmi, etteivät kuraattorinkäädyt ole niin vuosisatainen

perinne kuin voisi kuvitella!

Q-käätyjen kimallus //
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KSO
Nykyiset käädyt on saatu KSO:n seniorjärjestöltä (Keski-Suomen Seniorijärjestö Ry)

vuonna 1984. Ei ole tiedossa, oliko KSO:n kuraattoreilla käätyjä sitä ennen.

Käätyjen kullattuihin laattoihin on kaiverrettu edeltävien kuraattorien nimet ja

toimikaudet. Edessä roikkuva venesymboli on mukailtu KSO:n vaakunasta. Vene

symboloi vesiliikenteen ja vesireittien merkittävyyttä Keski-Suomelle. Sama

"keskisuomalainen sisäjärvivene" esiintyy myös KSO:n lipussa ja Jyväskylän vaakunassa,

joka on laadittu osakunnan perustamisvuonna. Takana roikkuvassa laatassa lukee

toisella puolella osakunnan nimi ja toisella puolella lahjoituspäivämäärä ja lahjoittaja.

Inspehtorilla ei ole käätyjä, mutta hänellä on osakunnan kunniamerkkiä muistuttava

kultainen venesymboli, jota kannetaan 75 mm leveässä kunniamerkkinauhassa.

KyO
Kuva: Tiina Heikkilä

Kymenlaakson Osakunnan kuraattorinkäädyn historia on kaksivaiheinen.

Riipusosa, jota kutsutaan tuttavallisesti lohimedaljongiksi, on lahja KyO:n

uppsalalaiselta ystävyysosakunnalta Kalmar Nationilta. Se on peräisin 1970-luvun

lopulta. Pitkään kuraattorit kantoivat hopeista riipusta kaulassaan

osakuntanauhassa, mutta kun osakunnan 80. juhlavuosi lähestyi, käätyyn päätettiin

teettää hopeiset vitjat. Uusi kääty oli ensimmäistä kertaa käytössä vuosijuhlassa

23.2.2013.

Medaljonki on osakunnan vaakunakilven muotoinen, eli siinä on kalaverkosta

loikkaava lohi. Vitja muodostuu laatoista, joiden muoto on saanut inspiraationsa

KyO:n musta-hopeisesta osakuntanauhasta. Sen suhteet eivät kuitenkaan ole

samat, ja värit ovat käänteiset. Laattojen takapuolelle on kaiverrettu kaikkien

nykymuotoista käätyä kantaneiden kuraattoreiden nimet ja vuosiluvut kauden

päätteeksi. Nimiä on toistaiseksi vasta kaksi, joten tilaa riittää moneksi kymmeneksi

vuodeksi.

Vasa nation
Vasa nationin käädyt ovat vuodelta 2006. Laattaan on kuvattu osakunnan tunnus,

aseet, ja alhaalla oleva kivi on Vaasan graniittia.

// Q-käätyjen kimallus
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ÖFN
Östra Finlands Nationin käädyt ovat tiettävästi kaikkien osakuntien vanhimmat

kuraattorikäädyt, ja ne on hankkinut vuonna 1932 silloin väistyvä kuraattori Carlis

Timgren. Itse osakunta on perustettu 1924, eli käädyt tulivat käyttöön varsin nopeasti.

Käädyt ovat melko painavat, pari kolme kiloa, ja myös hieman epämukavat käyttää, koska

mitään selkäpuoleista vastapainoa ei ole – varsinkin naiskuraattoreille käädyt ovat sangen

epäkäytännölliset. Jatkoilla villisti tanssiessa avain voi olla jopa vaarallinen, ei ainoastaan

kuraattorille vaan myös kaikille puolen metrin säteellä oleville. 

Avaimen takapuolelle on kaiverrettu teksti ”clavis curatoris nationis" sekä avaimen

lahjoittajan nimi ja hankintavuosi. Itse avaimen varteen on kaiverrettu jokaisen

osakunnan kuraattorin etunimen alkukirjain ja sukunimi sekä virkavuodet alkaen

osakunnan ensimmäisestä kuraattorista Ragnar Ölanderista (1924–1928). Etupuolella

on Viipurin läänin vaakuna.

Avain on perinteinen kuraattorintunnus, useiden ruotsalaisten osakuntien

kuraattorikäädyt sisältävät jollain tapaa avaimen.Yleensä silloin kyseessä on ns. Andre

kurator eli osakunnan talousasioista vastaava henkilö. 

Erikoista avaimessa on se, että se ei vain ole symbolinen "avain osakuntaan" vaan

sisältää myös fyysisen avaimen (ks. kuva) joka tulee vedettäessä ulos varresta. Avain kävi

aikoinaan osakunnan vanhoihin tiloihin Uuden Ylioppilastalon C-portaassa. Nykyään

sen esille vetämistä tulee välttää avaimen rungon haurauden takia.

SatO
Käädyt sekä inspehtorille että kuraattorille teetettiin vuonna 1994 osakunnan

340-vuotisjuhlan yhteydessä. Käädyt suunnitteli kultaseppä Jaana Ahola. 

Kuraattorin käädyissä on pääaiheena viljantähkä, jonka nähdään kuuluvan

satakuntalaiseen symboliikkaan. Kuraattori on nuori mutta kuitenkin

osakuntalaisiin nähden kypsä ja valmis, ja osakunta on hänen peltonsa,

työsarkansa. Sivulta päin katsottuna kuraattorin käädyissä on karhun kynnet –

legendan mukaan niillä saa avattua olutpullon. Karhu tulee luonnollisesti

Satakunnan vaakunasta. Käätyjen kullattu hopea ja spektroliitti muistuttavat

osakunnan väreistä.

Tyyliltään postmodernit SatO:n käädyt poikkeavat hyvin paljon muiden

osakuntien käädyistä, joten SatOlaisedustus on helppo tunnistaa!

Q-käätyjen kimallus //
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Kasvantaviärät
leuvat kuvina

Sanonta:Voihellalletta,sanopiikakuvasikkatahalasj.

Kuva: Oskari

Wäänänen

// Kasvantaviärät leuvat
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Novelli 2040 – Uuden sota
Kirjoittanut Heini Arjava

Tämän tekstin henkilöillä ja tapahtumilla ei ole vastinetta todellisessa elämässä.

I HYÖKKÄYSSOTA

Kaikki alkoi siitä, että ESOlaiset eivät palauttaneet yhtä Varsinaissuomalaisen Osakunnan perinteikkäistä snapsilaseista.

Se, että VSO:n isäntä kutsui tämän jälkeen ESOn toiminnanjohtajaa haisevaksi näpistelijäksi ja toiminnanjohtaja isäntää
ääliöksi, ei useimmissa tapauksissa olisi johtanut mihinkään. Pahaksi onneksi he istuivat ESOn Apteekissa, ja yleisön sekä
virvokkeiden suurella määrällä oli tällä kertaa aivan erityisen kiihdyttävä vaikutus.

”Tämä tietää sotaa!” kajahti väittelyn viimeinen vimmastunut kiljaisu, ja koska riitapukarit olivat osakuntiensa avainhenkilöitä,
uhkauksella oli takanaan jonkin verran arvovaltaa. Kukaan paikallaolija ei voinut painaa asiaa täysin villaisella, ja tälle saatiin
vahvistus viimeistään seuraavana aamuna, kun voitiin todeta tuntemattoman tahon tyhjentäneen järjestönsä biojäteastian
ESOn oven eteen. ESO piti tätä virallisena sodanjulistuksena.

”Se saattoi olla myös joku meistä”, SavOn toiminnanjohtaja sanoi tutkaillen epäluuloisesti ympärilleen kokoontuneita lautapeli-
illan osanottajia. Yhdeksän viatonta silmäparia katsoi vastaan.

”Biojäteastia oli epäilyksettä peräisin Vinniltä, ja se oli tyhjennetty tänä aamuna, vaikka isäntä on vilustunut ja VSO:n
kuntailta oli keskiviikkona”, TJ perusteli.

”Tuskin kukaan kuvittelee, että SavOlaiset puolustaisivat kämppistensä kunniaa ihan näin äärimmäisin keinoin”, vuksimajuri
arveli järkevästi ja sai osakseen useita hyväksyviä nyökkäyksiä. TJ ei kuitenkaan antanut periksi.

”Isäntä oli kyllä aika katkera ESOlaisille sen jälkeen, kun ne hänen mielestään petkuttivat meiltä voiton viime Kimbledonissa”,
hän mutisi.

Koska isäntä ei ollut paikalla, tämä parjaus jätettiin huomiotta. ESO sen sijaan ei jättänyt kokemaansa loukkausta sikseen,
vaan julisti, että ellei joku pyytäisi sen kokemaa provokaatiota anteeksi ja pian, se katsoisi olevansa sodassa ensisijaisesti
VSO:n, toissijaisesti koko Uuden ylioppilastalon A-rapun kanssa.

Anteeksipyyntöä ei kuulunut, ja Uuteen ylioppilastaloon laskeutui pahaenteinen hiljaisuus.

Kaikki järjestöt telkesivät vahvasti ovensa odottaessaan tilanteen kehittymistä, eikä Uuden rapussa voinut enää liikkua ilman
jatkuvaa kulkulupien tivaamista. Kaikki osapuolet karsastivat vaistomaisesti HYYtä, jonka ei voitu odottaa osoittavan
solidaarisuutta minkään tietyn järjestön suuntaan, joten kulku HYYn toimistoon estettiin kokonaan. Kaikeksi onneksi
toimisto oli alimmassa kerroksessa, joten sen työntekijät pääsivät sisään ulkokautta kiiveten ikkunasta, eikä ylioppilaskunnan
toiminta häiriintynyt merkittävästi.

Seuraavana päivänä joku kaatoi tölkillisen siirappia VSO:n pianoon. Kuultiin myös huhuja, että humanistien toimistoa oli
sabotoitu, vaikka kukaan ei ollut varma miksi.

Tilanteen tässä vaiheessa SavOlaisetkin kutsuivat koolle hätäkokouksen.

2040 - Uuden sota //
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Paikalle oli kokoontunut osakunnan koko virkailijakunta, mikä oli kaikkien aikojen ennätys, sekä muutama vuksi, jotka olivat
vainunneet tilaisuuden ansaita pari vuksipistettä ja jotka nuoruutensa palossa olivat muutenkin valmiita taistoon minkä
tahansa aatteen puolesta. Kuraattori oli onnekseen ulkomailla.

”Tilanne on erittäin huolestuttava”, TJ sanoi synkkänä. ”Vaikka viimeöinen tunkeilu vahingoittikin enemmän VSO:ta kuin
meitä, Vinnin koskemattomuus on kärsinyt periaatteellisella tasolla. Minusta tätä ei voi enää sietää.”

Ei, Vinni on pyhä, loukatut kanssasavolaiset nyökkäsivät.

”Näin ollen meidänkin pitänee alkaa suunnitella järjestäytymistä”, TJ huokasi. Hän katsoi ympärilleen ja näki vastassaan vain
tyhjää tuijotusta.

”Tarkoitan, että SavOn on saatava oma armeija”, hän sanoi ärtyisästi. ”Ja heti. Meidän on kyettävä puolustamaan alueitamme.
Amirualj tuli onneksi valittua jo viime kokouksessa. Nyt tarvitaan kenraali. Ehdotan Vipeä.”

Alkuhölmistyksestään selvinneet SavOlaiset tarttuivat tähän esitykseen innostuneesti kautta linjan, ja armeijan kokoaminen
alkoi kaikista tuntua järkevältä toimenpiteeltä. Vain Möttönen, tärkeilyyn taipuvainen kolmannen vuoden fysiikanopiskelija
( joka tosin myöhemmin kunnostautui yhtenä sodan urhoollisimmista upseereista) protestoi väittämällä, ettei kenraaliksi voitu
valita henkilöä, jonka ainoa senhetkinen virka oli laulunjohtajuus.

155-senttinen mutta sitäkin pontevampi Vilma Kovalainen, joka oli osakuntauransa aikana ollut kaikissa viroissa
varalipunkantajaa lukuun ottamatta, hoitanut kahdesti kaikki juhlamestaruudet ja oli lisäksi OYV:n ainaisjäsen, kysyi
Möttöseltä, oliko tällä antaa parempi ehdotus, itsensä esimerkiksi, ja halusiko tämä rapiirista iskun palleaansa.

Vaikka laulunjohtajan säilän terä oli tylppä, jopa Möttönen, SavOlaiseksi oikea hongankolistaja, myönsi ettei halunnut ja että
itse asiassa rapiiri sopikin parhaiten sodanjohdolliseksi symboliksi.

Vuksimajurista tuli itseoikeutetusti majuri, kappalaisesta sotilaspappi ja muista virkailijoista arvalla sekalainen joukko
upseereita. Kotona lusmuavat reserviläiset jätettiin rivisotamiehiksi.

Uusi sotaneuvosto vetäytyi Rokokoo-huoneeseen viilamaan strategiaansa, ja muonitusjaosto lähti kapteeni Romppaisen
johdolla hankkimaan ammuksia elpyneestä Tiimarista sekä piiritysvarastoja Forumin Alepasta. SavOn ensimmäinen sota oli
alkanut.

***
Päivää myöhemmin kenraali Kovalainen, kaikki hänen upseerinsa ja muutama osakuntailtaan aikonut reserviläinen seisoivat A-
rapun ovella ja pohtivat. Miten SavOlaiset pääsisivät Vinnille tappioitta, kun välissä oli viisi kerrosta vihamielisiä järjestöjä?
Perääntyminen ei tullut kyseeseen, sillä kaikki olivat sitä mieltä, että oman osakuntaillan pitäminen oli luovuttamaton
etuoikeus. Silläkään ei ollut väliä, ettei enemmistö muistanut, mikä illan teeman oli sillä kertaa tarkoitus olla.

Tilanne oli selvästi tulehtunut kriittiseksi sen yhden päivän aikana, kun savolaiset olivat poissa. Jo katuoven avaaminen oli
selvittänyt, että yläkerroksissa tapeltiin raivoisasti, ja kenraali olisi voinut potkaista itseään muistaessaan, että oli lähettänyt
kaikki asevarastot emännistön mukana Vinnille jo edellisenä päivänä. Hän lähetti pari korpraalia hankkimaan vahvistuksia,
kun kävi ilmi, että koko savolaisjoukolla oli mukanaan vain kassillinen perunalastuja ja pari sählymailaa.

Ja nyt SavOlaiset siis seisoivat kadulla ja katselivat ylös. Kenraali ja hänen kapteeninsa pohtivat juuri rynnäkön mahdollisuutta,
kun B-rapun hissitilannetta tiedustelemaan lähetetty eversti Kaikkonen, yksi apuemännistä, palasi kiukusta puhisten.

”B-rapun ympäristöjärjestö Vihreä Pallo ei päästänyt meitä hissiin! Ne kirotut perivät hissitullia sillä verukkeella, että HYY on
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muka määrännyt ne valvomaan Uuden energiankäyttöä. Pelkkää suojelurahaa, väitän minä! Mutta kun ne olivat värvänneet
HYSin korstoja vastaamaan selustastaan, oli turha jäädä väittelemään.”

”Mikä on HYS?” kenraali kysyi ärsyyntyneenä. ”Entä mikä on B-rapun portaiden tilanne?”

”Helsingin Yliopiston Salamurhaajat”, luutnantti Kymäläinen vastasi avuliaasti ensimmäiseen kysymykseen.

”Täynnä tarkka-ampujia”, luutnantti Montonen valisti kohtaan kaksi.

”Kirous”, kenraali manasi ja sanoi vielä muutakin, vähemmän painokelpoista. ”Siispä rynnäkkö.Mutta yhdellä vai kahdella
rintamalla?”

Hänen alaisensa katselivat ympärille kokoontunutta armeijaa, ja vaikka se oli kohtuullisen kunnioitettavan kokoinen, päätettiin
panostaa pelkän A-rapun hyökkäykseen.

”Tuliko lippu mukaan?” kenraali kysyi. ”Eikö? No, hyvä vain, koska se olisi likaantunut joka tapauksessa.”

***

Taistelu raivosi.

Kenraali, joka kamppaili joukkojensa etunenässä, iski vaahtomuovisella vararapiirilla ESOn lipunkantajaa nenään ja yritti
samalla epätoivoisesti saada käsitystä armeijansa tilanteesta. Nopea sukellus pelasti hänet hyvin tähdätyn kanamunan
osumalta, mutta muuten hänellä oli vain vähän aihetta tyytyväisyyteen.

SavOlaiset olivat kiivenneet onnistuneesti ja alun adrenaliinihuuman voimin ohi ykköskerroksen vaaleanpunaisen flyygelin,
kakkoskerroksen väijytyksen ja kolmoskerroksen vesiansan, mutta seuraavissa portaissa heitä oli odottanut ESOn täysvahva
barrikadi ja joukko hyvin levänneitä ja valmistautuneita eteläsuomalaisia. SavOlaiset olivat käyneet esteitä päin
ennakkoluulottomasti, mutta sille ei mahtanut mitään, että heidän vesikiväärejään ja -ilmapallojaan vastassa oli huolella koottu
viikon biojätevarasto ja päättäväinen vihollinen.

Tomaatit lentelivät, jostain ilmestyi kokonainen hauenraato. SavOn taistelijat eivät kaiteiden takana kyyristellessään olleet
varmoja, mihin suuntaan väistää, ja taistelukykyisten määrä väheni. Ja takaa kuului meteliä, joka kuulosti Åbo Nationin
kamikazejoukoilta ja sai savolaisten niskakarvat nousemaan pystyyn.

Mutta juuri kun tilanne oli kääntynyt SavOlaisten kannalta toivottomaksi ja loppu näytti häämöttävän, pelastus tuli.
Taistelijoiden aiheuttaman metelin ylle nousi ääni, joka jähmetti hetkeksi kaiken toiminnan ja suuntasi katseet kattoa kohti.

Viidennen kerroksen tasanteelle ilmestynyt SOLlin iskujoukko lauloi Mikko Sidoroffin Kalakukon naatintaohjeen forteosaa
niin, että rappu raikui ja rappaukset rapisivat. Seinissä jylisi, raivokas kalakukon ilosanoma täytti ilman.Vihollisetkin näyttivät
lamautuneen äänen voimasta, kun taas SavOlaiset saivat äkkiä jostakin uutta virtaa ja voimaa.

”Eläköön SOL!” luutnantti Montonen huusi.

”Eteenpäin SavO!” taistelijat karjuivat innoissaan.

Monet alkoivat syöksyä ehjiksi jääneiden paprikoiden kimppuun, ja viimeiset vesipallot osuivat herpaantuneisiin vastustajiin.

”Tiedotusneuvos ei jäänyt toimettomaksi”, kenraali totesi tyytyväisenä vieressään etenevälle vuksimajurille.
”Propagandaosastoon todella kannatti panostaa!”

Ja SavOn joukko raivasi tapellen tiensä kohti Vinniä, yhdenkään kynnen kylmenemättä, SOLlin riemullisesti pauhatessa:

Kalakukon naatintaohje!
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Aperitiiviks soppii!
Erinomaisesti!
Kokkeljpiimä!
Hurraa!

II ASEMASOTA

Savolaiset olivat ottaneet suuresta taistelusta opikseen ja ottaneet Vinnin pysyväksi tukikohdaksi, josta ei mielellään poistuttu.
ESOa vakoiltiin periskoopilla salin ikkunasta, ja aikaa tapettiin sotasuunnitelmien lomassa maalaamalla taistelijoiden kasvot
emännän sekoittamilla sormiväreillä. Tällainen sotamaalaus ei tosin miellyttänyt kaikkia.

”Vaiti”, TJ komensi. ”Tässä täytyy ajatella siviilejä ja estää heitä joutumasta epäluuloisten vihollisten maalitauluksi. Nauhat
eivät käy, emme kai halua, että ne joutuvat vihollisen käsiin?”

Konfliktin järjestöt olivat omaksuneet ympäristöjärjestöltä idean hyödyntää salamurhaajien palveluksia, ja niinpä pian jokaisen
kerroksen ovenraosta pilkisti tarkka-ampujan vesikiväärin piippu. Koska Öffeniläiset eivät näennäisestä neutraaliudestaan
huolimatta olleet tyhmiä, heidän ovensa edessä partioiva salamurhaaja sai tyytyä esittämään sisään pyrkivää ruotsinkielistä
turvapaikanhakijaa.

Savolaisetkin joutuivat toki silloin tällöin poistumaan Vinnin suojista. Näin kävi muun muassa silloin, kun TJ joutui
ESOlaisten vangiksi ja julman kidutuksen kohteeksi. ESOn Ruppukuoro oli laulanut vangille ohjelmistoaan jo kaksikymmentä
minuuttia, kun sisuuntuneet SavOlaiset viimein syöksyivät paikalle ja ajoivat kidnapparit portaita alas. Kapteeni Pöntinen johti
joukkoa ja pysähtyi vain hetkeksi neuvomaan yläkerroksiin eksynyttä meksikolaista vaihto-opiskelijaa taistelun tuoksinassa.

Kiitollinen vaihtari neuvoi, miten piñataa voi käyttää aseena hyökkäyksessä.

***

Tällä välin ylimmällä sodanjohdolla oli ongelmia sotakoneistonsa kanssa.

”Laivasto, mikä ihmeen laivasto?” kenraali tivasi kärsimättömästi äkämystyneeltä amiraalilta. Amiraali, vuksimajurin lisäksi
ainoa jo rauhan aikana asemaansa valittu upseeri, valitti parhaillaan suuriäänisesti, ettei sotaneuvosto myöntänyt hänelle
resursseja työkenttänsä hoitamiseen. Useampi paikallaolija oli valmis myöntämään vaateiden moraalisen oikeutuksen, mutta
lähes satavuotiseen amiraaliperinteeseenkään vetoaminen ei hellyttänyt pingottunutta kenraalia. ”Usko jo, etten voi muuttua
laivastoksi”, hän kivahti. ”Keksi jotain muuta veteen liittyvää.”

Kenraali siirsi huomionsa muihin asioihin.

Kaksi tuntia myöhemmin kersantti Sopanen tuli kunnioittavasti tiedustelemaan karttojaan tutkivalta kenraalilta, miksi
keittiön hanasta kulki letku Vinnin ovelle ja siitä ulos.

”Amiraali!” kenraali parahti, mutta liian myöhään. Hilpeä veden lorina täytti asiaa tutkineen pikapartion mukaan koko
alemman viidennen kerroksen, ja vesi loiski Humanisticumin ovea vasten ja oli äänestä päätellen ehtinyt jo kolmanteen
kerrokseen saakka. Uuden ylioppilastalon A-portaista oli tullut erittäin esteettinen katosta lattiaan ulottuva vesiputous, ja
vihollisten kiukkuiset hätäkomennot kaikuivat kiivaina alemmista kerroksista.

Kenraali puhisi niin, ettei saanut sanaa suustaan edes silloin, kun hyvin tyytyväisen näköinen amiraali tuli takaisin Vinnille
alemman kerroksen askartelukaapista, jossa oli vahtinut ‒ ja eliminoinut ‒ letkunsa mahdollisia sabotoijia.

”Oletko tullut hulluksi?” kenraali raivosi piittaamatta siitä, että hänen upseeristonsa osoitti amiraalin toimille avoimesti
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ihailuaan. ”Tavoitteemme on puolustaa asemaamme rakkaalla ylioppilastalollamme, ei tuhota sitä!”

”Ei hätää”, amiraali selitti. ”Alakerrassa on salainen asiamiehemme, viime kesän Tervahöyryristeilyllä ollut karjalainen. Hän myy
vihollisille juuri tilaamiani hiekkasäkkejä, eivätköhän ne hyvinkin onnistu pitämään porstuansa kuivina. Ainakin niillä on nyt
puuhaa vähäksi aikaa, ja samalla me saamme hengähdysaikaa ja sotakassa rahaa. Mikä meni pieleen?”

Kenraali myönsi vastahakoisesti, että näin esitettynä suunnitelmassa oli puolensa.

”Niin juuri”, amiraali sanoi painokkaasti. ”On erittäin sopivaa, että ainoa armeija jolla on amiraali, majailee juuri ylimmässä
kerroksessa. Tässä oli taatusti kohtalo pelissä.”

***
Loppujen lopuksi sodan suurimmat julmuudet tapahtuivat kuitenkin Uuden B-puolella, sen sokkeloisissa rappukäytävissä,
saunakerroksessa ja aavemaisessa jätehallissa. Kävi ilmi, että juuri B-puolen järjestöjen välisessä sissisodassa ei armoa tunnettu.
Hurjimmat tarinat alakynteen jääneiden heittämisestä biojäteroskikseen saavuttivat kenraalin juuri, kun hän oli lähettänyt
SavOlaispartion etsimään uutta muonitusreittiä.

”He ovat taatusti jääneet kiinni”, kenraali valitti epätoivoisesti. Koko Vinni oli nähnyt erästä VSO:n onnetonta uhria
kannettavan sisään, ja saleissa vallitsi hautajaistunnelma.

Yksikään sotahuuto ei kajahtanut poissaolevien veljien ja sisarten puolesta. Sodan kauhut alkoivat painaa urhoollisimpiakin,
kenraali ajatteli katsellessaan uupuneita kasvoja ympärillään. Hän huokasi ja nojasi väsyneesti yhteen salin
sankarivainajatauluista.

Lopulta kapteeni Möttönen nousi ja kakisteli kurkkuaan.

”Kenraali, minä johdan pelastuspartion alas, vaikka menettäisin yrityksessä kaikkeni – jos vain saan mukaan muutaman
vapaaehtoisen ja raskaimmat aseemme.”

Pari kolme SavOlaista nousi hetken hiljaisuuden jälkeen pelokkaasti mutta päättäväisesti. Kenraali pani sumuisesti merkille,
että joukossa oli yhä yksi toiveikas vuksipisteiden kerääjä.

Hän laski kätensä upseerinsa olalle ja silmäili tätä tarkkaavaisesti. Kumpikaan ei vähään aikaan sanonut mitään.

”Sinun ja SavOn puolesta”, kapteeni sanoi synkästi. ”Cantus ex est.”

III LOPPUON LÄHELLÄ

Seuraavana päivänä myrskyn silmässä vallitsi uhkaava hiljaisuus, ja kenraali, amiraali ja TJ pitivät salakokouksen. TJ ilmoitti
keksineensä juonen, jolla sodanjohto arveli nyt lepyttävänsä sekä SavOn että VSO:n puolesta koko konfliktin ylivoimaisimman
osapuolen eli ESOlaiset ja rauhoittavansa sodan laineet ilman nöyryyttäviä rauhanneuvotteluja.

”Uhrataanko lippu?” kenraali kysyi.

Toiset kaksi nyökkäsivät synkästi mutta varmasti. Oli epätoivoisten toimien aika.

Siihenastisessa sodassa vankien otto oli ollut TJ:n tapausta lukuun ottamatta niukkaa, lähinnä siksi, että koska heitä ei
kuitenkaan voinut pidättää seuraavan luennon alkua pidempään, heidän katsottiin voivan onkia esiin liian monia
korvaamattomia sotasalaisuuksia. Savolaiset päättelivät kuitenkin, että vihollisjärjestön lippu olisi vastustamaton houkutus.
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Kersantti Korpelainen, joka siviilielämässä tunnettiin Roosana, oli pieni ja punapäinen rautalammilainen ympäristöekonomisti,
joka oli voittanut SOLlin hengennostatuspalkinnon viitenä vuonna peräkkäin, oli yksi historian ainoista huvittavista
huvimestareista ja pystyi jutuillaan keventämään minkä tahansa tilanteen tunnelman. Silloinkin kun hän kertoi Susikoira Roi
-vitsejä hautajaisissa, kukaan ei ollut pahoillaan. Oudointa oli se, ettei kukaan koskaan jälkeenpäin muistanut, mitä hänen
juttunsa koskivat. Niissä ei ollut mitään mieleenpainuvaa.

”Kersantti Korpelainen voi puhua niille vaikka viherkasveista, ja positiivista tulosta syntyy”, kenraali sanoi tyytyväisenä. ”Jos
tämä diplomaattinen manööveri ei toimi, voimme heittää pyyhkeen kehään.”

Eikä SavOn salaliittolaisten tarvinnut pettyä. Valelipunkantaja Korpelainen ei saanut raahattua lippuaan edes neljänteen
kerrokseen, ennen kuin avaimenreiästä vakoilleet eteläsuomalaiset piirittivät hänet ja raahasivat hänet voitonriemuisesti
karjuen lukkojensa taakse.

Kenraali ja TJ tuijottivat ESOn ovea herkeämättä kaksi tuntia, ennen kuin se avautui ja Korpelainen lippuineen tuli ulos
jutellen leppoisasti vihollisten toiminnanjohtajan kanssa – uunituore ja allekirjoitettu rauhanvakuus kädessään.

”Mistä sinä oikein puhuit niille?” Kapteeni Möttönen uteli, kun SavOn kapteenit myöhemmin kuljettivat Korpelaista
voitonparaatissa piimäkaappia kohti.

”En muista”, tyytyväinen kersantti vastasi ja rypisti sitten kulmiaan miettivästi. ”Viherkasveista?”

***
Kun pohjalaisista, hämäläisistä ja parista Unicafén nigerialaisesta keittiömestarista muodostetut HYYn rauhanturvajoukot
löivät perjantaiaamuna A-rapun ovet auki ja valmistautuivat marssimaan sotaisasti sisään, ne saapuivat hiljaiseen maahan, jossa
sodan pöly enää vaimeasti leijaili. Kalpean aamuauringon säteet valaisivat taistelun jälkiä, joista tärkeimpinä muistutuksina
olivat enää törkyiset rapunovet, lamppuihin jäänyt kananmuna ja seiniin töhritty sotapropaganda. Joka puolella näkyi tekstejä
kuten ”Savo = Suomen Siperia” tai ”Etelä-Suomi haisee”, mutta sodan osapuolista ei näkynyt jälkeäkään. HYYn ovi oli
leppoisasti auki, kolmannen kerroksen ovet oli anteeksipyytävästi kehystetty kukkasin, ja neljännen kerroksen ovet olivat
lukossa.

Vinnillä rauhanturvaajille antautui joukko uneliaita mutta hilpeitä SavOlaisia, jotka istuivat juomassa piimää ja syömässä
kalakukkoa. Sama koski VSO:laisia, paitsi että he saivat tyytyä liotettuun haukeen.

Hieman nolot rauhanturvaajat julistivat Uuden ylioppilastalon HYYn suojeluterritorioksi. Uuden sota oli päättynyt.

***
Seuraavan maanantain osakuntakokouksessa puhetta johtavan inspehtorin terävä katse sai mittailla harvinaisen kesyn ja
kuuliaisen näköisiä SavOlaisia. Menneisiin tapahtumiin ei viitattu, ja kokous sujui miellyttävissä ja rauhallisissa merkeissä
siihen asti, kunnes toiminnanjohtaja alkoi luetella muita ilmoitusasioita.

”…Ja viime kuussa Uudella ylioppilastalolla järjestettiin, ööh, eräänlainen leikkimielinen kisailu muutamien täällä toimivien
järjestöjen kesken”, TJ luki papereistaan.

Kokousväki pidätti henkeään.

Inspehtorin jyrähdystä ei merkitty pöytäkirjaan. Tämä oli sääli, sillä se oli hyvinkin kymmenen SavOlaisjälkipolven arvoinen.

LOPPU

Kiitokset: Riikka Ruuth avusta järjestötietoudessa ja -ideoinnissa
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Osakunnan tapahtumia

Menneitä tapahtumia

11.6. Kesäsitsit

7-10.7 Utopia-Tervis

5-7.8 Kesäpäivät

19.8 Itäsuomalainen kesäjuhla

9.9 Tervissauna

24.9 Kaudenavajaiset

3.10 Karkkipäivä- excu Fazerille

3.10 Osakunnan kokous

6-9.10 Internordiskt studentmöte (INS)

10.10 SOSSuBalletin osakuntailta

15.10 Sarvijuhla

17.10 SOSSu ry:n osakuntailta

21.10 SOSSu ry:n kalsarisauna

26.10 Savolaiset Stadin panimolla-

excu

29.10 Savolaisen osakunnan seniorit

ry:n 80- vuotisjuhla

30.10 Studio Julmahuvi-maraton

31.10. Viliminkippeiden Liian pelottavia

Muumeja -osakuntailta

5.11 Vuksisitsit

7.11 Osakunnan kokous

10.11. SOL:n järjestäytymiskokous

19.11 Talakkunat

20.11 Talakkunasillis

Kesäsitsit ja syksyn isännän ja emännän virkaan vihkiminen

Itäsuomalaiset kesäjuhlat

Osakunnan tapahtumia //
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Tulevia tapahtumia

26.-27.11. SOL:n adventtikiertue

28.11. Ympäristösihteerin

osakuntailta

5.12. Impro-osakuntailta

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja

ylioppilaiden soihtukulkue

9.12. Sennujen Annanpäivänjuhla

9.12. Akateeminen joulukonsertti,

SOL esiintyy

10.12. Puurojuhla

12.12. Osakunnan kokous

17.12. SOSSu ry:n joulukonsertti

9.1 Virkailijakoulutus

16.1 Osakunnan kokous

21.1 Virkailijanvaihtokaronkka

18.2 112.Vuosijuhla

Savolaisen Osakunnan Laulajat juhlii

85-vuotista taivaltaan vuonna 2017.

Juhlakonsertti pidetään 6.5.2017 ja

samana iltana vietetään illallisjuhlaa.

Lisätietoa tapahtumasta tulee

myöhemmin.

Kaudenavajaiset

Vuksisitsit
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Virkailijavalinnat

Varsinaiset virkailijat

Toiminnanjohtaja: Sakari Väkevä

Taloudenhoitaja: Iida Hämäläinen

Sihteeri: Jaakko Hannikainen

Isäntä: Anna-Maria Dumell

Emäntä: Juho Esselström

Päätoimittaja: Laura Takkunen

Tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastajat (2):

Antti Kekäläinen ja Jaana Auvinen, Katja Hovi ja

Saara Arola

Neuvokset:Tuomas Venäläinen, Johanna

Salkunen, Linda Lindström,Vesa Kyyrönen

Edustajat:

Edustajat Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa:

Annamari Oittinen, varalla Sakari Väkevä

Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön

valtuuskunnassa:Vesa Kyyrönen, Juha Rekola, Linda

Lindström ja Siiri Kuittinen.

Edustajat Itäsuomalaisessa valtuuskunnassa:

Annamari Oittinen, Susanna Rantakylä, Iida

Hämäläinen

SavO–VSO-yhteistyöelimen jäsenet: Jaakko

Hannikainen, Riikka Ruuth

Muut virkailijat

Tietotekniikkasihteeri: Jaakko Hannikainen

Huvipäällikkö: Linnea Kiukka

Maakuntasihteeri: Matias Koponen

Kansainvälisten asioiden sihteeri: Tuomas Venäläinen

Kulttuurisihteeri: Susanna Rantakylä

Sennusihteeri: Siiri Kuittinen

Ympäristövastaava: Jari Ahonen

Urheiluohjaajat: Linda Lindström,Ville Meriläinen

Historioitsija: Heini Arjava

Kappalainen: Riikka Ruuth

Laulunjohtaja: Jaakko Hannikainen

Varalaulunjohtajat (2): Susanna Rantakylä,

Tuomas Venäläinen

Musiikkimestarit: Lovisa Hirvonen, Nella Peippo

Valokuvaajat: Silja Ojanen

Lipunkantajat (2) ja Varalipunkantajat (2):

Susanna Rantakylä, Tuomas Venäläinen ja

Johanna Salkunen, Lovisa Hirvonen

Vuosijuhlamestari: Susanna Rantakylä

Amiraali: Kimmo Hovi

Apuisäntiä:Olli Tanttu, Jaakko Hannikainen,

Nella Peippo, Iida Hämäläinen, Siiri Kuittinen ja

Tuomas Venäläinen

Apuemäntiä: Laura Takkunen,Minna Pajunen,

Johanna Salkunen, Susanna Rantakylä, Jari

Ahonen, Linnea Kiukka, Siiri Kuittinen ja

Tuomas Venäläinen

Virkailijavalinnat //
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