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noin 70 prosenttia asuu kaupungeissa, ja kaupunkilaisten osuus
väestöstä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys (ns. Nurmijärvi-ilmiö) on jo jätetty taakse monilla
Suomen kaupunkiseuduilla, ja nykyaikainen trendi on rakentaa tiivistä ja eheää joukkoliikenteeseen perustuvaa kantakaupunkia.
UOMALAISISTA

Vuoden 2019 toinen Susj-lehti pohtii kaupungistumista ja käyttää esimerkkinä
Etelä-Savon sydäntä, Mikkeliä, osoittaakseen, että urbaanin kehityksen kelkkaan
hyppääminen on mahdollista myös susjrajan takana. Lisää kaupunkia Mikkeliin -artikkelissa esitetään utopistis-dystooppinen visio siitä, millainen kaupunki Mikkeli olisi,
mikäli sen väestöntiheys nostettaisiin keskieurooppalaisten kaupunkien tyypilliselle
tasolle ja sen ydinalueiden asukasluku aina 350 000 asukkaaseen.
Kuraattori Vesa Kyyrönen muistelee palstallaan kaksivuotista kauttaan ennen valtikan luovuttamista uudelle kuraattorille, filosofian maisteri Jani Suutariselle. Vaikka keväällä luvattiin toiminnanjohtajan palstan tekevän comebackin syksyn lehdessä,
jouduttiin se kuitenkin tällä kertaa jättämään pois, sillä julkaisematta oli vielä emeritaisäntä Susannan raportti isäntäin piimäillasta viime maaliskuulta. Susj-lehti osoittaa
nöyrimmät pahoittelunsa toiminnanjohtaja Ollille.
Susj 60 vuotta sitten -artikkelissa julkaistaan uudestaan nimim. Ericuksen mielipidekirjoitus vuodelta 1960, jolloin toiminnanjohtajan (tuolloin toiminnanohjaaja) virka
oli perustettu osakuntaan uutena. Kirjoituksessa arvostellaan kärkevin sanoin viran
tarpeellisuutta ja epäillään, josko kukaan ylipäänsä haluaisi hakea puheena olevaan
tehtävään.
Lehden loppupuolella selviää, saako salapoliisi Tuija Sten ratkaistua elokuvateatterin
konehuoneessa tapahtuneen kuolemantapauksen, kun kutkuttavan jännittävä jatkokertomus “Pieni suuri murha” saa päätöksensä. Samalla paljastuu tarinan todellinen
kirjoittaja.
Tyhjäntoimittaja katsoo takana olevaa kautta lämmöllä ja pahoittelee, että syksyn
numeron julkaisu on taas perinteisesti lipsahtanut seuraavan vuoden puolelle. Uutena
piätoimittajana aloittaa 1. tammikuuta 2020 alkaen Jaakko “Mufasa” Hannikainen.
Kiitos kuluneesta vuodesta, olette olleet hyvä yleisö!

Sakari Väkevä
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1 | Kuraattorilta
Huttuheimo!
Nyt kun luette tätä, vuosi on jo vaihtunut ja meillä on uusi kuraattori. Minua kuitenkin
pyydettiin muistelemaan kuluneita kahta vuotta vielä yhden Susj-kirjoituksen verran.
Olen jo aikaisemmin todennut, että nuo kaksi vuotta menivät näin jälkikäteen ajatellen
nopeasti – vaikka toki ajoittain tekemistä kaikilla meillä piisasikin.
Kuraattorin vuosikalenteri täyttyy osakunnan arkeen liittyvien asioiden hoitamisen
ja perusjuhlien lisäksi esimerkiksi asuntola-asioista, Savolaisten ylioppilaiden säätiön
hallituksen asioista sekä edustamisesta toisissa osakunnissa ja muissa tilaisuuksissa.
Kesää lukuun ottamatta nämä tehtävät jakautuvat melko tasaisesti – joskin tammi–
helmikuu lienee se kiireisin kausi. Vuosikalenteri muodostaa kokonaisuuden, josta
kuitenkin on hankala erotella yksittäisiä mieleenpainuvimpia tai yli muiden nousevia
asioita. Mieluummin muistelisin sitä kaikkein tärkeintä eli yhdessä tekemistä.
Kaikista tärkeintä erilaisissa tehtävissä on se, että SavOlla asioita ei tehdä yksin tai
eristyksissä. Näiden kahden vuoden aikana minulla on ollut ilo ja kunnia toimia todella
monien virkailijoiden kanssa. Tietenkin toiminnanjohtajat Sakke ja Olli ovat tehneet
valtavan työn osakuntalaisten ja myös oman mielenrauhani eteen. Osakunta oli vuosina
2018–2019 erittäin onnekkaassa asemassa, kun meillä oli heidät toiminnanjohtajina.
Kaikki muutkin osakunnan arkeen osallistuneet henkilöt kuten asuntosihteerit, osakunnan sihteerit, taloudenhoitajat, isännät, emännät ja muut aktiivit ovat kuitenkin
olleet aivan keskeisiä viime vuosien onnistumisen kannalta. Samalla tavalla kerhot
ovat keskeisessä roolissa luomassa Vinnille sitä erinomaista tunnelmaa, jota koemme
niin arjessa kuin juhlissa. Osakunnan kuraattorina pääsee näkemään kaikkien tekemän
panoksen, ja se on näinä kahtena vuona taas kerran ollut erittäin hieno. Suuret kiitokset
siitä.
SavOn osakuntalaisille vähemmän näkyvää on ehkä se yhteistyö, mitä kuraattori
tekee toisten osakuntien kuraattorien kanssa ja laajemminkin. Nämä kollegat toimivat
tärkeänä tukiverkostona, jolta on nopeasti ja helposti saatavissa ideoita toimintaan,
ns. best practice -vinkkejä tai vähintään henkistä tukea. Samalla kuraattoreiden tapaamiset
muodostavat jatkuvan yhteistyökanavan osakuntien välille. Olen ollut siinä mielessä
onnellisessa asemassa, että viime vuosina kuraattoreiden yhteistyö on jatkunut erinomaisena. Uskon, että hyvät suhteet muihin osakuntiin ovat meille hyödyksi jatkossakin,
ja tässä kuraattoreiden jatkuvat tapaamiset muodostavat hyvän pohjan.
Nyt kuluneet kaksi vuotta olivat Vinnin kannalta suurelta osin yllätyksettömiä. Osakunnalle ei tullut sen paremmin suunniteltua kuin yllättävääkään remonttia, joka olisi
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muuttanut arjen toimintaa. Suurimpana muutoksena lienee B-rapussa olleen hissin
poistuminen käytöstä HYYn lähtiessä kehittämään Uudelle hotellitoimintaa. Vaikka
osasimme tätä jo epäillä, niin lopulta hissin poistuminen laitettiin käyntiin nopealla
aikataululla. Helpottavana uutisena kuulimme kuitenkin, että B-rapun remontin yhteydessä HYY suunnittelee rakentavansa A-rappuun hissin tulevien vuosien aikana.
Nämä asiat jäävät seuraavien vuosien aktiivien seurattavaksi ja vaikutettavaksi. Meille
niin tärkeät osakuntatilat Vinnillä ovat hissin poistumisesta huolimatta suurelta osin
kunnossa ja käyttöömme erittäin hyvin soveltuva. Paikasta on syytä olla kiitollinen.
Osakunnan kansainvälinen toiminta on pysynyt vahvana – ellei jopa noussut uudelle
tasolle. Tästä suuri kiitos kuuluu aktiivisten osakuntalaisten lisäksi sennujen kanssa tehdylle yhteistyölle. Kahteen vuoteen on kuulunut muun muassa viime syksyn
Unkarin-matka ja Viro 100 -aiheinen Annan päivän puurojuhla – jälkimmäistä tähditti
jopa entinen presidentin kansliapäällikkö! Erityisesti Arton johdolla toimiva kansainvälisten asioiden toimikunta sekä itse itsensä nimittäneet super-sennut (tietävät itse
keitä ovat) ovat olleet osakunnan ja senioreiden yhteistyön kannalta keskeisiä. Suuri
kiitos myös teille.
Kaikki loppuu aikanaan – ja oikeastaan hyvä niin. Nämä kaksi vuotta olivat erittäin
hienot, mutta nyt on uusien haasteiden aika. Kuitenkin usein toistetusti kuraattorius
kestää kaksi vuotta, mutta emeritus olet loppuelämän. En malta odottaa tulevia vuosia!

Vesa Kyyrönen
kuraattori, 2018–2019
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2 | Isäntäin piimäilta

M

ankeus yllätti osakunnan isännät jälleen. Nyt olisi saatava sivistystä ja kulttuuria mahdollisimman pian, sillä vuosijuhlat olivat jo takana
päin, ja SOLin sekä SOSSun kevätkonsertteihin vielä lohduttoman pitkä aika. Mutta mikä neuvoksi? Eiväthän tavalliset isännät tiedä kulttuurista mitään! Vai
tietävätkö sittenkin? Onhan piimä kuitenkin isäntäin erikoisalaa ja kesäiset pienpanimotapahtumat kulttuuritapahtumiksi kutsuttuja kokoontumisia. Siispä hihat heilumaan ja
piimänmaisteluilta pystyyn!
AALISKUUN

Maisteluillan tekniset tiedot
• Aika ja paikka: Vinnin sali, 11. maaliskuuta 2019 klo 18
• Panimot: Malmgård, Saimaan Juomatehdas, Olvi
• Oluiden määrä: 12, kahdessa erässä
• Osallistujien määrä: 11
• Pisteytys: 1–6 pistettä, parhaimmalle eniten
Maistelu suoritettiin kahdessa erässä kevyemmistä voimakkaampiin. Kukin maisteluun osallistuneista sai jokaista piimäsorttia noin 1 dl verran. Pisteytys suoritettiin
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kummallekin erälle erikseen. Osakunnan kestosuosikki Sandels mahtui 12 oluen joukkoon siitä syystä, että Malmgårdin maistelupakkauksessa oli tapahtunut virhe, ja yksi
olut oli sattunut laatikkoon tuplana.

Kuva 1: Maistelun monenkirjava osallistujajoukko. Kuva: Susanna Rantakylä.
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Erä I
Piimä 1: Sandels 4,7 % (Olvi)
Sandels 4,7 % on todellinen premiumolut. Sen valmistuksessa on käytetty vain parhaita
raaka-aineita, ja siinä tiivistyy Olvin koko osaaminen oluen panemisen jalossa taidossa.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Viileä, tuttu ja turvallinen maku.”
• “Oluinen, tuoksu humalainen.”
• “Erinomainen, epätäyteläinen, laatikkoinen.”
• “Vetinen, helppo.”
Kokonaispisteet: 44/66
Piimä 2: Marsalkka Helles Luomu 4,6 % (Saimaan Juomatehdas)
Vaalea, raikas täysmallaslager, jonka puhtaan maltainen maku syntyy kotimaisista luomumaltaista. Eurooppalaiset humalalajikkeet viimeistelevät makunautinnon kevyellä katkeruudella
ja miellyttävällä yrttisyydellä.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Tuoksuu perunalaatikolle, maistuu perunalaatikolle tai tummalle leivälle.”
• “Tuoksuu hyvälle. Ei maistu miltään. Pehmeä, saaristolaisleipä.”
• “Haju ruispuolukkapuuroinen. Tylsä, ohut.”
• “Täyteläisempi, puuro. Hieman kirpsakka.”
Kokonaispisteet: 35/66
Piimä 3: Malmgård Kriek 5,2 % (Malmgård)
Perinteinen belgialaistyylinen kirsikkaolut aidoilla kirsikoilla maustettuna. Reilun marjainen,
tasapainoinen olut, jonka jälkimaussa maistuu miellyttävästi kirsikan tuoma kevyt happoisuus.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Huulikiilto, ei liian makea. Jälkkäri.”
• “Naisten olut, ei muuta valittamista.”
• “Maistuu kirsikalle, ei haise oikein millekään paitsi Dr Pepperille.”
• “Kirsikkaa, eli täydellistä. Epäreilu etu muihin nähden.”
Kokonaispisteet: 50/66
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Piimä 4: Saimaa Kellariolut 4,5 % (Saimaan Juomatehdas)
Kuparinen, täyteläinen ja kevyen katkera lagerolut, jonka tuoksussa ja maussa on täyteläistä
makeaa maltaisuutta sekä humalan tuottamaa yrttisyyttä.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Maistuu kakkoselta.”
• “Maistuu kellarille, mutta ei haise. Haisee saaristolaisleivälle.”
• “Makea. Itä-Eurooppa ja tunkkainen.”
• “Pehmeämpi, mieto jälkimaku.”
Kokonaispisteet: 35/66
Piimä 5: Malmgård English Porter 5,2 % (Malmgård)
Brittiläisiä olutperinteitä kunnioittava portteri, joka saa erityistä pehmeyttä kaurasta. Suklaamaltaan tuomaa paahtuneisuutta, pehmeää maltaisuutta ja kevyttä hedelmäisyyttä maltillisella
katkerohumaloinnilla tasapainotettuna.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Yllättävän kevyt portteri.”
• “Kahvinen.”
• “Paketti hiivaa.”
• “Maistuu paskalle ja yleispuhdistusaineelle. Haisee yleispuhdistusaineelle.”
• “Palanut hiivaleipä, hiili.”
Kokonaispisteet: 33/66
Piimä 6: Saimaa Tumma 4,5 % (Saimaan Juomatehdas)
Luonnonkauniin Saimaan rannoilla käsityönä valmistettu kuparinruskea ja pehmeän maltainen Saimaa Tumma syntyy vuosisataisia olutperinteitä vaalien suomalaisilla pelloilla kasvaneesta
viljasta ilman lisä- ja säilöntäaineita.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Pehmeä, makea, mämminen.”
• “Onko kala eksynyt tynnyriin?”
• “Yllättävän hyvää. Mallasleipätaikina!”
• “Tervainen, aika kevyt.”
• “Maistuu jollekin, haisee leivälle.”
Kokonaispisteet: 34/66
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Erä II
Piimä 1: Malmgård Amarillo Wheat 5,5 % (Malmgård)
Tämä hedelmäisesti humaloitu vehnäolut tarjoilee vivahteikkaan ja pehmeän vehnäisen makukokonaisuuden. Jälkimaussa tuntuu Amarillo-humalan greippisyyttä, neilikkaisen mausteisia
käymisaromeja sekä miellyttävästi kuivattavaa katkeruutta.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Kipakka. Potkii, mutta silti kevyt. Pikkumyy.”
• “Melkein kuin IPA, ei onneks yhtä pahaa.”
• “Sitruunainen, kirpsakka, paha. Tuoksu mahanesteinen.”
• “Kemikaalinen.”
Kokonaispisteet: 25/66
Piimä 2: Brewer’s Special Oakland Oat Pale Ale 4,7 % (Saimaan Juomatehdas)
Vaalea ja pehmeän maltainen pintahiivaolut, jonka tuoksussa ja maussa on amerikkalaisten
humalalajikkeiden tuottamaa miellyttävää sitruksisuutta sekä havuisuutta.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Melko makea, pehmeä vaikka humaloitu.”
• “Savolaista simaa.”
• “Kaurainen. Haju hyvä (mutta ruikuli) ja mieto. IPA, muttei, yllättää!”
• “Kirpeä, laimea. Tuoksu pistävän mahanesteinen, jopa hedelmäinen. Hyvä
jälkimaku.”
Kokonaispisteet: 57/66
Piimä 3: Malmgård Session IPA 4,2 % (Malmgård)
Kevyen maltainen Session IPA täynnä aromeja: Sitruksista hedelmäisyyttä, kevyttä pähkinäisyyttä ja aavistus pihkaista havuisuutta. Jälkimaussa viipyilevää humalan katkeruutta.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Ihana tuoksu! (Banaani)”
• “Helposti lähestyttävä. Tuoksuu paremmalta kuin maistuu.”
• “Sama kuin ykkönen, mut suolaa ei ole ripoteltu sekaan.”
• “Erottuu edes vähän. Raikas miellyttävä tuoksu. Vähiten hirveää.”
• “Paras IPA mitä oon maistanut.”
Kokonaispisteet: 52/66
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Piimä 4: Marsalkka Special Bitter Luomu 4,6 % (Saimaan Juomatehdas)
Tumman kultainen ja katkera pintahiivaolut, jonka tuoksussa ja maussa kevyttä toffeisuutta,
sekä kevyttä hedelmäisyyttä. Valmistettu puhtaasti luomumaltaista.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Tuoksu mämminen. Aika simppeli, vähän vetinen. Tulee mieleen kynsilakanpoistoaine.”
• “Tuoksuu kirpeälle kuten edellisetkin. Maku lattea, mitäänsanomaton. Tässä joukossa mauttomuus on hyvästä.”
• “Värjätty Sandels.”
• “Haju mitäänsanomaton. Maku oli toffeinen, tuli mieleen maapähkinävoi.”
• “Marjainen alku, portermainen savumainen jälkimaku.”
Kokonaispisteet: 42/66
Piimä 5: Malmgård Rye ESB 5,2 % (Malmgård)
Tämä brittityylinen ESB saa erityistä mausteisen pehmeää makua rukiista. Challengerhumalan yrttiset aromit yhdistyvät rukiin mausteisuuden sekä karamellisen mallaspohjan kanssa
täyteläiseksi ja vivahteikkaaksi kokonaisuudeksi.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Semi makea näin kitkeräksi. V**un hiivainen haju.”
• “Kakkeli.”
• “Hajuton, mauton, muttei väritön. Hyvää lyhyt jälkimaku.”
• “Maukas.”
• “Ei erotu edukseen. Suun täyttävä paha maku.”
Kokonaispisteet: 24/66
Piimä 6: Brewer’s Special Reno Rye IPA 4,7 % (Saimaan Juomatehdas)
Kuparinruskea suodattamaton pintahiivaolut, jonka valmistuksessa on ohramaltaiden lisäksi
käytetty mallastettua ruista. Maussa ja tuoksussa rukiin mausteisuutta sekä humalan tuomaa
maanläheistä yrttisyyttä, sitrusta ja pihkaisuutta.
Poimintoja maistelijoilta:
• “Enemmän mämmiä.”
• “Pehmeä ja hyvä olut.”
• “Sakkainen. Makua en kommentoi.”
• “Makea ja mämminen. Ei pysty juomaan paljoa. IPAn jälkimaku liian tuju.”
Kokonaispisteet: 31/66
11

Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan isäntäin piimäilta lutviutui lupsakkaissa merkeissä saksalaisen torvimusiikin säestämänä. Piimäsuiden ehdottomia suosikkeja olivat Malmgårdin kirsikkaolut “Kriek” sekä tietysti kotoisa Sandels. Vaikka pistetaulukot hieman vääristävätkin
kokonaiskuvaa, olivat ensimmäisen erän piimät selkeästi enemmän maistelijoiden mieleen. Maistelun jälkeen siirryttiin Vänrikki Stoolin tarinoiden pariin nauttimaan osakunnan tiloista löytyvää voittajaolutta – Sandels!

Taulukko 1: Ensimmäisen erän maistelutulokset.
Piimä

Alkoholipitoisuus

Pisteet

5,2 %
4,7 %
4,6 %
4,5 %
4,5 %
5,2 %

50
44
35
35
34
33

Malmgård Kriek
Sandels
Marsalkka Helles Luomu
Saimaa Kellariolut
Saimaa Tumma
Malmgård English Porter

Taulukko 2: Toisen erän maistelutulokset.
Piimä
Brewer’s Special Oakland Oat Pale Ale
Malmgård Session IPA
Marsalkka Special Bitter
Brewer’s Special Reno Rye IPA
Malmgård Amarillo Wheat
Malmgård Rye ESB

Alkoholipitoisuus

Pisteet

4,7 %
4,2 %
4,6 %
4,7 %
5,5 %
5,2 %

57
52
42
31
25
24

Susanna Rantakylä

(Juomien kuvaukset ovat peräisin juoma-astioiden kyljestä tai niiden tarjoilupakkauksista. Niiden käyttö tässä jutussa on Suomen tekijänoikeuslain § 22:ssä
määritellyn sitaattioikeuden mukaista, sikäli kuin niiden voidaan katsoa ylittävän
teoskynnys.)
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3 | Susj 60 vuotta sitten
Toiminnanohjaaja tapetilla (Susj N:o 1, 1960)

O

on vuoden ensimmäisessä kokouksessaan päättänyt perustaa
toiminnanohjaajan viran. Ajatus ei kyllä millään tavalla ole uusi. Eräissä muissa osakunnissa on tällainen ollut jo ennemmin ja myös SavO:ssa on asiaa
pohdittu viime vuosikymmenen alussa. Tällöin kärsivät viran perustamista ajaneet
piirit äänestyksessä tappion. Toiminnanohjaajaa pidettiin tarpeettomana ja katsottiin
parempiin tuloksiin päästävän pienillä muutoksilla organisaatiossa.
SAKUNTAMME

Nyt voidaan kuitenkin väittää, että ajat ovat muuttuneet ja osakunta kasvanut melkoisesti. Siitä huolimatta tehty muutos vaikuttaa tietyssä määrin eskapistiselta; jotain on
tehtävä osakunnan toiminnan hyväksi, mutta mitä?
On valitettavaa, ettei kokouksessa, jossa päätös tehtiin, katsottu tarpeelliseksi ryhtyä
selvittelemään lähemmin toiminnanohjaajan tehtäviä. Kuitenkin on näin jälkeenpäin
sanottu, että virka ja sen hoitaminen keskittyisivät lähinnä osakunnan sisäiseen toimintaan, siis nähdäkseni isännän työtaakan huojentamiseen, sekä toisaalta kuraattorin
auttamiseen rutiiniluontoisissa tehtävissä.
Asian voitaneen pitää organisaatiokysymyksenä nyt vielä suuremmalla syyllä kuin
kymmenkunta vuotta takaperin. — On kuitenkin turhaa lähteä hakemaan apua
tämänhetkisen järjestelmän muutoksista koska sitä edelleen voidaan pitää varsin
käyttökelpoisena. Sen sijaan organisaation toimimisen parannuksista voidaan puhua
pitkäänkin.
Isännän suhteettoman suureen työmäärään ei tarvitse syytä lähteä kaukaa hakemaan.
Vara- ja apuisännällä on osakunnassamme nykyisellään vain nimellinen arvonsa. Kuinka
suurta helpotusta ja parannusta saisi heidän keskuudessaan toimeenpantu työnjako
aikaan, ei ole vaikeata arvata. Eikä ole myös mitään syytä unohtaa vasta valitun ohjelmatoimikunnan merkitystä, jos se saadaan toimimaan.
Kuraattorilta syystä tai toisesta tekemättä jääneet työt eivät myöskään kaipaa
nähdäkseni toiminnanohjaajaa tekijäkseen. Suuri osa osakuntaneuvoston jäsenistä on
vanhempaa ja kokeneempaa polvea, joille huoletta voisi jakaa kuraattorin virallisia
edustus- yms. tehtäviä. Samoin voidaan lisäksi ajatella, että osakuntaneuvokset ottaisivat kukin vuorollaan huolehtiakseen myös joidenkin muiden vaativampien toimintamuotojen johtamisesta.
Sopivan henkilön löytäminen tehtävään on osoittautunut vaikeaksi, niin kuin arvata
saattoikin. Virkaa ei ole julistettu haettavaksi, kuten yleiset tavat kaiketi vaativat, vaan on
yritetty etsiä hiljaisuudessa mitat täyttävää ehdokasta. Lisäksi on käytäntö osoittanut, et13

tei osakuntalaisten piiristä valittu toiminnanohjaaja pysty opintojensa vuoksi hoitamaan
virkaa juuri lukukautta tai korkeintaan -vuotta pitempään. Edelleen on haitallisena seikkana pantu merkille, että työt tahtovat paljon entistä enemmän keräytyä yhden henkilön
käsiin. — Mainittakoon, että pääasiassa e.m. syistä on kehitys johtanut mm. PPO:ssa
viran lakkauttamiseen1 ja parissa muussa osakunnassa keskustellaan vakavasti sen tarpeellisuudesta. – Omaa osakuntaamme silmällä pitäen ei näitä kokemuksia voitane
syrjäyttää ainoastaan puhumalla organisaatioiden erilaisuuksista.
Epäilemättä perustettua virkaa on pidettävä kokeiluluontoisena, mutta miksi sitä
ei näin ollen pantu määräaikaiseksi? Vaikuttaa siltä, että toiminnanohjaajan saamista
osakuntaamme tuijotetaan eräänlaisena taikatemppuna, jonka avulla kaikki selviää
parhaiten päin. Lienee oikeutettua kysyä, onko muita keinoja harkittu tarpeeksi?
Osakuntamme vuotuisessa budjetissa on toiminnanohjaajalle varattu kolmanneksi
suurin palkkio kuraattorin ja taloudenhoitajan jälkeen2 . Kyseessä oleva summa voitaisiin
varmasti käyttää suuremmaksi hyödyksi vaikkapa maakuntatyössä, jota olisi pyrittävä
kaikin tavoin elvyttämään. — Kuraattorin kokouksessa päästämä “lapsus” varatusta
määrärahasta ja sen tiimoilla viran perustamisesta voidaan taas jättää omaan arvoonsa.

nimim. “Ericus”

1 Toim. huom.
2 Toim. huom.

Tässä kohtaa on asiavirhe, sillä virka oli lakkautettu EPOssa, ei PPO:ssa.
Nykyään kukaan osakunnan virkailijoista ei nauti palkkiota.
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4 | Lisää kaupunkia Mikkeliin

K

(urbanisaatio) ja kaupunkien kasvu ovat globaaleja megatrendejä. Yhä suurempi osa ihmisistä haluaa asua kaupungeissa, ja
pääkaupunkiseudun nousevat väkilukuennusteet ovat ohjanneet muun muassa Helsingin tavoittelemaan tiivistä, yhtenäistä kaupunkirakennetta, ja parantamaan
joukkoliikenteen kapasiteettiaan.
AUPUNGISTUMINEN

Etelä-Savon voidaan kuitenkin sanoa jääneen selvästi jälkeen muun Suomen kaupungistumiskehityksestä, ja etenkin Suur-Savon sydämessä sijaitsevan Mikkelin vetovoima
on ollut 2010-luvun loppua kohden voimakkaasti alavireinen. Kuntaliitosten myötä
Mikkeli on laajentunut pinta-alaltaan ja sen väkiluku on kasvanut – vuonna 2019 sen
asukasluku oli 53 258 ja maapinta-ala noin 2 600 km2 – mutta kuntatalouden sakkaaminen ja palvelutason huononeminen ovat alentaneet kaupungin vetovoimaa. Toisaalta
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), iso lukio ja keskussairaala luovat
Mikkelille hyvät lähtökohdat kaupunkirakenteen vahvistamiseen. Mikkelillä pitää tulevaisuudessa olla kyky laajentua myös sisäänpäin ja tiivistää omaa ydinkeskustaansa.
Esimerkiksi Pariisissa väestöntiheys voi olla jopa 30 000–50 000 as/km2 , ja samalla
väestöntiheydellä Mikkelin nykyinen asukasmäärä mahtuisi kahteen neliökilometriin.
Tiivis kantakaupunki, laaja liikekeskusta ja niihin välittömästi liittyvät asuntovaltaiset
alueet luovat monia synergiaetuja kaupungeissa. Ne vähentävät asukkaiden riippuvuutta autoista, parantavat julkisia palveluja ja auttavat luomaan nykyaikaisia työpaikkoja
palvelu- ja tietotyösektoreille. Käynnissä olevan ilmastokriisin alla on tärkeää myös
suunnitella kaupunkia siten, että joukkoliikenne ja pyöräily saavat liikkumisessa ykkösprioriteetin – yksityisautot vievät kaupungissa tilaa sekä aiheuttavat ruuhkia, rengasmelua ja pienhiukkaspäästöjä. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosiminen on myös investointi, joka kannattaa kaupungin pitkän aikajänteen kehityksen kannalta, sillä se
houkuttelee kaupunkeihin nuorta väestöä.
Tässä jutussa Susj esittelee periaatteet, joilla Mikkelin kaupunkisuunnittelua voisi
kehittää seuraavan 80 vuoden aikavälillä. Visiona on saada Mikkelistä tulevaisuudessa aito kaupunkimainen kaupunki täynnä tiheästi rakennettuja kerrostalokortteleita,
lähipalveluita ja urbaania tunnelmaa. Kaava-alueella (ks. seuraava sivu) on selkeä kasvupotentiaali aina 350 000 asukkaaseen saakka, mikä tekisi Mikkelistä Suomen asukasluvultaan toiseksi suurimman kaupungin heti Helsingin jälkeen (650 000 as.).1

1 Artikkeli

on saanut inspiraatiota Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmän keskusteluista.
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Asuminen
Nykymuodossaan Mikkelin liikekeskustan suurimmat ongelmat lienevät Savonradan
estevaikutus ja kaupunkirakennetta hajottava vaikutus (radan voi ylittää vain kolmesta
kohdasta) sekä pienehkö ja vaikeasti saavutettavissa oleva satama. Saimaata vasten
oleva rantaviiva on keskusta-alueella varsin lyhyt, mikä vähentää myös Mikkelin houkuttelevuutta kaupunkimatkailun suhteen. Toisaalta veden alla on nyt suurehko määrä
arvokasta tonttimaata.
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Susj esittää, että Savonrata siirretään keskustaalueella maan alle tai katetaan, ja satamalahti täytetään nykyisen sataman ja valtatie 5:n
välistä noin 200 000 m2 alueelta, jolloin sinne voidaan asuttaa noin 5 000 asukasta keskelle sijainniltaan parasta maata, mitä Mikkelistä rakentamattomana löytyy. Savonradan
ja Mikkelin rautatieaseman tunneliin viemisestä seuraa jonkin verran kustannuksia,
mutta toisaalta urakan jäljiltä vapautuva tonttimaa on kaupungille tasainen vuokratulojen lähde vuosikymmenien ajan ja maksaa pitkällä aikavälillä itsensä takaisin. Samalla
Emolanjoen jatkeesta kehitetään keskustan läpi kulkeva venetsialaistyyppinen kanava,
joka mahdollistaa pienveneilyn myös keskustan sisällä. Satama siirrettäisiin Tuppuralan kaupunginosaan, jonka rantoja kehitettäisiin turismille suotuisiksi. Tällöin myös
turistien venematka Saimaalle lyhenee.
Uusi liikekeskusta ulottuisi Saattotieltä Graaniin ja olisi pinta-alaltaan noin 2 km2 .
Sen alueella on viisi metropysäkkiä. Tällä alueella kerrostalojen kerrosluvun pitäisi
olla vähintään 6–8 kerrosta. Muita tiiviitä liikekeskustoja syntyisi mm. Launialaan,
Visulahteen ja Rantakylään, joihin voisi myös rakentaa maamerkeiksi muutaman 30–
40-kerroksisen tornitalon.
Kantakaupunkimainen asutus runsain kivijalkapalveluin ulottuisi Jyväskyläntieltä
Pieksämäentielle (noin 12 km2 ). Alue rakennettaisiin tiiviinä umpikorttelina, joiden
sisäpihat ovat turvallisia ympäristöjä pienille lapsille. Kenkäveron peltojen maltillisella
kaavoituksella saataisiin Saimaan rannalle lähes 2 000 asukkaan kaupunginosa. Pursialan teollisuusalueen kaavoituksella voidaan myös laajentaa kantakaupunkimaista
asutusta etelään, mutta alueen maaperän puhtaus tulee selvittää ennen sen rakentamista.
Erinomaisella sijainnilla olevasta Mikkelin lentokentästä kaupungilla jää nykyisellään saamatta huomattavat maanvuokratulot, joten se suljetaan ja kaavoitetaan asumiseen yhdessä vierekkäisten teollisuusalueiden kanssa. Tonttimaaksi muutetun lentokentän alueelle saadaan näin kohtuullisella asukastiheydellä sovitettua yli 25 000
asukasta. Lisäksi Karilan peltojen kaavoittamisella saadaan asunnot noin 15 000 asukkaalle.
Kauempana keskustasta oleville alueille ja esimerkiksi nyt lähes rakentamattomaan
Salosaareen voidaan ympäristöarvoja kunnioittaen rakentaa väljää esikaupunkia ja
funktionalistisia 70-luvun tyylisiä kerrostalolähiötä. Matalat ympäröivään luontoon
sulautuvat lamellitalot ja niiden väliin jäävä metsitetty tila palvelevat erityisesti niitä
asukkaita, jotka haluavat elää luonnonmukaisemmassa ympäristössä, mutta silti lähellä
kaupunkimaisia palveluita. Lisäksi alueelle voi kaavoittaa omakotitalo- ja rivitaloasumista. Salosaaresta metroradan varteen ja sitä kautta keskustaan pääsee kätevästi pikaraitiotiellä Tyynelänsalmen tai Kirkonvarkauden kautta. Kontulan väestöntiheydellä
alueelle mahtuisi lähes 30 000 asukasta.
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Liikkuminen
Urbaanin joukkoliikenteen rungon muodostaa metrolinja (“Mikkelin metro”), jossa on
20 pysäkkiä (ks. kuva 2). Päätepysäkkeinä toimivat Otava ja Rahula. Metro on kaupungin nopein joukkoliikenneväline, ja se pystyy helposti oikaisemaan sellaisia reittejä,
jotka kävellen olisivat vaikeasti saavutettavissa. Metrotunnelin rakentaminen on melko
kallista, joten radan maanalainen osuus kannattaa pitää lyhyenä. Esimerkiksi välillä
Pitkäjärvi–Launiala seitsemän kilometriä metroa ja kahdeksan maanalaista asemaa voi
arvioida maksavan kaupungin liikelaitokselle noin 650 miljoonaa euroa. Metro seurailee
valtatie viittä maanpäällisenä Visulahdesta Rahulaan.
Joukkoliikenteen välityskykyä tehostetaan kattavalla pikaraitiotieverkolla, joka edustaa metroa kevyempää raideliikennettä. Pikaratikalla saadaan aikaan bussia suurempi
kapasiteetti ja keskinopeus, minkä lisäksi se mahdollistaa lyhyet ja säännölliset vuorovälit kaupunkiliikenteessä. Liitteenä annetussa kartassa on esitetty mahdolliset linjaukset 7–10 pikaraitiolinjalle, joista ensimmäisenä voisi rakentaa esimerkiksi Savilahdenkatua pitkin Tuskuun luode–kaakko-suunnassa kulkevan linjan.
Kaupunkiin tulevista väylistä valtatie 5, valtatie 15, Jyväskyläntie, Vanha Otavantie ja
Pieksämäentie bulevardisoidaan eli muutetaan pääkaduiksi kantakaupunkia reunustavilta alueilta, ja niiden nopeusrajoitus pienennetään 50 km/h:iin. Kaduille tehdään
pikaraitiotiet ja kävely- ja pyöräilyväylät. Muutoksilla on tarkoitus laajentaa perinteistä korttelikaupunkia ja parantaa joukkoliikenteen tarjontaa nykyisiä väyliä pitkin.
Bulevardien suulle voidaan myös tarvittaessa tulevaisuudessa perustaa ruuhkamaksupisteet yksityisautoilun vähentämiseksi kantakaupungissa. Aivan ydinkeskustaan
Hallitustorin ympäristöön tulee luoda autoton vyöhyke. Valtion ylläpitämien valtateiden
muuttaminen kaduiksi edellyttänee kuitenkin neuvottelua Väylän ja muiden valtion
viranomaisten kanssa.
Kaupunkiin tulisi myös luoda nopealla aikataululla pyöräilyn laatukäytäväksi baanaverkko (ei kartassa), jolla on tarkoitus tukea pyöräliikenteen kasvua ja vähentää
entisestään yksityisautoilun tarvetta keskustassa.

Muuta
Kaupungin läpi kulkeva harjujakso muodostaa viheryhteyksien runkoverkon kaupungin
pohjois- ja eteläpuolelle. Ekologinen verkosto on erityisen laaja myös Urpolan ja Pitkäjärven alueella sekä Hanhikankaan ja Kalevankankaan alueella.

Kuva 2: Mikkelin metron pysäkit.
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5 | Pieni suuri murha
Tarina on jatkoa kevään lehdestä.

Tule nopeasti, aikaa on vähän!

Jaakko vastasi puhelimeen mutta antoi
kuulokkeen lähestulkoon saman tien Tuijalle.

Neljäs näytös

— Tuija, oletko siellä? kuului puhelimes- Tuija ja Jaakko saapuivat pimeään elota Marjatan selkeä ääni.
kuvateatteriin. He liikkuivat hitaasti valvontakamerahuoneeseen, josta he etsivät
— Olen olen. Saitko nauhan?
käsiinsä viimeisimmän nauhan. Jaakko
— Voi Tuija, olen pahoillani! Nauha ei ole asetti sen nauhuriin ja kelasi sen läpi.
hyllyssään enää. Murhaaja on arvaten— Tuija, katso! Jaakko huudahti, mutta
kin hakenut sen itselleen!
muisti sitten ystävänsä vamman.
— Ei se mitään. Nyt tiedämme ainakin,
että murhaaja on ovela ihminen.
Hän kuvaili Tuijalle, kuinka Marjatta
— Palaanko takaisin sinne?
— Ei tarvitse, me jäämme vielä juttelemaan puutarhanhoidosta. Jatketaan
tutkimuksia myöhemmin.
— Asia selvä. Hei!

oli saapunut kuvaruudulle, ottanut Pekan
huoneen valvontanauhan, tuhonnut sen ja
soittanut sitten Jaakolle.
— Hän siis valehteli videonauhasta! Jaakko huudahti.
— Ei, hän ei ole valehtelevaa tyyppiä.
Hän sanoi, että nauha ei ole hyllyssään
ja että murhaaja on hakenut sen pois.
Hän puhui totta! Nyt voimme lähteä
Marjatan kotiin juttusille.

Tuija sulki puhelimen ja kertoi Jaakolle
Marjatan asian.
— Uskotko, että hän puhuu totta? Pekka
kysyi.
— Uskon. Marjatta ei valehtele koskaan.
Me emme ole vain kysyneet häneltä
tarpeeksi tarkkoja kysymyksiä.
— Entä mitä se meidän puutarhajuttu
oli?
— En halunnut, että Marjatta tulee enää
häiritsemän meitä. Elokuvateatterissa
on nimittäin yksi juttu, joka meidän
pitää tehdä, nimittäin tarkistaa valvontanauhahuoneen kameran nauha.
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— Se ei ole tarpeen. Minä olen jo täällä,
kuului ääni.
Jaakko ja Tuija hätkähtivät kuullessaan
Marjatan äänen takaansa.
— Te saitte sen näköjään sittenkin selville. Minä tapoin Pekan, ääni jatkoi.
— Mutta miksi, Marjatta! Tehän olitte
niin onnellisia yhdessä, Tuija tiedusteli.

— Niin me aluksi olimmekin, mutta ajat
muuttuivat. Pekasta tuli eristäytynyt.
Hän ei enää puhunut minulle. Lisäksi
sain selville, että hän oli uskoton minulle! Kuvitelkaa!
— Mitä, Pekallako salasuhde? Marjatta
hätkähti.
— Sinun on turha esittää tietämätöntä,
Tuija. — Olen tiennyt teistä koko ajan,
Marjatta sanoi itkuisesti.
— Voi Marjatta, en olisi tehnyt sitä, jos
olisin tiennyt, että voisit alentua tappamaan Pekan, Tuija vastasi.
— Mitä muutakaan olisin voinut tehdä?
Pekka ei millään suostunut avioeroon, vaikka olikin pitänyt teerenpeliä parhaimman ystäväni kanssa monta vuotta. En kestänyt asua sellaisen
ihmisen kanssa saman katon alla.
— Joten sinä tapoit hänet ja kokonaisen
yleisön, Jaakko tiivisti.
— Kyllä. Mutta voin vannoa, että yleisön
kuolema oli puhdas vahinko. En olisi
tehnyt koko juttua, jos olisin tiennyt
niin monen elämän loppuvan. Mutta
te varmaankin viette minut nyt poliisiasemalle, konstaapeli?
— Kyllä. Tämä tapaus on ratkennut.
Tekijä: Sakke, 8C
Kirjoitettu: 23. huhtikuuta 2008 klo 21.30
Arvosana: 9+
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6 | Lyhyet uutiset
Osakuntaillat muuttavat muotoaan
Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin SavOlle uusi toimintasuunnitelma. Uuden toimintasuunnitelman mukaan osakuntaillat voivat muodostua myös “vapaammasta oleskelusta Vinnillä”, minkä lisäksi joka kuukauden toisena maanantaina järjestetään peli-ilta
ja joka kuukauden viimeisenä maanantaina ruokailta, jolloin laitetaan yhdessä ruokaa.
Susj-lehden tietojen mukaan #vinniquotes-tilastojen kärkihahmot innostuivat uutisesta välittömästi ja tiedustelivat, onko asiaton oleskelu vihdoin sallittua Vinnillä.

Suden ilmestymisessä häiriöitä
Susj-lehti on saanut lukijapalautetta siitä, että lehden ilmestyminen kestää liian pitkään.
Tarkkaavaisimmat fanit ovat huomanneet, että esimerkiksi lehden numero 1/2019 ilmestyi ennen numeroa 2/2018, ja käsillä oleva numero 2/2019 ilmestyi vuoden 2020
puolella.
Susj-lehden toimituskunta on myös pannut merkille toimitustyön hitauden, ja ehdottaakin, että tästä lähtien lehden nimeksi muutetaan Sutta ja sekundaa.

Arbuusi puhututti
Vinnichatissa on syksyn mittaan huomattu, että kaupan hedelmätiskin tarjonta jakaa
mielipiteitä. Erityistä polemiikkia herätti vesimeloni, sillä ryhmän kesken havaittiin, että
kukaan mikkeliläinen ei myönnä pitävänsä vesimelonista.
Susj-lehden ruokatyöryhmä ymmärtää kaikkia niitä, joiden sielua vesimeloni ei sytytä,
mutta toteaa, että mikkeliläisten seura ei muutenkaan ole yleensä kovin hedelmällistä.

Maalle uusi hallitus
Vuoden lopussa valtakunnanpolitiikassa kuohui, sillä Antti Rinteen (sd.) hallitus jätti
eronpyyntönsä 3. joulukuuta. Uusi Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus nimitettiin
10. joulukuuta. Etenkin ulkomailla ihastusta on herättänyt, että kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat naisia, ja yli 60 % hallituksen ministereistä on naisia.
Susj-lehden tasa-arvojaosto on tyytyväinen, että eri sukupuolet ovat hallituksessa
hyvin edustettuina, ja toivoo, että vielä joskus maalle saataisiin puolustusministeriksi
taisteluhelikopteri.
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7 | Tulevan kevään ohjelma
Osakuntailtoja pidetään tuttuun tapaan joka maanantai paitsi opetuksen väliviikoilla
(2.3. ja 4.5.). Toiminnanjohtajan vastaanotot kevätlukukauden aikana maanantaisin klo
16.30–18.00. Kevätlukukauden ensimmäinen vastaanotto ma 13.1.
Asuntosihteerin vastaanotot pääsääntöisesti torstaisin klo 16.30–18.00 Savolaisessa osakunnassa.

Tammikuu
Viikottaiset osakuntaillat alkavat viikolla 3.
Tammikuun lopussa osakunta viettää kuraattorin- ja virkailijoidenvaihtokaronkkaa.
Savolaiselle osakunnalle valittiin marraskuussa uusi kuraattori ja uudet virkailijat, ja
näitä vaihdoksia juhlistetaan pöytäjuhlan merkeissä. Juhla on ilmainen uusille virkailijoille eikä kallis muillekaan osakuntalaisille.

Helmikuu
Etkö päässyt viime syksyn vuksisitseille? Oletko vuksi tai muuten vain sielultasi ikinuori? Helmikuun alussa vietetään SavOn vuksipäivällisiä, joissa pöytäetikettiä on
mahdollista hioa rennossa seurassa vuosijuhlakelpoiseksi. Vukseille nämä pippalot ovat
täysin ilmaiset.
Helmikuun lopussa Savolainen osakunta täyttää 115 vuotta. Vuosijuhla pidetään jälleen
kotoisasti Vinnillä. Vuosijuhlaviikon tapahtumiin kuuluvat myös perinteiset akateemiset tanssiharjoitukset, kv-sitsit ja vuosijuhlaetkoklubi. Pukukoodina on juhlapuku tai
tumma puku akateemisine arvo- ja kunniamerkkeineen.

Maaliskuu
Millainen lintu se kalakukko on? Leikataanko se päältä ja särvitään tyhjäksi, vai siivutetaanko se leivän tapaan? Näihin ja kaikkiin muihinkin mahdollisiin kysymyksiin
vastataan Savolaisen Osakunnan laulajien (SOLin) jokavuotisessa eeppisessä Kalakukkokaronkassa! Ohjelmassa esim. Savoviisut (kaikille avoin uuden musiikin kilpailu),
arpajaiset, musiikkia ja tanssia. Tarjolla tietysti kalakukkoa, piimää ja muita virvokkeita.
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Huhtikuu
Savolaisen osakunnan soitannollinen seura SOSSu r.y. perustettiin vuonna 2005 muutaman osakunnan kuorolaisen aloitteesta päästä soittamaan johonkin orkesteriin sitä instrumenttia, mitä joskus muinoin soitti harrastuksekseen. Nyt orkesteri on päässyt teiniikään, sillä SOSSu ry:n 15. vuosijuhlan aika on koittamassa. Huhtikuussa nähdään!

Toukokuu
Savolainen osakunta on jakanut tilat kämppistensä Varsinaissuomalaisen Osakunnan
kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Yhteiseloa juhlistetaan huikealla yhteisohjelmalla
toukokuun puolella, josta lisätietoa seuraa myöhemmin. Stay tuned!

#vinniquotes

“
“
“
“
“
“
“
“

Mitä tarkoittaa topologia? Reikäoppia?

Tinder

”
”
”
”
”
”
”
”

Kuusimäki on musiikille sama kuin mitä Tempparit on televisiolle. Se
on henkistä väkivaltaa.
Olli

En minä ole asiantuntija. Minä olen kokemuskokija.

Jani

Minä olen saanut jo, mutta minä haluan lisää!

Lola

Miks sä oot käyny selvänä parturissa?

Riikka
Ei elämä ole elämisen arvoista ilman valkosipulia.

Xyli

Kaikkea ei voi saada. Mutta Vinnillä voisi saada.

Mami

Mä haluun pois täältä.

Visa (civisten kanssa illallisella)
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Toiminnanjohtajan vastaanotto
maanantaisin klo 16.30–18.00.
Asuntosihteerin vastaanotto
torstaisin klo 16.30–18.00.

