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Aivotoimintaa
Työskentelin tänä syksynä
opetusavustajana yleisen kielitieteen peruskurssilla. Aiheet
olivat
opiskelijoille
uusia, papereihin tuli paljon
punakynää, ja tehtävienkorjaustunnilla penkkirivissä näkyi surkeita ilmeitä. Hyvät uudet yliopistovuksit, varmuuden vuoksi huomautan, ettei siihen olisi ollut syytä. Yliopisto-opiskelun ei tulisi olla vain yksittäisten numeroiden vertailua, eikä tärkeintä aina ole se, että onnistuu kaikessa kerralla. Oikeaan voi sitä paitsi osua vahingossakin. Erittäin tehokasta on joskus tehdä paljon virheitä, kunhan niiden jälkeen panee aivonsa
raksuttamaan ja kaivaa palautteista esiin syyt ja
seuraukset. Tutkiva asenne kestää ne 99 virhettä
ennen loisto-oivallusta.
Peruskurssin tehtävät ja oppimispsykologinen idealismi ovat totta kai hieman huvittava yhdistelmä. N euvo on kuitenkin yleisluontoinen, ja
sen verran hyvä, että uusien vuksien lisäksi annan
sen kertauksena myös itselleni – ja samalla tietysti
kelle tahansa halukkaalle.
Entä tämänkertainen Susj? Jos haluatte
tietää, mikä on savolaisten kansanedustajien suhde Savolaiseen Osakuntaan tai mikä lasten ja kansanedustajien mielestä on elämän tarkoitus, vilkaiskaa sivuille 5–9. Kesämuistoihin taas voi palata
perinteisessä Tervis-jutussa ( joka ei tosin ole täysin perinteinen). Vaalipäälliköt pyytävät lisäksi
muistuttamaan, etteivät yliopistolaiset unohtaisi
HYY-vaaleja. Älkää siis unohtako HYY-vaaleja.
Osakunnan kansainvälisten asioiden toimikunnan toiminta ei aina kosketa kaikkia, eivätkä
kaikki osakuntalaiset ole selvillä, mitä naapurimaidemme ystävyysosakunnissa tapahtuu. Silti kosketus säilyy, ja juuria ajassa taaksepäin riittää. Susj
sai postilaatikkoonsa tänä syksynä peräti kaksi
spontaania ystävyysosakuntalaista muistokirjoitusta, yhden lahden molemmilta puolilta. Poisnukkuneet Viron- ja Savon-ystävät ovat muistutus pitkään kestäneistä siteistä. Toisinaan myös virheistä
ja niiden korjaamisesta.
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Hyvvee kesänloppua, varokeehan niitten kynttilölöittenne kanssa,
toivoo

Heini
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Syksy

yliopistolaisen
Teksti: Jaana Auvinen

kevät

Syksy on ehdottomasti lempivuodenaikani. Ilma viilenee, mutta kauniina syyspäivänä aurinko lämmittää vielä mukavasti. Saan energiaa
uusista aluista, joita syksy tuo tullessaan: uusi lukuvuosi, uusi osakuntavuosi. Syksyllä kaikki tulevaisuudensuunnitelmani
tuntuvat
mahdollisilta. Se, että kuraattorin kalenteri on jo syyskuussa lähes täynnä, ei tunnu raskaalta vaan haastavalta
ja hauskalta.
Osakuntasyksyyn kuuluu tänä vuonna jälleen
HYY:n edustajistovaalit, joihin toivon kaikkien osakuntalaisten osallistuvan vähintäänkin äänestämällä! Ylioppilaskunnan edustajisto tekee tärkeitä opiskelijoihin ja osakuntalaisiin vaikuttavia päätöksiä. Vuosittaisen toiminta-avustuksen lisäksi osakunnan käyttämät tilat ovat ylioppilaskunnan järjestötiloja, joiden jako on jälleen uuden edustajiston asialistalla vuonna 2013. Tämän lisäksi ylioppilaskunta jakaa erilaisia avustuksia, joilla kustannetaan muun muassa osa Susj-lehden painatuksesta. Tänä vuonna me SavOlaiset olemme mukana Osakuntalaisessa vaalirenkaassa,
jonka yhtenä päätavoitteena on saada HYY:n edustajiston päätöksentekoon pitkäjänteisyyttä ja vakautta. Äänestämällä osakuntalaista ehdokasta olet mukana vaikuttamassa siihen,
että meidän osakuntalaisten ääni kuuluu jatkossakin ylioppilaskunnan päätöksenteossa ja
edellytykset osakuntien toiminnan jatkuvuudelle säilyvät hyvinä myös tulevaisuudessa.
Marraskuussa osakunta valitsee jälleen uusia virkailijoita. Itse olen ehtinyt toimia
lähestulkoon kymmenessä eri virassa osakuntaurani aikana, ja täytyy tässä vaiheessa myöntää, että vieläkin listalla olisi virkoja, jotka olisin halunnut tehdä, jos vain olisin ehtinyt. Haluaisin rohkaista kaikkia osakunnan jäseniä tutustumaan osakunnan virkailijalistaan ja hakemaan itseään kiinnostavaan virkaan. Lisätietoa viroista saa neuvostolta, viran nykyiseltä haltijalta ja minulta. Osakunnasta saa tehtyä omanlaisensa olemalla aktiivisesti mukana ja kehittämällä toimintaa itseään ja toivottavasti mahdollisimman montaa muutakin osakuntatoveriaan kiinnostavaksi.
Syksyllä vaalien ja virkailijavalintojen lomassa osakunta ehtii myös toivottaa uudet
vuksit osakuntaan tervetulleiksi vuksisitseillä, viettää iltaa Domus Gaudiumilla Karjalaisen
osakunnan vieraana Sarvijuhlassa ja jännittää, kenellä on seitsemän oikein tänä vuonna Talakkunalotossa. Vuoden lopussa osakuntalaiset istahtavat vielä pöytään joulupuuron ääreen. N äin syyskuussa tätä kirjoittaessani kaikki nämä tulevat tapahtumat tuntuvat vielä
kaukaisilta, mutta tiedän, että ihan huomaamattani ollaan jo marraskuun viimeisellä viikolla ja matkalla Malmille tirripaistin ja talakkunan ääreen. Ihanaa syksyä osakuntalaiset ja
nauttikaa pimenevistä illoista ja kirpeästä ilmasta!
Jaana
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Savolaisia

vastauksia

Teksti: Heini Arjava

Susj lähe t ti lo p p u kesäst ä k aikille Et elä- ja Po hjois-Savo n k ansan e d ust ajille jo uko n k ysy m y ksiä, joihin vast asiva t Kari Raja m ä ki (SDP), Ka tri Ko m i (kesk), Se pp o Kääriäin e n (kesk), M ark k u Rossi (kesk) ja M ark k u Eestilä (ko k).
Kyselyn e nsi m m äisessä osassa Savo-e d ust aja t vast asiva t Savo-aiheisiin
k ysy m y ksiin, ja yleislu o n t oise m pi t oin e n osa k äsit t eli yleisiä aiheit a (m u u n
m uassa Savoa). Ja k u n k ysele m ise n m a k u u n kerran päästiin, pää t e t tiin sa m alla
k u ulla n u ore m m an kin k ansan osan ään t ä. Kansan e d ust ajie n k anssa sa m oihin
k ysy m y ksiin vast asiva t siksi m yös pik k u-Sav O laise t, osa k u n t alaist e m m e la pse t. La psilt a (t ai k ansan e d ust ajilt a) ei tie t e n k ään k an na t a k ysyä t yh m iä – e m m e k ä niin t eh n ee t k ään.
M ole m pie n r yh m ie n vast au kse t oliva t jo k a t a pau ksessa loist avia.

OSA I:

Kansanedustajat Savo-tentissä
1. O le t ko k u ulu n u t Savolaisee n Osak u n t aan t ai m u u h u n o piskelijajärjest ö ö n? M ik ä o n niist ä hauskin m uist osi?
Kari Raja m ä ki: En ole ollut Savolaisessa Osakunnassa. Olen opiskellut Tampereen yliopistossa, jossa savolaisten ja pohjoiskarjalaisten
kanssa syntyi vapaamuotoista ”osakuntaa”.
Ka tri Ko m i: Olen kuulunut Savolaiseen Osakuntaan opiskellessani Helsingin yliopiston
Maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa. Olin ns. apuemäntä fuksivuonna, siitä
seurasi monia hauskoja hetkiä, tapasin mm.
nykyisen komissaari Olli Rehnin silloin ensimmäistä kertaa. Osakuntatiloissa järjestimme
myös monia muita pirskeitä tai jatkoja ainejärjestön tiimoilta.

M ark k u Rossi: Olen ollut 80-luvun alussa
Koululaisjärjestöjen ja keskiasteen opiskelijajärjestöjen keskusliiton pääsihteeri ja Koulusanomat-lehden päätoimittaja. Hauskin
kokemukseni oli, kun pääsin seurueeni kanssa Savolaisen Osakunnan bileisiin, koska
osasin lausua oikein savoksi Kaalikääryleen.

2. Kuin k a usein p u h u t savoa?
KR: ”Sudeettihämäläisten” poikana joskus
tarkoituksella, joskus vahingossa.
KK: Ainakin aina kun olen Savossa, vaikkei
Joroisissa kovin vahvasti viännetäkään.
Myös muualla, jos on paikalla muita savolaisia, kieli helposti kääntyy yleiskielestä savoksi.
SK: Usein, lähes aina.

Se p p o Kääriäin e n: Kuuluin osakuntaan. Yleinen yhdessä olo.
M ark k u Eestilä: En ole kuulunut. O piskelu
eläinlääketieteellisessä oli jollakin tavalla
" eristetty " yliopistomaailman riennoista.

M E: Aika vähän ja harvoin, koska en sitä
osaa, vaikka olen pesunkestävä.
M R: Puhun aina rahtusen savoa.
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3. Ku n t au u dist us lähest yy: k uin k a
m o n t a k u n t aa t oivoisit Savossa (Po hjois- ja Et elä-) olevan ja m iksi?
KR: Toivon aluekehitystä vahvistavaa ehjää
kuntarakennetta ja työssäkäyntialueita korostavia kuntarakenteita, jotka varmistavat
sosiaali- ja terveyspalvelut ilman pörssiyhtiöitä. Päätöksentekijöillä on oltava kasvot
ja aidosti päätösvaltaa myös kunnallisen demokratian kannalta.
KK: Kunnat saavat itsehallinnon myötä päättää itse tästä. Olen ikäni ollut joroislainen ja
mielelläni olisin jatkossakin. En ihannoi keskittämistä ja kuvittele sen hyötyjä suuremmiksi kuin ne ovat.
SK: Tapahtukoot ratkaisut vapaaehtoisuuden pohjalta - oli lukumäärä mikä tahansa.
M E: Pohjois-Savossa ehkä noin 8-10. En voi
ottaa näitä kahden, kolmen kunnan puheita
kovin vakavasti. Perusteena on se, että en
ole vielä tavannut toimivaa ja innostavaa etäjohtamista.
M R: Sopivasti - kuntien lukumäärää tärkeämpi on lähipalveluiden ja -demokratian
turvaaminen.

4. O n ko Savo n ko ulu t ust arjo n t a ja
se n laa t u (korkea ko ulu t) m ielest äsi
t yyd y t t ävä, vai m it e n sit ä voisi kehitt ää?
KR: Itä-Suomen yliopistolla on vahva asema, jonka keihäänkärkenä mm. Kuopion
biolääketiede. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kanssa on haettava vahvempaa Itä-Suomen
kehitystä tukevaa koulutuspalettia mukaan
luettuna energia-alan koulutus.
KK: Itä-Suomen mitassa katsottuna ok, Etelä-Savossa tietysti kärsitään aiemmista ratkaisuista. Nyt lähiajan pelkona lukioiden
lakkautusaalto hallituksen toimien siivittämänä.
SK: O n tyydyttävä. Koulutuksen tasa-arvo
on A ja O.
M E: Kyllä. Painopistettä joudutaan siirtämään sosiaali- ja terveyspuolen koulutukseen.
M R: Savon murteen voisi ottaa opetukseen. Hammaslääkärikoulutuksen uudelleen aloittaminen Kuopiossa oli todella
mahtava asia.

5. Keh u lyhyesti jo t ain m u u t a heim oa k uin savolaisia.
KR: Pohjalaiset uskoo itseänsä kehuessaan
myös itseensä. Kun valtakunnan marski, Viipurin silloinen herra Kaarle Knuutinpoika
Bonde hermostui hämäläisten ja savolaisten keskinäisestä riitelystä ja rajankäynnistä,
selvittämään piti nimetä neljä pohjalaista
ennen kuin vuoden 1446 Hattulan käräjillä
ruvettiin saamaan jotain selkoa rajoista. Ehkä Itä-Suomen rajanylityksiin pitäisi kutsua
uudelleen pohjalaista apua.
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KK: Koska Rautu oli isovanhempieni asuin-

paikka ennen evakkomatkalle lähtöä, kehun
tietysti karjalaisia. Kun luovutetusta Karjalasta lähtöisin olevia immeisiä tapaa, on kuin
tuttuja tai sukulaisisa hetimiten oltaisiin.
SK: Eteläpohjalaiset ovat suorapuheisia ja aitoja.
M E: Pohjalaiset tekee.
M R: Pohjalaiset ja savolaiset ovat kovia kehumaan itseään – tosin pohjalaiset ovat tosissaan!

OSA II:

Kansanedustajat ja osakuntalaisten lapset elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta
6. M it ä savolaisu us m erkitsee?
Kari: Pahimmillaan se merkitsee: ”kaks syytä
olla tekemättä mittään: 1) oot yrittännä ennenkin, 2) et oo ennenkään yrittännä sitä ".
Uskon että oikeassa asennossa Savolaisuus
merkitsee ”anna kaikkes, vua elä periksi” ja ”
joka ihteensä luottaa, se kykysä tuploo”.
Ka tri: Tiettyä otetta elämään, joskus asenne
voi toki olla hieman kahtelevakin...
Se p p o: Juohevaa elämänasennetta.
M ark k u E.: Huumoria ja ystävällisyyttä.
M ark k u R.: Savolaisuus on täyttä elämää. Savolainen on myös todellinen diplomaatti – ei
sano koskaan jyrkästi kyllä tai ei.
Kaisu (6-v.): Unimusiikki (Isän kommentti: Mitä? Ai, CD-levyä pitäisi saada kaapista. Siis ei
liittynytkään mitenkään kyselyyn.)

A in o (12 v): Sitä, että on itäsuomalainen ihminen, että asuu täällä Itä-Suomessa päin.

7. M it ä t eit vii m e ksi Savossa k äyd essäsi?
Kari: Kesää vietämme Rautalammilla ja viimeksi täällä Savossa kävin Paasselällä uistelemassa. Keskellä Savoa Puurtilassa asutaan.
Ka tri: Asun Joroisissa, joten en käy täällä
vaan käyn töissä Helsingissä.
Se p p o: Hakkasin polttopuita.
M ark k u E.: Kalastin.
M ark k u R.: Valmistauduin muikun perkaukseen Kalaryssäyksessä.
Sel m a: Missä Savossa?
Kaisu: Savonlinna. (Selitettiin, että mummolat sijaitsevat Savossa, joka on osa Suomea.)
Sel m a: Oltiin... ihan sama. (Mummoloissa Vesannolla ja Savonlinnassa.)

Sel m a (8-v.): En tiedä. Mulle on ihan sama.
(Isän kommentti: Vastaa siis paljasjalkainen
helsinkiläinen.)
O n ni (8 v): Sitä että puhhuu savvoo.
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8. M ik ä o n le m pikirjasi?
Kari: Mika Waltari, Sinuhe egyptiläinen.
Ka tri: Richard Bachin kirjat.
Se p p o: Tuntematon sotilas.
M ark k u E.: Ei ole.
M ark k u R.: Lempikirjani on Ristiretki Savoon -teos (esittelee upeasti kaikki Savon
kirkot kuvin ja sanoin).
Sel m a: Alivaltiosihteeri, tällä hetkellä. (Edes
jotakin, joka on "isän perintöä ". Tällä viikolla
iltasatuna muun muassa Vaahteramäen eemaili.)
Kaisu: Kolme iloista rosvoa. (Luettu viime
vuonna kolmasti iltasatuna, kun oltiin nähty
HKT:n esitys. Isästäkin hauska, etenkin luku,
jossa kidnapattu Sohvi-täti laittaa rosvot
ojennukseen.)
O n ni: Tatun ja Patun Avaruusseikkailu.
A in o: Me rosvolat.

9. Se urasit ko elo k u ussa oly m pialaisia? M ik ä laji niissä kiin n osti e nit e n?
Kari: Kyllä, Savon kannalta kiinnosti keihäänheitto, Pielavedeltä Suomen pelastusta.
Ka tri: Enemmän kuin koskaan ennen. Löysin monia lajeja joiden olemassaolostakaan
en ollut koskaan kuullut. Ratsastusta tietysti
seurasin lajin harrastajana eniten.
Se p p o: Seurasin tiiviisti. Miesten keihäänheitto.
M ark k u E.: Pikamatkat.
M ark k u R.: Luonnollisesti parasta oli Lontoossa Antti Ruuskanen Pielavedeltä.
Sel m a: Jotain katoin, ehkä se trampoliinivoimistelu.
O n ni: Enpä juuri. Sähly.
A in o: Jonkin verran. Ehkä permanto tai uimahypyt.
Kaisu: Katsoin, katsoin. (Ehdittiin jo seuraavaan kysymykseen, kun tuli huuto, että haluaa vastata tähän kysymykseen. Käsien heiluttelua. S ja minä arvailimme pitkään: Pallon heittoa? Tennistä?) Lentopallo. (Tämä oli
siis pantomiimitehtävä).
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10. M iksi halua t / halusit iso na?
Kari: Ei kerennyt toivomaan kun ylioppilasfreskossa oli kädessä Suomen lippu ja puhekuplassa ’elämäni politiikalle’.

loppuklausuuliin: Raha on elämistä; rahalla
eletään.)
A in o: Se, että ollaan toisille ystävällisiä ja
onnellisia, opitaan asioita, voidaan hyvin ja
ollaan terveitä.

Ka tri: Isäntä.
O n ni: Viihdyttää Jumalaa.
Se p p o: Urheilija.
M ark k u E.: Ei ollut.
M ark k u R.: Lapsena haaveilin eläinlääkärin
ammatista.
("Isä on diplomi-insinööri ja äiti on diplomi-insinööri. Mikä sinusta tulee aikuisena?")
Sel m a: Laulaja.
(Johdattelu ei onnistunut.)
O n ni: O pettajaksi.
A in o: Ehkä opettajaksi tai lentoemännäksi.

+ Lisä k ysy m ys ju niori-Sav O laisille:
M it ä osa k u n t aan k u ulu m in e n m erkitsee / m it ä m ie tit k u n isäsi / äitisi osallist u u Sav O:n o hjel m aan?
Sel m a: En mitään. (Kärsivällisyys loppu. Emme ole tainneet puhua tarpeeksi paljon osakunnasta.)
O n ni: Mietin mitenkä ne siellä viihtyy. (Vastattiin SOLlin vuosijuhlan perusteella.)
A in o: Hienoa, että isi olet kuulunut siihen ja
että pääsette sinne oikein juhliin!

11. M ik ä o n m ielest äsi elä m än t arkoit us?
Kari: Elää niin, että voi mennä rauhassa peilin ja luojansa eteen.
Ka tri: O nnellisuus ei ole tila, se on elämäntapa.
Se p p o: Sopusointu omantuntonsa kanssa.
M ark k u E.: Rauhan säilyttäminen ja turvallisuuden tunteen levittäminen.
M ark k u R.: Elämän tarkoitus on elämä itse.
Sel m a: Elää. (Ytimekästä. Sitten joku hyvä
lause, joka jäi taltioimatta ja josta päästiin
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Syyskatsaus
Kesä on kääntymässä syksyksi, mutta muistellaanpa ensin senioriyhdistyksen kesän tapahtumia.
- Kesäkuussa risteiltiin Helsingin Itäsaaristossa.
- Tervis seilattiin s/s Mikolla 19.-22.7. reitillä Kerimäki-Puumala-Sulkava-Savonlinna.
Mukana oli paljon senioreita sekä senioriedustusta myös Virosta ja Ruotsista. Niin
sanottu amiraaliklubi oli tänä vuonna julkinen, ja Terviksellä mukana olleet amiraalit
kertoivat omien amiraali- ja toimikuntavuosiensa kommelluksista. Mikon kannella myös
muisteltiin viime kesänä menehtynyttä, 50 Tervistä seilannutta Erkki "Eki" Hämäläistä.
- Elokuussa järjestettiin vierailu Suomenlinnan kesäteatteriin, jossa esitettiin Peter
Pan -näytelmä.
- Tämän Sujen ilmestyessä senioriyhdistys on ehtinyt myös tehdä syysretken Hämeenlinnaan.
- Kesän aikana yhdistyksen hallitus ja virkailijat tekivät pintaremonttia Helmilän
pieneen huoneeseen.
Sitten syksyn tapahtumiin:
- 28.9. viskinmaistelua Eteläsuomalaisen osakunnan tiloissa Uudella ylioppilastalolla
yhdessä ESO n senioriyhdistyksen kanssa. Vetäjänä toimi yhdistyksemme jäsen Kalevi
Keinänen.
- 10.10. klo 18 perinteinen syyskeilaus Ruusulan keilahallissa.
- Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää alumnijuhlan perjantaina 26.10. klo 18, ja
senioriyhdistyksemme järjestää juhlan etkot klo 17 Helmilässä.
- 6.11. vierailu Helmilän talon tähtitorniin.
- 24.11. Talakkunaetkot.
- Annan päivä osuu tänä vuonna sunnuntaille, joten yhdistyksen perinteinen pikkujoulu
järjestetään maanantaina 10.12. klo 18 alkaen Helmilässä.
Tarkemmat tiedot tapahtumiin ilmoittautumisesta lähetetään
savo-seniorit-sähköpostilistalle ja päivitetään osakunnan nettisivujen Sennut-osioon.
Hyvää syksyä toivottaen,
seniorisihteeri Ville-Pekka

Varkaus

Teksti: Jasmin Latva-Koivisto

Allekirjoittaneen kotikaupungin Varkauden vaakunassa komeilee kultainen koukistunut käsivarsi, joka puristaa nyrkissään kultaista ankkuria. Vaakunan teema viittaa Varkauden teollisuuteen ja sisävesisatamaan. Sen on suunnitellut Olof Eriksson.
Pohjois-Savossa sijaitsevassa Varkaudessa (alkuperäiseltä kirjoitusasultaan Warkaus) asuu reilut 22000 ihmistä. Pinta-alaa kaupungilla on 524,5 km⇢. N aapureita ovat Joroinen, Heinävesi, Leppävirta, Enonkoski, Rantasalmi ja Savonlinna.
Varkaus on ollut tärkeä teollisuuskaupunki teollisuuslaitostensa ja laivanrakennustoimintansa ansiosta. Merkittävä osa Varkautta ovat Stora Enson (ennen Ahlströmin) tehtaat, joiden rakennuksia ovat suunnitelleet muiden muassa Walter ja Ivar Thomé, Karl Lindahl ja Alvar Aalto. 1910-luvulla kaupunkisuunnittelu keskittyi Varkaudessa täysin tehtaan
ympärille, ja alueelle rakennetut asunnot oli suunniteltu tehtaan työntekijöille ja johdolle.
Tehdasrakennusten lisäksi Taipaleen kanava on yksi Varkauden historiallisista kohteista. Kanava-alueella sijaitsevat Suomen ensimmäinen sulkukanava, joka on jo poistettu käytöstä,
sekä edelleen käytössä oleva kanava ja kanavamuseo. Toinen museonähtävyys on mekaanisen musiikin ”museo”, jossa on esillä noin neljäsataa instrumenttia. Ehkäpä tärkein Varkauden vierailukohteista on funkistyylinen, pelkistetty kirkko, jonka alttarifresko on Pohjoismaiden suurin.
Varkaudessa järjestettävistä tapahtumista tunnetuin on varmasti kesäinen VekaraVarkaus-viikko, jolloin ympäri kaupunkia järjestetään lapsille monenlaista ohjelmaa.
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Varpaisjärvi
Varpaisjärvi oli aiemmin itsenäinen kunta, mutta liittyi Lapinlahteen vuonna 2011. Vaakunan suunnitteli Gustaf von N umers. Kuntaliitoksesta johtuen on vaakuna nykyisin enää
epävirallinen kotiseutuvaakuna. Vaakunaselitys kuuluu: ”kilpi halkoinen ja havukorokatkoinen, kulta-musta”.
Kun Varpaisjärvi viime vuonna lakkautettiin, asukkaita oli noin 2900 ja pinta-alaa
533,2 km2. Varpaisjärvi oli itsenäisenä kuntana sata vuotta, mitä ennen se oli osa Nilsiää.
Yksi Varpaisjärven nähtävyyksistä on Josef Stenbäckin suunnittelemakivinen Pyhän Mikaelin kirkko. Rakennus valmistui vuonna 1904 ja sisältää 700 istumapaikkaa. Muita Varpaisjärven nähtävyyksiä ovat kotiseutumuseo ja muinaiset asuinpaikat. Kesäisin järjestetään jokavuotiset maalaismarkkinat, jolloin Varpaisjärvellä on esiintyjiä, esittelyjä, torikauppiaita ja kilpailuja.

Tervahöyryn
kannelta

Teksti ja kuva:
Juha Karvonen

Seniori h a va innoi kriittisin sil m in i k i a i k a ist a ter va höyr yperinnett ä .
Savolaisen osakunnan 59. tervahöyryristeilyllä päästeltiin paineita laivan onkapannusta ja
omasta päästä. Osakunnan omistuksessa jonkin aikaa ollut yli 100-vuotias tervahöyry Mikko,
joka on rakennettu samana vuonna kuin osakunta perustettiin, tarjosi siihen ainutlaatuiset
puitteet. Kun tervahöyryn pilli vihelsi Savonlinnan satamassa, ainakin jotkut Tervis-konkarit
arvasivat, että nyt ei olla menossa raittiusseuran kesäretkelle Ranisen virvoitusjuomatehtaalle.
Joukkohenki oli moitteeton. Kaikilla oli hauskaa, mitä lisäsi se, että jokainen piti
hauskaa omalla tavallaan omassa porukassaan. Fuksikastetta odottavat yrittivät olla
hampaat kalisten hilpeitä omassa joukossaan ennen hauen hampaisiin joutumista,
pitemmälle opiskelleet pysyivät tiiviisti omissa ryhmissään, ja tutkintonsa suorittaneet
kehuivat tai haukuskelivat toisilleen omia työpaikkojaan, jos sellainen oli. Erityisesti pääsy
ulkomaille pätkätöihin näytti olevan kaikkien mielestä kova juttu.
Retki oli kansainvälinen, kuinkas muuten. Eestiläiset katselivat naama
peruslukemilla ja hiljaisina omassa ryhmässään isäntien touhuja. Tämä tiimi muistutti elävästi
suomalaismeppejä EU:n parlamentissa. Vakio-osanottajiin kuuluvan ruotsalaispariskunnan
rouva virkkasi laivamatkan aikana vähäpuheisena kaksi villapaitaa, koska puolison kanssa
saattoi keskustella kotonakin ruotsiksi ja tervahöyryn täkillä sai virkata lapsilta rauhassa.
Myös kahdella ikiseniorilla eli kampuroilla oli keskenään niin hulvattoman hauskaa, että
tekarit olivat välillä tippua Saimaaseen.
Hentoinen arpajaiskeiju liihotteli ruumasta joka päivä lahjoineen tervahöyryn
kannelle hauskuttamaan ja herättelemään väsähtäneitä. Tämän puoliksi pohjalaisen ja
puoliksi savolaisen taruolennon suoritukset ovat olleet aina fysiologisesti, psykologisesti,
teknisesti ja verbaalisesti ilmiömäisiä. Keiju pystyy antamaan arpajaisvoittojen lisäksi myös
sielunsa ja ruumiinsa eli kaikkensa. En voi muuta kuin tunnustautua keijun elinkautiseksi
ihailijaksi. Hän ei näytä perineen savolaisen vanhempansa puolelta alleelia tuppisuugeeniä.
Kampuroilla oli erityishauskaa silloin, kun rastapää työnjohtaja komensi nämä
muinaismuistot seuraavana aamuna kello seitsemäksi kahvinkeittoon ja aamiaisen laittoon
aamukankkusensa kanssa painivalle nuorisolle tai kuljetusvastaava pyyteli kantamaan
tavaroita Helsingin linja-autosta laivaan ja laivasta pois. Selväähän se on, että yhteisön kaikki
jäsenet ovat vuorollaan työvelvollisia. Kaikilla yhteisöön kuuluvilla ei kuitenkaan ole
nitropurkkia taskussa eikä polvessa askelta lyhentävää tekoniveltä. Niiden kanssa ei
banaaneja laivaan lastata.
Yksi ikiseniori nousi laivaan vasta Sulkavalta pitämään tietokilpailua. Pään
vaivaaminen oli tervetullutta vaihtelua siideröintiin ja skumppailuun ja soi myös
ylikierroksilla käyneille maksoille tervetulleen lepotauon. Kysymykset olivat helppoja, mutta
vastaukset vaikeita. Kysymykseen, kuinka paljon itikoita (iniseviä eikä ammuvia) tapetaan Itä-
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Savosssa tänä kesänä, kukaan ei tiennyt oikeaa vastausta. Tietokilpailun pitäjä itsekään ei
tiennyt oikeaa vastausta kaikkiin kysymyksiinsä, ja vastausten tuomiot muistuttivat entisten
sosialistimaiden kansantuomioistuinten päätöksiä.
Tervahöyryretket ovat aina olleet hauskoja vaikka hampaat irvessä, ja ensi kesän
jälkeen niitä on kestetty 60 vuotta. Koska uusia teemoja kaivattiin, rohkenenkin ehdottaa,
että tulevan juhla-Terviksen teemaksi otettaisiin työläisten Tervis ja työväen laulut 1960- ja
1970-lukujen vasemmistolaista vallankumousta vaatineiden opiskelijoiden muistoksi.
Heitäkin oli osakunnassa muuttamassa sitä demokraattisemmaksi. N euvostoliiton
hajoamisen jälkeen he hävisivät jonnekin, mutta työläisten Terviksestä kuullessaan toverit
saattaisivat nousta joukkohaudoistaan barrikadien hävittyä tervahöyryn kannelle.

Juha ”Tuupovaaran tuijottaja” Karvonen

Tervis-keiju
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Nuorsenioritoimintaa

Teksti: Marja Halonen

Syksy saapuu, ja vuksitoimikunnan toiminta käynnistyy toden teolla.
O n vuksivastaanottoja, osakunnan ständejä kampuksilla, vukseille
suunnattuja ekskursioita ja vuksiopusta. Toimintaa on paljon ja monenlaista, jotta uudet osakunnan jäsenet pääsevät osakunnan touhuihin mukaan. Tervetuloa osakunnan toimintaan myös minunkin puolestani, jos vuksina lueskelet tätä senioripalstaa!
Yliopistosta valmistuminen ei ajoitu kaikilla yhteen ja samaan
kuukauteen vuodessa, joten senioriyhdistyskään ei ole harrastanut
vuksivastaanottoja tai uusien iltoja. Pitäisikö sellaisia järjestää tulevaisuudessa? O nko senioreihin helppo tulla mukaan valmistumisen jälkeen?
O pintojen loppuminen ja työelämän aloittaminen on kiireistä aikaa. Alkuun on monella edessä työnhaku. Enää ei kelpaakaan mikä tahansa kesätyöpaikka vaan tarkoitus on
saada koulutusta vastaavaa työtä omalta alalta. Kuten moni tulee huomaamaan, se ei aina
ole kovin helppoa. Samaan aikaan alkaa asunnon etsintä niillä, jotka ovat asustelleet opiskelijoille tarkoitetuissa asunnoissa, ja osalla ajankohtaiseksi tulevat myös ajatukset perheen perustamisesta.
Osakuntaan tutustuminen tehdään yliopiston uusille opiskelijoille helpoksi. O piskelupaikan hyväksymiskirjeen mukana on tietoa myös osakunnasta. Kampusalueella törmää
osakunnan ilmoitustauluun ja ehkä jopa ständiin. O piskelijan tarvitsee vain löytää tiensä Vinnille. Osakunnan asunnoissa asuvia osakunnalle houkuttelevat vuksitoimikunnan lisäksi myös
naapurit.
Taitekohta osakunnan jäsenyyden ja senioriyhdistyksen jäsenyyden välillä ei ole niin
selkeä. Liityin itse senioreihin vuonna 2005, kun sain tutkinnon farmasiasta valmiiksi. Jatkoin
kuitenkin opintoja luonnontieteiden parissa ja touhusin osakunnassa melko aktiivisesti. Senioriyhdistyksenkin tapahtumat tulivat pikkuhiljaa tutuiksi. Vasta viime vuodenvaihteessa palautin osakunnan avaimen ja siirryin senioreiden toimihenkilöksi.
Seniorithan ovat koko ajan osakunnassa läsnä markkinoimassa toimintaansa osakunnan jäsenille. Toivottavasti osakunnassa ei ole sellaisia jäseniä, joille me olemme täysin
vieras käsite. O n vaikeaa yrittää kertoa sennujen toiminnasta mahdollisimman monelle ja samalla olla tuputtamatta asiaa liikaa.
Tuore ylioppilas ei vielä valmistumistaan niin mietiskele, toivottavasti se kuitenkin
on jokaisen tavoite. Ajatus työelämästä tuntuu kovin etäiseltä ensimmäisenä opiskeluvuotena. Yhtä lailla ajatus senioriyhdistyksen jäsenyydestä tai aktiivisuudesta siinä ei ole vielä ajankohtainen.
O malla kohdallani senioritoiminta jatkaa sopivalla sykkeellä osakuntatoiminnan riemua. Viikoittainen ohjelmatarjonta olisi ainakin itselleni liikaa, mutta kerran kuukaudessa tai
muutaman kerran vuodessa on mukava kokoontua osakuntahenkisten ystävien ja kavereiden
kanssa yhteisiin tapahtumiin, oli kyseessä sitten kesäteatteri, keilaus tai Annan päivän juhla.
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Siispä kaikki muutkin nuorsennut tervetuloa mukaan meidän senioreiden kirjavaan joukkoon!
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Virolais-suomalaisia
muistoja:

Antero Nederströmille
Rakkaat savolaiset,
Kohta on kulunut neljä vuotta siitä kun Antero N ederström poistui keskuudestamme. Hautajaisia seuraavassa muistotilaisuudessa pidettiin puheita. Puheet olivat suomeksi, enkä
tiennyt mitä jo oli kerrottu ja mitä jätetty kertomatta. Sen takia hyvästijättöni jäi lausumatta.
Virolais-savolaisella historialla on pitkät juuret: jo vuosikymmeniä sitten Anteron
kotona selatessani valokuva-albumeita kävi ilmi, että Anteron isä oli tehnyt polkupyöräretken Viroon kaksikymmentäluvulla.
Savolaisen Osakunnan ja Korporaatio Fraternitas Estican ystävyyssopimus vuodesta 1930 katkesi käytännössä toiseen maailmansotaan ja Viron miehitykseen. Vuonna 1955
Savolainen Osakunta elvytti jälleen ystävyyssopimuksen, tällä kertaa Fraternitas Estican
Ruotsin osaston kanssa. Rakennettiin kontakteja, käytiin kylässä vierailemassa toistemme
luona. Saunottiin, käytiin tervahöyryretkillä. M onet Ruotsissa toimivat virolaiset opiskelijajärjestöt elvyttivät yhteydet suomalaisiin osakuntiin. N euvostoliiton painostuksesta Urho
Kekkonen joutui vuonna 1970 antamaan käskyn Suomen opiskelijajärjestöille katkaisemaan yhteydet pakolaisvirolaisiin järjestöihin. Antero N ederström, joka toimi siihen aikaan
Savolaisen Osakunnan kuraattorina, ilmoitti lehdistölle että Savolainen Osakunta on pohtinut kysymystä ja päättänyt että ei-poliittisia yhteyksiä ei tulla katkaisemaan poliittisista
syistä. Toiset suomalaiset osakunnat ja järjestöt katkaisivat nämä yhteydet virolaisiin pakolaisjärjestöihin, ainakin muodollisesti.
Antero otettiin Fraternitas Estican täysimääräiseksi jäseneksi vuonna 1977. Kun
Fraternitas Estica aloitti uudelleen toimintansa Virossa vuonna 1989, Antero osallistui toimintaan myös siellä. Hän sai paljon virolaisia ystäviä. Yhtäkkiä huomasimme, että yhteinen
puhekielemme ei ollut enää ruotsi, vaan viro!
Korporaatio Fraternitas Estica niin Virossa kuin Ruotsissa muistaa omaa hyvin aktiivista vilistlast ja Savolaisen Osakunnan kunniajäsentä. Minä muistan omaa ystävääni. O n
parempi, että nämä myöhästyneet muistosanat tulevat lausuttua tänään, kuin että niitä ei
lausuttaisi ollenkaan.
O nko se yhdeksänkymmentä vuotta sitten tehty polkupyöräretki Virossa itse asiassa syy siihen, että ystävyys kahden veljeskansan välillä syventyi?
Enn Anderson
Frater Esticus Ruotsissa
Coetus 1952
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Indlan äitihahmo on poissa
Virolais-savolaista ystävyyttä 1930-luvulla ja uudelleen 1980-luvun lopulta alkaen rakentanut
Valve Hääl nukkui pois 94-vuotispäivänään 8. elokuuta 2012. Hääl oli Korporatsioon Indlan
kunniajäsen (auvilistlane).
Valve Häälin elämässä näkyy Viron lähihistorian koko kaari. Hän syntyi Antslassa
Etelä-Virossa elokuussa 1918 Viron vapaussodan aikana. Hääl aloitti farmasianopinnot Tarton yliopistossa syksyllä 1938 ja liittyi Korp! Indlan jäseneksi. Loppututkinnon hän suoritti
Saksan miehitysvuosina.
N euvostovallan palauttamisen jälkeen Valve joutui kokemaan reaalisosialismin karun todellisuuden monin tavoin. Saksalaismiehityksen vuosina suoritetut todistukset mitätöitiin 1940-luvulla. Hääl ei hyväksynyt tätä ja sai Tarton yliopiston muuttamaan päätöstään.
Häälin äiti karkotettiin Siperiaan, josta hän palasi luvatta Viroon 1950-luvulla. Tytär
onnistui lopulta taistelemaan äidilleen oikeuden jäädä asumaan kotimaahansa.
Elämäntyönsä Hääl teki apteekkialalla, ja hänestä tuli neuvostovallan liennyttyä Tõnismäen apteekin apteekkari. Sittemmin hän työskenteli alalla eri tehtävissä 75-vuotiaaksi
saakka.
Hääl piti muutamien muiden indlalaisten kanssa yllä korporaationsa perinteitä miehitysvallan vuosina. Hän oli heti valmis tarjoamaan apuaan ja asiantuntemustaan, kun nuoret
tarttolaisopiskelijat herättivät Indlan toiminnan uudelleen henkiin Virossa. Korp! Indlalle Häälin välittämä perimätieto oli korvaamattoman arvokasta toiminnan alkuvaiheissa. Hän osasi
myös suhteuttaa perinteen muuttuvaan maailmaan.
Indlan ja SavO:n suhteiden alkuvaiheissa Hääl helpotti yhteisen pohjan löytämistä
ja auttoi kulttuurieroista johtuneiden väärinymmärrysten ratkaisemisessa. Useat Virossa vierailleet savolaisryhmät saivat nauttia Tallinnan Kaupmehe-kadulla Valve-tädin runsaskätisestä vieraanvaraisuudesta. Vähistä varoistaan hän loihti pöydän koreaksi Indlan jäsenten sekä
ystäviensä avustuksella. Kahvin ja leivonnaisten ääressä kuulimme kiinnostavia kertomuksia
Häälin kokemuksista virolais-savolaisen ystävyyden alkutaipaleelta 1930-luvulta. Useat savolaiset saivat myös yöpyä Häälin luona.
Valve Häälin elämänhalua ei vienyt edes heikentynyt liikuntakyky, joka koheni merkittävästi lonkkaleikkauksen jälkeen. Hän sanoi tärkeintä olevan, että pää toimii.
Osallistuin Tapani Laitisen kanssa Valve Häälin hautajaisiin 11. elokuuta. Tallinnan
Jaanin kirkkoon, Rahumäen hautausmaalle ja Estonian talvipuutarhaan muistotilaisuuteen
kokoontunut runsaslukuinen saattoväki osoitti, että hän oli koskettanut monia ihmisiä.
Valve Hääl oli yhtä aikaa määrätietoinen ja sydämellinen ihminen, joka vanhuutensa
vuosina oli kiinnostunut nuorempien ihmisten kuulumisista. Ehkä suurin ilon aihe hänelle oli
nähdä rakkaan Indlan toiminnan menestyksekäs alku uudelleen itsenäistyneessä Virossa.
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Jouko Kokkonen
Korp! Indlan kavaljeeri
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Vaaleista
Teksti: Antti Kekäläinen ja Seila Pihanurmi

X: O n se kivaa, kun ne taas näkyy katukuvassa. Viime syksynäkin olivat kovasti esillä kampuksilla.
Y: Menee ihan pää sekaisin, kun niistä niin
paljon puhutaan!
X: O nhan ne olleet tapetilla ja julisteissa jo
sieltä viiskyt-kuuskyt-luvulta lähtien, Marilynin ajoista...
Y: Niin, ei kai ne aatteet paljon ole siitä
muuttuneet.
X: Mutta vaatteet on! Ja asiakin tuodaan selkeämmin esille.
Y: Se on kyllä totta. Parempi se onkin olla
kätkemättä kynttilää vakan alle.
X: Pitäis ottaa esimerkkiä länsinaapurista.
Siellä on tosiaankin kaikki paljon avoimempaa ja sallivampaa!

Y: N o mutta, jos rahalla saa asiat hoitoon,
eikä mene terveys niin monikin on valmis
ryhtymään hommiin.
X: Pidemmän päälle ois kuitenkin hauska
löytää sellainen kestävämpi ratkaisu.
Y: Olis kiva saada vastinetta lupauksille eikä
aina kärsiä kestävyysvajeesta.
X: Vaaleilla tahtoo tosin olla sellainen tapa,
että ensin lupaillaan ja sitten petetään.
Y: Siinä joutuu perusjamppa helposti hyväksikäytetyksi.
X: Niinpä. Kattoo nyt sitä Arto Länsmaniakin!

Y: Ja voi sitä kahdenvälisen kehitysavun määrää!

Y: ?

X: Sanos muuta. Kateeks käy. Oispa meidänkin vaaleista siihen.

Antti ja Seila kertovat sinulle mielellään lisää vaaleista!

Y: Täällä ollaan kovin sitoutuneita eikä noin
vaan hypätä vieraaseen leiriin.

HYY:n edustajistovaalien ennakkoäänestys
31.10-1.11. ja varsinaiset äänestyspäivät 6.7.11.

X: Totta! Ei oo paljon mun leiriin hypitty viime aikoina. Katotaan saako sitä tulevaisuudessa enää yhtä paljon irti vaaleista kuin Kanervan Ike vielä yli kuuskymppisenäkin.
Y: Pitää vaan jaksaa yrittää. Mikään ei tule ilmaiseksi, eikä ikinä tiedä, mitä saa vastineeksi.
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X: Ei tosiaankaan. Ja yllätyksiäkin saattaa
paljastua vasta myöhemmin ja ne voi tulla
kalliiksi.

Osakuntalainen!
Käytä äänioikeuttasi!
19

Savolaeset
67

Margareeta
Häkkinen
Ressu - Sitä kissa äänestäisi!

70

Antti
Kekäläinen

Riina
Puttonen

78

63

Saara
Argillander

Anniina
Leskelä

Riikka
Ruuth

71

79

Heini
Arjava

64

Ville "Ville"
Meriläinen

Riku
Salpakari

72

80

ehokkaat:
Tatu
Giordani

65

Anna-Mari
Oittinen

74

Tykki
Haka

66

Ulrika
Nyfors

73

Silja
Ojanen

75

68

Suvi
Jentze-Korpi

Seila
Pihanurmi

Miikka
Timonen

76
81

69

Veera
Kangassalo

77

Suvi
Portin
Äänestä Suvia - saat
kahvia, pullaa ja
huvia!

Savon viäntämee

–murremestarin älymassiinasta

Teksti: Jari Känninen

– k u eehän t ässä e n n ee m illään k ynän nysällä ju t t u va viän n e t ä…
Se on tämän jutun viäntäminen tupanna vuan aena jiämään syssymmälle – vuan tässä tuas
jatkoo sarjalle Osuuskunnan siännöt tutuks – tae aenae savoks.

Yllein e k ää t öso hje ja elä m än t arko t us eli Ossu usk u n nan siän n ö t – osa k a ks:
III – Jäsenistö eli ken kuuluu ja joku toenen ee – vae miten se nyt oljkaan!
Osuuskunnassa on kahenlaesta väkkee, varsnaesia ja ulokopuolisia – ja tässä ee tokj tarkoteta niitä Vinnillä sillon tällön eli lähes päevittäin pyöriviä VarSOja, vae mittee ne nyt olj.
Vuan ee ne tokj ulukopuolisetkaa oo hommista pihalla, se vuan johtuu siitä että varsnaenen jäsenistö opiskelloo Piäkaapunnin yljopistolla ja ne muut sitten on sitten kirjoilla muissa korkeemmissa opinahjoloessa.
Kaekilla jäsenillä on samanlaene huuto- ja piällysmiesoekeus eli eipä tule murinata tästäkkään pykälästä. Ja tokj, olhan niissä jäsenissä se ero jotta yljopiston opiskelijat
(varsnaeset jäsenet) kirjottelloo Issoon Ossuuskunnan Mustakantiseen Perheruamattuun
kaek maholliset tiijot äetin tyttönimestä lähtiin. Ku tuassiissa ne ulukojäsenet vuan kirjuttaa
rekisterriin: nimi, koolu, kotjpaekka ja osote.
Rahankerrääs on tietysti jäsenyyvven etellytys – eli muista tokj maksoo vuosittaen. Eehän se oo ku ege per kuukaasj vuosjmaksuna. Se on tärkee toemitus tuo maksu –
jos et maksa nii oot ossuuskunnasta karannu eikä sillon oo oekeutta kokkoosissa leukaperiää viännellä. Mutta ku oot viimesen opintovuotesj maksanna, nii suat huastella turpavärkin
kippeeks kokkooksissa iänkaekkisesti ja suatat jopa olla kelepuutettu joehhii tosj-piällysmiespestiinnii.
Ja jäsen suap olla vuan yhessä ossuuskunnassa kerrallaan. Usseemman yrittänneitä on sillon tällön ollunna, vuan ahneellaha on se tunnetulaenen loppu. (O on sitä tokj minnäe ollu jäsenenä uusseemmassae savolaesessa ossuuskunnassa, vuan iha olj erj aekona ja
erj muakunnissa.) Ja siäntöjä on syytä muistoo nouvattoo, tahi osuuskunnasta voep lentee
kirjaemellisesti pihalle.
Jos oot ossuuskunnassa jottae pestiä hoejellunna, nii oot oekeuttu pyynnöstä suamaan maene-taekkas erotojistuksen. Se on hyvä nuipäen että mainetojistus eekä kunnia –
kääp vielä niinku Kännisen poejalle Murremestaruusj kisoissa että kunnia mänj mutta maene kasvaa…
Innokasta opiskelu- ja sittäe innokkaampoo Osuuskuntasyssyä toevottelloo
Jartsa, Murremestarj 2012
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Osakuntauutiset
M e n ny t t ä:
-Vuksisuunnistuksen käännösrastilta poimittua
( joukkue: Vihreä härkä):
Sillo yks sormi pitemp ku toiset.
Ehä kahta hyvvee voe tehhä,
luvata ja täyttee.

Suomi: Asia on itsestäänselvä!
Ruotsi: Ditt middagsvin.
Viro: Sil' ol yks pitk.

Suomi: Keskity!
Ruotsi: Dagenefter är dom sjuka.
Viro: Tule istu kõrval!

Lisä ksi m u u n m uassa:
- Toimiston remontti molempien osakuntien kannalta käyttäjäystävällisemmäksi 23.8.
- Itäsuomalaiset kesäjuhlat 25.8.

Se on luonnolline asia ku köyhä
kuolema.
Suomi: Maailmassa kaikilla on oma
paikkansa.
Ruotsi: Solen går upp och ner,
DUDAA, DUDAA.
Viro: Köyhä kvol' aina vaan.

- Marttakerhoilua 17.9., Väljajan osakuntailta 24.9. ja Lyseokerhon uskollisesti jatkamat Speden Spelit 15.10.

Tulevaa:
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- SOLlin konsertit Turussa ja Helsingissä 26.-27.10.
- Suurin osa osakunnan viroista menee vaihtoon yleiskokouksessa 5.11. Vuosijuhlamestariksi on jo valittu Suvi Jentze-Korpi.
- 24.11. juhlitaan 126. Talakkunoita. Ilmoittautuminen jatkuu 8.11. asti osakunnan nettisivuilla (toiminta > juhlat > talakkunat).
- Vinnin siivousvuorot on jaettu uusiksi SavO:n, VSO:n, SOLlin ja SOSSun kesken niin, että vastaisuudessa kukin siivoaa kerran neljässä viikossa.

23

