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OLÁ HUTTUHEIMO!

Ensinnäkin pahoittelut, että sait syksyn Susj-lehden käsiisi näin myöhään. Vaihto-

opiskelun ohessa lehden teko on ollut varsin haastavaa, mutta vihdoin lehti saatiin

uunista ulos! Iso kiitos taittoavusta vuksimajurillemme Sannille!

Päätoimittajavirkani toinen numero painottuu ulkomaan juttuihin, koska aina

välillä on hyvä kurkistaa myös kotimaan ulkopuolelle!

Tänä syksynä harras toiveeni toteutui, ja pääsin vaihtariksi yhdeksi lukukaudeksi

Portugaliin, jossa olen majaillut syyskuusta asti. Jos elämä täällä kiinnostaa, lue

ihmeessä juttuni tästä lehdestä. Emerita kuraattorimme Annamari raottaa myös

elämää Hollannissa (muttei suinkaan vaihdossa) , hänen juttunsa löytyy ulkomaan

kirjeenvaihtajan palstalta. Viro-aktiivimme Ville-Pekka, tuttavallisemmin V-P,

kertoo jutussaan taas etelänaapurin ystäviemme syksyn kuulumisista.

Mielenkiintoista sisältöä saimme myös osakunnan entiseltä kappalaiselta Pertulta,

joka kertoo jutussaan mystisestä kyberistä: mitä se oikeastaan on? Ehdottomasti

lukemisen arvoinen teksti!

Olen päässyt näkemään nyt vuoden verran, miten osakunnan lehti valmistuu.

Ihaninta on ollut lukea juttuja, joita ihmiset ovat tykänneet kirjoittaa ja päästä

vaikuttamaan lehden sisältöön. Onnea uudelle päätoimittajalle Sakelle uusista

haasteista, odotan innolla mitä kaikkia jutunaiheita tänä vuonna kumpuaa.

Antoisaa vuotta 2019 kaikille ja kiitos minun puolesta,

Nella Peippo, päätoimittaja 2018

Päätoimittajalta //

Teksti : Nella Peippo,

päätoimittaja

Parempi myöhään
kuin ei milloinkaan
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Hyvä Huttuheimo,

Vuosi on vaihtunut, ja vuosi 2019 on jo täydessä vauhdissa. Lyhyt katsaus vuoteen 2018 lienee

kuitenkin paikallaan – olihan viime vuosi monella tapaa vilkas ja erityinen juuri meille

osakuntalaisille.

Vuonna 2018 osakunnat täyttivät 375 vuotta, järjestettiin järjestyksessä kolmannet suursitsit

ja SavOn ja SavOn seniorien yhteinen Annan päivän puurojuhla. Yhteisjuhlan teema oli viime

vuoden tärkein kansainvälinen aihe – Viron 100-vuotisjuhla. Osakuntien 375-juhlavuosi

puolestaan näkyi monella tapaa, mutta erityisesti se kulminoitui syksyllä pidettyihin koko

osakuntaliikkeen yhteisiin juhliin. Tuolloin yhdessä kaikkien muiden osakuntien kanssa

kuultiin puheita, nostettiin laseja ja kuultiin erinomaista musiikkia – tietenkin SOSSulta.

Juhlarikkaan vuoden lisäksi arkinen toiminta on kehittynyt entisestään. Viime vuosina

nähdyn toiminnan lisäksi myös uusia avauksia nähtiin. Esimerkkinä tällaisesta on

kansainvälisen toiminnan tuominen osaksi maanantain osakuntailtoja syksyllä järjestetyn

brittityylisen ”pubivisan” muodossa, jonka englantilaisuus näkyi niin kysymyksissä,

sisustuksessa kuin palkinnoissa.

Kansainvälisyys onkin osakuntatoiminnan tärkeä osa-alue, ja tässä numerossa aihetta

käsitellään hiukan normaalia laajemmin. Osakunnan kautta jokaisen jäsenellä on mahdollisuus

lähteä käymään ulkomailla ja tavata SavOlla ulkomaisia vierailijoita muun muassa

vuosijuhlilla. Keväällä on taas mahdollisuus lähteä niin Tarttoon kuin Upsalaan osakunnan

sponsoroimille matkoille. Ei myöskään pidä unohtaa osakunnan ja senioreiden yhteisen

toimikunnan järjestämää ohjelmaa. Huhu kertoo, että tänä vuonna saattaisi olla eksoottinen

reissu tulossa loppukesästä tai syksystä. Näitä hienoja mahdollisuuksia kannattaa kaikkien

hyödyntää, sillä kansainvälisyys ja ymmärrys muusta maailmasta ovat tärkeitä perustaitoja

nykymaailmassa alasta riippumatta.

Vuosi 2019 on myös lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Virkailijanvaihtokaronkka, fuksipäivälliset

ja kruununa vuosijuhlat ovat tänäkin vuonna ilonamme. Vuonna 2019 pyrimme neuvoston

kanssa painottamaan sitä, että Vinnistä tulisi entistä viihtyisämpi, toimivampi ja mukavampi

paikka meille kaikille. Haluamme kehittää ohjelmaa ja tiloja siten, että mahdollisimman moni

löytäisi osakunnasta ja Vinnistä oman juttunsa. Tähän tarvitaan jokaisen panosta, ja kutsun

teidät niin maanantain osakuntailtoihin, sitseille kuin muihin tapahtumiin ideoimaan hyvää ja

juuri teitä kiinnostavaa ohjelmaa. Tehdään vuodesta 2019 Vinnin vuosi – yhdessä!

Kuraattorin kuulumiset

// Kuraattorj

Teksti : Vesa Kyyrönen,

kuraattori
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Kuluneen syyslukukauden aikana olen käynyt virolaisten

ystävyysjärjestöjemme Korporatsioon Indlan ja Korporatsioon

Fraternitas Estican syyskommersseissa, ja virolaisten järjestöjen edustajia

tuli käymään meidän sarvijuhlassamme. Tässä hieman muisteloita noista

tapahtumista.

Sarvijuhla 14.10.

Sarvijuhlaa vietettiin tänä vuonna Karjalaisella osakunnalla. Juhla sujui

perinteisin menoin, eikä juoma ehtynyt sarvesta tänäkään vuonna. Korp!

Indlasta vieraaksemme tuli kolme edustajaa ja korp! Fraternitas Esticasta

(itseni lisäksi) yksi. Pöydässä käydyissä keskusteluissa selvisi, että eräs

indlaensis oli ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen Helsingissä. Vaikka

varsinkin helsinkiläisistä ja tallinnalaisista saattaa tuntua siltä, että

suomalaiset käyvät usein Virossa ja virolaiset usein Suomessa, tämä ei

aina pidä paikkaansa – ystävyysjärjestöt ovatkin hyvä syy päästä

vierailemaan naapurimaassa.

Kuulumisia virolaisilta
ystävyysjärjestöiltämme

Virolaiset ystävyysjärjestöt //

Teksti ja kuvat: Ville-Pekka Vainio

korp! Indlan ja korp! Fraternitas Estican tervehdys

sarvi juhlilla.
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Perjantaina ohjelmassa oli perheilta, jonka ohjelmaan kuului

musiikkia ja nukketeatteriesitys. Indlalle tyypilliseen tapaan

ruoka oli hyvää. Lauantaina päivällä sekä Indlan

aktiivijäsenet että seniorit pitivät kokouksia. Niiden aikana

kansainvälisten asioiden sihteeri vei meidät ja Indlan

latvialaisesta ystävyysjärjestöstä Dzintrasta tulleet vieraat

Viron kansallismuseoon (Eesti Rahva Muuseum).

Vaihtuvan näyttelyn aiheena oli 1990-luku Virossa, ja siellä

olisi ollut minulle enemmän nähtävää ja luettavaa kuin

mihin aika riitti. Näyttelyssä oli jopa vanha Ford Sierra

-henkilöauto, joita Viroon kuulemma tuotiin 90-luvulla

paljon Saksasta. Lauantai-iltana pidettiin kommerssin

virallisin osuus, sisarusjuhla (viroksi õestus, õde = sisar) ,

johon osallistuvat vain naiset – tällä kertaa SavOsta ei siis

ollut osallistujia. Juhlan jälkeen illastimme erään

akateemisen perheen kutsumina.

Sunnuntaina ohjelmassa oli puuro- ja lettuaamiainen, jota

voi verrata suomalaiseen sillikseen. Sen jälkeen meidän

olikin aika palata Helsinkiin.

Indlan kuulumisista sen verran, että syksyllä korporaatio on

saanut viisi uutta fuksia. He muodostavat siis coetusen

2018/II. Alkusyksystä Indlan joukkue osallistui kisaan

nimeltä Challenge Ratasepp, jossa joukkue urheili yhteensä

23 ultratriathlonin verran. Virolainen ultraurheilija Rait

Ratasepp teki samaan aikaan yksin 20 ultratriathlonia,

yhden päivässä. Syyslukukaudella on pidetty myös kaksi

teeiltaa ja juhlittu Indlan seniorin, taidehistorioitsija Heini

Paasin 100-vuotisjuhlia. Paas muuten liittyi Indlaan Viron

ensimmäisen itsenäisyyden aikana vuonna 1939.

Korporatsioon Indlan kommerssi

25.10.–28.10.

Indlan kommerssiin osallistuivat minun lisäkseni

osakuntalaiset Jari Känninen ja Tuomas Venäläinen. Jari

kertoi olevansa Tartossa ensimmäistä kertaa noin 25

vuoteen. Kommerssi alkoi torstaina hiljaisella illalla.

Hiljaisen illan aikana on yleensä esitelmä, jossa muistellaan

jotakin edesmennyttä Indlan jäsentä tai kerrotaan muuten

Indlan historiasta. Tällä kertaa Indlan seniori (viroksi

vilistlane) Kadri Vider kertoi Indlan kavaljeerista,

Fraternitas Estican jäsenestä ja osakunnan kunniajäsenestä

Antero Nederströmistä, jonka kuolemasta tuli tänä vuonna

kuluneeksi kymmenen vuotta. Kadri kertoi muun muassa

Anteron Leppävirralla sijainneesta kesäpaikasta nimeltä

Toivola, jossa monet Indlan jäsenet kävivät kesäisin kylässä.

Kadri oli käynyt erään toisen Indlan seniorin kanssa kesällä

Toivolassa ja tuonut sieltä mukanaan Anteron vanhan

Viron lipun, jonka hän lahjoitti Indlalle. Hiljaisen illan

aikana annettiin myös Indlan värit kolmelle (nyttemmin

entiselle) fuksille.

// Virolaiset ystävyysjärjestöt

Nukketeatteria korp! Indlan syyskommerssin perheillassa.
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Korporatsioon Fraternitas Estican kommerssi

15.–18.11.

Korporatsioon Fraternitas Estica pitää syyskommerssinsa

niin kutsutusti suljettuna, joten osakuntalaisia esticalaiset

eivät sinne kutsu – siksi olin jäsenenä ainoa savolainen

paikalla. Torstain hiljaiseen iltaan en ehtinyt, mutta

edesmenneitä jäseniä oli kuulemma käyty muistelemassa

hautausmaalla. Perjantaina pidettiin tavalliseen tapaan

perheilta, johon sisältyi tanssia, ruokaa, puheita ja seniori

Aleksandr Popovin stand-up-komiikkaa.

Lauantaina kommerssin juhlavin osuus, mieskorporaatiossa

veljeysjuhla (viroksi vennastus, vend = veli) , pidettiin

Glehnin linnassa. Kivinen linna sijaitsee Nõmmen

kaupunginosassa ja on valmistunut vuonna 1886. Juhlan

aikana kaksi esticusta sai Fraternitas Estican värit.

Sunnuntaina, jota kutsutaan nimellä kaatripäev, olisi linnan

kellarissa päässyt vielä saunomaan, mutta omiin laiva-

aikatauluihini se ei olisi enää sopinut.

Fraternitas Esticaan on liittynyt syksyn aikana seitsemän

uutta fuksia. Kommerssin lisäksi syyslukukauden ohjelmaan

on kuulunut viini-iltoja naiskorporaatioiden kanssa,

olutpöytiä mieskorporaatioiden kanssa, esitelmäilta ja

Halloween-bileet kymäläisten ystävyysjärjestö korp!

Sororitas Estoniaen kanssa.

Virolaiset ystävyysjärjestöt //

korp! Fraternitas Estican syyskommerssin perheillassa

kakkukin oli järjestön väreissä.

korp! Fraternitas Estican syyskommerssi järjestetti in

Glehnin linnassa.



9

13.11.2018, Utrecht. Alankomaat

Hei SavO, mitä kuuluupi? Viime näkemästä onkin ehtinyt kulua jo aikaa. Olimme

kanssasi tekemisissä yli yhdeksän vuoden ajan lähes viikoittain. Muutos olikin

aikamoinen, kun vajaa vuosi sitten tammikuussa 2018 pakkasin elämäni muuttolaatikoihin

ja matkalaukkuun ja muutin kumppanini kanssa asumaan Hollantiin.

Asiamme ovat loksahtaneet uudessa maassa harvinaisen hyvin kohdalleen: kumppanini

työskentelee Utrechtin yliopistossa, ja minä sain kolmantena maassaolopäivänäni hyvän

työpaikan. Utrechtissä on haastavaa löytää mukavaa ja kohtuuhintaista asuinpaikkaa,

mutta parin yliopiston kautta saadun asunnon jälkeen löysimme ihanan kodin kauniilla

seudulla lähellä keskustaa.

Työskentelen Haagissa Suomen suurlähettilään assistenttina. Työnkuvaani kuuluu

esimerkiksi huolehtiminen suurlähettilään ja toisen diplomaatin kalenterista, tapaamisten

järjestelyistä, tiedonhausta ja viestimisestä. Järjestän suurlähetystön vastaanottoja, sinne

tulevia vierailuja ja kaikenlaisia muita tapahtumia. Lisäksi hoidan lähetystön sisäistä ja

ulkoista viestintää, otan kuvia tilaisuuksista ja hoidan lähetystön Twitter-tiliä.

Muistatko, kun saatiin yhdessä matkustaa Suomen länsi- ja etelänaapuriin ja opetella

edustamista? Tai sitä, kun plassattiin ja järjestettiin yhdessä kymmeniä ja taas kymmeniä

sitsejä? Monesti osakunnalla puhutaan, että sieltä saatu kokemus on tärkeää työelämässä.

Silti minua on yllättänyt se, miten korvaamatonta kaikki yhdessä oppimamme on

nykyisessä työssäni.

Välillä väsynyt, mutta onnellinen

Viihdyn humoristisessa työyhteisössäni, ja työni on kansainvälistä, muuttuvaa ja antoisaa.

Usein se on myös hektistä ja sekoitus erilaista pienempää silppua. Oman mausteensa tuo

työmatka: käyn töissä Haagissa noin 70 kilometrin ja tasan 37 junaminuutin päässä.

Joinain aamuina työhön kulkeminen pyörällä ja junalla väsyttää.

Toisinaan uuvuttavat myös iso kulttuurinmuutos ja erossaolo monesta rakkaasta, kuten

Sinusta, SavO. Vaikka sain pakattua aikoinaan mukaani kaiken tarpeellisen maallisen, ei

toiseen maahan saa tuotua täysin entisenlaista elämää. En ole silti kertaakaan miettinyt,

että ”tulipa tehtyä oikea tollon työ” kun tänne lähdin. Päinvastoin. Uusi seikkailu on

muuttunut mukavaksi arjeksi, ja ulkomailla eläminen oikein hyväksi elämäksi.

Myös hollantilaiset kummallisuudet ovat muuttuneet uuden kotimaan rakkaiksi

ominaisuuksi. Kuten se, että yksi perinteisistä aamupaloista on paahtoleipä, jonka päälle

voi laittaa voita ja suklaarakeita. Tai se, että ihmiset pakkautuvat sinne missä on eniten

Teksti : Annamari Oittinen

Tervehdys Alankomaista!

// Ulkomaankirjeenvaihtaja
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ihmisiä eivätkä suomalaiseen tapaan sinne, missä on vähiten ruuhkaa. Tai kuinka olen

tykästynyt siihen, miten hollantilaiset saattavat laulaa kaupungilla kovaan ääneen

kävellessään tai pyöräillessään. Suomalainen laulaisi enintään hiljaa mielessään ja miettisi

silloinkin, ”huomaakohan joku”. Voit koettaa arvata, minkä noista tavoista olen parhaiten

omaksunut!

Asettumista Utrechtiin

Olemme liittyneet kivaan paikalliseen kuoroon. Kuorossa on mukavaa tutustua

hollantilaisiin, päästä laulamaan ja tehdä yhdessä musiikkia. Aivan SOLhan se ei

tietenkään ole -- savon murretta siellä kuulee surkean vähän ja kuoronjohtajan paikallisella

kielellä heitetyt vitsit eivät vielä osaa naurattaa. Ilahduttavaa kuorossa on mukavien

kuorolaisten ja hyvän ohjelmiston lisäksi se, että täkäläisetkin harrastavat vaikkapa

kuorokaljoja harjoitusten perään. Hollannin kielen ymmärtäminen ja puhuminenkin

edistyvät, ja kuorossa on kiva kuulla paljon hollantia ottaen huomioon, että kaikki

työkaverini ovat tällä hetkellä suomalaisia.

Ennen Utrechtiin muuttoani en ollut kuullut paikasta mitään, mutta kaikki täällä

käyneet kehuivat paikkaa valloittavan sympaattiseksi. He ovat todellakin oikeassa. Utrecht

on Alankomaiden neljänneksi suurin kaupunki ja hyvin eläväinen erityisesti suuren

yliopistonsa ansiosta. Sen lisäksi siinä on myös herttaisen pikkuyhteisön tuntua.

Utrechtissä on kauniita taloja, vehreitä puistokeitaita, hyviä ravintoloita ja Suomen

hintoihin verrattuna edullisia vintage-liikkeitä ( ja edullista piimää...) . Hollanti on myös

niin pieni maa, että voimme helposti tehdä pieniä reissuja ja tutustua viikonloppuisin

muihinkin kaupunkeihin ja niiden tapahtumatarjontaan.

Kiitos, että olet

Hei SavO, muistathan tänäänkin, että olet minulle edelleen hyvin tärkeä. En unohda

sinua, vaikka asun kaukana ja lähdin tänne lähes suoraan intensiivisen kuraattorikauteni

päätyttyä. On ollut mukavaa seurailla elämääsi esimerkiksi somen välityksellä.

Käynnit Vinnillä ja osakunnan tapahtumissa ovat hyvin harvassa, mutta olet edelleen

tärkeä henkinen kotini. Antamasi ihmissuhteet, taidot, kyvyt ja rohkeus kulkevat

mukanani työssäni, elämässäni ja olemisessani maasta riippumatta. Olet onneksi sellainen

asia, joka pysyy, ja voimme aina jatkaa siitä mihin jäimme, vaikka molemmat muutumme

matkalla. Kiitos jo kaikesta tähänastisesta. Voi hyvin!

Rakkain terveisin,

Annamari

Ulkomaankirjeenvaihtaja //
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”Bom dia! Tudo bem?” ”Tudo bom!” (= “Huomenta! Hyvääkö kuuluu?” ”Hyvää kuuluu!”)

Näillä sanoilla usein alkoivat päiväni Lissabonissa. Kämppäni keittiö kuhisi kanssa-asujia

aamuisin ja puoliltapäivin, milloin italialainen asukas keitti pressopannulla kahvia, milloin

kämppikseni kiirehti lounaan kanssa ennen töihin menoa. Olin löytänyt Facebookin kautta

kämpän vain viikkoa ennen matkaani, ja (positiiviseksi) yllätyksekseni jaoin sen kymmenen

opiskelijan kanssa! Tämä takasi vilkkaan arjen ja kansainvälisen ilmapiirin: olin talon ainoa

skandi, muut olivat Italiasta, Puolasta ja suurin osa Brasiliasta.

Portugali ja Lissabon valikoituivat vaihtokohteekseni osittain sattumalta, mutta myös

osiltaan eteläisen sijainnin, kiinnostavan kulttuurin ja yliopiston opetuskielen (englannin)

takia. Pakatessani puolen vuoden tavarat yhteen matkalaukkuun ja hyvästellessä kaverit

tajusin, että tässä sitä mennään, hyppy tuntemattomaan odottaa. En tiennyt paljoa

Portugalin historiasta, kielestä, maantieteestä tai oikeastaan kulttuuristakaan, enkä ottanut

paljoa selvää ennen matkaa. Kaikki mitä koin tuli siis jonkunlaisena yllätyksenä, mutta

mikään ei ollut shokeeraavaa. Tässä jutussa haluan kertoa ajatuksiani Portugalissa

asumisesta, eroista Suomeen nähden ja vaihtokokemuksesta kokonaisuudessaan.

Vaihtoon lähtiessäni mielessäni oli kaksi tavoitetta: oppia portugalin alkeet ja oppia

Portugalin sekä mahdollisimman monen muun maan kulttuureista. Jälkimmäinen toteutui

reippaasti, ensimmäinen jäi vain tavoitteeksi. Käytännössä kielestä opin vain tervehdykset

ja pienet hyödylliset sanat kuten ”não”, ”sim”, ”obrigada” ja ”desculpe” (”ei”, ”kyllä”, ”kiitos” ja

”pahoittelut”) . Silti, brasilialaiset ja portugalilaiset arvostivat näitä pieniäkin yrityksiä

puhua kieltä. En ottanut vapaaehtoista kielikurssia ahtaan lukujärjestykseni takia, mutta

kämppikseni portugalilainen poikakaveri auttoi minua alkeissa. Minusta portugali oli

ihastuttava kieli, jota kuunteli mielellään ympäri kaupunkia! Se kuulostaa ensin venäjältä,

mutta pian kielestä erottaa yhtäläisyyksiä espanjaan (espanjalaiset ja portugalilaiset

ymmärtävät jopa toisiaan). Minulle kielessä ehkä vaikeinta olivat nasaalit äänteet, joita

suomalainen monotoniseen toistoon tottunut kieli ei vain kyennyt taivuttamaan.

Portugalista opin paljon: sen historia on värikäs ja sotaisa, kulttuuri monipuolinen ja

perinneruoat taivaallisia! Portugali oli maailman suurmahteja satoja vuosia sitten, mutta

nykyään jos kysyy amerikkalaiselta Portugalista, he luulevat sen olevan pieni Espanjan osa-

alue. Vanhasta vallasta kielii kuitenkin entisten siirtomaiden määrä, ja portugalia

puhutaankin ympäri maailmaa Etelä-Amerikasta Afrikkaan. Nykyään Portugali on tuttu

turistikohteena (sen saariin kuuluu mm. Madeira ja Azorit, ja tunnettuja kaupunkeja

Lissabon, Porto ja Algarve) sekä sen kenkäteollisuudesta ja jalkapallosta.

Sardiinien ja sydänsurujen maa

//

Teksti ja kuvat: Nella Peippo

Belem torni on yksi UNESCO:n

perintökohteista
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Lissabonin turistikaupoistakin löytyviin kaupungin symboleihin kuuluu kukko, sardiini,

Fado-kitara, lyhyt ja keltainen raitiovaunu, maalatut värikkäät seinälaatat ja korkki-

materiaali. Kukkoon liittyy tarina kaupungin tärkeän henkilön herättämisestä ja

kaupungin pelastamisesta, mutten muista sitä tarkemmin. Sardiineja löytää kaikkialta:

lautaselta, verhoista sekä joidenkin kaupan vahvojen alkoholipullojen pohjalta

(vakkaribaarini talon erikoinen shotti oli ”Sardines on fire”, mutta se ei onneksi niitä

sisältänyt) . Fado, tuo kaupungin ylpeys, tarkoittaa käännettäessä vapaasti kaipuuta, mutta

paikalliset kuvailevat sitä musertavaksi tai jopa sanoinkuvailemattomaksi kaipuuksi. Fado-

musiikki on sydäntäsärkevää ja melankolista, mutta sillä on jollain tapaa lohdullinen ja

terapeuttinen vaikutus kuuntelijoihin. Tämä perinteinen musiikkityyli oli minulle ehkä

liian dramaattista, mutta suurimmat Fado-laulajat olivat Portugalissa oikeita supertähtiä:

he olivat upporikkaita ja perinteisten albumien lisäksi tekivät musiikkia tunnetuimpien

portugalilaisten pop-laulajien kanssa.

Näkyvät kaupungin monumentit ovat myös Golden Gate -sillan kopio, joka vie Tagus

-joen yli, sekä Rio de Janeiron Jeesus patsaan vastine sillan toisella puolella. Lissabonin

historian superstaraan, Pombalin markiisiin (Marques de Pombal) , törmäsi kaupungissa

kaikkialla. Suurimmat patsaat olivat hänen muotokuviaan, ja hänestä kerrotaan monilla

turistikierroksilla. Näkyvin urotyö oli kaupungin tuhoutuneen keskustan teiden

piirtäminen ja suunnittelu kokonaan uusiksi. Lissabonin maasto oli varsin erilaista

Suomen suoriin katuihin ja teihin tottuneelle: kaupunki on rakennettu seitsemän ison

kukkulan päälle, joten korkeuserot olivat paikoittain melkoiset. Tämä kuitenkin

mahdollisti ihanien auringonlaskujen ja –nousujen seuraamisen katselutasanteilta, mistä

tulikin vakioharrastukseni.

Ruokakulttuuri on rikasta Portugalissa ja yllättävän erilaista Espanjaan nähden.

Tapaksia ei juuri syöty, mutta pääruoat olivat tuhteja ja lihaisia. Ikinä ei tarvinnut

ravintolasta lähteä nälkäisenä, ja aina löytyi jotain uutta kokeiltavaa.

Rannikkokaupungeissa luonnollisesti kala- ja mereneläväpainotteiset ruoat olivat

tavallisimpia: suuretkin kalat paistettiin kahden ritilän välissä avoliekillä ja ostereita,

simpukoita ja muita äyriäisiä löytyi monista paikoista. Yleisin kalaruoka valmistettiin

turskasta (”Bachalau”) , jota sai jokaisesta portugalilaisesta ravintolasta ja kalatiskiltä.

Varsinkin Bachalau á Bras on taivaallinen paistoruoka, suosittelen! Liharuoat olivat joko

paistettuja tai pataruokia, kokonaiset grillatut kanat esim. tulisessa piri-piri kastikkeessa

olivat tavanomaisia ja herkullisia. Suomalaisen karjalanpaistin kopio, Picapau, oli

pienoinen pettymys eksoottiselta kuulostavan nimensä takia. Vaikka pääruoat ovatkin

Portugalissa erinomaisia, jälkiruoat vievät kielen mennessään. Vuosisatoja sitten munkit

loivat toinen toistaan herkullisempia jälkiruokia kananmunien keltuaisista (valkuaiset

käytettiin mm. maalaamiseen), ja nämä leivokset jäivät elämään Portugalin

ruokaperinteeseen. Kreemitorttu (Pastel de Nata) on yksi tunnetuimmista esimerkeistä,

mutta myös jumalan leivos (Pão de Deus) , kostea pieni muffini (Queque) sekä melkein

raaka keltuais-sokerimassa ohuen vohvelin sisällä (Ovos Molés) ovat suosittuja jälkiruokia.

Sardi ineja ja sydänsuruja //

Uljas Pena palatsi Sintrassa

Baarialue Bairro Alto on

vi ikonloppuisin täynnä

yöelämää Gay-baareista

opiskeli jabileisi in
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Opin, että portugalilaiset ovat AINA myöhässä. Aina. Kertaakaan

ryhmätyötapaamiseen ei ilmaantunut portugalilaisia ennen minua. Ja ne jotka minut

tuntevat, tietävät, että yleensä se olen minä jota odotetaan (tämä lehti hyvä esimerkki) .

Ikinä ei myöskään bileisiin menty alkamisaikaan, vaan vasta noin kahden tunnin kuluttua.

Jos sovit tapaamisajan portugalilaisen kanssa, korrekti ja tavallinen myöhästymisvara on

30 min, mutta monet myöhästyvät jopa tunnilla! Tähän minulla oli alkuun totuttelemista.

Luonteenpiirteiltään portugalilaiset ovat kuitenkin ystävällisiä ja sosiaalisia, aina

kauppaan mennessä löytyi juttuseuraa. Espanjalaiset ja italialaiset tuttuni sanoivat

kuitenkin päinvastaista, mutta voi olla että Välimeren maissa porukka on vielä

avoimempaa.

Kaiken tämän Portugali-informaation jälkeen, takaisin vaihtooni. Jaoin siis asuntoni

10 opiskelijan kanssa. Yliopistoni, Instituto Superior Técnico eli IST, piti huolen siitä, että

päiväni olivat täyteen buukattuja luennoilla, ryhmätöillä ja seminaareilla, mutta onnistuin

myös löytämään aikaa reissailuun ja vapaa-aikaan. Eniten matkustin Portugalin sisällä

(paikkoihin kuului mm. Sintra, Cascais, Sesimbra, Setubal, Porto ja Aveiro) , mutta myös

parissa muussa maassa. Ikimuistoinen reissuni oli syksyllä, kun vuokrasimme auton

kaveriporukalla ja ajoimme Portoon. Paluumatkalla poikkesimme Douro-laaksossa, josta

kaikki Portugalin portviinien rypäleet tulevat. Portugali oli ihannemaa minulle, sillä pidän

portviinistä ja viineistä ylipäätään. Portossa pääsin maistelemaan niitä portviinien

valmistajien omilla viinikierroksilla. Sesimbran reissu jäi myös mieleen, sillä kävimme

”piilotetulla” rannalla, joka oli tarpeeksi suojassa Atlantin kylmiltä vesiltä, ja jonne piti

laskeutua korkealta kalliolta alas. Paikka oli maaginen, ja pääsin uimaan laguunin

tapaisissa rantaluolastoissa.

Vaihdon aikana tutustuin ihmisiin eri puolilta maailmaa: paljon Euroopasta, mutta

myös Afrikasta, Koreasta, Kanadasta, Meksikosta ja (kuten sanoin) Brasiliasta. Opin

paljon eri maiden tavoista, näkemyksistä ja ihmisistä, ja oli virkistävää nähdä, että kaikki

mikä Suomessa on itsestään selvää, ei ole sitä välttämättä muualla. Muun muassa

meksikolainen ystäväni joutuu päivittäin varomaan ulkona liikkumista, sillä hän asuu

yhdessä maailman vaarallisimmista alueista. Kanssakäyminen on myös hyvin erilaista

maasta riippuen. Jotkut eivät epäröineet hetkeäkään tutustua ihmisiin toisista maista, kun

taas jotkut halusivat olla omanmaalaistensa parissa.

Olen erittäin tyytyväinen, että päätin lähteä vaihtoon juuri Portugaliin! Maa on juuri

sopivan kaukana ollakseen aivan erilainen Suomeen nähden, mutta tarpeeksi lähellä

ollakseen kuitenkin perusturvallinen Euroopan maa. Pääsin ensimmäistä kertaa asumaan

ulkomailla ja kokemaan eteläeurooppalaisen vieraanvaraisuuden.

//

Portvi iniä Portossa

Auringonlasku surffitunnin

jälkeen Carcavelos-rannalla
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Tiesitkö että

… 9 vuotta sitten KoKaKeKe (tai Kokis) eli osakunnan Kokeile kaikkea kerran

–kerho järjesti ekskursion kokeilemaan hiihtoesteratsastusta! Olisikohan jotain

yhtä eksoottista luvassa seuraavalle kokeilulle?

… VSO:n ja SavO:n yhteiseloa on ensi vuoden kesäkuussa ollut tasan 10 vuotta!

Hyvä me ja meidän ystävät, sharing is caring!

… tänä vuonna Virolainen naisystävyysjärjestömme Korp! Indla täyttää 95 vuotta,

ja edustamaan on SavO:lta menossa melkoinen porukka! Onnea ystävillemme!

… isoveli valvoi Vinnillä aikoinaan Vinnikameran muodossa, jota kuka tahansa

pystyi katselemaan livenä vinni-tsätin kautta. Helppo tapa tarkistaa ennen

portaiden kiipeämistä, onko kahvit jo keitetty!

Vinnikameran kuvaa kymmenen vuoden takaa

Tiesitkö? //
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Osakunnan seniorit ovat ahkeroineet tänä vuonna etenkin Etu-Töölössä sijaitsevan

kerhokotinsa Helmilän keittiöremontin parissa, mutta jalkautuivat toki Vinnillekin jo

toista kertaa järjestetyn Annanpäivän puurojuhlan tiimoilta. Kyseessähän on siis

osakunnan perinteisen puurojuhlan sekä senioriyhdistyksen Annanpäivän juhlan

fuusio, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2017. Tuolloin juhlistettiin

lähestyvän joulun lisäksi Suomen satavuotista itsenäisyyttä.

Tämänkertaista Annanpäivän puurojuhlaa vietettiin Viro 100-teemalla. Juhlapuhujana

oli tilaisuuteen sopien Jaakko Kalela, Suomen entinen suurlähettiläs Virossa, joka

esitelmöi Suomenlahden erottamien naapurimaiden kohtalonhetkistä viimeisen

vuosisadan ajalta. Jouluinen buffet-tarjoilu oli myös totutun runsas ja maittava.

Seniorit ovat tuttuja vieraita etenkin osakuntamme suurimmissa juhlissa eli

Terviksellä, vuosijuhlassa ja Talakunoissa. Kuitenkaan kovinkaan moni osakunnan

jäsen ei ole vielä löytänyt tietään sennujen tapahtumiin. Kenties osakunnan ja

senioreiden yhteinen joulujuhla on omiaan laskemaan osakuntalaisten kynnystä

tutustua senioreidenkin toimintaan. Senioriyhdistys järjestää mm. kulttuuriexcuja,

mutta tapahtumia järjestetään yhä enemmän myös aiemmin mainitussa Helmilässä.

Osakuntalaiset ovat kaikkiin tapahtumiin erittäin tervetulleita!

Terveiset sennusihteeriltä

// Seniorisihteeri

Teksti : Tuomas Venäläinen



16

Kyber
Elämme kybermaailmassa, mutta tunnemme sen varsin

puutteellisesti. Käsitteiden tulkinnatkin vaihtelevat ja sekoittuvat

keskenään. Perehtykäämme siis siihen, mitä kyber on, ja myös siihen,

mitä se ei ole.

Kyberturvallisuus, kyberrikollisuus, kyberavaruus, kybersuurlähettiläs. Mikä on kyberiä?

Pari-kolmekymmentä vuotta sitten lehtiartikkeleissa sana kyber esiintyi lähinnä kyberpunk-

kirjallisuuden yhteydessä, joka oli tuolloin suosittu tieteiskirjallisuuden alalaji. Tieteenhaara

kybernetiikka oli tuolloin jo hyvin määritelty tarkoittamaan kontrolli- ja viestintäteorioihin

nojaavaa tiedettä, joka tutkii automaattisesti säätyviä järjestelmiä. Siitä kyberissä loppujen

lopuksi onkin kyse. Mutta miten hybridiuhat liittyvät asiaan, ja paljonko on paljon?

Kineettinen ja digitaalinen

Kyberiä puhtaimmillaan on käsin kosketeltavan kineettisen maailman ja digitaalisen

tietojenkäsittelyn maailman vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus. (Miksi "kineettinen" eikä

"fyysinen"? Siksi, että digitaalinenkin tietojenkäsittely tapahtuu fysiikan lakien mukaisesti,

mutta ani harvoin liikkuvien osien välityksellä.) Joissakin kielissä ja kulttuureissa kyberillä

tarkoitetaan mitä tahansa verkotetuilla tietokoneilla tehtävää ja cyber-sanan voi niissä

merkityksissä huoletta vaihtaa sanaan online.

Digitaaliseen tietojenkäsittelyyn tarvitaan tietokoneita, jotka puolestaan tarvitsevat

toimiakseen sähköä ja tyypillisesti myös kuivia ja viileähköjä sisäilmaolosuhteita.

Kineettinen maailma siis vaikuttaa digitaaliseen. Toisaalta yhä useampia yhteiskunnalle ja

ihmisille tärkeitä kineettisiä toimintoja ohjataan tai tehdään kokonaan digitaalisesti. Lienee

jo helpompaa luetella ne elämän osa-alueet, joita ei tehtäisi digitaalisesti kuin ne, joita jo

tehdään.

Kyber todella on jo syvällä elämässämme. Sähkön tuotantoa ja jakelua ohjataan digitaalisesti

yleisten ja yksityisten tietoverkkojen välityksellä. Ani harva työntekijä saa enää palkkaansa

käteisenä. Terveystietomme ovat sähköisiä ja meitä hoidetaan sähköisten tietojen

perusteella. Ruokamme tulee kauppoihin ja ravintoloihin digitaalisesti ohjattuna; papereilla

ja puhelimella suoritettuina tilaukset ja toimitukset olisivat verrattomasti hitaampia ja

välivarastoja tarvittaisiin enemmän, jolloin saamamme ruoka ei olisi niin tuoretta ja halpaa

kuin nyt.

Kybermaailmassa on suuret mahdollisuudet, mutta valitettavasti myös suuret uhat.

Teksti : Perttu Halonen

Kyber //
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Tietoturvallisuus

Digitaalisen tietojenkäsittelyn turvallisuus on keskeistä nykyisen kybermaailmamme

turvallisuuden kannalta. Tietoturvallisuuden määritellään klassisesti syntyvän tietojen

luottamuksellisuudesta (tiedon voivat saada vain ne, joilla on siihen oikeus) , eheydestä

(tietoja voivat muuttaa vain ne, joilla on siihen oikeus) ja saatavuudesta (tiedot ovat oikea-

aikaisesti niiden saatavilla, joilla on oikeus niiden käyttöön).

Tietoturvallisuutta tarvitaan niin digitaalisessa kuin kineettisessäkin maailmassa. Jotkin

tiedon suojauskeinot ovat yhteisiä digitaalisesti ja kineettisesti tallennetun ja käsitellyn

tiedon suojaamisessa. Seinillä on edelleen merkitystä kaiken tiedon suojaamisessa.

Sähköinen tiedonsiirto on kuitenkin hämärtänyt sitä, missä seinät sijaitsevat digitaalisessa

maailmassa.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus on sanakirjamääritelmän mukaan tavoitetila, jossa kyberympäristön

toiminta ja luotettavuus on varmistettu. Koska digitaalinen tietojenkäsittely liittyy niin

laajasti arkielämämme sujumiseen ja yhteiskunnan toimivuuteen, käsitellään

kyberturvallisuuttakin paljolti tietoturvallisuuden keinoin.

Kyberturvallisuudessa asioiden konteksti ja merkitys täytyy huomioida tietojen

turvallisuutta laajemmin. Esimerkiksi tietty Windows-käyttöjärjestelmän haavoittuvuus

voi luoda sähköverkon ohjausjärjestelmään kuuluvassa tietokoneessa vakavamman

kyberriskin kuin lentokentän lähtöselvitysautomaatin tietokoneessa, mikä sekin voi olla

merkittävä riski lentoturvallisuudelle. Samalla tilanne voi olla sellainen, että

lähtöselvitysautomaatin haavoittuvuuden korjaava ohjelmistopäivitys voidaan asentaa

välittömästi sen julkaisun jälkeen, kun taas sähköverkon ohjausjärjestelmässä voidaan

joutua odottamaan muutaman kuukauden päästä koittavaa huoltokatkoa.

Kyberturvallisuutta voidaan ja täytyy hallita monilla muillakin keinoilla kuin tietoteknisillä

tietoturvamenetelmillä. Siihen tarvitaan säädöksiä, standardeja, sopimuksia, laitetilojen

lukitusta, valvontaa ja ilmastointia, sähkönsyötön varmistuksia, yhteistyöverkostoja,

jatkuvuussuunnitelmia ja niin edelleen.

//
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Entä hybridi?

Kyber sekoitetaan silloin tällöin toiseen muotisanaan, hybridiin. Yhteiskunnan

turvallisuudesta puhuttaessa hybridivaikuttamisella tarkoitetaan erilaisten

diplomaattisten, poliittisten, taloudellisten, sotilaallisten, tiedotuksellisten ja

kybervaikuttamisen keinojen yhdistelmää, jolla jokin taho pyrkii johonkin strategiseen

päämäärään. Tyypillisesti vaikuttajataho on jokin kansallisvaltio ja kohde on toinen

kansallisvaltio. Kyberelementtiä lukuun ottamatta hybridivaikuttamisessa ei ole mitään

uutta: sitä on varmasti tehty niin kauan kuin ihmisryhmät ovat kilpailleet ja sotineet

keskenään.

Kyberympäristöön vaikuttaminen on viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana

korostunut osana hybridivaikuttamisen keinovalikoimaa, sillä se on varsin tehokas ja

vaikuttajalle turvallinen keino käyttää. Internet on edelleen ikään kuin Villi Länsi: osaava

hyökkääjä joutuu aniharvoin edesvastuuseen kyberturvallisuuden loukkauksista, kun jäljet

katoavat nopeasti internetin preerialle. Niin moni internetiin kytketty järjestelmä on niin

helposti murrettavissa, että päämäärätietoinen hyökkääjä voi saada tilanteen näyttämään

siltä, kuin Vatikaanivaltio hyökkäisi Brasiliaan, kun kohteena on todellisuudessa Intia ja

tekijänä Kiina.

Paljonko on paljon?

Luotamme arjessamme paljon kyberympäristöön ja digitaalisiin palveluihin. Samalla

kyberympäristön suojaaminen on erittäin monimutkainen tehtävä ja sen heikkouksia

käytetään päivittäin pahantekoon. Olemmeko liian riippuvaisia digitaalisista palveluista?

Kieltämättä olemme jo hyvin digiriippuvaisia. Toisaalta digitaaliset palvelut hyödyttävät

meitä monin tavoin. Joistakin digitaalisista palveluista on jo tullut sähkön ja veden

kaltaisia perushyödykkeitä, kuten laajakaistaliittymästä, joka Suomessa on oikeus saada

joka kotiin. Matkapuhelimilla käytettävät rahansiirtosovellukset ovat luoneet laajalti aivan

uudenlaista paikallista ja kansainvälistäkin taloudellista toimeliaisuutta esimerkiksi

Afrikassa. Paremman toimeentulon toivotaan hillitsevän väestönkasvua. Hillintään olisi

maailmanlaajuisesti pyrittävä, jotta luonnonvarojen kulutus saataisiin palautettua

tasapainoon niiden uusiutumisen kanssa.

Kyber //
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Digitaaliset palvelut voivat hillitä luonnonvarojen kuluttamista myös kehittyneissä maissa,

kun digitaalisilla palveluilla voidaan korvata ainakin osa tavaran ja ihmisten kuljettamisesta

paikasta toiseen. Monet toimistot alkavat hiljalleen olla todellakin paperittomia. Toisaalta

digitaalisten palveluiden myötä tilaamme nykyään Suomeen ennennäkemättömät määrät

krääsää Kaukoidästä. Digitaalisten palveluiden tuoma valta vaatii vastuullisuutta niiden

käyttäjiltä.

Vaikka kybermaailma ja siitä riippuvainen arkemme on haavoittuva, asiat sujuvat kuitenkin

useimmiten oikein. Valtaosalla ihmisistä on hyvä tahto ja he jättävät käyttämättä eteen

tulevat väärinkäytösten tilaisuudet niin kineettisessä kuin kybermaailmassakin.

Kybermaailman lainvalvonnan vaikeuksista huolimatta kyberrikollisiakin jää kiinni ja heitä

tuomitaan oikeudessa. Useissa maissa ja kansainvälisissä standardointielimissä on vireillä

hankkeita, joilla pyritään varmistamaan uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden

kyberturvallisuus niiden koko elinkaaren läpi. Diplomaatit ja sotilaat keskustelevat

aktiivisesti hyväksyttävän toiminnan periaatteista kybermaailmassa. Kyber normalisoituu

hyvää vauhtia.

Kyberissä riittää työtä jokaiselle

Kybermaailma läpäisee koko yhteiskuntamme. Työtä riittää sen toiminnan ja

luotettavuuden varmistamisessa. Kybermaailman ymmärtäminen, hallinta, kehittäminen ja

turvaaminen ovat hyvin kysyttyä osaamista työmarkkinoilla. Yhdistämällä hiemankin

digitaalisten palveluiden, ohjelmoinnin tai tietoturvallisuuden osaamista oikeastaan minkä

tahansa muun alan koulutukseen syntyy sitä kysyttyä kyberosaamista.

Lisätietoja kyberistä

Limnéll, Jarno: Kyber rantautui Suomeen. Aalto-yliopisto, 2014.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6022-4

Sanastokeskus TSK: Kyberturvallisuuden sanasto. TSK 52, 2017.

http://www.tsk.fi/tsk/fi/kyberturvallisuuden_sanasto_tsk_52-1125.html

Lönnqvist, Irina; Moilanen, Panu: Kyberin taskutieto: keskeisin kybermaailmasta kaikille.

Jyväskylän yliopisto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 2017.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7009-3

//



20

ETARIVUALIT OL, iäniä tul enempi kun viimeksi, vuan miten kävi? Ossuuskunnille

kokomaessuutena kävi vualeissa vähän köpelösti, suattiin yks paekka vähemmän kuin aekasemmin.

Vuan miten kävi savolaesille?

Näin vaalien jälkeen on hyvä jälkinäöllä pohtia edustajistovaaleja ajatuksen kanssa, mieluiten

saunan jälkeen seesteisessä mielentilassa - kuten esimerkiksi nyt. Enemmän olisi voinut aina tehdä,

mutta yllättävän paljon saatiin kuitenkin aikaan sillä panoksella joka tälle projektille oli tänä

syksynä antaa; vaalistrategian ja -teemojen mietintää, vaalien mainonnan valmistelua, erilaisten

vaaliliittojen kartoittamista. Yksi asia jäi kuitenkin mieleen yli kaiken - ehdokkaiden rekrytointi.

Se kannattaa aloittaa viimeistään helmikuussa. Ihan oikeasti. Edarivaalien isoin haaste ja

mahdollisuus on nukkuvien äänestäjien aktivointi, näissä vaaleissa äänestysprosentti nousi

puolitoista prosenttiyksikköä, jääden 33,26%:iin, eli 17 456 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan

jäsentä jätti äänestämättä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikealla viestillä on mahdollista

houkutella vaaliuurnille valtaisa määrä porukkaa jotka eivät sinne vielä vaivaudu, iso haaste tässä on

näiden äänestämättä jättävien aktivointi. Isolla ehdokaslistalla varmistat ensinnäkin sen että saat

ainakin (toivottavasti) listalla olijoiden äänet, sekä toivottavasti myös heidän kavereidensa äänet.

Aloittamalla ehdokkaiden kartoittamisen melkein vuotta ennen vaaleja on joku mahdollisuus saada

aktivoitua ehdokkaiksi nimenomaan niitä nukkuvia äänestäjiä, osakunta-aktiivit saa joka

tapauksessa listalle kahdessa osakunta-illassa. Nukkuvien äänestäjien aktivointi on paljon

vaikeampaa, vaalien teemoja kannattaa miettiä nimenomaan tästä näkökulmasta.

No, se siitä, seuraaviin vaaleihin on aikaa melkein kaksi vuotta. Se on opiskelijaelämässä ikuisuus:

monet valmistuvat, saadaan kaksi vuksipolvea lisää, jotkut hankkivat lapsen, kurraattori ja

toeminnansotkija ennättävät molemmat vaihtua. Kaikenlaista ennättää tapahtua. Edarivaaleja

kannattaa alkaa miettimään jo nyt, meidänkin äänemme olisi hyvä kuulua edarissa!

Epilogi

Jaa niin, miten sille rakkaalle ossuuskunnalle kävi? Iänitulos melkein tuplattiin, 2016 suattiin 36

iäntä ja 2018 58 iäntä. Tällä ei irronnunna yhtään paekkoo, ossuuskuntarenkkaassa paekkaan

tarvittiin semmoset 122 iäntä. Muilta listoilta SavOlaesia piäs läpi aenakin viis kappaletta.

Vualipiällikön uatokssii 2018

Vaalipäällikkö //

Teksti : Taneli Pirinen
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"Minäoesintämänkylänkauniintyttökunvuantoesenkerrantervattasj."-Muuruvesi

Kasvantaviärät
leuvat kuvina

Kuva: Oskari Väänänen

// Kasvantaviärät leuvat
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Virkaili javalinnat

Osakuntauutiset //

Varsinaiset virkailijat
Toiminnanjohtaja: Olli Tanttu

Taloudenhoitaja: Kari Kaukanen

Sihteeri: Iida Hämäläinen

Isäntä (kevät 2019): Jaakko Hannikainen

Emäntä (kevät 2019): Laura Takkunen

Päätoimittaja: Sakari Väkevä

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat:

Arto Niemi, Ville Meriläinen, Jenna Korhonen, Jani Suutarinen

Neuvokset: Juho Esselström, Taneli Pirinen,

Johanna Salkunen, Susanna Rantakylä

Muut virkailijat
Tietotekniikkasihteeri: Ilari Hatakka

Huvipäällikkö: Lauri Hatakka

Maakuntasihteeri: Juha Rekola

Kansainvälisten asioiden sihteeri: Ville Nenonen

Kulttuurisihteeri: Jari Ahonen

Ympäristövastaava: Amanda Häkkinen

Urheiluohjaajat: Jari Ahonen ja Kari Kaukanen

Historioitsija: Heini Arjava

Kappalainen: Johanna Salkunen

Musiikkimestarit: Emilia Roponen, Lauri Hatakka

Valokuvaajat: Anna Häkkinen, Lauri Hatakka

Amiraali: Suvi Kummu

Seniorisihteeri: Susanna Rantakylä

Lipunkantajat ja varalipunkantajat: Sanni Nieminen,

Atte Martikainen, Emilia Roponen, Aada Teittinen

Apuisännät: Taneli Pirinen, Kari Kaukanen,

Juho Esselström, Ilari Hatakka, Sakari Väkevä,

Atte Martikainen, Sanni Nieminen, Lauri Hatakka

Apuemännät: Kari Kaukanen, Minna Pajunen,

Juho Esselström, Ilari Hatakka, Sakari Väkevä,

Atte Martikainen, Sanni Nieminen, Emilia Roponen,

Matilda Hakumäki, Emma Hämäläinen

Laulunjohtajat ja varalaulunjohtajat: Susanna

Rantakylä, Suvituulia Valta, Annamaria Dumell,

Sakari Väkevä

Edustajat
Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön valtuuskuntaan:

Taneli Pirinen, Kari Kaukanen, Olli Mikkanen,

Johanna Salkunen

Edustaja Osakuntalaisen Unionin hallituksessa:

Sanni Nieminen

Edustaja ja varaedustaja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa:

Vesa Kyyrönen, Olli Tanttu

Edustajat Itäsuomalaiseen valtuuskuntaan:

Susanna Rantakylä, Johanna Salkunen

SavO-VSO -yhteistyöelimen jäsenet:

Susanna Rantakylä, Taneli Pirinen

Edustaja Pohjois-Savon liiton valtuuskuntaan:

Kari Kaukanen

Edustaja Etelä-Savon maakuntaliiton valtuuskuntaan:

Sakari Väkevä



7.5. Osakunnan kokous

11.–13.5. STORK

12.5. Euroviisusitsit

18.–20.5. Estican kommerssi

24.5. Suursitsit

2.6. Osakunnan kevätjuhla

12.6. Kunniajäsentapaaminen

14.–21.6. SOLlin kiertue Saksassa

30.6. SOSSun kesäpäivät

25.7. Tervisetkot

26.–29.7. Tervahöyryristeily

3.8. Itäsuomalainen kesäjuhla

30.8. SOSSu Espan lavalla

1.9. Syksyjäiset

3.9. Lukuvuoden avajaiset

3.9. HYY:n Avajaiskarnevaalit

3.9. Uusien ilta – VSO <3 SavO

3.9. Fuksidisko

10.9. Syksyn ensimmäinen osakuntailta: Vaalit

13.9. Kulttuurisihteerin Sarpaneva-eksku

14.9. Tervissauna

17.9. Osakunnan kokous

22.9. SavO-suunnistus ja Kaudenavajaiset

24.9. Opintosihteerin osakuntailta

28.9. HYY:n Fuksiseikkailu

1.10. Osakunnan kokous

8.10. Peliliikkeen osakuntailta

15.10. SOSSun osakuntailta

16.10. Sarvijuhla

20.10. SOLlin syysiltamat

25-28.10. Indlan kommerssi

26.10. Osakunnat 375

27.10. Viliminkippeet 25 vuotta

3.11. Vuksisitsit

6.12. Itsenäisyyspäivä

8.12. Annanpäivän puurojuhla

Menneet tapahtumat



Kevään savolaisia musiikkielämyksiä:

SOSSun kevätkonsertti ke 29.5. Maunula-talossa klo 19

SOLin kevätkonsertti pe 7.6. Balderin salissa klo 19




