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Päätoimittajan
pöhinät
ARVOISA OSAKUNTA!
Minulla on ilo ja kunnia kirjoittaa vuoden 2018 Susj-lehden päätoimittajana, toivon
tämän ja seuraavan lehden sisällön olevan mieluinen ja piristävän arkeanne! Tämän
numeron juoruteema sai alkunsa laivaristeilyllä kohti ystävyysjärjestömme Indlan
kommerssia, ja idea kehittyi lehden keskiosasta löytyväksi extraliitteeksi. Seiskan,
Hymyn ja Katson innoittama osio paljastaa, mistä osakunnalla oikeasti puhutaan!
Jotta lehti ei menisi pelkäksi juoruiluksi, on mukana vakkaripalstojen lisäksi muita
kiinnostavia aiheita, ja lehti vastaa mm. kysymyksiin ”Miltä kolmen peräkkäisen
emännänkauden jälkeinen aika tuntuu?” ja ”Mikä olisi hyvä vegevaihtoehto
kermajäätelölle?”. Get to know kuraattori -jutussa päästään selvittämään, kuka on uusi
(vaikkakin monelle osakuntalaiselle entuudestaan jo tuttu) kuraattorimme VesQ! Ensi
numerosta voin myös kertoa tiiserinä, että luvassa on juttuja jopa Hollannista asti.
Kevät on ollut kyllä ihanaa aikaa! Lehden tekemisen lisäksi olen kerennyt hengata
Vinnillä, opiskella ja matkustaa, ja about näitä vuorotellen kevääni onkin mennyt.
Budapest, Hannover, Köln ja Hampuri ovat viimeisimpiä maailmanvalloituksiani, ja
tarkoitukseni on päästä vielä syksyllä kiertämään Eurooppaa enemmän vaihto-opiskelun
merkeissä (Olá, Lisboa!). Tänän takia tarvitsen erityisesti syksyn lehteen innokkaita
kirjoittajia ja juttujen ideoijia! Osakunnan moninaiset tapahtumat ovat myös pitäneet
kiireisinä. Ennen joulua juhlittu Annanpäivän puurojuhla oli todellinen taidonnäyte
tapahtumasta, jossa SavO ja SavO:n seniorit yhdistävät voimansa ja järjestävät
ikimuistoiset kekkerit. Kuraattorinvaihtokaronkka oli myös juhlava, ja juhlittiinpa
samalla uusia ja vanhoja virkailijoitakin. SavO:n vujut Vinnillä olivat taas läpi
viikonlopun kestäneet pirskeet, jotka eivät jättäneet ketään kylmäksi! Vuksit myös
opastettiin vujutavoille perinteisillä vuksipäivällisillä. Kesä on tunnetusti Vinnillä
rauhallisempaa aikaa, mutta ainakin Tervis ja Itäsuomalaiset kesäjuhlat ovat jo minulla
kalenterissa, merkatkeehan tekin!
Nyt ei muuta kuin mukava asento, Susj käteen ja lukuiloa!
Lämpimin terveisin,
Nella Peippo, Päätoimittaja 2018
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Päätoimittajalta //

Kuraattorin
kuulumiset
HYVÄÄ VUOTTA 2018. ON KUNNIA OTTAA HOIDETTAVAKSI tämä Susj-lehden

kuraattoripalsta, jolla pääsen suoraan puhumaan teille kaikille. Tässä lehdessä on uuden
kuraattorin haastattelu, ja voitte sieltä lukea tarkemmin, kuka olen ja mitä teen.
Päätoimittajan piinapenkki tyhjensi pajatson siltä osin. Viimesyksyinen valintani tuntuu
vieläkin hämmentävältä, mutta pikku hiljaa teidän kanssa osakuntamme arkea ja juhlaa
yhdessä eläen jopa tähän alkaa tottua.
Tapahtumarikas alkuvuotemme on nyt jo takana, ja sitä voi vähän vetää yhteen näin
kuraattorin näkökulmasta. Ensinnäkin vuoden alussa juhlimme kuraattorin- ja
virkailijanvaihtokaronkkaa. Tuolloin kiitimme Annamaria työntäyteisistä kahdesta
vuodesta ja minä sain kaulaani osakunnan kuraattorin tehtävää kuvastavat kiädyt.
Samalla myös kiitimme kautensa päättäneitä ja virassaan aloittavia virkailijoita SOLin ja
SOSSun pienryhmien kauniin musiikin, iloisten menojen sekä lukuisten vierailijoiden
voimin. Rakkaalla Vinnillämme järjestettiin myös osakunnan vuosijuhla, jossa
kansainvälisyys-teeman mukaisesti kuulimme juhlapuhujan näkemyksiä niin
osakunnasta kuin maailman tilastakin, palkitsimme osakunta-aktiiveja ja nautimme
täysin rinnoin juhlahumusta. Näiden lisäksi osakunnalla on ollut jos jonkinlaista
tapahtumaa – sekä kerhojen että virkailijoiden järjestämää. Kaiken kaikkiaan vuosi on
siis lähtenyt hienosti käyntiin.
Kuluva vuosi on myös Viro 100 -juhlavuosi. Osakuntalaiset ovat ottaneet osaa jo
moniin erilaisiin juhlallisuuksiin. Olipa jopa Viron itsenäisyysjulistuksen vuosipäivää
juhlistamassa Savolaisen osakunnan edustajia. Kannattaakin osallistua erilaisiin
tapahtumiin, joita Virossa järjestetään nyt kuluvan vuoden aikana.
Meillä on siis käsillä mielenkiintoinen ja hyvin alkanut vuosi. Tervis tulee tänäkin
vuonna olemaan kesän kruununa, tuleva syksy taas tuo jälleen uuden
osakuntasukupolven joukkoomme. Haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi Vinnille,
osakunnan moniin eri tapahtumiin ja mukaan luomaan yhteistä ohjelmaa!
Vesa Kyyrönen
Kuraattori

// Kuraattorj
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Get to know Q!
SAVOLAISEN OSAKUNNAN UUSI KURAATTORI VESA KYYRÖNEN aloitti

virassaan vuoden alussa. Susj pääsi haastattelemaan Vesaa, ja nyt lukijoilla onkin hyvä
tilaisuus tutustua osakunnan uuteen piällikköön!
Teksti: Nella Peippo

Tietoboksi Vesasta:
Nimi ja syntymäkaupunki: Vesa Juhani
Kyyrönen, Kuopio
Osakuntaan liittymisvuosi: 2012
Opintotausta: Yhteiskuntatieteen
maisteri Lapin yliopistosta sekä
kansainvälisen ja vertailevan
oikeustieteen maisteri Helsingin
yliopistosta. Tällä hetkellä oikeustieteen
jatko-opiskelija.
Nykyinen asuinpaikka: RLT, Helsinki.
Aiempia osakuntavirkoja: Neuvos kolme
kertaa, kv-sihteeri, urheiluvastaava.
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Miten päädyit liittymään osakuntaan, ja millainen oli vuksivuotesi?
Ennen kuin muutin Helsinkiin, vanha lukiokaverini Ville Meriläinen toi minut
osakunnalle. En silloin edes tiennyt, mikä osakunta on. Liityin varsinaisesti jäseneksi
vuoden 2012 keväällä. Vuksivuoteni oli hieman erilainen, koska en ollut yliopistolla
fuksi, vaan aloitin toisessa maisteriohjelmassa. Olin heti syksystä mukana tapahtumissa,
ja mieleen jäin mm. vuksisuunnistus. Aloitin myös syksyllä kv-sihteerin virassa.
Missä osakunnan isoissa tapahtumissa olet käynyt?
Muistaakseni aina kun olen ollut Suomessa, olen käynyt Talakkunoissa. Yhdet on
varmaan jäänyt välistä. Vujuilla ja Sarvijuhlilla olen myös tietysti käynyt, ja kaksi kertaa
Terviksellä. Ensimmäisen kerran olin vuksivuonna Tepon timantti-Terviksellä ja toisen
kerran Riikan Terviksellä. Molemmilla kerroilla olin mukana toimikunnassa.
Mikä on osakunnalla asia, jota haluaisit muuttaa tai mihin haluaisit kuraattorin
aikana vaikuttaa?
Muuttamiseen ei voi tietenkään vastata, ettei mitään halua muuttaa, koska aina on jotain
kehitettävää. Yksi ainakin on aktiivien määrä. Jos aktiiveja saataisi lisää, meininki olisi
vielä parempi. Toivoisin myös, että ihmiset kävisivät enemmän eri tapahtumissa.
Tapahtumien ideoinnin kynnystä voitaisi myös laskea: jos jollain on idea tapahtumasta,
sitä kannattaa ehdottaa. Yhdessä voidaan sitten katsoa, miten siitä saadaan toimiva.
Näin voitaisi entistä enemmän luoda tapahtumia, joista ihmiset innostuisivat. Uskon
sekä uusiin ideoihin että vanhoihin perinteisiin.

Miltä virka osakunnan ”puheenjohtajana” tuntuu ja mitä kuraattorius oikeastaan on?
On kyllä hyvät fiilikset, mutta täytyyhän viran edessä olla myös nöyrä. Näen, että
kuraattori on tavallaan silta eri asioiden välillä. Kuraattori toimii siltahenkilönä vanhojen
ja uusien asioiden välillä, sennujen ja civisten välillä, kerhojen ja osakunnan välillä sekä
toisten järjestöjen ja SavO:n välillä. Tämä tarkoittaa siis, että pitää olla paikan päällä
mm. kokouksissa ja tapahtumissa tai selvittää, mitä eri paikoissa tapahtuu. Tietenkään
kuraattori ei voi kaikkea tehdä itse, ja onkin tärkeää, että on muita aktiiveja, jotka tekevät
asioita osakunnan eteen. Oikeastihan se voimavara tulee itse yhteisöstä. Meillä on ollut
hyvä kuraattorionni niin kauan kuin olen ollut osakunnalla. Tästä huolimatta paraskaan
kuraattori ei saa toimimaan yhteisöä, joka ei halua olla yhdessä.
Mitä osakuntalaisuus antaa?
Yhteisön. Nimenomaan sellaisen yhteisön, jota ei saa omien opintojen tai alan parista.
Määrittävänä tekijänä on tämä meidän maantieteellinen alue, mikä ei kuitenkaan ole
velvoittava tekijä, sillä nykyäänkään useat aktiiveistamme eivät ole Savosta.
Oletko käynyt ystävyysjärjestöjen luona Virossa tai Ruotsissa?
Jos olisin tullut osakuntaan ”normaalina” vuksina, niin olisi ollut varmasti enemmän
aikaa käydä. Tartossa olen päässyt käymään Estican kommerssissa ja nyt vappuna
heidän vieraanaan, mutta Ruotsissa en ole käynyt. Kehotan kaikkia kuitenkin lähtemään
sekä Viroon että Ruotsiin!
Miten toivoisit kehittyväsi kuraattorivuosien aikana ja mitä toivoisit oppivasi?
Hyvä kysymys. Meidän sääntöjen mukaan kuraattori johtaa osakuntaa, ja siihen
liittyenkin toivoisin kehittyväni paremmaksi johtajaksi. Nimenomaan sellaiseksi, joka
osaisi johtaa juuri tällaista hyvin monenlaisista osatekijöistä koostuvaa yhteisöä. Haluan
luoda myös alustaa, jossa muut pystyvät ja haluavat tulevaisuudessa olla. Haluaisin myös
oppia lisää yhdessä tekemisestä ja miten innostaa muita tekemään.
Mitä kuraattorikauden jälkeen? Aiotko pysyä osakunnalla tai esim. lähteä toiselle
kaudelle?
Vaikka toive olisi, että kuraattorikauden aikana valmistuisin oikeustieteen tohtoriksi,
niin on hyvin luultavaa etten kerkeä. Kauden jälkeen siis pysyisin emeritus kuraattorina,
mutta olisin silti civis. Eli meillä olisi pitkästä aikaa sellainen tilanne, että uuden
kuraattorin aikana osakunnan kokouksien takarivissä voisi istuskella aiempi kuraattori
civiksenä. Toki haluan antaa sitten aikanaan minun seuraajalle tilaa tehdä ja toimia,
kuten hän parhaaksi näkee. Jos valmistunkin tohtoriksi samoihin aikoihin kun luovun
kuraattoriudesta niin ehdottomasti haluaisin jatkaa SavO:ssa.

// Get to know Q
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Mitä teet vapaa-ajallasi?
Käyn Vinnillä, osakunta on nyt minun
pääharrastus.

Maistuuko talakkunapuuro ja tirripaisti?
Kyllä, ne kaksi maistuu mutta onneksi ei kysytty
piimästä.

Paras sitsiruoka?
Niitä on monia! On ollut hirmu hyvät emännät
kautta aikain. Myös ottaen ruoan valmistuksessa
kenttäolosuhteet huomioon, Tervis-ruoat ovat
olleet todella hyviä. Vaikea nimetä yhtä. Innolla
odotetaan uuden emännän aloittamista syksyllä ja
hänen kasvisruokiaan.

Kalpa vai Jukurit?
Kalpa!

Viimeisin maa, jonne matkustit?
Italia oli (vappua ennen) viimeisin, kävin PohjoisItaliassa Milano-Venetsia välillä. Pyrin
matkustelemaan sikäli kun budjetti ja aika antaa
myöten.
Jos saisit matkustaa minne vain, mihin lähtisit?
Vaikea valinta. Ehkä 4-5 tähden all-inclusive
hotelliin Karibialle. Kuukaudeksi.
Mika asia saa sinut hymyilemään?
Huumori, hyvin laidasta laitaan. Pidän komediasta.
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Miten kalakukko syödään oikein?
Päältä.
Kenet haluaisit tavata?
Jon Stewartin.
Lempiväri?
Keltamusta.
Lempi sitsilaulu osakunnalla?
Teinilaulu.
Yksittäinen osakuntamuisto?
Hyvin monta. Viimeisimpänä käätyjen saaminen ja
kuraattoriksi valitseminen.

Väistyvän
kolmikautisen
emännän muistelmat
Teksti ja kuvat: Juho
Esselström

En tajunnut piirasta tehdessä
seurauksia, halusin vain
ilahduttaa!

Risoton sienet olivat varmasti
luomua ja laatukin varmistettu
keräämällä ne itse

Kohta kolme kautta emännyyttä takana. Enpä olisi osakuntaan tullessani uskonut. Syksyn
omenasadon jämistä väänsin kerran piiraan osakuntailtaan, ja siinähän sitä tuli kohtalo
sinetöityä. Pienen vakuuttelun myötä uskaltauduin virkaan opiskelun ja kokopäivätyön
ohessa. Mikäpä olisikaan ollut parempi aloitus vuksivuodelle kuin alkaa heti keväällä 2017
emännöidä! Vaikka minulla olikin parinkymmenen vuoden kokemus ruoanlaitosta, niin
isommalle porukalle kokkailu ei ollutkaan aivan sama asia.
Ensimmäisessä kokouksessa täytyi tarjoiluissa turvautua pannariin – äidiltä opitulla
reseptillä tietenkin. Ensimmäiset sitsit aiheuttivat kieltämättä paineita. Niitä helpotti
muutaman ruokalajin kehittely kotioloissa edellisenä viikonloppuna sekä turvautuminen
tuttuun ja turvalliseen, kuten rakastamaani sienirisottoon. Keiton kanssa sai myös sopivasti
tilaisuuden tarjota Suomi 100 -juhlavuoden (hörps!) kunniaksi kansalaisten juuri
valitsemaa kansallisruokaa, eli ruisleipää. Onneksi tukenani olivat ihanat apuemännät sekä
isäntänä noheva ja kokenut osakuntalainen. Kuitenkin kuumassa keittiössä kiireisen päivän
tuoma stressi, syömättömyys ja juomattomuus aiheuttivat mojovan päänsäryn.
Apuemännistöstä löytyi onneksi joku runnomaan niskojani, joten pääsin jatkamaan
jälkiruoan parissa. Siinä pitikin tietysti epäonnistua kunnolla: jälkiruokana ollut jäädyke
suli lautasilla lätäköksi. Ainakin tuli opittua kantapään kautta sitsien aikataulut. Kaiken
kaikkiaan ensimmäiset sitsit opettivat paljon isommalle porukalle kokkailusta ja
organisoinnista.
Kotimatkalla ensimmäisistä sitseistä innostuneena keksin sattumalta tuttuun
tunnusmusiikkiin uudet sanat, jotka rustasin paperille kotiin päästyäni. Osakunnan
innoittamana olen sanoittanut uudelleen muitakin tuttuja kappaleita ja kirjoittanut pari
runoa, jotka saattoikin kuulla SavO-Matineassa. Väite kulttuuriosakunnasta pitää näemmä
paikkaansa – ainakin se on saattanut vaikuttaa luovuuteeni myös ruokien osalta.
Runebergin päivän kunniaksi kokeilin ensimmäistä kertaa tehdä kääretorttua
perinteisten torttujen sijaan. Leivoin kotona etukäteen, sain itkupotkuraivarit
epätäydellisestä kääretortusta ja meinasin heittää sen kaikkine komeuksineen
vessanpönttöön (kuivakäymälä). Tortut kelpasivat kuitenkin Vinnillä kokoustaneille, tai
sitten syöjät olivat hyviä näyttelemään. Tämä avasi silmäni: täydellisyyden tavoittelustakin
pääsee ainakin osittain eroon näissä hommissa.
Emännyyden hienoutena on myös se, että pääsee käyttämään muita koemaistajina, jos
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oma makuaisti arveluttaa. Emännyys innostaa myös keksimään uusia reseptejä. Yksi
omaan makuuni sopivista resepteistä onkin härkismureke, jonka kehittelin
lihamurekkeen korvikkeeksi. Tämä ja muut omat ja lainatut reseptit ovat myös julkisessa
jaossa. Harmittavasti kaikki kokeilut eivät aina onnistuneet, esimerkkinä kuuluisa
suklaapizza.
Emännyyden aikana kertyneitä reseptejä
https://tinyurl.com/yavl3j69

Välillä pitää myös muistaa
rentoutua! Koevedos
Sarvijuhlien jälkiruoasta

Ensimmäisissä vuosijuhlissani olin myös emännän roolissa. Tuo juhla olikin yksi
mieleenpainuvimmista ja tapahtumarikkaimmista tapahtumista kolmoiskaudellani.
Vaikka ruokia ei tarvitsekaan valmistaa, oheistarjoiluissakin on tekemistä: KV-sitsit,
cocktail-tarjoilut, jatkojen purtavat, avainbooli ja sillis. Silliksen tarjoilut hoitikin
onneksi pääasiassa VSO. Pitkäksi venähtäneet jatkot olivat vieneet parhaat mehut
minusta ja saatoin kai Kappelissakin käydä. Sillisbingossa ei tullut voittoa.
Tuona keväänä oli myös mietittävä uutta emäntää syksylle. Emännyydestä kovasti
innostuneena en aivan heti kehdannut myöntää haluavani jatkaa. Tuolloin oli lisäksi
Uuden remontti ja Vinnin muutto. Itse asiassa pidän muutoista, ja ihan mukavasti suuri
muutto taisi loppujen lopuksi mennäkin Vinnillä majailevien yhteisvoimin.
Syksy alkoi muutolla takaisin Vinnille. Pääsimme hankkimaan uusia
keittiötarvikkeita, minkä lisäksi keittiöön oli saatu uudet induktioliedet, jääkaapit sekä
toinen lavuaari. Hanatkin oli uusittu! Johan kelpasi taas kokkailla. Olinkin innolla
tutustumassa heti ensimmäisenä keittiöön, kun muut ihmettelivät uusia vessoja.
Ihmeellisiä immeisiä, itse kyllä vietän aikaa mieluummin keittiössä kuin vessassa.
Syksyllä oli mukava kokkailla hieman kokeneempana ja tuttujen apuemäntien kanssa.
Toisella kaudella rutiinit alkoivat jo näkyä, mutta toisaalta kaipuu salin puolelle
kasvoi. Syksyyn mahtui myös uuden oppimista ja enenevässä määrin vegaaniruoan
valmistamista tapahtumiin. Sanoin itselleni, että jos noin 70 hengen OTSEM-sitseistä
selvitään, niin sitten selvitään mistä vain. Selvittiinhän niistäkin lopulta, mitä nyt astiat
meinasivat loppua kesken.
Sain olla järjestämässä Sarvijuhliakin. Sain kauniita ruusuja, jotka kuivasin ja laitoin
liesituulettimen päälle kaunistamaan keittiötä. Tein ensimmäistä kertaa voileipäkakkuja
yhdessä muun emännistön ja VSO:n emännistön kanssa.
Syksyllä uuden emännän löytäminen oli hankalaa, joten päädyin lopulta vielä
kolmannellekin kaudelle hieman epäillen, mutta mikäpä siinä osakunnan parhaassa
virassa ollessa. Kuraattori ja neuvostokin tuli vaihdettua, mutta minä pysyin ehkä
liiankin tiukassa pallilla. Kevät alkoi haastavasti kuraattorinvaihtokekkereillä. Kovasti
utelin kuraattorien ruokamieltymyksiä ja lopulta sainkin väistyvältä Q:lta toiveen, jonka
parhaani mukaan koitin toteuttaa. Parin tunnin myöhästyminen jo aamusta ei
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Savanni-teema vuksisitseillä

Emännän viisu
(originaali Nalle Luppakorva)
Ehtoota ehtoota!
Hyvvee iltoo!
Emäntä seikkailee taas
Emäntä viran sain
Kokkailen taas vinnillää
Olen pieni (e)mäntä vain, lempeä
Isännän kanssa viihdyn ain
Olenpieni(e)mäntävain,SavOlla

kuitenkaan luvannut hyvää. Ilmeisesti liian suuri henkilökohtainen paine aiheutti
ensimmäiset sitsit, joista alisuoriuduin pahasti. Pitikin ikävästi juuri näille sitseille osua,
kun halusin henkilökohtaisesti kunnioittaa väistyvää kuraattoria, olihan hänkin
kuitenkin ollut tukenani. Apuemännät onneksi vaikuttivat säilyttävän totutun
toimintakykynsä. Eihän näistä kokkailuista mitään tulisikaan ilman heidän apuaan.
Kiitos heille!
Sitsien jälkeen viimein kolahti ajatus emännyydestä luopumisesta. Uudet työkuviotkin
ovat vieneet suuremman osan käytössä olevasta ajastani. Jollain lailla tämä kevät on ollut
yhtä taistelua ja rämpimistä eteenpäin myös henkilökohtaisessa elämässä, mutta onneksi
tukena on muu osakunta ja apuemännät. Kokoustarjoilujen järjestäminen onkin jäänyt
melkein kokonaan pois osaltani keväällä. Oikea käteni Minna on vastuullisesti ja
ansioituneesti tuurannut minua. Suattaakin olla, että näin kolmannen kauden jälkeen on
aika vihdoinkin luovuttaa matriarkan palli seuraajalle. Kolme kertaa minut ehdittiin
vihkiä uudelle isännälle, mutta eivät he rinnalla seisseet. Aina tuli uusi tilalle – mikä lie,
kun en kelvannut. Kai on pakko uskoa ja väistyä virasta. Vaihtuihan tuo kuraattorikin,
mutta ei kai nyt sentään merten taakse olisi tarvinnut lähteä pakoon - vai liekö kuitenkin
muun syyn takia lähtenyt...
Monta ikimuistoista hetkeä ja uusien mahtavien ihmisten kohtaamista on tullut jo
koettua niin osakunnallaa kuin keittiönkin puolella. Jatkan osakunnalla muissa
merkeissä, vaikka ikävähän tätä virkaa tulee ja itkukin varmasti vielä pääsee luovuttuani
osakunnan parhaasta virasta. Jo avautui minullekin epäilemäni lausahdus: “Keittiössä on
parhaat bileet!”
Sydämellisin terveisin emäntänne Juho

Sennutmuavalistaa

Loppukappale
Hyvvee yötä vuksit
(E)mäntä silmät sulkee
Civiksistä näkee (e)mäntä monta
unta

Google Docs ei hyväksy
miespuolista emännäksi! Onneksi
SavO ei ole rajoittunut :)

// Emännän muistelmat
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Yhdessä vai erikseen
– kehittyvien
maakuntien Savo
Uusmaalaisena kuntapäättäjänä minun on usein todella vaikea asettua savolaisten kollegojeni
saappaisiin. Ne lainalaisuudet, jotka pätevät kotikunnassani Kirkkonummella, eivät
välttämättä vaikuta samoin Rautavaarassa tai Rääkkylässä. Vuoden 2017 tilastokeskuksen
kuntatilaston mukaan kaikki sisämaan kymmenen rikkainta kuntaa löytyvät Uudeltamaalta,
kun taas kaikki kymmenen köyhintä sijaitsevat Itä-Suomen neljässä eri maakunnassa.
Suomi on siis luokkayhteiskunta – ainakin ihmisen asuinpaikan perusteella katsottuna.
Savon pahimmissa kriisikunnissa väestö katoaa satojen asukkaiden vuosivauhtia ja eläkeläiset
muodostavat reilusti yli puolet koko kunnan väkiluvusta. Nuorilla ei yksinkertaisesti ole enää
koulutuksen, tulotason ja työn puolesta mahdollisuuksia rakentaa samanlaista elämänkaarta
pienessä kotipitäjässään kuin heidän isovanhemmillaan. Pikkupaikkakunnille jäävätkin lopulta
vain eläkeläiset, joiden kustannuksia kuntataloudelle ei jää kunnanjohtajan lisäksi kovin moni
palkansaaja jyvittämään.
Varsinaista viisasten kiveä ongelman ratkaisemiseksi ei ole. Syntyvyyden lasku ja
maaseudun taantuminen ovat molemmat valitettavia globaaleja trendejä, joita emme pienenä
kansana voi täysin pysäyttää. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, ja vaikka ongelmaa ei
voidakaan täysin ratkaista, sitä voidaan ainakin lieventää.
Savon maakuntien yhteisessä maakuntasuunnitelmassa vuosille 2019-2020 maakunnat
asettavat itselleen todella kunnianhimoisen tavoitteen: seuraavan kymmenen vuoden aikana
Savosta pitäisi tehdä Suomen yrityspositiivisin ja nopeimmin kansainvälistyvä alue.
Tavoitteellaan Savon maakuntaliitot osuvat naulankantaan. Jotta ne voivat menestyä
tulevaisuuden Suomessa, niiden elinvoiman tulee nousta maakunnasta itsestään eikä
ainoastaan tulonsiirtoina muualta Suomesta.
Tulevaisuuden kehittyvien maakuntien Suomessa toimitaan siis yhdessä mutta samalla
erikseen. Kuntien ja maakuntien pitää pyrkiä kehittämään omaa elinkeinorakennettaan ja
houkuttelemaan alueelleen uusia yrityksiä eikä vain luottaa, että kuntatalouden pelastaa
jokavuotinen rahasäkki etelästä. Maakuntien Suomi voi ainakin minun mielessäni olla
tulevaisuudessa entistä elinvoimaisempi, teknologiapositiivisempi ja houkuttelevampi kuin
koskaan aikaisemmin, mutta vain ja ainoastaan jos se todella uskaltaa katsoa eteenpäin ja
tarttua tuumasta toimeen.
Markus Myllyniemi, Maakuntasihteeri
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KÄÄK! -LIITE
Kuvankäsittely: Olli Tanttu,
teksti: Nella Peippo

Osakunnan entinen kuraattori on siirtynyt
vihreämmille laitumille, nimittäin
Hollantiin asti! Kääk! –toimitus selvitti
asiaa, ja ex-kuraattori on ollut ilmeisen
onnellinen maisemanvaihdosta.
Toivottavasti elämä Hollannissa jatkuu
yhtä mukavasti kuin tähänkin asti!

Ohhoh! Osakunnan emäntä on
bongattu vuoden kuluessa jos
jonkinlaisissa teema-asuissa
(ja -hatuissa)!

Huh! Eräästä civiksestä on tullut Vinnin
vakiokalustoa, sillä häntä näkee paikan päällä
kellonajasta riippumatta. Hänet voi löytää
mitä todennäköisimmin Vinnin sohvilta tai
Funkkiksesta makoilemasta, kuten kuvassa.

// Kääk-liite
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Osakunta on selvästi
väkivaltaistunut! Vinnillä
keräännytään aika ajoin
pelaamaan toinen toistaan
raaempia pelejä! Esimerkiksi
Bang, Giljotiini ja
sähköshokkipeli ovat hyvin
suosittuja. Mihin tämä
mualima on oekeen menossa!

(Lehtileike: 30.04.1910 Helsingin Sanomat no
97. Savolainen osakunta oli täyttänyt viisi vuotta!
Oikeanpuoleinen kuva SavO:n vappusillikselta
muutama vuosi takaperin)
Siis mitä!? SavO:n perinteistä vappupäivän sillistä
ei löytynyt tänä vuonna Ullikselta! Kyllä minä
niin mieleni pahoitin… Huhujen mukaan sään
takia paikka vaihdettiin, ja asiasta tiedotettiin
hieman ennen tapahtumaa. Mahdollista krapulaa
oltiin tänä vuonna parantelemassa – missäs
muuallakaan kuin - Vinnillä!

Ohhoh!
Vinnillä on vuodenvaihteessa nähty ihka oikea
ministeri, kun Antti Häkkänen kävi kääntymässä
SavO:n ja Sav:On seniorien Annanpäivän
puurojuhlassa. Huhut kertovat hänen pitäneen
vierailusta kovasti, ja mm. muistelevan lämmöllä
lapsuusajan Tervis-kohtaamisia.

14 Kääk-liite //

Jallukukkoa bongattu Vinnillä! Juoma on ollut
ehdottomasti SavO:n ykköslahja ystäväjärjestöillemme
tänä vuonna. Viroon on kuljetettu myös kokonainen
kalakukko Kuopiosta asti!

SOSSu:n basistin huhutaan olevan toiselta ammatiltaan
yläluokkainen asekauppias. Huhut saattavat olla myös perättömät,
sillä ne lähtivät liikkeelle basistin käyttämästä huivista.
Kääk! -toimitus on myös saanut huhua, että osakunnan sihteerillä
olisi joku asekauppias tähtäimessä... ;)

Maanantaisin osakunnalla törmää mitä jännempiin
asioihin, kuten mehiläisvahaan, Super Nintendoon sekä
vanhaan kasettisoittimeen. Osakuntaillat ovat olleet siis
täynnä tekemistä tänäkin vuonna, ja aivolaava tarjoili
myös tiedonmuruja mehiläisistä urkumusiikkiin.

SavO ei aivan pärjännyt
Runebergin torttujen teossa
VSO:lle (heidän kuvansa oikealla).
SavO:n omintakeiset tortut olivat
myös ”hyvin kostutettuja”, ja
lopulta yhden leivoksen syöminen
taisi vastata 4 cl:n punssishotin
juomista. Huh!
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Piirros: Juha Luukkonen

Tervis tulloo! Taas on se aika
vuodesta, kun pitää pakata
kimpsut ja kampsut ja lähteä
viettämään torsuntaita
Savonmualle (tai vesille)!
Merkatkeehan kalenteriinne:
26. – 29.7!

Mitteehän tuo
savolaenennii huastaa?
Keksi puhekuplan sisältö, ota kuva ja
lähetä takakannen osoitteeseen. Paras
kuva julkaistaan syksyn numerossa!
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Vitsejä savolaisittain
Minkä nimiset ovat savolaiset lammasjuhlat?
Kilipailut.
Savolasmiehen anoppi tippui veneestä järveen.
Savolaisvävy tuumasi “Ei naarata yhtään”.
Savolaiseukko lähetti poikansa ostamaan Kanna nimistä kukkaa. Poika meni kukkakauppaan
ja kysyi ”Oeskos Kannoo?”. Myyjä suuttui ja sanoi ”Ei tämä mikään kanala ole!”. Poika ihmetteli
ja sanoi ”Ei ku minä sitä kukkoo!”.
Savolaisvarpunen eksyi muuttoreissullaan pääkaupunkiin ja istahti lehmuksen oksalle
puistossa. Viereen istahti paikallinen varpunen ja tuumasi "Titityy.." Siihen hetken hiljaisuuden
jälkeen savolaisvarpunen että "Titipä hyvinnii tyy".
Mitä eroa on vessapaperilla ja savolaisella? - Savolainen on yksinkertainen.
Savolainen mies oli Tampereella tansseissa. Häntä tuli hakemaan kaunis nuori nainen.
Savolainen päätti kehua tyttöä vierässä istujalle: "Haaskan näkönen tyttö..."

Tiesitkö, että...
... Vanhan juomasarven katoamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta?
... Vuoden 2009 edarivaaleissa oli ehdolla 42 SavOlaista?
... Viliminkippeet täyttää 25 vuotta?
... Lyseokerhon virkoihin kuului aikoinaan Chief Spiritual Officer, Wannabe ja kerhon
virallinen anti-lyseolainen?

// Vitsit
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Kasvantaviärät leuvat
kuvina
Kuva: Oskari Wäänänen

Tollistelloo ku sika päevän noosuva
18 Kasvantaviärät leuvat //

Tervehdys
senioriyhdistyksen
hallitukselta!
Teksti: Katja Hovi
ja seniorihallitus

SAVOLAISEN OSAKUNNAN SENIORIT RY, eli näin kavereiden kesken sennut, valitsi

itselleen maaliskuisessa vuosikokouksessaan uuden hallituksen. Uuden hallituksen
suunnitelmissa on jatkaa sennujen perinteisiä tapahtumia sekä tietysti myös kehittää
uutta. Erityisenä tavoitteena on käyttää tukikohtaamme Helmilää aktiivisemmin
erilaisissa tapahtumissa. Myös Helmilän pitkään kaivattu keittiöremontti on kuluvana
vuonna ajankohtainen.
Tässäpä pieni esittely siitä, keitä hallituksen riveissä tällä hetkellä häärii. Koko
seniorihallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta savo-seniorihallitus@helsinki.fi.
Laura:
Olen Laura Hatakka (os Korhonen) ja sennujen puheenjohtaja maaliskuusta 2018
alkaen. Viime vuonna toimin seniorihallituksessa varapuheenjohtajana. Valmistumisen
jälkeen tein muutaman vuoden Savon ekskursion töiden takia, mutta nyt
pääkaupunkiseudulle paluun jälkeen on hienoa olla sennujen toiminnassa mukana!
Osakunnalla olin 2008-2014 ja toimin mm. osakunnan sihteerinä ja SOL:n
puheenjohtajana sekä monissa muissa viroissa. Tervetuloa mukaan niin tapahtumiin kuin
ideoimaan ja toteuttamaan sellaista toimintaa mitä sennuyhdistykseltä toivot!
Suvi:
Olen Suvi Jentze-Korpi, sennujen taloudenhoitaja toista vuotta. Olin osakunta-aktiivi
2005-2012 ja toimin mm 4 vuotta osakunnan taloudenhoitajana.
Senioreiden taloudenhoidon lisäksi toimin myös Helmilän vuokraemäntänä. Tänä
keväänä valvon Helmilässä kauan kaivattua keittiöremonttia.
Lea:
Olen Lea Pulliainen ja jatkan hallitustyöskentelyä toisen kauden. Aktiivi osakunta-aikani
oli 90-luku. Toimin mm toiminnanjohtajana ja vuosijuhlamestarina. Senioreiden
hallituksessa olen järjestellyt erilaisia kulttuuritapahtumia. Nyt kuluvan vuoden olen
hallituksen varapuheenjohtaja ja Helmilän senioreiden "kulttuuri- iltojen" kordinaattori.
Ottakaahan reippaasti yhteyttä, mitä toimintaa haluatte jatkossa!
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Ville-Pekka:
Olen Ville-Pekka Vainio, olin osakunnan jäsen vuosina 2006-2011 ja heti valmistuttuani
liityin senioriyhdistykseen. Osakunnalla olen ollut ainakin neuvos, apuisäntänä
useammin kuin muistan, kerhoaktiivi sekä seniorisihteeri. Tänä vuonna olen osakunnan
tietotekniikkasihteeri ja taas kerran apuisäntänä. Senioriyhdistyksen taloudenhoitaja
olin keväästä 2014 kevääseen 2017, sen jälkeen olen ollut hallituksen jäsen. Lisäksi olen
ollut aktiivinen Viron suhteiden ylläpitäjä.
Jaana:
Olen Jaana Auvinen, vastaan vuoden 2018 hallituksessa jäsenasioista ja olen hallituksen
edustajana osakunnan ja senioreiden yhteisessä kv-toimikunnassa. Kaikissa teitä
askarruttavissa jäsenkysymyksissä voitte olla yhteydessä suoraan minuun
(jaana.auvinen@iki.fi) tai lähettää viestin sennuhallituksen sähköpostilistalle.
Osakunnassa olen toiminut aktiivina 2005-2013, joista viimeiset kaksi vuotta osakunnan
kuraattorina.
Katja:
Olen Katja Hovi, toimin sennuhallituksen jäsenenä kuluvana vuonna. Olin osakunnassa
aktiivina vuosina 2006-2016, kuraattorina toimin vuosina 2014-2015. Sen lisäksi
erityisesti osakunnan musiikkikerhot ovat vetäneet minua Vinnille aina uudestaan ja
uudestaan. Sennuhallituksessa haluan tänä vuonna olla jatkamassa ja kehittämässä
muutama vuosi sitten aloitettua Pikku-hukka -toimintaa, eli toimintaa lapsiperheille ja
lapsenmielisille. Mikäli teillä on toiveita tai ideoita Pikku-hukille, olkaa ihmeessä
yhteydessä.
Tapahtumissa tavataan!

Kuva osakunnan ja
seniorihallituksen
yhdessä järjestämistä
Annapäivän
puurojuhlista
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Vualiuatoksia
“Syksyllä se tuas koettoo, vualit.”
“Mitkä?”
“Etari-vualit!”
“Niin mitkä?”
Näennii suattaa usseempi uatella kun kuuloo, että jotkut HYYn etari-vualit on tulossa.
Mitteepä se minulle kuuluu?

Teksti: Taneli Pirinen

Loppusyksystä 2018 se siis koittaa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston
(tuttavallisemmin edarin) seuraavat vaalit, joissa valitaan uusi edari seuraavalle kahden
vuoden toimikaudelle. Edari on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin, joka valitsee
esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksen ja opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen.
Miten tämä sitten liittyy savolaiseen opiskelijaan Helsingin yliopistossa? Monellakin
tavalla: ensinnäkin edarissa päätetään ylioppilaskunnan taloudenpidosta, joka liittyy
sellaisiin asioihin kuten osakuntatilaan (Vinniin) ja HYYn antamiin toiminta-avustuksiin.
Toiseksi edari on mitä mahtavin tilaisuus päästä näkemään yhteiskuntamme toiminta
pienoiskoossa hyvin perustavanlaatuisella tasolla - HYYn edarista on päädytty jopa
eduskuntaan.
Mitä savolaisen opiskelijan sitten kannattaisi tehdä? Vähintäänkin äänestää
edarivaaleissa! Äänestys toteutetaan mitä todennäköisemmin tälläkin kertaa sähköisenä,
jolloin sen voitehdä vaikka kännykällä Vinniltä, Savosta tai Bora-Boralta!
Jos poliitikon ura houkuttaa, tai haluat muuten vaikuttaa yhteisiin asioihin,
edarivaaleissa kannattaa ehdottomasti asettua ehdolle! Pääset kokemaan kaikki
vaalikampanjan ilot ja kauhut pienessä yhteisössä korkeimman omakätisesti. Jutellaan tästä
lisää vaikka Vinnillä tai Whatsappissa.
Mutta tärkeintä on, että savolainen opiskelija äänestää, ehkä jopa savolaista.

// HYY- kuulumiset
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Susj testaa:
vegejäätelöt
Teksti ja kuvat: Laura
Takkunen

Viimeisen parin vuoden aikana vegaanisten jäätelöiden tarjonta kaupoissa on monen
muun maitoa korvaavan kasvipohjaisen tuotteen tapaan kasvanut räjähdysmäisesti, ja
uutuuksia tulee alati lisää. Kolmesta SavOlaisesta koostuva raati aloitti jäätelökesän
huhtikuun puolivälissä testaamalla neljää vegaanista pakasteherkkua.

RAINBOW VEGAANINEN LAKRITSI-SUKLAA
LUOMUJÄÄTELÖ

OATLY VERY FANCY DOUBLE CHOCOLATE FUDGE
Hinta: 4.98 €

Hinta: 4.89 €
Nimensä mukaisesti ruotsalainen Oatly käyttää tuotteissaan
pääraaka-aineena trendiviljaksi noussutta kauraa. Jäätelön tuoksu
Myös tässä jäätelössä pohja tulee kaurasta. Irtoaa
huonohkosti pakkauksesta lastuina, muotoilu ei onnistu. on hyvin mieto, pinnistellessä havaittavissa kaakaon aromi.
Tuotetta on helppo lusikoida purkista jo minuutti pakkasesta
Koostumus vaikuttaa ohuelta, sulaa nopeasti. Joukossa
ottamisen jälkeen. Koostumus on täyteläinen. Voimakas kaakaon
suklaarouhetta. Ei tuoksu oikeastaan miltään. Maku
esanssinen ja makea. Suklaan maku päällimmäisenä, vaikka maku, maistuu oikeastaan pelkästään siltä. Ei eroa juurikaan
perinteisestä suklaajäätelöstä, paitsi että maidon maku puuttuu.
sekään ei erotu voimakkaana. Lakritsin maku ohut.
Joukossa olevat kaakaosattumat vahvan makuisia.
Laura: ”Kummallisen makuista”. Arvosana: 6
Ville: Arvosana: 7
Olli: ”Hajoaa suuhun laitettaessa". Arvosana: 6
Kokonaisarvosana: 6.3
Muuta: Raadin häviäjä

22 Susj testaa //

Laura: ”Suklaa voisi kaakaon sijasta toimia paremmin. Sattumat
tarttuivat hampaisiin. Makea”. Arvosana: 7
Ville: ”Sattumat toffeisia.” Arvosana: 8
Olli: ”Jätskimäinen”. Arvosana: 8
Kokonaisarvosana: 7.7
Muuta: Kaakao UTZ-sertifikoitua

BEN&JERRY’S PEANUT BUTTER & COOKIES NON-DAIRY ICE CREAM
Hinta: 7.35 €
Korkeimman hinnan vuoksi tälle tuotteelle langetettiin myös korkeimmat odotukset.
Mieto tuoksu. Maku moniulotteinen, keksit kohtaavat pähkinän ja mantelin.
Maapähkinän maku erottuu voimakkaimpana, ilman sitä saattaisi jäädä valjuksi. Keksit
eivät juurikaan erotu makunsa puolesta. Koostumus hyvä.
Laura: ”Tosi hyvää, tekisi mieli ottaa enemmänkin. Parempi kuin eka, muttei yllä ihan
ysiin asti kuitenkaan”. Arvosana: 8.5
Ville: Arvosana: 9
Olli: ”Jätskimäinen ja vahvan makuinen. Jos ei tykkää maapähkinästä, niin sitten ei ehkä
sovi.” Arvosana: 9
Kokonaisarvosana: 8.8
Muuta: Raadin voittaja

KOLMEN KAVERIN KOOKOS & ANANAS
Hinta: 5.75 €
Irtoaa helposti pakkauksesta. Pehmeää ja täyteläistä, helppo muotoilla. Selkeä tuoksu.
Maku hyvin kookoksinen ja makea, syntyy assosiaatio säilykeananakseen.
Sorbettimainen.
Laura: ” Koostumus todella hyvä, mutta turhan makea. Kookos tarvitsisi jotain
vähemmän makeaa tasapainottamaan, ananas ei toimi.” Arvosana: 6.5
Ville: Arvosana: 7.5
Olli: ”Lähimpänä tavallista jäätelöä. Voisi kokeilla muita makuja samalta valmistajalta.
Koostumuksen puolesta arvosana voisi olla parempikin, mutta maku tiputtaa pisteitä”.
Arvosana: 7
Kokonaisarvosana: 7
Muuta: paras koostumus. Sopisi hyvin drinkkeihin, smoothieihin tai piirakan kanssa
tarjottavaksi.
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Osakuntauutiset
Menneet tapahtumat:

8.1. Tila- ja avainkoulutus
12.1. Tila- ja avainkoulutus
13.1. Narikat
15.1. Osakuntailta
20.1. Kuraattorin- ja virkailijainvaihtokaronkka
22.1. Tammikuun osakunnan kokous
29.1. Neuvoston ruokailta, Neuvoston super-Nintendo
osakuntailta
29.1. Sennujen kokous
3.2. Vuksipäivälliset
5.2. Runebergin osakuntailta
6.2. Kv-toimikunnan kokous
11.2. Akateemiset tanssiharjoitukset
12.2. Osakunnan kokous
12.–18.2. Vuosijuhlaviikko
16.2. Kv-sitsit
16.2. Vuosijuhla etkoklubi
17.2. Vuosijuhla
18.2. Sillis DGO:lla
19.2. Aivolaava
26.2. Opintosihteerin osakuntailta ja neuvoston
ruokailta
5.3. Osakunnan kokous
8-9.3. Indlan kevätkommersi
12.3. SOLin osakuntailta
19.3. Senioreiden vuosikokous
20.3. Emeritus-maakuntasihteerin eksku
valtiovarainministeriöön
21.3. Annan päivän puurojuhlan kokous/ Supersennut
21.3. Megazone-excu
26.3. Opintosihteerin osakuntailta ja neuvoston
ruokailta
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7.4. Kalakukkokaronkka. Savoviisut voitti Tuomas Molander
16.4. Osakunnan kokous
20.4. Osakuntasuunnistus ja Unionin jatkot
20.4. Maakuntasihteerin Kirkkonummi-eksku
21.4. SOSSun vujut
23.4. Neuvoston ruokailta ja Peliliikkeen osakuntailta
30.4.–1.5. Tarton vappu
1.5. Vappusillis Vinnillä
4.5. SOSSun ja SOLin yhteiskonsertti
7.5. Osakunnan kokous

Tulevia tapahtumia:
20.–22.7. Yhteisosakuntalainen mökkiviikonloppu
26.–29.7. Tervahöyryristeily 2018
3.8. Itäsuomalainen kesäjuhla
3.9. Fuksidisko

Vuoden 2018 ansiomerkit:

Harrastusmerkit: Jaakko Hannikainen, Matias Koponen, Taneli
Pirinen, Minna Pajunen, Matti Ylhäisi
Ansiomerkit: Anna-Maria Dumell, Johanna Salkunen, Kimmo
Hovi

Kunnianauhat: Katja Hovi, Ville Meriläinen

Stipendit:
Ylempään korkeakoulututkintoon: Jonathan O'Brien
Yleinen opintoavustus: Linda Lindström ja Susanna Rantakylä
Vuksistipendi: Sanni Nieminen
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Haluatko vaikuttaa syksyn lehden
sisältöön? Lähetä juttuideasi, kuvasi tai
ilmaise kiinnostuksesi osoitteeseen
nella.peippo@aalto.fi! Toimittajia
kaivataan!
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