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Päätoimittajalta
Loppu ja alku
Olin suunnitellut tämän vuoden viimeisen pääkirjoituksen jo kauan
sitten. Ajattelin, että kiitän vuolaasti Sujen tekijätiimiä: Oskaria, joka
on tehnyt loistavaa työtä lehden
taittajana ja kuvittajana, oikolukijoitani Annia ja Annea sekä kaikkia
kirjoittajia, palstanpitäjiä, valokuvaajia ja juttuvinkkejä antaneita. Ennen kaikkea suunnittelin kiittäväni
myös teitä, hyvät lukijat – eihän
Susj olisi mitään ilman uskollista lukijakuntaansa.
Niin, kaikki oli suunniteltu valmiiksi. Tämän piti
olla minun viimeinen pääkirjoitukseni, jossa heitän teille hyvästit ja toivotan onnea ja menestystä seuraajalleni. Toisin kuitenkin kävi. Marraskuussa osakunnan yleiskokous valitsi minut Susjlehden päätoimittajaksi myös vuodeksi 2011.
Myönnän, etten edes hirveästi vastustellut...itse
asiassa en ollenkaan! Yhdellä nuijan kopautuksella siitä, minkä piti olla loppu, tulikin uusi alku.
Odotan jo uutta Susj-vuotta innokkaana. Lehden tekoon liittyvät rutiinit sujuvat jo (lähes) ongelmitta, joten voin keskittyä entistä paremmin
lehden sisältöön. Minulla on mielessäni vielä
monta toistaiseksi toteuttamatonta juttuideaa,
ja uusiakin toivottavasti tulee tiuhaan tahtiin.
Yhden asian haluan kuitenkin tehdä uudella päätoimittajakaudellani eri tavalla. Tänä vuonna
olen kirjoittanut monet jutuista itse ja hoitanut
esimerkiksi postitustalkoot pääasiassa omin voimin. Ensi vuonna pyrin siihen, että Susj syntyy
vielä enemmän tiimityönä. Ei sillä, etteikö siihen
tänä vuonna olisi ollut mahdollisuutta – postitustalkooapua olisi saanut pyytämällä ja juttujen

Teksti: Kiira Happonen
Kuva: Marko Niemi

kirjoittaminenhan on pelkästään mukavaa. En
vaan ole vielä tainnut oppia delegoimaan riittävästi – jos ei lasketa taittoa, jonka annoin osaavampiin käsiin heti alkajaisiksi. Toivonkin siis,
että te kaikki, niin osakuntalaiset kuin senioritkin, osallistutte aktiivisesti Sujen tekoon vuonna 2011: tervetulleita ovat niin juttuideat, jutut,
kuvat, kuvitus kuin postitus- ym. apukin. Älkää
epäröikö tarttua kynään (tai pikemminkin näppäimistöön)!
Lopusta tulikin alku, mutta kuluneesta vuodesta kiittäminen on silti paikallaan. Kiitos siis kaikille Sujen tekijöille ja lukijoille, olette ihan
mahtavia! Erityiskiitos Oskarille hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Kiitos myös omalle rakkaalle
osakunnallemme, joka on innoittanut päätoimittajaa toisensa jälkeen jo vuodesta 1946
saakka.
Iloista ja rentouttavaa joulua sekä riemukasta
uutta vuotta toivottaen

Kiira
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Kuraattorj
Ovatko SOL ja SOSSu osakunnan siunaus vai
kirous? Kysymyksen esitti taannoin eräs osakuntalainen, ja se jäi mieleeni pyörimään. SOL
eli Savolaisen Osakunnan Laulajat ja SOSSu
eli Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura ovat kaksi osakunnan aktiivisinta kerhoa.
SOL on osakunnan vanhin kerho. Se on perustettu vuonna 1932 ja harjoittelee Vinnillä viikoittain torstaisin. SOSSu puolestaan on nykymuodossaan perustettu vuonna 2005. Orkesteriharrastus tempaisi mukaansa monen osakuntalaisen, ja kuoron tavoin orkesterikin harjoittelee viikoittain – tiistaisin – Vinnillä.

Mitä aktiivinen kerhotoiminta tarkoittaa osakunnalle? Moni musikaalinen osakuntalainen
kuuluu sekä kuoroon että orkesteriin. Molemmat kerhot ovat jo niin aktiivisia, että tarvitsevat omat hallituksensa ja virkailijansa. Moni osakuntalainen kuluttaa siis kerhotoiminnan parissa kaksi iltaa viikossa. Jääkö silloin aikaa muuhun osakuntatoimintaan? Kärsiikö osakunnan
oma toiminta kerhojensa aktiivisuudesta?
Varmasti aktiivinen kuoro ja orkesteri vaikuttavat osaltaan osakuntailtojen ja osakunnan kokousten vähäiseen osallistujamäärään. Mutta
osakuntailtojen suosio on vuosikymmenten saatossa ailahdellut edestakaisin. Asiaan vaikuttavat varmasti muutkin tekijät.
Myös aktiivisuus kerhojen hallinnossa saattaa
rajoittaa toimintaa osakunnan varsinaisissa viroissa. Mielikuvani kuitenkin on, että nimenomaan opiskelu on muuttunut kymmenessä vuodessa hektisemmäksi kuin aiemmin. Opiskelijalla ei ole aikaa harrastaa kuten ennen.

Teksti: Marja Piira
Kuva: Ville Pulkkinen
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Piirrokset: Oskari Wäänänen

Omasta näkökulmastani osakunta ja sen kerhot
ovat lähestulkoon symbioottisessa suhteessa
toisiinsa. Ehkäpä toinen olisi olemassa ilman
toista, mutta todennäköisesti hyvin eri tavalla
kuin nykyisin. Osakunta tukee kerhojaan rahallisesti ja mahdollistaa näille hyvän, ilmaisen harjoitustilan. Lisäksi osakunta on merkittävä kanava kerhojen jäsenrekrytoinnissa. Osakunnan
kerhot näkyvät joka vuosi osakunnan tekemässä rekrytointityössä.

Kerhot puolestaan muokkaavat osakunnan
identiteettiä. Savolainen Osakunta on kulttuuriosakunta kuoronsa ja orkesterinsa ansiosta.
Jäsenrekrytointi toimii myös toiseen suuntaan.
Osa kuoroon liittyneistä opiskelijoista on löytänyt tiensä osakunnan toimintaan ja sisäiseen
savolaisuuteensa. Kuorolaiset myös tuovat osakunnan juhliin ja tapahtumiin runsaasti musiikkia ja ohjelmaa.
Entäpä kuoron ja orkesterin identiteetti? Uskallan väittää, että savolaisuus, tai ainakin savOlaisuus, näkyy kuoron ja orkesterin tekemisissä.
Maakuntakiertue, Kalakukkokaronkka, osakunnan juhlat ja leirit maakunnassa kertovat savolaisen perinteen säilymisestä kuoron ja orkesterin kulttuurissa. En ole asiantuntija kuorojen ja
orkesterien suhteen, mutta osakunnan kerhoissa näkyy tekemisen riemua ja lupsakkuutta,
ihan niin kuin osakunnankin toiminnassa.

ti osakunnan siunaus. Toivonkin, että suhteet
osakunnan ja sen kerhojen välillä lähentyvät ensi vuonna entisestään. Se on kummankin osapuolen etu.
Kiitos kaikille vuonna 2010 osakuntatoiminnassa mukana olleille, erityisesti osakunnan ja sen
kerhojen virkailijoille!
Rauhallista joulua ja menestystä ensi vuodelle
toivottaa
Kuraattori

Vastasin alussa esitettyyn kysymykseen epäröimättä kuoron ja orkesterin olevan ehdottomas-

Liity

osakunnan

tiedotuslistalle!
Olethan jo liittynyt savo-tiedotus-sähköpostilistalle, jonka kautta osakunnan
viralliset ilmoitukset ja kaikille osakuntalaisille tarkoitettu viestintä kulkevat?
Savo-tiedotuksesta saat ensimmäisenä tiedon muun muassa tulevista tapahtumista ja
juhlista, mahdollisista vastaanottoaikojen muutoksista ynnä muista kaikkia
osakuntalaisia koskettavista tärkeistä asioista.
Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi sähköpostiviesti,
jonka sisältönä (ei otsikkona) on seuraava rivi: subscribe savo-tiedotus
Listalta voi halutessaan myös erota osakunnan nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.
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HYY-kuulumiset:
Kuinka sinä kehittäisit HYYtä?
Yksi tämän vuoden suurimmista teemoista ylioppilaskunnassa on ollut organisaation kehittäminen. Projektin aloittamisesta päätettiin viime
vuoden puolella, ja varsinaisen lähtölaukauksen se sai tänä vuonna ulkopuoliselta taholta
tilatusta selvityksestä. Hallitus ja edustajisto
muokkasivat esityksen pohjalta toimenpidesuunnitelman, jonka toteuttaminen käynnistyy
nyt loppuvuodesta ja jatkuu luultavasti seuraavat pari vuotta.
Kantavana teemana organisaation kehittämisessä on tehdä ylioppilaskunnasta yhteisöllisempi ja iloisempi. Näitä asioita edistävät toimenpiteet liittyvät ylioppilaskuntatoimijoihin
monella eri tasolla: niin työntekijöihin, luottamustoimijoihin, järjestöaktiiveihin kuin niin sanottuihin rivijäseniinkin. Jatkossa esimerkiksi
edunvalvontatyössä on tavoitteena hahmottaa
opiskelijoiden tarpeet kokonaisvaltaisesti, eikä
jaotella sitä tiukasti vaikkapa koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan. Myös järjestöt ovat organisaation kehittämisessä yhtenä painopisteenä. Tavoitteena on jatkossa olla entistä aktiivisemmassa vuoropuhelussa eri järjestöjen kanssa,
jotta ylioppilaskunta pystyy tukemaan niitä hyvin ja edistää jäsenistönsä yhteisöllisyyttä.
Kenties suurimpana haasteena on kuitenkin
kaikkien 30 000 opiskelijan tavoittaminen. Monet tietävät ylioppilaskunnasta hyvin vähän.
Tiesitkö esimerkiksi sinä, että HYYn jäsenenä
voit saada monenlaisia neuvontapalveluja, sinulle neuvotellaan opiskelija-alennuksia ja
omistat Unicafet sekä Gaudeamus-kirjakustantamon? Näin suuressa yliopistossa ihmiset
identifioituvat yleensä pienempiin yksiköihin
kuin koko yliopistoon kokien vahvasti olevansa
esimerkiksi viikkiläisiä, osakuntalaisia tai humanisteja. Tällöin ylioppilaskunta voi näyttäytyä
kovin etäisenä.
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Mikäli sinulla on hyviä ideoita ylioppilaskunnan
tuomisesta lähemmäksi jäsenistöään, voit ottaa
yhteyttä esimerkiksi allekirjoittaneeseen. Toimin
nimittäin ensi vuonna HYYn hallituksessa organisaation kehittämisestä vastaavana varapuheenjohtajana. Meitä osakuntalaisia tulee jälleen olemaan hallituksessa kolme, eli lisäkseni
puheenjohtajana EPOlainen Leena Pihlajamäki
ja jäsenenä Otto Kronqvist PPO:sta. Organisaation kehittämisen lisäksi toisena suurena haasteena ensi vuonna tulevat olemaan kevään
eduskuntavaalit, joissa pyrimme yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa nostamaan esiin
opiskelijoille tärkeitä teemoja kuten koulutuksen maksuttomuuden. Edessä on siis opiskelijoillekin tärkeät vaalit!
Anni Hirsaho
HYYn hallituksen jäsen

Tervehdys seniorit!
Tämä vuosi lähenee jo loppuaan, joten pieni katsaus ensi vuoteen lienee paikallaan. Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen ja Savolaiset Seniorit r.y:n yhteistyö tiivistyy ensi vuodesta alkaen ja nykyisille seniorijäsenille avautuu mahdollisuus liittyä myös yliopiston alumnien jäseneksi yhteisjäsenyyskokeilussa. Samalla mm. jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksun kerääminen siirtyvät yliopiston
alumniyhdistykselle. Senorijäsenet tulevat saamaan vuodenvaihteen jälkeen seniorihallitukselta lisätietoa alumnien ja savolaisten senioreiden yhteistyöstä.
Alumniyhdistykseen voi tutustua osoitteessa http://www.helsinki.fi/alumniyhdistys/
Uudelle vuodelle vahvistettuja sennutapahtumia ovat viinipruuvi 21.1. klo 18 ja senioriyhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous 22.2. klo 18. Tarkemmat tiedot tulevista tapahtumista ilmoitetaan senioreiden sähköpostilistalla, osakunnan seniorisivuilla ja senioreiden omilla facebook-sivuilla. Muistakaa myös Käekkä-susj blogi osoitteessa http://savoseniorit.wordpress.com/
Mukavaa joulunaikaa ja iloista uutta vuotta toivottaen

Jaana
Vuonna 2011 osakunnan ja senioreiden yhteistyöstä huolehtii uusi seniorisihteeri Katja Kastarinen.
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Sennuhallituslaisen mietteitä osa 2/4

Olen savolainen seniori. Tunnustan sen heti alkajaisiksi, koska minusta tämmöisestä asiasta voi nykyään jo puhua aivan vapaasti. En silti tunnustaudu räyhä-savolaiseksi senioriksi, vaan mielestäni joskus on ihan viisasta pysytellä ”don’t ask, don’t tell” -linjalla. Valtaväestössä on vielä paljon ihmisiä,
joiden on vaikea käsitellä tietoa siitä, että heidän ystävänsä tai tuttavansa paljastuu savolaiseksi senioriksi.
Seuraava ajatusleikki käsittelee kuvitteellisen henkilön 50-vuotisjuhlan kulkua kahdessa eri tapauksessa, eli kun henkilö on savolainen seniori ja kun henkilö ei ole savolainen seniori. Kyseessä oleva
juhla on perusmuodoltaan pubi-ilta.

Tapaus 1: Sankari on savolainen seniori
Illan ohjelman avasi Mannerheimintie Transfer,
1980-luvulla Savolaisessa Osakunnassa kasattu
laulukvartetti. Tai oikeastaan 75% kvartetista,
koska bassolaulu tuli levyltä.
Seuraavaksi nokkahuilua ja kitaraa soittaen juhlan sankarille vitt... sankarin elonkulkua mukailivat kuopiolaistaiteilijat M. Laakso ja P. Kilpeläinen, joihin juhlakapine oli aikoinaan tutustunut
muun muassa SOLlin riveissä.
Eikä estradi päässyt jäähtymään lainkaan, sillä
heti sinne marssi ex-SOLlilaisista koostunut
mieskvartetti, seassaan muiden muassa inspehtori M. Nissinen.
Tämän jälkeen tapahtui jotakin hyvin poikkeuksellista: lavalle marssi ihmisiä, joilla ei ollut mitään tekemistä Savolaisen Osakunnan kanssa!!!
Sankarin työkaverit esittivät tervehdyksensä.
Minkä jälkeen paikalle pelmahti SOSSU, jolloin
monelta vieraalta tipahti leuka pöydän pintaan.
Koska ihmisen ikääntyminen on pohjimmiltaan
vakavaluontoinen tapahtuma, katsoi seniori,
professori O. Vapalahti aiheelliseksi lausua sankarille muutaman tämän henkilöä luotaavan
palindromin. Tunnelma ei vakavoitunut, vaikka
ihan professori oli asialla.
Tanssimusiikkia alkoi sitten soittaa orkesteri,
jossa juhlakalu itsekin soitti – koska muuten
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hän olisi joutunut itse tanssimaan. Alun perin
sankari oli liittynyt orkesteriin osakuntakaverinsa L. Tyrväisen houkuttelemana.
Orkesterin tauoilla eivät mieskvartettilaulajat
luonnollisesti malttaneet vaieta, vaan laulelivat
lisää. Ja jotenkin olivat onnistuneet viekoittelemaan orkesterin kuorotaustaisia joukkoonsa
mukaan.
Ai niin, melkein unohtui että pubissa lauloi
myös SOL vuosikertarajat räjäyttävällä kombolla.
Ilta muuten järjestettiin Tallinnassa, Hell Hunt pubissa, koska sankari sattui tuntemaan hyvin
muutaman pubin omistajakaverin. Ystävyys virolaisiin oli saanut alkunsa SOLlin Tarton kiertueella 1991. Omistajatuttavat ovat siis Fraternitas Estican senioreita.

Tapaus 2: Sankari ei ole savolainen seniori
Työkaverit esittivät tervehdyksensä.

Uke Kalevi Keinänen, 50 v.

FILE VSO
Kuka SavOn uusi kämppis, Varsinaissuomalainen osakunta,
oikein on miehiään ja naisiaan? Otimme selvää. Kysymyksiin
vastasi VSO:n toiminnanjohtaja Heidi Kuusela.

* Perustamisvuosi?
* Jäsenmäärä?
120.

* Ydinalue?
Vaikka jotkut niin ehkä kuvittelevat, VSO:laiset eivät
ole vain turkulaisia, vaan turkulaiset ovat oikeastaan
vähemmistössä.

* Toiminta?
Keskiviikkoiset kuntaillat ovat osakunnan
toiminnan keskiössä, ja niissä käy yleensä ainakin 20
ihmistä. Keskiviikot sisältävät niin asiaa kuin
rentoutumistakin hyvässä seurassa. Vuosijuhlat ovat
maaliskuussa ja kakkosjuhlaa Turun Paloa juhlitaan
marraskuussa.

File VSO

1906.

* Kerhot?
Keilakerho the Real Bowlers', naistenkerho
Varsinaiset Naiset, Juristikerho ja miesten salakerho
Herrasmiespossukerho.

* Osakuntalehti?
Varsinaissuomalainen.

* Muuta mielenkiintoista?
Varsinaissuomalaisen osakunnan sihteerin aloitteesta
rakennettiin Osakuntatalo (nykyinen Uusi ylioppilastalo),
ja VSO asui ainoana osakuntana talon rakentamisesta
asti samoissa tiloissa.

Teksti: Kiira Happonen
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Käsityöohje: Pitsipussukka
Teksti ja kuva: Tanja Laatikainen

Tämän suloisen pussukan ompelet pukinkonttiin yhdessä illassa.
Silitä soikea pitsiliina. Aseta se puuvillakankaan päälle. Ompele suoralla ompeleella risti, jotta
kankaat kiinnittyvät toisiinsa. Ompele suoraommel siten että paininjalka seuraa pitsiliinan reunaa. Käännä pitsiliinan reuna kauttaaltaan päärmeelle ja ompele. Käytä pyörtävissä kohdissa apuna nuppineuloja. Leikkaa pitsiliinan toisesta päästä pois yksi neljäsosa. Ompele reunaan päärme.
Taita kappale siten, että siitä muodostuu pussi ja pyörtävä reuna jää läpäksi. Ompele reunat kiinni. Ompele neppari pyöreään reunaan.
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JUTUN TAKANA
Sarjassa esitellään yksi kulloisenkin Susj-lehden
tekemiseen osallistunut osakuntalainen (tai seniori).
Susj-tiimiin kuuluu päätoimittajan lisäksi virkansa
puolesta sekä omasta halustaan lehteen kirjoittavia
ihmisiä, kuvittajia, oikolukija ja taittaja. Ilman heitä
kaikkia Susj ei olisi Susj – siksi onkin paikallaan antaa
näkyvyyttä niille, jotka ovat juttujen takana.
Tämänkertainen haastateltava on lehden nykyinen
oikolukija ja kieliasun tarkistaja Anne Hytönen. Anne
kirjoitti myös vuoden ensimmäiseen Suteen jutun
Ruralian sennuista.
Juttujen oikoluku on monivaiheinen prosessi.
Päätoimittaja lukee jutut läpi, muokkaa niitä tarpeen
mukaan ja korjaa huomaamansa kirjoitusvirheet.
Tämän jälkeen jutut menevät oikolukijalle, joka
tarkistaa vielä niiden kieliasun ja tekstin sujuvuuden
sekä korjaa tekstiin mahdollisesti jääneet
kirjoitusvirheet. Taiton ollessa valmis päätoimittaja
lukee vielä kertaalleen lehden läpi ennen painoon
viemistä.

Anne Hytönen

Hei Anne! Kuka olet ja mistä olet kotoisin?
Olen Anne Hytönen, kohta jäsenmaksunsakin maksanut sennu. Olen kotoisin Vesannolta,
Sisä-Savosta. Vesanto on nykyisin tunnettu jokakesäisestä MM-Reiska-tapahtumastaan :).
Mitä olet opiskellut ja mitä teet tällä hetkellä?
Työskentelen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Mikkelissä tiedottajana.
Valmistuin kesällä 2010 valtsikasta, pääaineenani viestintä.
Miten löysit tiesi Savolaiseen Osakuntaan / Savolaisiin Senioreihin?
Työkaverit kehuivat osakuntalaisuuden olevan erottamaton osa opiskelua. Siispä sinne!
Mikä on parasta savolaisuudessa?
Rehti lupsakkuus ja peruspositiivinen elämänasenne.
Terveisesi Susj-lehden lukijoille?
Susj on hyvä lehti, lukekaa sitä edelleen! Tai elekee vuan lukeko, vuan kirjottakkee!
Kiitos!

Teksti: Kiira Happonen
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Teksti: Jari Känninen

Vuoden viimeisessä vaakunaesittelyssä tulee aimo annos Terviksiltä tuttuja pitäjiä – vaan tunnistatko niiden vaakunat?

VAAKUNAT

PUNKAHARJU
Punkaharju on vajaan neljän tuhannen asukkaan kunta Savonlinnan talousalueella Etelä-Savossa. Sen vakituinen asutus on alkanut jo 1400-luvulla, ja historiansa aikana se
on ollut osa Sääminkiä ja Kerimäkeä ennen itsenäistymistään 1924. Keskustaajama on
nimeltään Punkasalmi.
Itse harjun historia juontaa geologisesti noin 13 000 vuoden taa, joskin 1700-luvun
puolivälissä ranskalainen kirjailija Bernard de Saint Pierre arveli Punkaharjun ”padon”
olleen tarunomaisen venäläisen ”alkuperäiskansan” tekemä. Matkailullisesti harju on
ollut merkittävä kohde jo lähes 200 vuoden ajan, ja se on myös yksi Suomen virallisista kansallismaisemista. Vesistöinä pitäjässä ovat mm. Puruvesi ja Pihlajavesi.
Paitsi harjustaan kunta on kuuluisa myös Retretin taidekeskuksesta luolineen, Suomen
metsämuseo Lustosta, Valtionhotellista, Kesämaasta, Talvimaasta jne. Toki joukkoon
mahtuu myös teollisuutta FinnForestin vaneri- ja kertotehtaiden muodossa sekä palveluja kuten Kruunupuisto – Punkaharjun kuntoutuskeskus.
Punkaharjun vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson. Vaakuna otettiin käyttöön vuonna 1954 ja sen kuvaus kuuluu: ”Sinisessä kentässä yläreunaltaan kuusikoroinen ja alareunaltaan aaltokoroinen hirsi, jonka yläpuolella kruunu; kaikki kultaa.”
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PUUMALA

VAAKUNAT

Puumala on noin 2500 asukkaan saaristopitäjä Etelä-Savossa Mikkelin ja Imatran
puolivälissä, hiukkasen Savonlinnasta lounaaseen. Se on suosittu kesämökkipitäjä, ja kesäisin väkiluku jopa kolminkertaistuu. Rantaviivaa kunnassa riittää reilu kilometri asukasta kohti. Kunnan historia alkaa itsenäistymisestä 1868, mutta itsenäisyyden loppu häämöttää: tätä juttua luettaessa tiedettäneen jo, liittyykö kunta
Mikkeliin tai Savonlinnaan vuoden 2013 alussa.
Saaristokunta Puumalasta väitetään löytyvän enemmän losseja kuin mistään
muusta Suomen kunnasta. Keskustaajaman lossiyhteyden on tosin korvannut
vuodesta 1995 Suomen neljänneksi pisin silta Puumalansalmen silta, jonka kunniaksi vietetään vuosittain Siltakemmakoita elokuun alussa.
Puumala tunnetaan osakuntalaisittain parhaiten Tervis-paattimme s/s Wennon
kotisatamana. Puumala muistettaneen hyvin myös YLEn tv-sarjasta Kaikki Puumalan puolesta.
Puumalan vaakunan on suunnitellut Tapio Vallioja. Vaakuna otettiin käyttöön
vuonna 1963 ja sen kuvaus kuuluu: ”Mustassa kilvessä kolme kilventyvestä kohoavaa hopeista sudenhammasta, joissa mustat, punaliekkiset kranaatit.”
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Uusi ylioppilastalo
100 vuotta!

Teksti: Emmi Holopainen
Piirros: Oskari Wäänänen

Uuden ylioppilastalon vihkiäisistä tuli 26.11.2010 kuluneeksi 100 vuotta. Juhlaviikkoon liittyi
erilaisia tapahtumia, kuten ylioppilastalojen avoimet ovet, Minä ja Uusi -satavuotisseminaari
ja valokuvanäyttely Uuden historiasta. Viikko huipentui Uuden ylioppilastalon 100vuotisjuhliin lauantaina 27.11., jolloin koko talo täyttyi juhlijoista. Joka kerroksessa juhlittiin:
tarjolla oli mm. naamiaiset, Humppajuhla ja sitsejä mm. lastenkutsu- ja roolipelihengessä.
Vinnilläkin sitsattiin – tämän sai jokainen tietää viimeistään seuraavan aamun Hesarista,
jonka kolmossivua koristi kuva tanssivasta letkasta, jota johdettiin SavOn rapiiri kädessä.
Vinnillä järjestettyjen sitsien teemana oli ”Juhla on arkea ylimmässä kerroksessa!”. Vuksi
Emmi Holopainen raportoi Sujelle juhlista.
Ilta alkoi etkoilla Vanhan kuppilassa, jossa istuimme muiden savOlaisten kanssa pohtien illan ohjelmaa. Mitä illan aikana tulisikaan tapahtumaan, kun ylioppilaat saapuisivat juhlimaan
taloaan?
Heti ovella meitä olivat vastassa järjestäjät nimilistoineen. Parin rappusen jälkeen saimme
palkinnoksi karpaloiset maljat synttäreiden
kunniaksi. Boolin voimalla jaksoimme kiivetä
loputkin portaat aina Vinnille saakka. Joka porrastasanteella vastaan tuli monenlaisia juhlavieraita hienoista frakkiherroista merirosvoon ja
lastenkutsuilijaan.
Vinnillä väki oli pukeutunut juhlavasti arkipukuun, ja saimme kokeilla, mitä saamme ostettua 100 centin juomalipukkeillamme. Vinnille
oli saapunut kansaa monista eri osakunnista,
ja vuksina opin lisää osakuntanauhojen erilaisista värityksistä ja käytöstä.
Ennen pöytäjuhlaosuuden alkua kaikki vieraat
kokoontuivat rappukäytävään kuuntelemaan
tervetulopuheen ja laulamaan Helan Går. Laulu
kajahti oikein hienosti jokaisen kerroksen liityttyä mukaan äänten kuoroon. Juhlava alku nostatti tunnelman kattoon ja loi yhteishenkeä.
Pöytiin siirryttyämme edessämme oli herkulliset pinaattimunakkaat, ja ennen kuin ne ehtivät polttaa suutamme, laulunjohtajat aloittivat
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armottoman rapiirin heilutuksen. Laulua johti
SavOn puolesta ensi vuoden toiminnanjohtajamme Anne Holopainen.
Kaiken laulamisen, syömisen ja jutustelun lomassa meille suotiin pieniä esiintymisiä. VSOmies upeassa asussaan toivotti meidät tervetulleiksi, saimme kuulla hienon juhlapuheen dialogin muodossa Arto Aniluodon ja Sara Miettusen esittämänä sekä kuulla koskettavaa laulua mieheltä, joka oli pukeutunut punaiseen
mekkoon juhlan kunniaksi.
Kesken jälkiruokakahvittelun aloimme laulaa
Macaronia, ja Wiipurilaisen Osakunnan Emma
Ronkainen lähti viemään koko juhlaväkeä let-

kassa ympäri salia. Hyvästä ideasta innostuneena toiminnanjohtajamme Ville Meriläinen lähti
viemään osaa letkasta läpi talon muidenkin
juhlasalien. Kävimme laulaen tervehtimässä
juhlakansaa A- ja B-rapuissa, ja huipennukseksi vielä Kupolissa. Sama hikinen letka jatkoi kulkuaan takaisin Vinnille. Emman vetämä letka

Uuden ylioppilastalon
historia
pähkinänkuoressa

oli sillä aikaa käynyt tervehtimässä kansaa Uuden ulkopuolella ja tuonut näin hieman juhlamieltä myös Kolmen sepän patsaalle.
Viimeisetkin punssit ehtyivät Ken ompi vuksija lopettajaislaulun (Rückblick eines alten
Burschen) aikana, ja aloimme siistiä salia voidaksemme jatkaa hyvin alkanutta juhlaa. Jatkoilla kävimme kiertelemässä muiden juhlien
saleja ja aistimassa niiden tunnelmia. Tuntui että Shakiran Waka Waka nostatti tunnelmaa aika monella tanssilattialla...

Vuonna 1910 Vanhan ylioppilastalon viereen valmistui Osakuntatalo, joka tunnetaan nykyisin
Uutena ylioppilastalona. Osakuntatalo oli tarkoitettu osakuntien käyttöön, joiden jäseniä
kaikki yliopisto-opiskelijat tuohon aikaan olivat.
Ajatus yhteisen osakuntatalon rakentamisesta lähti Varsinaissuomalaisesta osakunnasta.
Rakennushankkeen toteutti ylioppilaskunta, mutta ennen rakennustöiden aloittamista
sovittiin, että taloon muuttavien osakuntien kanssa solmitaan pitkät vuokrasopimukset.
Osakuntien huoneistojen lisäksi uuteen taloon haluttiin sisällyttää suuri juhlasali,
ravintolahuoneisto ja liiketiloja. Tästä syystä Osakuntataloon suunniteltiinkin erikseen
akateeminen osa (nyk. A-rappu) ja liikeosa (nyk. B- ja C-rappu).
Osakuntatalon ja myöhemmin Uuden ylioppilastalon historiaan mahtuu monenlaista
tanssista, kulttuuriharrastuksista ja yhdessäolosta laittomaan alkoholin käyttöön ja
järjestyshäiriöihin. Myös muuttoliikenne talon sisällä, taloon ja talosta oli vilkasta.
Osakuntatalon ensimmäisinä vuosikymmeninä nähtiin paljon sisäisiä muuttoja: esimerkiksi
Savolainen Osakunta muutti 3. kerroksesta Vinnille siellä aiemmin majailleen HämäläisOsakunnan muutettua omaan taloonsa. 1970-luvulla taas osa osakunnista joutui
muuttamaan talosta pois vuokrankorotusten ja jäsenmäärän laskun myötä. Samalla tiloja
siirrettiin ylioppilaskunnan sekä aine-, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen käyttöön.
Nykyisin Uudella ylioppilastalolla sijaitsevat HYYn keskus- ja palvelutoimisto ja Ylioppilaslehti.
Lisäksi talossa on paljon osakuntien ja järjestöjen tiloja sekä HYYn juhla- ja kokoustiloja.
Lähteet: Osakuntatilojen puolesta -sivusto http://www.osakuntatilat.fi/fi:historiaa ja
HYY www.hyy.fi
Teksti: Kiira Happonen

Uuden ylioppilastalon värikkääseen vuosisataan voi tutustua myös hiljattain julkaistussa kirjassa Uusi ylioppilastalo – 100 vuotta Helsingin sydämessä (Gaudeamus).
Kustantajan sanoin: ”Osakuntatalo, opiskelijoiden koti, liikehuoneisto, dynaaminen
kiinteistö kaupungin ytimessä – Uusi ylioppilastalo on ollut kaikkea tätä. Sen tiloissa ylioppilaspolvet ovat juhlineet, politikoineet, parantaneet maailmaa ja opiskelleet elämää.”
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Osakuntauutisia

Osakunnan
marraskuun
yleiskokouksessa
valittiin uusia
virkailijoita
vuodelle 2011:
Varsinaiset virat
Toiminnanjohtaja: Anne Holopainen (2011-2012)
Taloudenhoitaja: Suvi Jentze-Korpi (2011-2012)
Sihteeri: Perttu Brännare
Neuvokset: Anni Komulainen, Seila Pihanurmi, Ville-Pekka Vainio, Otto Virtanen
Päätoimittaja: Kiira Happonen
Emäntä: Riina Puttonen (kevät 2011)
Tilintarkastajat: Risto Hiltunen ja Marika Lilja, varalla Jussi Karttunen ja Sakari Ihantola

Muut
Vaalipäällikkö: Miikka Timonen
Tietotekniikkasihteeri: Ville Pulkkinen
Kansainvälisten asioiden sihteeri: Tanja Laatikainen
Kulttuurisihteeri: Emmi Holopainen
Ympäristövastaava: Iina Remonen
Urheiluohjaajat: Jani Holopainen ja Seila Pihanurmi
Kappalainen: Olli Olenius
Seniorisihteeri: Katja Kastarinen
Laulunjohtaja: Katja Kastarinen, varalla Veera Tuovinen ja Laura Korhonen
Valokuvaajat: Miikka Timonen ja Otto Virtanen
Historioitsija: Kim Kousa
Vuosijuhlamestari: Pia Alapeteri
Apuemännät: Saara Argillander, Silja Ojanen, Taru Rouvinen, Veera Argillander ja Jasmin Latva-Koivisto
Apuisännät: Miikka Timonen, Olli Olenius ja Ville-Pekka Vainio
Asuntolatoimikunta: Seila Pihanurmi (AKT), Iina Remonen (RLT), Laura Kainulainen ja Kiira Happonen
Kurinpitolautakunta: Laura Korhonen ja Anne Holopainen
Edustaja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kokouksiin: Anni Komulainen, varalla Ville-Pekka Vainio
Muutama virka jäi vielä ilman hoitajaa. Nämä virat täytetään joulukuun yleiskokouksessa.
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AUTOILIJAN EKOVINKKI
Kylmä ja luminen talvi on jälleen saapunut Suomeen. Tässäpä ekovinkki kaikille talviautoilijoille:
Tiesitkö, että auton kylmäkäynnistys keskimäärin kolme kertaa päivässä lisää polttoaineen kulutusta
useita litroja viikossa? Kylmän moottorin käynnistämisestä ja ensimmäisten kilometrien ajamisesta
syntyy myös huomattavasti suurempi määrä päästöjä ilmaan verrattuna lämpimään moottoriin.
Auton moottoria kannattaa esilämmittää aina kun lämpötila putoaa alle viiden Celsius-asteen.
Nollakeleillä sopiva lämmitysaika lohkolämmittimellä on puolisen tuntia, kovilla pakkasilla jopa
kaksi tuntia. Moottorin esilämmitys säästää niin autoa kuin ympäristöäkin! Hyödynnä siis
lämmitystolppia aina kun mahdollista.
Aina voit myös tehdä toisenlaisen ekoteon: jätä auto kotiin ja kulje töihin julkisilla.
Lähde: Motivan Moottorin esilämmitys -opas, löytyy osoitteesta www.motiva.fi
Teksti: Kiira Happonen
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Talakkunassa on voema ja terveys!
Teksti: Kiira Happonen

Kuvat: Otto Virtanen

124. Talakkunoita vietettiin 20.11.2010. Talakkunamestarina toimi jo toista kertaa myös osakunnan
taloudenhoitajan virasta tuttu Suvi Jentze-Korpi. Muaterj Nus Nus Aeae Hups (Enni Harjunmaa) ja
Lukkarj Burbus Historicae (Anne Holopainen) kastruaatteineen järjestivät viihdyttävän show'n. Suarnakaan ei tuntunut ihan niin pitkältä kuin ylleensä, mutta täättä asioo se kyllä olj!
Laulujen aiheina olivat niin prinsessahäät, Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautuminen, honkien kaatuminen kesän myrskyissä kuin Savossa järjestetty hippileirikin. Ehkä koskettavimmin laulettiin opintotuesta (”Älä töissä käy, älä harhaile, putkessa mee, silmät kii”) ja Meksikonlahden öljykatastrofista
(”Ai, ai ai ai! Kuolemaa, kuolemaa”).
Suarnan jälkeen päästiin tuttuun tapaan nauttimaan tirripaistia, talakkunapuuroa ja piimää. Liekö
kyse tottumisesta vai jatkuvasta parantamisesta, mutta tirri ja talakkuna tuntuvat joka vuosi maistuvan aina vaan paremmalta!
Jatkolot järjestettiin – nekin tuttuun tapaan – Vinnillä. Tanssilattialla villiinnyttiin viimeistään siinä
vaiheessa kun kajareista kajahti Keltaruusu. Sitkeimmät juhlivat ja saunoivat aamuun asti, jolloin
emo apureineen virvoitti väsyneitä silliksellä.
Ensi vuoden Talakkunoita odotellessa, ahven!
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Lukkarj pääsi lukemaan uutiset Kapitulj-teeveehen. Kuvaruutu oli viimeisintä huutoa (Full HD 3D Digi),
mutta itse lähetys ei siitä huolimatta tainnut mennä ihan putkeen...

Herkullinen talakkunapuuro sai hymyn huulille.
Vasemmalla sivulla: Muaterj ja kastruaatti
Orchis Ursinex (Ari Huttunen) vauhdissa.
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