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Kesäasukkaaksi
Dommalle
KESÄON PERINTEISESTI OLLUT SEAIKAVUODESTA, KUNVAIHDETAANMAISEMAA.

Kaupunkilaiset suuntaavat maalle, ja maaseudulla asuvillakin saattaa olla erillinen

kesänviettopaikka järven rannalla tai rannikolla. Monen civiksen ja sennunkin

lapsuuden kesät ovat kuluneet kesämökillä, jonne suunnattiin aina kun vanhempien työt

antoivat periksi. Kesämökki oli ja on yhä kaupungistuneelle sukupolvelle paikka, jossa

voi levähtää ja puuhastella kaikessa rauhassa luonnon keskellä. Samalla saattaa tavata

sukulaisiakin, joita ei tule muuten juuri nähtyä – kenties koska he asuvat toisella

puolella maata, tai ehkä vain muista syistä.

Kuten hyvin tiedämme, samat tilanteet voivat kuitenkin merkitä erilaisia asioita eri

ihmisille. Monelle teini-ikäiselle nuo metsän keskellä ja eristyksessä sijaitsevat ”työleirit”

ovat olleet tylsyydessään yhdistävä sukupolvikokemus. Onkin havaittu, etteivät nuoret

aikuiset juuri innostu kesämökkien ostamisesta. Perintömökkejä käytetään yhdessä

jakamistalouden hengessä, ja vuokramökit täyttävät satunnaisen mökkeilyn tarpeen.

Kesällä suunnataan usein ulkomaille, tai jos päädytäänkin mökille, se ei saa olla kovin

kaukana kotoa. Myös kaupunkilomailu on yleistynyt.

SavOn suuntaaminen Kamppiin Domus Gaudiumille näyttää sopivan hyvin

nykyisten civisten ja nuorsennujen sukupolven kesänviettolinjaan.Mukana on sekä

moderneja että perinteisiä elementtejä: kohteena on kaupunki, mutta toisaalta vietetään

aikaa traditonaalisesti ”sukulaisten” kanssa. Huhtikuun lopussa rakas Vinnimme, tuo

SavOlaisten pitkäaikainen majapaikka, tyhjenee taloon tehtävän linjasaneerauksen tieltä.

Muuttokuorma matkaa Domman alakertaan, jossa ennestään majailevat Karjalainen,

Wiipurilainen sekä Kymenlaakson Osakunta. Näillä näkymin myös Uuden neljännessä

kerroksessa majaansa pitävä Östra Finland’s Nation lyöttäytyy mukaan evakkomatkalle.

Kesä itäsuomalaisittain tuo uusia mahdollisuuksia sisarosakuntien jäseniin

tutustumiseen ja yhteistyöhön. Tietyssä mielessä voidaan puhua paluusta

menneisyyteen: olimmehan karjalaisten kanssa samaa osakuntaa vuodesta 1833 vuoteen

1905 asti. Savo-Karjalainen osakunta puolestaan erkani aikoinaanWiipurilaisesta

osakunnasta, joka perustettiin jo 1653. ÖFN irroittautuiWiOsta 1924. Kymenlaakson

osakunnan, joka 84-vuotiaana on Helsingin Yliopiston osakunnista nuorin, kanta-alueet

kuuluivat ennen sen perustamista sekä Hämäläis-osakunnan ettäWiOn kanta-alueisiin.

Kun tarpeeksi syvälle mennään, voidaan kaikkia kesällä Domman kellarissa hengailevia

osakuntalaisia kutsua wiipurilaisiksi.

Rentouttavaa kesää itse kullekin!

Päätoimittajasta lyhyesti:

Syntyjään kuopiolainen,

kahdeksanvuotiaana muutti

perheineen Siilinjärvelle. Kävi

kuitenkin koko ala-asteen sekä

lukion Kuopiossa, ja kokee itsensä

juuriltaan enemmän kuopiolaiseksi

kuin siilinjärveläiseksi.

Muutti Helsinkiin opiskelemaan

erityispedagogiikkaa. Sittemmin

löysi kutsumuksensa psykologian

alalta, jolta tekee nyt

maisterintutkintoa.

Liittynyt osakuntaan vuonna 2012 ja

toiminut muun muassa neuvoksena,

valokuvaajana ja apuemäntänä. On

myös Savolaisten Ylioppilaiden

Säätiön asuntola-asiamies.

Teksti: Laura Takkunen

Kuva: Silja Ojanen

Päätoimittajalta //



5

VIERAILLESSATOISTENOSAKUNTIENVUOSIJUHLISSAVOITHUOMATA, että niissä

saatetaan pitää puheita miehelle tai naiselle. SavOn vuosijuhlissa niitä ei ole ollut tapana

pitää noin 20 vuoteen.Meillä puheet ovat juhlissa muutenkin minimissä –

vuosijuhlapuheen, osakuntalaisen puheen ja kunnianosoitusten annon lisäksi

keskitymme laulamiseen, esityksiin ja syömiseen.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö esimerkiksi miehemme olisi puheen arvoisia.

Jos minä pitäisin puheen miehelle, se voisi olla hyvinnii tällainen:

”Arvoisa inspehtori, kunniajäsenet, hyvä juhlapuhuja, viehkeät seniorit, civiksen

möllikät, ihanaiset vuksit – ja rakkaat SavOlaiset miehet. SavOlainen mies on mies isolla

O:lla. Olen jutellut kanssasi politiikasta aamuneljään ja Susikoira Roi -vitseistä

aamuviiteen. Herännyt viereiseltä koulun liikkasalin patjalta kohmeana Tervisaamuna ja

toteuttanut kanssasi monet juhlat, projektit ja sillikset. Luulen siis tuntevani sinut aika

hyvin.

SavOlainen mies sanoo suoraan päin naamaa kun hän pitää jostain – on se sitten

ihminen, olut tai ruoka. Hän ei turhia kiertele tai kieroile savolaisista stereotypioista

huolimatta. Sen sijaan hän on reilu ja yleensä huomaavainen. SavOlaisten miesten

mielessä on vain yksi asia – toisten auttaminen. Hän avaa oven ja pitää kädestä, kun

yritän laskeutua ikkunalaudalta.

SavOlainen mies on fiksu, ideavalmis ja oman aihealueensa ex-Pertti. Kun hän

avautuu minulle ihmissuhdehuolistaan tai huonosti menneestä tentistä, tunnen oloni

etuoikeutetuksi. Kun hän kokoustaa kanssani neljättä tuntia tilassa ilman happea, tiedän

että koemme samat asiat osakunnalla tärkeiksi.

SavOlaiset miehet: Olette opettaneet minut ennakkoluulottomaksi ja

kärsivällisemmäksi. Rakastan teitä silloinkin kun teidän puolesta voisi Kappeli-aamuna

vähän hävettää, koska ilonne on niin vilpitöntä.

Mitä pidemmälle olet puhettani kuullut, sitä enemmän saattaa tuntua siltä, että voisin

miesten sijaan puhua yhtä hyvin kelle tahansa SavOlaiselle. Niinhän tässä taisi käydä.

Kuten niin monessa osakunnassa tähän mennessä, tästäkin sukupuoleen sidotusta

puheesta tuli puhe Rakkaudelle. Rakkaudenosoitus kaikille SavOlaisille, joiden kanssa

jokainen sattumus ja uurastus tuntuu voitolta. Kiitos että olette tehneet minusta tällaisen

kuraattorin, kuin nyt olen.”

Kuraattorin
vuosijuhlaterveiset

Teksti: Annamari Oittinen

// Kuraattorj
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VIIMEVUONNAHYYNHALLITUKSENTALOUSJOHTOKUNNASSA KÄVIMME

keskustelua uusien järjestötilojen tarpeellisuudesta. HYYn piiriin kuuluu 250 järjestöä ja

joka vuosi ilmaantuu lisää järjestöjä. Järjestökenttä kasvaa koko ajan nopeammin kuin

antibioottien resistanssi. Mistä se kertoo? Siitä, että järjestötoiminta kiinnostaa

opiskelijoita. Tutkimusten mukaan järjestötoiminta edistää sosiaalista hyvinvointia ja

järjestöaktiviit voivat keskimäärin muita paremmin. Järjestötoiminta tarjoaa

mahdollisuuksia muun muassa verkostoitumiseen, vuorovaikutus- ja

projektinhallintataitojen kehittämiseen sekä viestinnällisten valmiuksien parantamiseen.

Onkin siis paradoksaalista, että vaikka ylioppilaskunnan puitteissa toimivat järjestöt

vetävät opiskelijoita entistä paremmin monin tavoin hyödylliseen toimintaan mukaan,

itse ylioppilaskunta kuitenkin koetaan etäisenä. Tämä on ongelmallinen kehityssuunta,

koska ylioppilaskunta ja järjestöt eivät tietenkään ole erillisiä saarekkeita. Tämä käy

selväksi etenkin järjestötiloihin liittyvissä kysymyksissä.

Nykyisten HYYn järjestötilojen (Uusi ylioppilastalo, Domus Gaudium) kapasiteetti

alkaa olla täynnä ja nyt on suuri tarve alkaa etsimään uusia tiloja järjestökäyttöön.

Tilojen käyttöasteet ovat korkeat ja joka toinen vuosi suoritetaan tilajako, jossa

järjestötilat jaetaan. Seuraava tilajako on 2018. Tilakysymykset ovat perinteisesti olleet

tärkeitä osakunnille. Tilakysymykset aiheuttavat myös jännitteitä ja nyt olisi aika tehdä

isoja linjauksia siitä, mistä uudet järjestötilat hankitaan.

250 järjestöä, järjestötoiminnasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kasvava määrä ja

rajalliset resurssit muodostavat yhtälön, jonka ratkaiseminen ei ole helppoa. Jos järjestö

tai osakunta haluaa pärjätä, se joutuu vakuuttamaan kroonisesta ajanpuutteesta kärsivän

opiskelijan siitä, että juuri sen toimintaan hänen kannattaa käyttää vapaa-aikansa.

Samalla järjestön kuitenkin pitäisi osata viestiä uusille ja innokkaille jäsenilleen, ettei se

kuitenkaan ole koko maailman keskipiste, vaan on olemassa myös laajemmin

ylioppilaskunta, jonka suuntaan toimiminen on tärkeää.

Nyt on syytä kysyä, ovatko nämä kaksi osa-aluetta kunnossa meidän

osakunnallamme? Onko kaikki potentiaali käytössä vai voimmeko tehdä jotain vielä

paremmin, jotta saisimme uusia jäseniä ja samalla voisimme jatkaa ja kehittää hyvää

yhteistyötä ylioppilaskunnan muiden toimijoiden kanssa? Selvää on, että nykyisessä

tilanteessa osakunta ei voi jäädä paikoilleen, vaan sen on oltava entistä aktiivisempi

kumpaankin suuntaan – tanssitaan tangoa yhdessä.

Ylioppilaskunnan
tanssijaiset

Kirjoittaja on osakunta-aktiivi

ja toisen kauden HYYn

edustajiston jäsen

Ainejärjestöläisten

edustajistoryhmässä. Hän

toimi HYYn hallituksen

talousjohtokunnan jäsenenä

vuonna 2016.

Teksti: Matias Koponen

HYY- kuulumiset //
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1. Paikka, jossa monen savolaisvuksin opiskelijaelämä

alkaa

2. Tervispuatti ei oo..

3. Matkalla Vinnille

4. Kölin alta vedellään

5. Isännän kaapissa

6. Vinnillä joka maanantai

7. Inspimme

SavO-ristikko

8. Ilmestyi virkailijanvaihtokaronkkaan

9. ”Kaikki, paitsi ______ on turhaa"

10. Muistithan täyttää..

11. Osakuntalaisia yhdistää

12. Vinnille tulloo..

Vastaukset löytyvät sivulta 37.

Opiskelijoiden suuntaan toimimista voidaan toki kehittää joidenkin yleisten linjojen

pohjalta. Opiskelijat ovat luonnollisesti kiinnostuneita muun muassa työelämätaidoista

sekä yhteyksistä työelämään. Nämä asiat saavat monet ylipäätänsä kiinnostumaan

järjestötoiminnasta. Me tiedämme hyvin, missä on kysyntää, ja meillä on edellytykset ja

mahdollisuudet vastata siihen.

// SavO-ristikko

Laatinut Laura Takkunen
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Koti-ikävän mestari
– ja suuri humoristi

KALLAVESJ, KALLAVESJ... MEILLE KAIKILLETUTTU LAULU KERTOO riipaisevalla tavalla

koti-ikävästä. Koskettava sanoitus syntyi vuonna 1916 Yhdysvalloissa, jossa sen

kirjoittaja Aaro J. Jalkanen oli maanpaossa.

Tuomari Jalkanen oli joutunut jättämään kotimaansa ja perheensä taakseen, kun

hänen Kuopiossa sijaitsevasta toimistostaan oli löytynyt aseita vuonna 1914. Jos mies

olisi jäänyt kotimaahan, olisi häntä odottanut vankeus venäläisten pakkolakien

vastustamisesta.

Kuopion-aika oli ollu Jalkasen elämän onnellisinta, ja koti-ikävä purkautui

koskettavaksi runoksi. Mutta Kallavesj ei suinkaan ollut toimittajanakin työskennelleen

lahjakkaan kirjoittajan ainoa runo, ja miehen lyriikasta löytyi monia muitakin aiheita:

huumoria, rakkautta, uskontoa ja isänmaallisuutta, sekä tietenkin savolaista

vääräleukailua. Jalkasen monipuolisuus runoilijana tulee hyvin esille tuoreesta

runokokoelmasta Sydänääniä Savosta ja maailmalta, jonka on koonnut hänen

lapsenlapsensa Tuulikki Jalkanen.

Omakustanteena ilmestynyt kokoelma kattaa Jalkasen runoja aina Rautalammilla

vietetyiltä lapsuusajoilta vanhuuden vuosille asti. Kokoelmaa varten Tuulikki Jalkanen

joutui kirjoittamaan runot puhtaaksi, koska alkuperäistekstit olivat varsin huonossa

kunnossa. Kellastuneiden ja hapertuneiden tekstien käsitteleminen oli hidasta. Kaikkia

runoja ei ollut edes nimetty, joten se jäi lapsenlapsen tehtäväksi. Kirjoittajasta

kiinnostuneen lukijan iloksi kokoelmaan on lisätty myös taustatietoa runoista sekä

niiden syntytilanteista ja ensiesityksistä – moni runo kun oli kirjoitettu vaikkapa

savolaisiin juhliin.

Runot ja taustatiedot piirtävät varsin elävän kuvan Aaro J. Jalkasen persoonasta.

Rautalammilla vietetyn lapsuuden ja Kuopion lyseovuosien jälkeen nuoren ylioppilaan

tie vei Helsingin yliopistoon ja Savolaiseen Osakuntaan.Miehen kirjoittamaa

”meludraamaa” Sorsalegendaa esitettiin osakunnan juhlissa lähes viidenkymmenen

vuoden ajan.

Vaimon hän kuitenkin löysi ensimmäisellä Amerikan-matkallaan vuonna 1899, jonka

aikana tutustui rautalampilaistaustaiseen Aina Oksaseen. Vaimon perhe tarjosikin

evakkosijan, kun Jalkasen oli paettava kotimaasta.

Teksti: Marianne Zitting

Kuvat: Tuulikki Jalkanen

Sennuhallituslaisen palsta //
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Mies työskenteli useita vuosia toimittajana niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin,

valmistui sitten oikeustieteellisestä ja toimi tuomarina. Maanpakonsa aikana hän ehti

opiskella Harvardin yliopistossa teologiaakin. Merkittävimmän uransa Jalkanen teki

kuitenkin diplomaattina muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Neuvostoliitossa.

Urastaan ulkoministeriön palveluksessa hän sai lähetystöneuvoksen arvonimen.

Ja koko ajan syntyi runoja, joista Tuulikki Jalkasen kokoelma kattaa vain osan –

mutta ehdottomasti tutustumisen arvoisen sellaisen. Varsinkin Jalkasen humoristiset

runot ovat kestäneet hyvin aikaa, ja niissä näkyy kirjoittajan humaani sekä

suvaitsevainen maailmankatsomus. Nykylukija saa olla hyvillään, etteivät esimerkiksi

Oton kosinnan, Savolaise sonnaatin, Neiti demokratian parantajien tai Piällysmiehen

paikan kaltaiset runot ole jääneet pelkästään kotiarkiston aarteiksi. Niiden

hyväntuulisuus jaksaa hykerryttää yhä.

Ja entäpä sitten Pula-ajan laulu? Aihe on ajankohtainen tämän päivän kiky-

sopimusten parissa kärvistelevässä Suomessakin. Alunperin veikeä runo on kirjoitettu

Kanadassa vuonna 1932 järjestettyyn suomalaisten siirtolaisten joulujuhlaan. Jalkasen

ehdottamat ratkaisut toiminevat tänäänkin.

Pula-ajan laulu

Pula-ajan tähden täytyy nyt säästää,

Aika on rahaa, säästäkää!

Kiriä täytyy ja kiirehtää,

Ryyppyjen väliäkin lyhentää!

Pula-ajan tähden täytyy nyt sääästää,

Aika on rahaa, säästäkää!

Kiriä täytyy ja kiirehtää,

Suukkojen välitkin lyhentää!

Pula-ajan tähden täytyy nyt säästää,

Aika on rahaa, säästäkää

Kiriä täytyy ja kiirehtää!

Laulujen pätkätkin lyhentää!

// Sennuhallituslaisen palsta
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KAIKKIA ERI OPINTOJENVAIHEITAYHDISTÄÄAINAKIN SE, että rahaa ei tunnu olevan

koskaan tarpeeksi. Työnteon, tukien ja lainan lisäksi kannattaa opiskelijoiden ottaa selvää

mahdollisuuksista saada stipendejä ja apurahoja oman opiskelun tukemiseen. Suomen

valtaisa säätiömassa on hyvä paikka lähteä etsimään mahdollisesti juuri sinua

opinnoissasi, harrastuksessasi tai muussa kiinnostuksen kohteessasi tukevaa tahoa.

Apurahat ovat sinua varten

Ihan alkuun on hyvä muistaa, mikä on säätiö. Kuten olettaa sopii, säätiöistä säädetään

lailla. Säätiölain mukaan säätiö on perustajastaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy

rekisteröimisellä. Kun säätiö on rekisteröity, perustaja ei vastaa henkilökohtaisesti

säätiön velvoitteista. Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus, ja sen tehtävä on tukea tai

harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa. Säätiön säännöissä määrätään sen tarkoitus ja

toimintamuodot, ja säätiön toiminta rahoitetaan omalla pääomalla, toiminnan tuloilla ja

muulla rahoituksella.

Apurahojen ja stipendien hakemista ei siis kannata vieroksua, sillä nimenomaan

apurahojen ja tukien antaminen on usein säätiöiden ydintoimintaa. Itse asiassa säätiöt

eivät saa tuottaa taloudellista etua säätiön perustajan tai toimijoiden lähipiirin kuuluville

tai ylipäätänsä harjoittaa liiketoimintaa. Apurahojen hakemisessa kynnys kannattaa siis

pitää erittäin matalalla.

Apu(raha)a
opintoihisi

Teksti ja Kuvat:

Vesa Kyyrönen

Apu(raha)a opintoihisi //



11

Säätiöiden lisäksi esimerkiksi kauppakamarit saattavat tarjota apurahoja ja stipendejä. Näin ollen

hakuja ei tietenkään kannata rajoittaa vain säätiöihin, vaan rahaa kannattaa hakea mahdollisimman

useasta paikasta.

Näin aloitat

Säätiöistä voi siis hakea tukea niin musiikkiharrastukseen (esimerkiksi soittimien hankintaan),

opintoihin ulkomailla kuin muihinkin projekteihin. Oma lukunsa on gradun tekoon tai varsinkin jatko-

opintoihin saatava rahoitus. Aivan alkuun opiskelijan kannattaakin tarkoin pohtia, mihin tarkoitukseen

lähtee etsimään rahoitusta – ja lähteekö mahdollisesti hakemaan rahaa useampaan tarkoitukseen yhtä

aikaa.

Seuraavaksi kannattaa listata kriteerejä, jotka voisivat auttaa sopivien säätiöiden löytämisessä.

Esimerkkejä sopivista kriteereistä saattavat olla opintoalasi; syntymäpaikkasi ( joskus jopa vanhempiesi

tai isovanhempiesi syntymäpaikka voi riittää); paikka jossa tekisit tutkimusta (esimerkiksi instituutio);

kohteena oleva kielialue tai maa; tai muu tarve (kuten soitin tai treenipaikan rahoitus). Joskus rahoitusta

myönnetään myös muiden attribuuttien kuten sukupuolen, varallisuuden tai muun erityisen piirteen

mukaan. Lähtökohtana on, että mitä tarkemmin pystyt tällaista itsetutkiskelua tekemään, sitä paremmin

eväin pystyt etsimään säätiöitä, jotka voisivat myöntää tukea juuri sinulle.

Säätiön etsiminen ja apurahan hakeminen

Kun olet keksinyt, mihin tarkoitukseen haet rahoitusta, sekä hahmotellut mahdollisia perusteluita ja

syitä, miksi juuri sinulle pitäisi myöntää rahoitus, on seuraava askel alkaa etsiä sopivia säätiöitä. Niin

kuin aina, internetin hakukoneet ovat luonteva keino aloittaa. Yhtä ohjetta sinulle sopivan säätiön

hakemiseen ei ole. On kuitenkin hyvä huomata, että useat säätiöt avaavat omat hakunsa vain tietyiksi

määräajoiksi. Mikäli säätiöt eivät oma-aloitteisesti ilmoita omia hakuaikojaan, niiltä voi hyvin tiedustella

asiasta itse. Säätiöiden nettisivuilta löytyy yleensä yhteyshenkilö, joka pystyy kertomaan lisää hakuajoista.

// Apu(raha)a opintoihisi
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Aloita sopivan säätiön etsiminen yleisistä tietokannoista:

Patentti- ja rekisterihallitus, VIRRE, säätiötietokanta:

Hae esimerkiksi paikkakunnan ja yhden säätiön nimessä olevan kirjaimen mukaan.

Hyvää: Löydät täältä kaikkien säätiöiden nimet

Huonoa: Tietokannasta löytyvät vain säätiön perustiedot (kuten nimi).

Täytyy tehdä lisätutkimusta, jotta säätiön sopivuuden itselle saa varmistettua.

Aurora-tietokanta:

Löydät helposti juuri haussa olevia apurahoja.

Hyvää: Erittäin kattava

Huonoa: Hakutuloksia ei voi erikseen priorisoida opintojen vaiheen mukaan.

Säätiötietoa:

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Patentti- ja rekisterihallitus

Esimerkkejä myös muista hakukohteista kuin säätiöistä:

Taiteen edistämiskeskus

Etelä-Savon kauppakamari

Lupaavien säätiöiden löydyttyä hakemuksiin kannattaa panostaa. Perussääntönä on, että kaikki pyydetty

materiaali pitää toimittaa. Usein jo jonkin pyydetyn liitteen puuttuminen riittää hylkäävään päätökseen. Ei

kuitenkaan kannata säikähtää, jos hakuehdoissa mainitaan, että rahoitettavan tutkimuksen tulisi olla

esimerkiksi erityisen vaikuttavaa tai uraauurtavaa. Hakeminen kannattaa aina, sillä joskus rahoitusta voi

tulla hyvinkin yllättävältä taholta.

Lopuksi

Perustutkinto-opiskelijoilla apurahasummat harvoin nousevat liian suuriksi. On kuitenkin hyvä muistaa,

että apurahat voivat vaikuttaa nostettuihin opintotukiin tai suurina summina olla jopa veronalaisia

(lähtökohtaisesti raja veronalaisuudelle on n. 20 000 € vuodessa). Nämä asiat on hyvä selvittää verottajan ja

Kelan (ei tanssiryhmän) kanssa.

Apurahat ja stipendit ovat erittäin hyvä keino opiskelijan oman talouden paikkaamiseen.

Säätiöiden ja muiden tahojen selvittäminen on kuitenkin suhteellisen vaivatonta ja potentiaalinen palkkio

varsin suuri. Esimerkiksi 500–1000 euron tuki opintoihin on erittäin mukava lisä erityisesti alkuvuodesta,

kun edellisen kesän kesätyörahat on käytetty. Samalla säätiöihin perehtyminen antaa hyvän kuvan siitä,

millaista tutkimusta omalla alallasi usein tuetaan. Säätiöt ovat olemassa juuri sinunlaisiasi varten, ja siksi

omat mahdollisuudet apurahoista ja stipendeistä hyötymiseen kannattaa selvittää aina määräajoin.

Apu(raha)a opintoihisi //
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26.11.2016 SAVOLAISENOSAKUNNANKAKKOSJUHLATÄYTTI PYÖREÄT 130 VUOTTA.

Korkeasta iästään huolimatta 130-vuotias ei osoittanut väsymisen merkkejä, vaan

päinvastoin todisti olevansa elämänsä kunnossa.

Talakkunajuhla pidettiin edellisten vuosien tapaan Malmin työväentalolla, jonne

saapuneet juhlijat talakkunamestarit Jani Suutarinen ja Sakari Väkevä toivottivat

tervetulleiksi. Pyöreiden vuosien kunniaksi cocktailtilaisuudessa tarjottiin kuohujuomaa,

jota siemailevien juhlavieraiden iloinen puheensorina täytti juhlatilan alta aikayksikön.

Pöytiin siirryttäessä väki hiljeni ja jännitys tiivistyi.

Aplodit raikuivat, kun pokemonnaamareiden alta paljastuivat Lukkari Noctuas

Notcuas (Vesa Kyyrönen) ja Muater Relastinen (Riikka Ruuth) upouusissa kaavuissaan.

Pian esiin komennettiin myös kastruaattipolot, joiden piilopaikat olivat jälleen kerran

säälittävää ”pää pensaassa” -tasoa. Vaan kukapa sitä parempaan pystyisi, jos aivot

koostuisivat vaivaisesta viidesosasta aivosolua.

Vääräleuat Muater ja Lukkari antoivat sanan säilän heilua oikein kunnolla. Illan aikana

kyytiä saivat muun muassa Pokémon, nyhtökaura, Brexit ja Trump.Muater tai Lukkari

eivät säästelleet kieltään myöskään Rion olympialaisten, koulutusleikkausten tai toistensa

130. Talakkunajuhla

Teksti: Laura Takkunen

Kuvat: Silja Ojanen ja

Riina Puttonen

// 130. Talakkunajuhla
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kohdalla. Mustakaavut Aenae Vehkeettae LXXXVII 88 ”LSD i.v.” (Suvi Portin), Pilius Sormeiliae Fogg

(Sakari Väkevä), Metronomae Kirkae Nauttiae (Laura Takkunen), Nyhtaeae Muniae (Aino Hinkkanen)

sekä Octavius Laceiax Ainiaax (Tuomas Venäläinen) esittivät monenlaisia kipaleita, joista useimpien

melodiat olivat varmaan monelle tuttuja ainakin syksyn osakuntajuhlien jatkoilta. Kastruaattien esityksistä

kenties mieleen painuvimpia olivat Octavius Laceiax Ainiaaxin ja Aenae Vehkeettae LXXXVII 88 ”LSD

i.v.”:n tunteikas tulkinta Kaikki paitsi Talakkunat on turhaa sekä Nyhtaeae Muniaen upea-ääninen Vakipano

tilille. Yleisökin pääsi osallistumaan lauluun Rio-sitsilaulupotpurin muodossa.

Shown jälkeen talakkunavierailla oli mahdollisuus tukea naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kehitysmaissa

ostamalla käsiohjelma, jonka tuotto lahjoitettiin Naisten Pankille. Perinteisen talkkuna- ja tirripaistiaterian

jälkeen bussi kuljetti jatkoilijat Vinnille, jossa juhlinta jatkui aina aamuun asti.

130. Talakkunajuhla //
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TIESITKÖ TÄMÄN TALAKKUNOISTA?

1800-luvulla kekri eli köyri oli sisämaassa merkittävä vanha sadonkorjuujuhla. Kekri

oli etenkin palvelusväen juhla, koska siitä alkoi heidän vuotuinen loma-aikansa. 1886

kekristä tuli myös ylioppilasjuhla, kun sitä alettiin viettää Savo-Karjalaisen

osakunnan talakkunailtamien muodossa.

Talakkunoiden ohjelma on ollut musiikkipitoista ensimmäisistä juhlista alkaen,

jolloin nähtiin muunmuassa Ylioppilaskunnan Laulajien perustajana ja

maakuntalaulujen keräilijänä tunnetun P. J. Hannikaisen orkesteriparodia.

Orkesteriparodioiden ohella talakkunajuhlissa esitettiin muunmuassa

kuorolaulantaa sekä näytelmiä.

Saarna on nykytalakkunoiden vanhin osa. 1920-luvulla pater sai rinnalleen

lukkarin, ja siitä lähtien paterin tai muaterin sekä lukkarin välisellä

vuorovaikutuksella on ollut keskeinen asema liturgiassa.

Vuonna 1948 talakkunajuhlien ohjelmaa uudistettiin reippaasti. Uudistuksen

taustalla oli muun muassa huolestuminen miesylioppilaiden rajusta

alkoholinkäytöstä: 1947 talakkunajatkoilla oli sammunut niin paljon nuoria miehiä,

että heitä oli kerätty Vinnille johtavien portaiden alle. Tarinan mukaan joku keksi

merkitä sammuneiden kengänpohjiin järjestysnumerot, ja ennätykseksi saatiin 14

nukahtanutta. Juhlien ohjelman tason kohentaminen nähtiin yhtenä keinona tilanteen

korjaamiseksi.

1920-1930-luvun esityksille ominaista oli ollut paterin ja lukkarin vuorolaulu. Koska

sodan jälkeiset paterit eivät olleet laulumiehiä, kastruaattikuoro liittyi mukaan

täydentämään lukkarin osuutta. Vuoden 1948 uudistusten myötä talakkunatoimitus,

jota tuolloin myös messuksi kutsuttiin, sai nykyäänkin käytössä olevan

perusmuotonsa.

Nimensä mukaisesti talakkunapuuro on kuulunut juhlaan alusta asti. Tirripaistin

tilalla ja lisäksi on sen sijaan aikoinaan herkuteltu esimerkiksi kala- ja lintupaisteilla,

muikuilla, kalakukolla ja siankielellä.

Lähde: Kokkonen, J. & Suutari, P. (2006). Talakkunassa on voema ja terveys: Savo-Karjalaisen

Osakunnan talakkunajuhla 120 vuotta.

// 130. Talakkunajuhla
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Samaan aikaan
toisaalla

Anna-Maria: Siinä missä monen SavOn perinteisille kansainvälisille sitseille (tai

”vujuetkoille”) perjantaina osallistuneen vieraan mukana oli öisellä kotimatkalla

varmaankin muisto hyvästä ruuasta ja mukavista kv-ystävistä ( joista uusimpia tietenkin

houkuteltiin jo ahkerasti Tervikselle!), oli toisilla taas kotiin vievässä yöbussissa mukana

ihan konkreettista todistetta siitä, että vujuviikonloppu on alkanut – nimittäin ihka oikea

virolainen. Tänä vuonna isäntä oli lupautunut majoittamaan jopa neljä esticalaista, joten

lauantain vujuvalmistelut alkoivat yhden virolaisen saattamisella keskustaan lounaalle, ja

vaihtokauppana taas kahden muun viemisellä majoitukseensa metroradan varrelle. Sitten

olikin jo aika vaihtaa ylleen ne hienoimmat kaapista löytyvät juhlatamineet, ja suunnata

Vinnille, sillä avainbooli ei sekoita itse itseään!

Iida: Vuosijuhliin valmistautuminen alkoi kuten tavallista hyvissä ajoin. Meikki, korut,

mekko ja viime hetken kampauskriisi veivätkin omalta osaltani melkein kaiken lauantai-

aamupäivästä, mutta mielestäni vuosijuhliin laittautuminen on jo itsessään osa hupia ja

asettaa mielialan sopivan juhlalliseksi ja odottavaksi. Vanhana emäntänä suuntasin

Vinnille jo ennen cocktail-tilaisuutta nauttimaan avainboolista muiden vanhojen

emäntien ja isäntien kanssa.

Vuosijuhlat kahdesta näkökulmasta

Teksti: Anna-maria

Dumell ja Iida Hämäläinen

Kuvat: Roni Tuomivirta

Indlan edustajat esittämässä juhlatervehdystä

Vuosijuhlat //
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Anna-Maria: Ahkerien apuisäntien avulla saatiin myös lasit

pöytään ja alkumaljojen kaato aloitettua, juuri sopivasti

vieraiden saapumiseen mennessä. Kokkareiden alkupuolella

isännistöä työllisti tietenkin sen huolehtiminen, että

tervetuliaismalja löysi tiensä jokaisen juhlijan käteen, mutta

ehtipä siinä samalla nauttia myös ainakin toisella korvalla

SOSSun ja SOLin hienoista esityksistä. Kun virallisuudet

alkoivat, oli salissa jo niin paljon juhlakansaa, että isännistö

mahtui vain hiipimään salin ja aulan välisistä ovista silloin

tällöin onnentoivotuksia kuuntelemaan, tietenkin myös

nauttien emännän herkullisista pikkusuolaisista! Lopulta oli

aika houkutella viimeisetkin vieraat kohti ravintolalaiva

Wäiskiä, ja viimeisenä kolmen hengen lippukulkueena (Suomi

100!) Vinniltä lähtivät isäntä, emäntä ja toiminnanjohtaja.

Iida: Muiden osakuntien ja vieraiden tervehdyksiä ja esityksiä

oli mukava seurata alkumaljan ja emännän loihtimien

herkkupalojen kanssa. Juhlaväestä otettiin myös Suomi 100-

valokuva, ja SavOlaiset ikuistettiin vielä omassa kuvassaan.

// Vuosijuhlat
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Anna-Maria: Iltajuhlassa olikin sitten aika hengähtää ja antaa vaihteeksi

inspin, juhlapuhujan ja muiden ”esiintyjien” huolehtia aikatauluista ja

vieraiden viihtyvyydestä. Ruoka tarjoiltiin pöytiin asti, vaikka tuolit

joidenkin pöytien välissä olivat niin lähellä toisiaan että vujutoimikunta

olisi oikein hyvin voinut miettiä plassauksen aikana myös ”selkäavecien”

sopivaa sijoitusta. Ruoka veti vertoja SavOn oman emännän

kokkailuille, ja isännän kasvisruokaversiota kaihoisasti tarkkaillut

emäntä sai lohdutukseksi isännän lautaselta haarukallisen

lempiherkkuaan, sieniä. Isäntä sai juhlan aikana myös hieman myhäillä

olemattomaan partaansa, koska tiesi kunniamerkki- ja

palkintolautakunnan jäsenenä, ketä tänä vuonna tultaisiin

ilahduttamaan ja yllättämään stipendeillä ja harrastus- tai

ansiomerkeillä. Jo cocktailtilaisuudessa edukseen esiintyneet SOL ja

SOSSu tarjoilivat kokkareihin verrattuna hieman erityylistä

korvanruokaa, ja orkesterin ynnä jälkiruuan kumarrettua oli isännän

taas aika suunnata Vinnille hyvissä ajoin.

Iida: Pöytäjuhla oli tällä kertaa ravintolalaiva

Wäiskissä. Tila oli tunnelmallinen (ja tiivis), laivalla

oli ilmeisesti useammatkin pippalot menossa samaan

aikaan – kuulin muutaman herran pohtivan, että

meidän juhlissamme oli parempi tarjoilu, mutta

pukukoodi asetti rajoitteita. Tunnelma oli katossa

melkein kirjaimellisestikin, sillä laivan välikatto oli

matalalla ja esti lippujen pystytyksen juhlan ajaksi.

Airuet pääsivät siis kerrankin hommiin lippua

suojellessaan! Tahattoman tunnelmankevennyksen

tarjosi myös sekoileva äänentoisto, joka nappasi

toisista juhlista tietovisan juonnon. Onneksi juhlaväki

suhtautui sattuneeseen huumorilla. Juhlapuhujana oli

Jaakko Mäntyjärvi, jonka humoristista puhetta oli kiva

kuunnella. Osakuntalaisen puheen piti Sakari Väkevä.

Ruoka ja juoma maistuivat ja pöytäseurassa viihtyi,

mikäpä siinä siis oli ollessa. Mieltä lämmitti myös

itselleni ( ja monelle muulle 2013 vuosikertaa olevalle)

myönnetty harrastusmerkki, joita jaettiin tänä vuonna

harvinaisesti jopa seitsemän kappaletta. Sainkin siis

juhlia loppuillan kahden osakuntanauhan kanssa.

Onnittelut muillekin harrastus- tai ansiomerkin

saaneille!

Vuosijuhlat //
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Anna-Maria: Keskiyön koittaessa ja juhlavieraiden lipuessa Vinnille alkoi isännistön kannalta vujuviikonlopun tärkein ja

rankin homma, eli jatkot. Hyvin spontaaneista keittiön puolen aikataulutuksista huolimatta apuisännät hoitivat hommansa

oikein ansiokkaasti, eikä juhlakansan huvi ainakaan isännän nähden missään vaiheessa ehtynyt. Myös jatkoilla tarjoiltu pizza

teki kauppansa, erityisesti ”emännän erikoinen”, jossa taisi olla mm. suklaata, turkkilaista jogurttia ja päärynää. Salin puolella soi

bilemusiikki, ja isännän olikin joskus mutkiteltava innokkaiden tanssijoiden välistä käydessään salissa jatkojen tilannetta

tarkastamassa. Tunnit kuluivat kuin siivillä, ja kun virolaiset yövieraatkin tulivat kertomaan, että ovat valmiita lähtöön milloin

tahansa, sai isäntä siirtää vastuun jatkoista kuraattorille ja lähteä vieraineen etsimään taksia saadakseen edes neljä tuntia unta…

koska seuraavan päivän sillis ei kata itse itseään, varsinkaan täydessä univelkatokkurassa.

Iida: Vinnille palattua oli vuorossa akateemiset tanssit. Pas d’Espange on yhä vaan liian vaikea, vaikka sekin on tullut tanssittua

moneen kertaan osakuntavuosien aikana. Pienestä tilasta huolimatta tansseissa vältyttiin pahalta kolaroinnilta, ja Grande

valsen jälkeen tanssit jatkuivat vapaammassa muodossa, kun jatkobileet käynnistyivät. Muistelimme muutaman muun kiiviksen

kanssa vuksivuotta ikkunalaudalla tanssiessa ja mietimme, miten nopeasti aika onkaan kulunut. Omalta osaltani bileet

päättyivät kolmen jälkeen kun lähdin kotiin nukkumaan, mutta legenda kertoo että Vinnillä tanssi jatkui pitkälle seuraavaan

aamuun ja sillikseen.

Vuosijuhlat olivat jälleen kerran ihastuttava kokemus ja onnistuivat hyvin, suuri kiitos siis vuosijuhlamestari Susanna

Rantakylälle!

// Vuosijuhlat

Sulavalinjainen harmaahapsi

Teksti: Jukka Parviainen

Osakunnan seniorina, entisenä osakuntalaisena ja savonlinnalaisena herkimpänä savolaisena sävelmänä on eittämättä

Nestori Miikkulaisen ja hänen norppatoverinsa tarina. Viiksekkäät vanhatpojat ymmärtävät toisiaan, kun puolisoa ei saa, tai

ei saa ainakaan jäämään Saimaan saareen. Laulun kohde, saimaannorppa, oli ja on yhä uhanalainen, ja jokainen laulukerta

muistuttaa: "sata on hylkeitä vaan, kohta jäljellä ei ehkä ainuttakaan". Norppa on sulavalinjainen harmaahapsi, jota voi olla

vaikea erottaa terviskansasta eksyneestä seniorista. Toisinaan se lötköttää auringossa rantakivellä ja pulahtaa takaisin

kirkkaaseen veteen. Se nostaa päänsä veden pinnan päälle ja katsoo kosteilla ruskeilla pyöreillä silmillään vain todetakseen,

että muut ovat jo palanneet saunaan.

Ensimmäinen kosketukseni kappaleeseen oli lapsuudessa nähty ohjelma Syksyn sävelen loppukilpailusta pudonneista

viisuista. Humppakappaletta varten oli studioon tuotu vanhan laulavan käävän taustalle joku eläkeläiskuoro.Wikipedia

kertoo Junnu Vainion olleen tuolloin 44 vuotta ja YouTube näyttää, että Hyvän Tuulen laulajatkin olivat pikemmin keski-

ikäisiä. Sittemmin satuin hankkimaan Trio Töykeiden levyn, jossa mukana on kappaleesta tehty taiturimainen

instrumentaaliversio Iiro Rantalan ja Pekka Kuusiston tulkitsemana. Kruununjalokivenä ovat muistot osakunnan

lauluilloista, joissa olutpullojen katveessa melankolista tarinaa piristivät välisoittorallatukset "di-pa-da-pa-di-pa-da-pa-

paa". Luulen, että tärkeisiin lauluihin kuuluu itse kullakin vastaavia kehityskaaria.Mikä onkaan sinun sävelmäsi tarina?

Laulurikasta Osakunnan Vuosipäivää, onnea ja menestystä 112-vuotiaalle Savolaiselle Osakunnalle!
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ETELÄISESSÄ RUOTSISSA SIJAITSEVA LUNDON PIENI, noin 80 000:n asukkaan

kaupunki, mutta sen vuonna 1666 perustettu yliopisto on Pohjoismaiden suurimpia.

Kampusalue viekin kokonaisuudessaan keskustasta melkein puolet. Kaupungin

asukkaistakin puolet on yliopisto-opiskelijoita, ja opiskelijaelämä on kaupungissa hyvin

vahvasti läsnä. Sen keskiössä ovat osakunnat, joita Lundissa on kaksitoista. Jokaisella

osakunnalla täällä on oma talo, jossa on asuntoja ja yleensä kellarissa oleva pubi- ja

klubitila. Tapahtumiin päästäkseen ei tarvitse olla tietyn osakunnan jäsen, vaan riittää,

että kuuluu johonkin osakuntaan. Yökerhoja tai baareja ei kaupungissa juuri ole, joten

niihin mielivä joutuu ottamaan junan Malmöön. Unicafen kaltaista

opiskelijaruokailuakaan ei ole, mutta useat osakunnat tarjoavat arkisin lounasta –

annokset ovat tosin ainakin minulle usein liian pieniä. Täällä tulee melkein ikävä

Unicafea.

Minulle osakunnan valitseminen ei ollut vaikeaa, koska Lundista löytyy SavO:n

ystävyysosakuntaWermlands Nation.Wermlandin osakuntatalo on hyvin keskeisellä

paikalla vain noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Lundin tuomiokirkosta.

Osakunta on tunnettu ympäristöystävällisyydestään ja lievästä hippimäisyydestään. Se

on myös pienimpiä Lundin osakunnista, mikä tekee toimintaan mukaan menemisestä

erittäin helppoa.Wermlandsin viikoittaisia tapahtumia ovat klubi- ja pubi-illat, joita

järjestetään keskiviikkoisin ja lauantaisin. Viikonloppuisin tarjoilla on vegaanista

brunssia edulliseen 50 kruunun hintaan. Helppo tapa lähteä osakuntaan mukaan on

tarjoutua vapaaehtoiseksi työskentelemään osakunnan tapahtumissa. Palkkioksi

vapaaehtoiset saavat ruokaa, juomaa ja kiitosjuhlan. Osakunnat tuntuvat täällä olevan

hyvin kansainvälisiä: tapahtumien työntekijöistäkin välillä puolet on muualta kuin

Ruotsista.

Wermlandilla on yhteistoimintaa Kalmars Nationin ja Blekingska Nationin kanssa.

Yhdessä näitä kolmea kutsutaan Gudruns Nationeiksi. Näillä kolmella osakunnalla on

muun muassa yhteinen kuoro Gudrunkören, joka harjoittelee tiistaisinWermlandin

talossa. Lisäksi ne järjestävät yhteisiä sitsejä. Eräänä lauantaina osallistuinWermlandin

ja Blekingskan novischsittningeille eli fuksisitseille. Sitseillä oli niin hauskaa, että menin

nukkumaan vasta kahdeksalta aamulla.

Livet som
utbytesstudent i
Lund

Teksti ja kuvat: Ville

Nenonen

Livet som utbytesstudent i Lund //
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Lukukauteni alkoi kolmen opintopisteen ruotsinkurssilla, joka oli

tarkoitettu edistyneille ruotsinopisleijoille – kummasti ryhmästämme

puolet oli suomalaisia. Muuten opiskelen englanniksi, enkä uskoisi

ruotsintaitojeni riittävänkään ruotsinkielisille kursseille. Saan ottaa vain

kaksi 15 opintopisteen kurssia lukukaudelle, joten akateemista vapautta

täällä ei juurikaan tunneta. Luentomuotoista opetusta on vähemmän

kuin Suomessa, mutta seminaareja pidetään lähes joka viikko. Ainakin

seminaareissa oppii esiintymistaitoja. Opiskelen neljättä vuotta geologiaa

ja täällä erityisesti odotan kenttäretkiä. Maaliskuun alussa menemme

tutkimusaluksella kairaamaan merenpohjaa Juutinraumalle. Suomessa ei

sellaista koulussa pääse tekemään. Jättespännande!

Aika on mennyt todella nopeasti täällä. Tätä kirjoittaessani jo

kolmannes vaihdosta on takanapäin. Kevät tuntuu alkavan täällä jo nyt

helmikuussa. Aurinko paistaa päivä päivältä kirkkaammin ja säät

lämpenevät. Kesä tulee Skåneen!

Hälsningar,

Ville

Värmlands Nationin talo

Viikonloppuisin Värmlands

Nationilla tarjoillaan brunssia.

// Livet som utbytesstudent i Lund
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Vinni tuntuu kodilta

Susj selvitti, kuka SavOn uusi toiminnanjohtaja on miehiään.

MARRASKUUNKOKOKSESSAVALITTIIN UUSI TOIMINNAJOHTAJA kaudelle

2017–2018. Kaksi kuukautta valintakokouksen jälkeen hän istahtaa Vinnin salin

mustalle kulmasohvalle Sujen haastateltavaksi.

Mies muistelee hymyillen vuksivuottaan: ”Osakunnalle kiipesin aika varhaisessa

vaiheessa, ja ensimmäisinä päivinä oli jo sellainen fiilis, että haluan tulla uudestaankin.

Selvästi se alkuvaihe innosti niin, että olen pysynyt täällä – enkä ihan helposti

lähdekään!”

Sakari Väkevä, joka tunnetaan laajasti lempinimellä Sakke, on kotoisin Suur-Savon

sydämestä Mikkelistä. Mikkelin lukiosta ylioppilaaksi kirjoittaneelle Sakarille Helsinki

oli selkeä valinta opiskelupaikaksi, koska hänen pääainettaan geofysiikkaa ei Suomen

muista yliopistoista löydy. Helsinki oli Sakelle muutenkin houkutteleva valinta: hän näki

jo silloin sen tarjoavan oivalliset puitteet opiskelijaelämälle.

Osakunnalle Sakke päätyi monien muiden tavoin asunnon kautta. Hän kokee

osakuntatoiminnan virkoineen rikastuttaneen elämäänsä monin tavoin. Toisaalta Sakke

katsoo, että osakunta on ollut omanlaisensa sosiaalinen ympäristö laajan sosiaalisen

elämänpiirinsä vuoksi. Osakunnalla on ihmisiä, jotka tulevat monenlaisista

lähtökohdista ja ovat kiinnostuneita hyvin erilaisista asioista. Ihmisiä yhdistävät asiat

ovat erilaisia kuin ainejärjestöissä, mikä tuo Sakarin mielestä mukavaa vaihtelua.

Avainsanana hän näkee savolaismielisyyden. ”Savolaisuus on aika dynaamista.

Savolainen syntyperä ei ole ainoa yhdistävä tekijä, sillä osakuntalaisia on muualtakin

kuin Savosta. Savolaismielisyys käsittää tietynlaisen tavan, jolla osakuntalaiset juttelevat

toisilleen, hengen, joka vallitsee osakunnalla. Kyllähän sitä koetettiin osakunnan

kokouksessakin määritellä, kun laadittiin uusia sääntöjä. Ei sitä osattu määritellä, vaikka

intuitiivisesti tiedetään mitä se on.”

Etuna ainejärjestötoimintaan Sakke näkee osakunnassa pitkän perinteen myötä

syntyneet, vakiintuneet ja toimiviksi havaitut käytännöt: ”Jotkut ihmiset ei tykkää sanoa,

että osakunnalla on pitkä perinne – että se kuulostaa liikaa siltä, että osakunta edustaa

jotain vanhaa ja muinaista – mutta itse näkisin, että osakunnan käytännöt ovat

vakiintuneita. Monet ainejärjestöt ovat melko nuoria, ja joutuvat ikään kuin ’syntymään

uudestaan’ jatkuvasti.” Esimerkkinä osakuntatoiminnan jatkuvuudesta hän mainitsee sen,

että SavOlaiset ovat olleet Vinnillä kymmeniä vuosia yhtäjaksoisesti.

"Osakunnalle kiipesin
aika varhaisessa
vaiheessa, ja
ensimmäisinä päivinä
oli jo sellainen fiilis,
että haluan tulla
uudestaankin."

Teksti: Laura Takkunen

Kuva: Roni Tuomivirta

Toiminnanjohtajan haastattelu //
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Syksyn 2013 vuksi on ehtinyt toimimaan lukuisissa osakunnan viroissa. Ennen toiminnanjohtajuutta Saken on

voinut bongata neuvoksen, musiikkimestarin, opintosihteerin, sihteerin sekä apuemännän toimista.

Toiminnanjohtajuutta hän oli ehtinyt jo kypsytellä pidemmän aikaa ennen syksyn valintakokousta. Sakari toteaa

toiminnanjohtajan olevan virka, jossa pääsee näkemään osakunnan toimintaa ja etenkin arkea uudesta

näkökulmasta. Kysyttäessä millaisia odotuksia hänellä on tulevalta kaudeltaan Sakari ottaa puheeksi toukokuussa

alkavan Uuden ylioppilastalon linjasaneerauksen:

”Nämä kaksi vuotta tulevat olemaan keskenään melko erilaisia: ensimmäinen vuosi tulee olemaan leimallisesti

muuttoa ja remonttia, toinen taas palaamista osakunnan arkeen.”

Sakke toteaa, että haasteista huolimatta toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on saada asiat järjestymään. Hän

pyrkii olemaan helposti lähestyttävä – sellainen jolta voi kysyä, ja jonka kanssa asiat hoituvat. ”En takaa, että

itselläni on vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mutta ainakin osaan ottaa selvää asioista ja kytkeä langanpätkiä

yhteen. Esimerkiksi osaan toimia HYY:n ja osakuntalaisten välissä olevana lenkkinä.”

Sakari puhumassa osakunnan vuosijuhlissa.

// Toiminnanjohtajan haastattelu
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LYHYESTI

Lempivärisi?

Punainen.

Lempijuomasi?

Pistetään vaikka appelsiinimehu.

Mikä elämässä on sinulle tärkeää?

Se, että jaksaa innostua asioista, ja että tekee asioita, jotka

itsestä tuntuvat hyvältä.

Toteemieläimesi?

Kenguru.

Mikä on lempisitsilaulusi?

Teinilaulu. Siinä on hyvä melodia, ja sen sanat edustavat

ylioppilaselämää sellaisena kuin sen koen.

Pienenä uskoin, että minusta tulee isona…

Lentokonemekaanikko.

Isona uskon, että minusta tulee isona…

Tutkija.

Miten käsittelet stressiä?

Lepäämällä ja delegoimalla.

Mottosi?

Mulle tulee ekana mieleen ’Tartu hetkeen’. Ja se on kyllä

itseasiassa hyvä motto, vaikka on toki muitakin hyviä.

Haastatteluhetkellä Sakella on takana kaksi toiminnanjohtajan vastaanottoa. Hän kertoo sujahtaneensa

nopeasti TJ:n saappaisiin. ”Aika hyvin on päästy siihen rutiiniin. Toiminnanjohtajan vastaanottojen

pitäminen on kivaa. Vinni tuntuu sillä tavalla kodilta, että aina kun tänne tulee uusia ihmisiä, niin tosi

mielellään tätä esittelee. Vuksivastaanottoja pitäessäni tykkäsin paljon esitellä tätä tilaa ja vastata sitä

koskeviin kysymyksiin – vähän samaan tapaan, kuin ihmiset tykkää esitellä kotiaan tai kertoa sen

sisustuksesta.”

Haastattelun lopuksi Sakari toivottaa kaikki osakuntalaiset tervetulleeksi osakunnalle. ”Toivon, että

riviosakuntalaiset, sellaisetkin jotka käyvät harvemmin Vinnillä, uskaltautuvat tänne – maanantaisin ovet

ovat aina auki.”Hän korostaa, että osakunnan tapahtumiin on tervetullut, vaikkei olisi käynyt Vinnillä kuin

kerran vuksivuonna. ”Toivon, että jopa useiden vuosien jälkeen ihmiset uskaltautuisivat palaamaan tänne –

katsomaan meininkiä ja osallistumaan.”

Susj onnittelee toiminnanjohtaja-Sakkea ja toivottaa antoisaa toimikautta!

"Maanantaisin ovet ovat aina auki."

Mitä sinulla on aina mukanasi?

Tietokone – se kulkee jatkuvasti mukana, olinpa missä

tahansa.

Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?

Varmaan jotain luettavaa. Olen melko intohimoinen lukija ja

kirjojen keräilijä myös.Mulla on kirjat järjestetty hyllyyn

värin mukaan.

Kenen päivää haluaisit seurata kärpäsenä katossa?

Jonkun musiikkiartistin – Robinin tai muun tosi pinnalla

olevan. Jos 24 tuntia voisi seurata miten heidän arkensa

oikeasti toimii, niin se olisi mielenkiintoista.

Yllätykseksesi heräät aamulla Uppsalasta.Mitä on

tapahtunut?

(Nauraa). Uppsalasta? Luultavasti olen pyytänyt päästä

Värmlands nationin Vårbaliin (vuosijuhlaan) ja päätynyt

sinne yön aikana. Ja aamulla olen tietenkin juhlakunnossa

valmiina.

Paras osakuntamuistosi?

Kesän 2014 tervahöyryristeily. Kaikesta helteestä

huolimatta se oli silmiä avaava ja järisyttävä kokemus.

Toiminnanjohtajan haastattelu //
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Kasvantaviärät
leuvat kuvina

Kuva: Oskari Wäänänen

Keakissasitäollaakkii,sanoakkakujouluyönäkatiskassaistu.

// Kasvantaviärät leuvat kuvina
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OSAKUNNAN SÄHKÖIDEN JÄSENKYSELYNAVULLA SELVITETTIIN vuodenvaihteen

aikoihin jäsenistön näkemyksiä osakuntatoiminnasta. Kyselyn tarkoituksena oli sekä

kartoittaa mielipiteitä nykytoiminnasta että saada ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Viimeksi jäsenkysely on osakunnallamme järjestetty vuonna 2009, joten olikin jo aika

kysyä osakuntalaisilta, miten osakunnalla menee.

Toimikunnassa tiedostettiin, että lopullisesta kyselystä tuli melkoisen pitkä, mutta

pituudelle oli pätevä syy: osakuntatoiminnan monipuolisuus. Pelottavasta yhdeksän

osion laajuudesta huolimatta kaikkiaan 55 rohkeaa vastaajaa täytti jäsenkyselyn.

Kyselyyn vastanneista 60 % oli osakunnan nykyjäseniä ja loput sennuja. Vastaajista

suurin osa (80 %) oli Helsingin yliopiston nykyisiä tai entisiä opiskelijoita, loput muista

korkeakouluista. Pohjois-Savosta oli kotoisin 45,5 % vastanneista, Etelä-Savosta 20 % ja

muualta 34,5 %.

Yleistä

Keskimäärin kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä osakuntaan: 60 % vastanneista antoi

osakunnalle asteikolla 1-5 arvosanaksi 4 ja 32,7 % arvosanan 5.Mukavana puolena

osakunnassa suurin osa mainitsi ihmiset ja yhteisöllisyyden. Vastauksissa toistuivat myös

monipuolinen toiminta ja asunnot.

”Liityin asuntojen takia, jäin ihmisten takia.”

Kysyimme myös, mikä osakunnassa harmittaa. Vastauksissa toistuivat epätasainen

vastuun jakautuminen, sisäpiiriklikkien muodostuminen sekä vaikeus päästä mukaan

uutena. Monia sennuja harmitti sennuuntuminen. Neljännes vastaajista oli sitä mieltä,

ettei mikään erityisesti harmita.

”Mikä osakunnassa harmittaa? Se, että sen toiminnasta väistämättä jossain kohtaa

sennuuntuu. Onneksi ihmiset kuitenkin säilyvät!”

”Osakunnalla olen tuntenut itseni joskus ulkopuoliseksi. Ehkä aktiivisemmilla on ollut niin

tiivit kaveriporukat, että on ollut vaikea lykätä itseään joukkoon mukaan.”

Kysyimme myös, mitä osakunta merkitsee. Vaihtoehdoista suosituimpia olivat

yhteisöllisyys (51 %), ystävät (49 %), juhlat (35 %), poikkitieteellisyys (35 %) ja hyvät

muistot (35 %).

Vastanneista 44 % ilmoitti käyvänsä osakunnalla vähintään kerran viikossa.

Jäsenkyselyn satoa

Teksti ja kuvat: Linda

Lindström

Jäsenkyselyn satoa //
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”Osakunnalta on löytynyt aikuisiän tärkeimmät ystävät.”

”Osakunta sai opiskeluvuodet tuntumaan aivan liian lyhyiltä.”

Tapahtumat

Kyselyyn vastanneiden keskuudessa suosituimpia yksittäisiä tapahtumia olivat itsenäisyyspäivä sekä Talakkunat. Tyypiltään

suosituimpia tapahtumia olivat sitsit, osakuntaillat ja jatkot, joihin yli puolet vastanneista ilmoitti osallistuneensa tai aikovansa

osallistua. Suosittu oli myös Tervis, johon ilmoitti osallistuneensa tai aikovansa osallistua lähes puolet kyselyyn vastanneista.

Kysyimme myös, mistä tapahtumista oli erityisesti pidetty. Moni mainitsi Terviksen.Muista tapahtumista useampia mainintoja

saivat Talakkunat ja kesäpäivät. Halusimme myös tietää, millaisia tapahtumia toivottaisiin olevan enemmän.Moni vastanneista

toivoi enemmän rentoa oleilua ja matalan kynnyksen tapahtumia. Kysyimme myös, millaista sisältöä osakuntailtoihin

toivottaisiin. Moni toivoi puhujavieraita, yhdessä tekemistä ja ruokaa. Osa piti osakuntailtoja nykyiselläänkin monipuolisina ja

toivoi samaa jatkossakin.

Viestintä

Vastaajista 82 % ilmoitti seuraavansa osakunnan tiedotusta sähköpostissa ja Facebookissa. Seuraavaksi merkittävin

tiedotuskanava oli puskaradio, jota ilmoitti seuraavansa 55 % vastanneista. Enemmistä koki saavansa tiedon osakunnan

tapahtumista ajoissa usein (78 %). Vastanneista 13 % koki saavansa tiedon ajoissa aina, 6 % joskus ja 2 % harvoin. Puolet

vastanneista antoi nettisivuille arvosanan 4 ja 36 % arvosanan 3. Kysyttäessä viestinnän kehityskohteista enemmistö olikin

maininnut osakunnan nettisivujen kaipaavan päivitystä. Osa toivoi tapahtumailmoituksia Facebookissa aikaisemmin.

// Jäsenkyselyn satoa
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Susj

Kyselyyn vastanneista puolet ilmoitti lukevansa Sujen aina, 35 % joskus ja 15 % ei koskaan. Enemmistö (46 %) haluaisi lehden

molemmissa nykymuodoissaan eli paperisena ja sähköisenä, 26 % vastanneista vain paperisena ja 29 % vastanneista vain

sähköisenä. Vastanneet ilmoittivat lukevansa mielellään tapahtumajuttuja, henkilöhaastatteluja, Savoon liittyviä sekä

opiskeluaiheisia juttuja. Moni toivoi lehteen enemmän Savoon liittyviä juttuja sekä erilaisia henkilöhaastatteluja osakunnalta ja

sen ulkopuoleltakin.

”Sutta voisi mainostaa osakuntalaisille vieläkin enemmän kanavana, jossa lähes mitä vaan osakuntalaisten kirjoituksia voisi

julkaista.”

Kokoukset

Kyselyyn vastanneista 36 % ilmoitti, ettei käy osakunnan kokouksissa ollenkaan ja 35 % arvioi osallistuvansa 1-3 kertaa

vuodessa. Noin viidennes (22 %) kertoi osallistuvansa 7-9 kertaa vuodessa. Pyysimme myös arvioimaan asteikolla 1-5, miten

tärkeäksi osakunnan kokoukset koettiin. Vastanneista 31 % antoi arvosanaksi 5 ja 31 % arvosanaksi 4. Noin neljännes oli

antanut arvosanaksi 3 ja loput (13 %) 1-2. Enemmistö vastanneista siis kuitenkin piti osakunnan kokouksia tärkeinä.

Tärkeimpiä syitä käydä kokouksissa olivat halu pysyä perillä osakunnan asioista (56 %), päätösvaltaisuuden saaminen (46 %),

osakuntalaisten tapaaminen (44 %) ja osakunnan toimintaan vaikuttaminen (44 %) [Toim.huom. Kysymyksessä oli

mahdollista valita useampi vaihtoehto]. Vastanneista kaksi kolmasosaa ilmoitti, että kävisi kokouksissa useammin, jos aikaa

olisi enemmän. Osaa motivoisi tulemaan kokouksiin lämmin ruoka kokouksen yhteydessä (31 %) tai virkistäytyminen

porukalla kokouksen jälkeen (26 %) [Toim.huom.Tässäkin kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto]. Lisäksi

24 % ilmoitti, että kävisi kokouksissa, jos kokisi sen tärkeäksi.

Osakunnan virat

Kyselyyn vastanneista 38 % oli osakunnan nykyisiä virkailijoita. Lisäksi 27 % ilmoitti olleensa joskus osakunnan virassa.

Vastanneista yhteensä 35 % ei ollut koskaan ollut osakunnan virassa. Kuitenkin noin 15 % piti mahdollisena, että olisi

tulevaisuudessa virkailijana. Tärkeimpiä syitä virkailijaksi ryhtymiseen olivat yhdessä tekeminen, halu kantaa vastuuta ja

osakuntatoiminnan kokeminen tärkeäksi. Syinä olla ryhtymättä virkailijaksi tärkeimpiä olivat ajanpuute, osakuntatoiminnan

kokeminen vieraaksi sekä se, ettei virkaan ollut pyydetty.

”Kerhoille ja pikkuvirkailijoille voisi antaa enemmän tukea. Isot virat hoituu kyllä kun niissä on niin selkeät tehtävät, mutta

monissa pienissä viroissa olevat eivät osaa/uskalla järjestää tapahtumia.”

Jäsenkyselyn satoa //
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Kerhot

Kerhojen toimintaan oli osakuntailtojen ulkopuolella osallistunut 84 % vastaajista. Moni oli tyytyväinen nykyisen

kerhotoiminnan monipuolisuuteen, joskin vastauksissa myös toivottiin parempaa näkyvyyttä kerhoille sekä parempaa

tiedotusta toiminnasta. Kyselyssä esitettyjä kerhoideoita olivat mm. käsityökerho, teatterikerho, kirjakerho, osakunta tutuksi

–kerho vukseille, kuvataidekerho, olutkerho, lenkkikerho, kulttuurikerho, liikuntakerho, luovan kirjoittamisen kerho,

jalkapallokerho – perustajia näille kaivataan!

”Ehkä olisi kivaa, jos esim. SOLin tai Sossun toimintaan voisi osallistua, vaikka ei osaisi laulaa taikka soittaa. Nyt tuntuvat aika

sisäpiirikerhoilta.”

”Toivoisin, että pienemmät kerhot pitäisivät itsestään enemmän meteliä ja näkyisivät enemmän osakunnalla. Siten niihin saataisiin

ehkä enemmän tekijöitä.”

Yhteenvetona voisi todeta, että ainakin kyselyyn vastanneet ovat olleet enimmäkseen tyytyväisiä osakunnan toimintaan,

joskin pientä kehitettävää aina on. Saimmekin monipuolisesti kehitysehdotuksia, joiden pohjalta on hyvä ponnistaa

eteenpäin.

Suuret kiitokset kaikille jäsenkyselyyn vastanneille!

Oikea tapa nauttia kalakukko?

Kyselyn kalakukkotieteellisessä osiossa kysyimme, mikä on oekee tapa naattia kalakukko. Viipalointia

kannatti vastaajista 56,4 %, päältä särpimistä 27,3 % ja loput muita tapoja, kuten koiralle syöttämistä tai

runsaalla voilla/ihralla naattimista. Eräälle vastaajalle naattimistapaa tärkeämpää oli kukon päätyminen

suuhun. Kaksi vastaajaa ilmoitti jättävänsä kalakukon naattimatta ja yksi kertoi naattivansa kukkonsa

mieluiten ilman kalaa.

// Jäsenkyselyn satoa
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(sis. prinsessan sekä mystisiä mustakaapuja)

KUN SAAPUUVINNILLETAMMIKUISENA LAUANTAI-ILTANAVOI OLLAMELKOVARMA,

että sieltä löytää läjäpäin juhlatuulella olevaa kansaa. Tässä mielessä 21. tammikuuta ei

tänä vuonna tehnyt poikkeusta: uuden ylioppilastalon rappusia oli ylimpään kerrokseen

kavunnut neljättäkymmentä letkeänlupsakkaa savolaista. Eikä juhlakansa ollut suinkaan

mitään pystymetsästä kylille eksynyttä taapertajaa! Kyseisen lauantaiehtoon sitseillähän

kiitettiin Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan menneen vuoden sekä alkaneen

vuoden virkailijoita osakunnan hyväksi tehdystä ja tehdyksi tulevasta työstä.

Tämänkertainen juhlaväki koostui siis osakunnan toiminnan kannalta elintärkeistä

henkilöistä.

Kuuden maissa alkaneeseen cocktail-tilaisuuteen valui hiljalleen väkeä. Isäntä Anna-

Maria ”Sunny”Dumell oli valmistautunut ensimmäiseen koitokseensa ja sekoittanut

boolit niin raittiille juhlijoille kuin vähemmän raittiille juhlaväellekin. Eikä kellään

tainnut olla poikkipuolista sanaa lausuttavanaan isännän tarjoiluista, tyhjenihän

kumpainenkin boolimalja sutjakkaasti ennen varsinaisen pöytäjuhlan alkua.

Huvipäällikkö Linnea Kiukka apureineen oli loihtinut juhlatunnelmaa sitsipöytiin

kaitaliinoin ja servetein, ja uuden emännän Juho Esselströmin tulikoe sujui varsin

mallikkaasti: tarjolla oli mitä maukkain menu! Alkuruoaksi nautittiin mustajuurikeittoa,

pääruoaksi pekoniin käärittyjä kanarullia kera sienirisoton (kasvisruokailijat saivat

risoton kylkeen munakoisorullia) ja lopuksi suut laitettiin makeaksi

puolukkajäädykkeellä sekä karpalokastikkeella. Isäntä oli valikoinut tarjoiltavat viinit

valistuneesti etikettien perusteella, ja myönnettävä on, että nappivalinnat hän oli tehnyt,

sillä viiniä ei laseihin juhlan päätteeksi jäänyt.

Virkailijain-
vaihtokaronkka
- iltasatu Vinniltä

Teksti: Susanna Rantakylä

Kuvat: Silja Ojanen

Virkailijainvaihtokaronkka //
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Sitsilaulujen lomassa muistettiin muutamia väistyviä

virkailijoita lahjuksin; ainakin menneen kauden toiminnanjohtaja

Arto Niemi sekä sihteeri Sakari Väkevä saivat huomiota

osakseen. Myös uusi isäntä ja emäntä huomioitiin juhlan aikana

heidän saadessaan vihkimyksen tulevan kevään koitoksia varten.

Kehitettiinpä sitsaamisen aikana Suomen juhlavuoden kunniaksi

uusi sitsipelikin: mikäli juhlakansalle puhuessaan lausahtaisi

“Suomi 100”, olisi kunkin vieraan otettava hörppy lasistaan. Peli

vaikutti toimivan illan aikana varsin jouhevasti, ja

lisähuudahduksia (kuten “Suomi 200”) saattoi toisinaan lipsahtaa

sopiviin kohtiin juhlavieraiden joukosta.

Vuoden 2016 kappalainen Johanna

Salkunen piti puheen isännälle ja

emännälle

Isäntä ja emäntä ennen vihkimistä

// Virkailijainvaihtokaronkka
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Illan ehdottomasti jännittävin ja kutkuttavin hetki oli, kun saliin pystytettyjen

bänditarvikkeiden käyttötarkoitus selvisi. Mustiin kaapuihin pukeutunut mystinen

joukkio saapui esittämään spektaakkelimaisen esityksen, josta tarkkamuistisimmilla

saattoi olla jo entuudestaan hataria muistikuvia, kenties marraskuun puolivälin paikkeilta.

Muistikuvia tai ei, sitsivieraat lauloivat savolaiseen tapaan kertosäkeistöissä mukana

täysin palkein.

Tarkkaa muistikuvaa juhlan päättymisajankohdasta tuskin yhdelläkään vieraalla

kuitenkaan on, sillä niin näpsäkästi sitsit vaihtuivat jatkoihin, jotka kestivät ahkerimpien

juhlijoiden osalta kukonlauluun asti. Huhu kertoo myös, että pöyätjuhlan väliin jättänyt,

vasta jatkoille ehtinyt osakuntalainen olisi pikkutunneilla hukannut toisen kenkänsä.

Mahtoikohan kyseinen Tuhkimo konkata yhdellä jalalla Vinniltä kotiinsa?

Virkailijainvaihtokaronkka //

Väistyvä toiminnanjohtaja Arto Niemi otti

kiitokset vastaan hymyssä suin
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Maistiaisia aivolaava-
osakuntaillasta

Vuosijuhlien jälkeisenä maanantaina pidetyssä SavOn perinteisessä

Aivolaava-osakuntaillassa kuultiin toinen toistaan

mielenkiintoisempia esityksiä mitä moninaisimmista aiheista.

Sakari Väkevä:

Aldus Manutius—puolipisteen keksijä

1400-luvun renessanssinero keksi länsimaisen puolipisteen, kursiivin sekä

paperback-kirjatyypin. Esitelmässäni tarkastelin, kuka oli tämä mies tekojen takana,

ja mitkä olivat hänen vaikutteensa.

Jari Ahonen:

Eetterin huuruiset seikkailuni JY:n ja HY:n kemian laitoksilla!

Esitelmän tarkoituksena oli tarkastella LuK-projektia, pro gradu -tutkielman

kokeellista osaa ja tulevaa väitöskirjatyötä.

LuK: Sappihappopohjaisten alkyyliamidijohdannaista valmistaminen. Suurin

osa synteeseistä epäonnistui, mutta lopulta onnistuttiin optimoimaan järkevä

valmistustapa. Gradu: Sulfonamidien valmistaminen. Saatiin valmistettua

kirjallisuushaun perusteella useita uusia molekyylejä, joilla saattaa olla käyttöä

lääkeaineena. Väitös: Rengasrakenteiset fluoresoivat steroidipohjaiset molekyylit

kolesterolin merkkiaineina. Kehitän molekyylejä, joita voidaan käyttää hyödyksi,

kun halutaan tutkia esimerkiksi solunsisäistä kolesterolikoostumusta ja

aineenvaihduntaa. Aihe on kiinnostava, koska kolesterolin aineenvaihduntahäiriöt

vaikuttavat useiden neurologisten sairauksien syntyyn.

Jari Breaking Bad -sarjasta: "koulutuksessa on se riski, että omaa alaa käsittelevä

populaariviihde muuttuu vaikeaksi katsoa".

// Aivolaava
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Minna Pajunen:

Valtiotieteilijöiden suhtautuminen henkilöbrändäykseeen työnhaussa

Sosiaalisessa mediassa yleisönä ovat sekä oma lähipiiri että potentiaaliset

työnantajat, ja profiili pitäisi muodostaa molemmille yleisöille sopivaksi. Uskottavan

ja aidon profiilin luominen ei välttämättä ole helppoa. Toisaalta henkilöbrändäys on

yleistymässä, jolloin paine toimia yhdenmukaisesti muiden kanssa kasvaa.

Sosiaalipsykologian menetelmäkurssille laaditussa harjoitustutkimuksessa

selvitettiin valtiotieteiden opiskeljoiden suhtautumista henkilöbrändäykseen

laadullisen asennetutkimuksen menetelmin. Vastaajien tulokset ryhmiteltiin

nelikenttään, jonka akseleina olivat haastateltavan esittämä asenne

henkilöbrändäykseen yleensä asteikolla myönteisestä torjuvaan ja asenne

henkilöbrändäyksen tarpeellisuudesta sosiaalisessa mediassa asteikolla tarpeellisesta

tarpeettomaan. Nelikenttään muodostui neljä henkilötyyppiä: kelpuuttaja,

puolestapuhuja, vastarannankiiski ja kriitikko. Yksittäisen haastateltavan esittämät

kannanotot jakaantuivat nelikentässä useampaan henkilötyyppiin.

Puolestajapuhujan ja kelpuuttajan voi tulkita hyväksyvän tietynlaisen

yrittäjyysdiskurssin: Yksilölle voi ja pitää asettaa vastuuta omasta työllistymisestä, ja

oman persoonan markkinointi kuuluu olennaisena osana tämän päivän työelämään.

Kriitikko ja vastarannankiiski puolestaan kapinoivat muutosta vastaan.

Holkko, A., Pajunen, M.& Uoti V. (2016). Valtiotieteellisen tiedekunnan

ainejärjestöaktiivien suhtautuminen henkilöbrändäykseen sosiaalisessa mediassa osana

työnhakua. Harjoitustutkimus

Tuomas Venäläinen:

Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta

Esittelin lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa eli melko harvinaista

umpierityssairautta, jossa stressihormoni kortisolin, ja usein myös nestetasapainoon

vaikuttavan hormonin aldosteronin, eritys on häiriintynyt. Pohjustuksena kerroin

hieman perustietoja ihmiselimistön hormonituotannosta ylipäänsä. Toin esiin

lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan yleisimpiä oireita sekä muutamia syitä, joista tila

voi johtua. Syitä on lukuisia, ja ne vaihtelevat aina astmahoidoista harvinaisiin

perinnöllisiin sairauksiin. Esityksen lopuksi keskustelimme vielä vajaatoiminnan

hoidosta, joka on käytännössä puutteellisen hormonierityksen korvaamista

lääkkeillä.

Kuva: Roni Tuomivirta
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Riikka Ruuth:

Mitä säteily on?

Säteily on hiukkasia, joilla on jokin energia. Myös esimerkiksi näkyvä valo on

säteilyä, vaikkei sitä usein ajatellakkaan. Kaikki säteily ei siis ole vaarallista, mutta

tarpeeksi suurienergiset hiukkaset pystyvät poistamaan atomista elektroneja.

Tällöin atomi ionisoituu, ja tällaista säteilyä kutsutaankin ionisoivaksi säteilyksi.

Ionisointi muuttaa atomin fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja voi johtaa

muutoksiin vaikkapa solussa. 

Jos säteilyn luovuttama energia osuu johonkin tärkeään kohtaan, kuten solun

DNA:han, voi solun käytös muuttua. Mikäli solu ei saa korjattua DNA-vauriota,

solu yleensä kuolee viimeistään solunjakautumisen aikana. Joissain tapauksissa

solusta voi kuitenkin muodostua esimerkiksi syöpäsolu. Ihmisen saama säteily siis

kasvattaa syöpäriskiä.

Ihmiset saavat ionisoivaa säteilyä koko ajan pieniä määriä ympäristöstä sekä

auringosta lentomatkoilla. Pieni osa luonnossa esiintyvistä atomeista on aina

epästabiileja, jolloin ne muuttuvat jossain kohtaa stabiilimmaksi atomiksi ja

lähettävät samalla suurienergisen hiukkasen, eli ionisoivaa säteilyä. Radioaktiiviset

aineet sisältävät paljon epästabiileja atomeja, joten niissä lähtee koko ajan ionisoivaa

säteilyä. Säteilyä saanut ihminen ei siis yleensä säteile, hän on vain saanut energiaa

säteilystä. Radioaktiivista ainetta saanut ihminen sen sijaan säteilee, koska hänessä

on atomeja, jotka lähettävät ionisoivaa säteilyä muuttuessaan toisiksi atomeiksi. 

Ionisoivaa säteilyä käytetään hyödyksi esimerkiksi sädehoidossa, jossa syöpäsolut

pyritään tappamaan säteilyn avulla. Myös erilaisissa röntgentutkimuksissa

hyödynnetään ionisoivaa säteilyä ihmisen sisärakenteiden kuvantamiseksi.

Heini Arjava:

Lukujärjestelmien typologiaa maailman kielissä

Suuri määrä informaatiota ihmisten tavoista jäsentää ympäröivää maailmaa on

häviämässä, kun desimaalijärjestelmä syrjäyttää perinteiset järjestelmät. 25? 'Neljä

kutosta ja yksi.' 16? 'Kolme kättä ja nenä'. 27? 'Laskemme vain kolmeen.’

Kuva: Atelieri O. Haapala
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KOTISEUTUTOIMINTA JA -TUTKIMUS, KANSANVALISTUS, maakuntien kulttuurinen

kehittäminen. Siinä on perinteisiä yhteistyön muotoja osakunnan ja maakunnan välillä.

Nyt painopiste on siirtynyt enenevissä määrin elinkeinoelämään, työelämäyhteyksien

luomiseen ja työllistymisen edistämiseen.Muutoksen tuulet puhaltavat kuntasolla, kun

meneillään on sote- ja maakuntauudistus. Vuoden 2019 alusta maakuntien liitot

lakkaavat olemasta ja niistä muodostuu maakuntia kuntien rinnalle. Tavoitteena on

luoda nykyaikainen ja kustannustehokas hallinto, joka käyttää resursseja tehokkaasti,

nykyaikaistaa ja sujuvoittaa palveluita sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisäksi yritysten palvelut siirtyvät yhdelle luukulle, kun tehtävät keskitetään

maakunnille.

Uudistukset ja muutokset luovat tilauksen uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle.

Viime vuonna tein osakunnan neuvoksena hartiavoimin töitä maakuntayhteistyön

tiivistämiseksi ja konkretisoimiseksi. Kutsuin Pohjois-Savon ja Etelä-Savon

maakuntaliiton edustajia osakunnalle vieraaksemme.Tapaamiset olivat erittäin

hedelmällisiä ja saimme tehtyä paljon toimenpiteitä maakuntayhteyksien

parantamiseksi. Minulle syntyi ajatus saada osakuntamme edustaja johonkin liiton

työelimeen. Kuultuaan ajatukseni Pohjois-Savon valtuuskunnan puheenjohtaja

kutsuikin meiltä valtuuskuntaan edustajan, ja kun kerroin tästä järjestelystä Etelä-Savon

maakuntaliiton maakuntajohtajalle saimme lopulta jäsenpaikat maakunnan

kumpaankin valtuuskuntaan.

Aloitin tammikuussa osakunnan mandaatilla jäsenenä Pohjois-Savon

valtuuskunnassa. Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää Pohjois-Savon

kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta kokoontuu

pari kertaa vuodessa ja järjestää samassa yhteydessä ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän

seminaarin. Osallistuinkin helmikuussa pidettyyn talviseminaariin “Taas ees – 100

vuotta savolaisia”. Oli hieno kuulla kun professori Matti Klinge esitelmöi aiheesta

“Suomi 100 vuotta?”Tilaisuudessa esiintyi myös Savolaisen Osakunnan Laulajien

pienryhmä.

Nyt kun ensimmäinen valtuuskunnan kokous on käyty, minut valittiin

työvaliokuntaan, joka vastaa valtuuston operatiivisesta toiminnasta. On hienoa päästä

tekemään merkittäviä projekteja yhdessä osaavan tiimin kanssa. Savoon tarvitaan lisää

startup-yrittäjyyttä. Opiskelijoille ja vastavalmistuneille olisi siinä näytön paikka, mutta

riittävät tukitoimet puuttuvat. Tekesin startup-rahoitustakaan ei riitä kaikille. Viime

Suloinen Savonmaa

Teksti:Matias Koponen
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syyskuussa voimaan tullut joukkorahoituslaki palvelee toki pieniä startup -yrityksiä,

mutta se ei vielä riitä. Tilausta olisi uusille mielenkiintoisille liikeideoille, jotka

houkuttelisivat maakuntaan pääomasijoittajia. Yhteistyötä kehittämällä eri osapuolten

tarpeet voisivat kohdata paremmin.

Maakuntasihteerinä olen kutsunut koolle kotiseututoimikunnan. Toimikunta on

foorumi, jossa ideoidaan ja mietitään toimenpiteitä maakunnan kehittämiseksi.

Jäsenistämme osa on valmistumassa ja osa jo valmistunut. Tietyillä aloilla maakunnissa

on jopa rakenteellista työvoimapulaa. Etelä-Savon maakunnan vetovoimatekijöitä ovat

muun muassa lapsiperheiden ja nuorten työmahdollisuudet, asumisen laatu- ja hintataso,

puhdas luonto, turvallisuus sekä maailmanluokan kulttuuritapahtumat. Pohjois-Savo

puolestaan vetoaa muun muassa energiateknologian, puuteollisuuden ja

elintarviketuotannon merkitykseen. Sinne tarvitaan korkeasti koulutettua, osaavaa

porukkaa, jota meidän osakunnastamme löytyy!

Millainen on sitten tulevaisuuden Savon maakunta? Sellainen, jossa niin opiskelijat

kuin kaikki muutkin asukkaat voivat hyvin. On töitä, hyvä toimeentulo ja laadukkaat

palvelut. Se on maakunta, joka on sekä ajan tasalla että katsoo rohkeasti tulevaan! Nyt

osakunnalle on tarjoutumassa useita mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia kotiseudun

hyväksi. Jos sinulla on ideoita tai kiinnostusta toimia hyvän asian puolesta, ilmianna

itsesi!

Sivun 7 ristikon oikeat vastaukset

// Maakuntasihteeri
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Osakunnan tapahtumia

3.1. SOSSun hallituksen vuoden ensimmäinen kokous

21.1. Virkailijainvaihtokaronkka

23.1. Hengailuosakuntailta

24.1. SavO-VSO -yhteistyöelimen kokous

25.1. Sennuhallituksen kokous

26.1. Kuraattoritapaaminen

27.1. VSO:n ja SavOn yhteinen isännistön infoilta

28.1. Savolaisseurojen “Voe tokkiisa - muikkuja!-tapahtuma

29.1. SOLlin hallituksenvaihtokaronkka

30.1. Peliliikkeen osakuntailta

30.1. KV-toimikunnan kokous ja kokousjatkot

4.2. Vuksipäivälliset

12.2. Yhteisosakuntalainen toiminnanjohtajien tapaaminen

13.2. Akateemiset tanssiharjoitukset

16.2. OYV:n synttärit ja kakkukahvit

17.2. KV-sitsit ja etkoklubi

18.2. Suomi 100 -juhlakuvaus

18.2. Vuosijuhla

19.2. Vuosijuhlasillis ja sillissauna

20.2. Aivolaavaosakuntailta

27.2. Senioreiden osakuntailta

2.-5.3. Indlan kommerssi

6.2. Osakunnan kokous

9.3. Ympäristösihteerin excu LUOMUSiin

11.-12.3. SOSSun 12. vuosijuhla ja sillis

13.3. Ympäristösihteerin osakuntailta

18.-19.3. SOL:n Kalakukkokaronkka

20.3. SOLin osakuntailta

24.3. Yhteisosakuntalainen DGO goes kotibileet -tapahtuma

24.3. Yliopiston vuosipäivä

27.3. KV-toimikunnan osakuntailta ja neuvoston ruokailta

1.4. SOL:n harjoitusleiri

3.4. Huhtikuun kokous

10.4. Maakuntasihteerin osakuntailta

11.4. Kotiseututoimikunnnan kokous 2/2017

21.4. Blackout Friday (SavO-VSO-yhteissitsit)

24.4. Impro-osakuntailta

28.4. Vinnin oltava tyhjänä klo 22:00 mennessä

20.-23.7. Tervis

18.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat

Vuosijuhlassa jaetut tunnustukset

Ansiomerkki:Arto Niemi, Ville-Pekka Vainio, Jenna Korhonen

Harrastusmerkki: Sakari Väkevä, Laura Takkunen, Tuomas

Venäläinen, Susanna Rantakylä, Iida Hämäläinen, Nella Peippo,

Linda Lindström

Savolaisen osakunnan nauhan saivat seuraavat muiden osakuntien

jäsenet: Juha "Kumtsi" Kummu (ESO)

SavOlaisten ja Karjalaisten ystävyystuoppi: Tuomas Venäläinen ja

Jaakko Hannikainen

SavOlaisten ja Varsinaissuomalaisten ystävyystuoppi:Tuomas

Venäläinen ja Jaakko Hannikainen

Eero Hämäläisen rahaston stipendi:Claudia Jeltsch

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön apurahat:

Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon: Johanna Salkunen ja Jani

Suutarinen

Yleinen opintoavustus: Jaakko Hannikainen

Vuksistipendi: Juho Esselström

Virkailjavalintoja

Apuisännät:Taneli Pirinen, Kari Kaukanen,Matias Koponen ja Esa

Oksman

Apuemännät: Ella Tamir

Valokuvaaja: Nella Peippo

Muater Relastinen (Riikka Ruuth) vihki kevään emännän Juho

Esselströmin ja isännän Anna-Maria Dumellin tehtäviinsä

Osakuntauutiset

Osakuntauutisia //
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Savolaisen osakunnan laulajat eli SOL perustettiin vuonna 1932 – samana

vuonna kuin esimerkiksi Iltasanomat ja Alko. Se juhliikin 6.5.2017

juhlakonsertin ja illallisjuhlan muodossa 85-vuotista taivaltaan.

Ensimmäiset kolme vuosikymmentä kuoroa johti Martti Ruutu. Sotavuodet

olivat kuorollekin raskasta aikaa, mutta toiminta jatkui. Sen sijaan

osakuntatoiminnan hiipuessa 1970-luvulla SOLlin olemassaolo käytännössä

lakkasi. Osakunnan nykyisen inspehtorin Martti Nissisen johdolla SOL

käytännössä syntyi uudelleen vuonna 1979. Syyskuusta 2016 alkaen SOLlin

kuoronjohtajana toiminut Sabrina Ljungberg on järjestyksessään kuoron

kahdestoista johtaja.

SOL on kuoro, jolla on pitkät perinteet. Esimerkiksi ensimmäinen

maakuntakiertue on tehty vuonna 1937 ja kuoro vierailee nykyäänkin

vuosittain Savon eri paikkakunnilla niiden koosta riippumatta. Joka keväistä

kalakukkokaronkkaa on vietetty puolestaan jo 50-luvulla, ja karonkkaan

olennaisesti kuuluvat euroviisu-henkiset Savoviisut ovat saaneet alkunsa 80-

luvulla.

SOLlin juhlavuoden suunnitelmiin kuuluu vuosijuhlakonsertin ja illallisen

lisäksi osallistuminen Tampereen sävel-tapahtumaan kesäkuussa,

adventtikiertue Pohjois-Savoon sekä mahdollisesti esiintyminen Haukivuorella

syksyllä. Lähitulevaisuudessa toteutetaan myös ensimmäinen yhteinen

konsertti sisarorkesteri SOSSun kanssa. SOL viettää vuosijuhlia vain viiden

vuoden välein, eli näihin juhlallisuuksiin kannattaa osallistua!

Juhlakonsertti 6.5.2017 kello 15.30.Helsingin Konservatorion konserttisalissa

(Ruoholahdentori 6)

Lippuja voi ostaa etukäteen kuorolaisilta 15/20€ tai ovelta 17/22€.

Vuosijuhlaillallinen alkaa cocktail-tilaisuudella kello 18.00 Kilta-salissa

(Lapinrinne 1) ja pääjuhla saman talon ylemmässä kerroksessa alkaa kello

19.00. Ilmoittautua voi osoitteessa

lyyti.in/sol85 kiirastorstaihin 13.4. mennessä.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Savolaisen Osakunnan Laulajien vuosijuhlamestari

Suvi Kummu

suvi.kummu@gmail.com

Savolaisen Osakunnan

Laulajat täyttää 85 vuotta

Kuva: George Hodan, http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=67601&picture=natural-backgrounds-with-flowers
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