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Huvittelua
Huvipäällikön virka on yksi
osakunnan
mystisimmistä.
Osakunnan säännöissä sanotaan, että huvimestari ”järjestää ohjelmaa osakunnan tilaisuuksiin” ja ”voi kutsua avukseen huvitoimikunnan”, mutta nykyään on jokseenkin
epäselvää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Huvipäällikkö ole suinkaan ensimmäisenä täytettävien virkojen joukossa, eikä monikaan älähdä,
vaikka vuosi vierähtäisi ilman viranhaltijan näkyvää panosta.
Näin ei välttämättä ole ollut aina. Ainakin
inspehtorin muistin ulottuvissa ovat ajat, jolloin
nykyinen sitsiperinne ei ollut vielä lyönyt läpi, juhlat olivat ohjelmallisia iltamia, ja huvimestarille oli
todellista tarvetta. 80-luvun osakuntajuhlissa saatiin nauttia puheista monin verroin nykyiseen verrattuna, ja niiden lisäksi nähtiin spontaaneja
musiikkiesityksiä, näytelmäkappaleita, komiikkaa
sekä ”yksinkertaisia omituisuuksia”. Hartaat sävelet -tapahtumassa soitettiin pelkkää gis-säveltä
kokoelmalla erilaisia soittimia, ja muuta vaihtelevaa ohjelmaa loivat erilaiset karismaattiset persoonat. Laulettiinkin, vaikka ei yhtä paljon kuin
nykyään.
Akateeminen juhliminen käy talvikaudella
helposti työstä, kuten voi kertoa SavOn kuraattori, jonka tehtäviin kuuluu toisissa osakunnissa
edustaminen jopa viitenä viikonloppuna peräkkäin. Juhlintahenkinen osakuntalainen löytää
hauskat pippalot, jos ei vuoden jokaiselle päivälle,
ainakin viikolle. Vuoden vilkkaimman juhlakauden
merkeissä Sudenkin tässä numerossa luodaan
yleiskatsaus SavOn juhliin marraskuulta helmikuulle. Sekä niihin osallistuneet että niitä nyt sivusta seuraavat voivat samalla harrastaa huvikseen ennakoivaa historiantutkimusta ja miettiä,
millainen on tämän hetken juhlaperinne. Mikä on
ominaista juuri niille juhlille, joissa nykyopiskelija
viihtyy?
Samankaltaisina toistuvat akateemiset perinteet ovat tärkeitä: sitsijuhlat luovat eloon miellyttävää jatkuvuuden tunnetta ja rytmittävät vuotta siinä missä vuodenajat tai joulu. Aina voi kuitenkin myös miettiä, voisiko jokin juhla jäädä mieleen omalaatuisuudellaan yhteislaulannan lomassa. Menneinä vuosikymmeninä osakuntalaiset
kunnostautuivat monenlaisissa henkisissä mittelöissä: kulttuurikisoihin ei kenties tarvitse palata,
mutta ehkäpä vanhan ajan huvimestareiden pe-

Päätoimittaja ja tammikuusi.

rintöäkään ei kannata täysin unohtaa.

P
ä
ä
k
i
r
j
o
i
t
u
s

Uusia tuulahduksia kevvääseen
toivottaa

Heini
PS. Juhlinnan mallia näyttävät myös Viliminkippeet sivulla 13. Muuta hauskaa
asiaa: sivut 4, 10, 11, 15, 16, 17 ja 18.
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Teksti: Jaana Auvinen

SavO.wiki.org

Olen viimeisen vuoden aikana viihtynyt
useita iltoja osakunnan arkiston parissa.
Arkistosta olen löytänyt monia osakunnan
jokapäiväiseen
arkeen liittyviä dokumentteja sekä kansioita, joiden olemassaolon moni on varmaan
jo unohtanut. Näistä kansioista ja papereista olen löytänyt monia ideoita, uutta tietoa
ja myös tarkistanut asioita kuten mitä edeltävät neuvostot ja yleiskokoukset ovat asioista päättäneet. Olemme yhdessä itäsuomalaisten osakuntien kanssa puuhanneet tammikuusta lähtien yhteistä itäsuomalaista valtuuskuntaa, mutta törmäsimmekin Wiipurilaisen osakunnan arkistossa tietoon, että tällainen valtuuskunta, tai ainakin hyvin paljon
puuhaamamme kaltainen, oli jo perustettu!
Tämä tieto oli nykyosakuntalaisilta unohtunut, eikä ainakaan Savolaisessa osakunnassa ole valtuuskunnasta puhuttu minun jäsenyyteni aikana.

”Viranhoidossa
päädytään helposti
pyörän keksimiseen
uudelleen.”

lat kannattaisi järjestää tai keneltä kannattaa tilata
uutta
osakuntanauhaa.
Moni osakunta käyttää
jo yhteisöllistä wikiä
osakunnan
sähköisenä
arkistona.
Ideana on,
että salasanalla suojattuun wikiin virkailijat voivat kerätä tietoa, ideoita ja ehdotuksia siitä mitä viroissa voi tehdä ja mistä tietoa kannattaa hakea. Wikien etuna on tietenkin se, että jokainen virkailija pääsee tietoihin käsiksi vaikka kotoa ja voi lisätä dokumentteihin omasta mielestään tärkeää tietoa. Toivon, että Savolainen osakunta saa
oman osakuntawikin pystyyn jo tänä vuonna, jolloin voimme aloittaa tiedon keruun
yhteen paikkaan mahdollisimman pian.
Näin jokainen uusi virkailija ja uusi osakuntalainen pääsee tulevinakin vuosina kootun
sähköisen arkiston äärelle helposti ja yhteisen tiedon jatkuvuus saadaan turvattua. Toivonkin, että kaikki osakunnan nykyiset virkailijat alkaisivat kerätä ns. virkailijatestamenttia jo nyt seuraajilleen kirjaamalla
muistiin esimerkiksi kehitysideoita tai mietteitä siitä mitä olisi voinut tehdä paremmin
tai toisin. Myös senioreilta ja entisiltä virkailijoilta otan mielellään vastaan toimintakertomuksia, joita voimme sitten lisätä perustettavaan osakuntawikiin!

Osakunnalla tieto omasta virasta tai siitä,
kuinka asioita on hoidettu, siirtyy edelleen
hyvin pitkälle ihmiseltä toiselle, suullisesti. Aiemmin tietoa on kerätty lukuisiin kansioihin, jotka nyt vievät tilaa sekä toimiston hyllyltä että arkistokaapista. Virkailijat ovat kyllä kirjoittaneet toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia, mutta hyvät vihjeet tai ideat ovat
usein jääneet kertomatta viran seuraavalle
haltijalle. Väkisinkin joudutaan tilanteeseen,
jossa pyörä on keksittävä joka vuosi uudelleen. Sen sijaan, että virkoja saisi kehitettyä Mukavaa alkukevättä toivottaen,
ja ideoihin tuotua jatkuvuutta joutuvat liian Jaana
monet virkailijat tekemään samat virheet
yhä uudelleen tai etsimään samat tiedot joka vuosi siitä, missä talakkunat tai vuosijuh-
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SavOn juhlat:

Syyvään, juuvaan ja
naatitaan
Talakkunat 2012:

Politiikkaa ja palkokasveja
Vuoden 2012 Talakkunoita juhlittiin 24.11. aiemmista
vuosista poiketen hieman kauempana keskustasta, nimittäin Malmin vapaapalokunnan talolla. Malmin
VPK:lla nykyiset ja entiset osakuntalaiset viettivät lämpimän ja tunnelmallisen illan, jonka oli järjestänyt talakkunamestarj’ Suvi Portin – siis allekirjoittanut.
Muaterj Libris Strippaeae (Marja Halonen) ja Lukkarj Caevax Civex (Riina Puttonen) sekä kastruaatit
muodostivat historian toisen akkakapitulin (edellinen
oli vuonna 1994). Näin minulle jälkikäteen kerrottiin,
sillä itsehän talakkunamestarina vietin suurimman
osan showsta keittiössä autellen catering-firmaa. Tunnustettakoon, että vaikka niin ei ollut tarkoitus tapahtua, oli myös toimikunnassani pelkkiä ihanan ahkeria
naisia.
Vaikka lavalla oli leidejä ja pöydillä herneitä, ei illassa ollut mitään prinsessa ja herne -tyyppistä hienostunutta herkkyyttä. Suarnan ja laulujen teemat olivat
kenties aiempaa poliittisempia, ja kantaa otettiinkin
rohkeasti niin Putinin toimintaan kuin Paavo Väyry-

Teksti: Suvi Portin
Kuvat: Sami Rönkä

seen. Myös maailmanloppua ja eläinten kaltoin kohtelemista käsiteltiin. Monenlaista musiikkia kuultiin, niin
kuumimpia tanssihittejä kuin vanhoja klassikoitakin.
Aiemmista vuosista poiketen oli juhlissa edustajia myös kaikista kolmesta ystävyysosakunnastamme.
Vaikka Muaterin ja Lukkarin saarnasta ei kaikkea ymmärretty, kuulin jälkeenpäin, että taskumatin avulla
hankittiin lisää savon murteen ymmärrystaitoa ja vieraat olivat nauttineet erikoisesta illasta. Tokihan
musiikki on kansainvälistä, ja erityisesti Tervahöyryristeilystä kertova Salsatunnelmaa oli saanut kiitosta.
Näin talakkunamestarina on lopuksi vielä todettava, että kaikista haasteista ja aikataulullisista ongelmista huolimatta oli erittäin antoisaa järjestää 126. Talakkunat. Ehkä tämän täysimittaiseen sotaan päättyneen juhlan jälkeen seuraava talakkunamestarj’ saa
tosin ohjeen olla laittamatta herneitä pöytään.
Suvi Portin
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Kapitulj pauhasi, saarnasi ja piti ääntä. Edessä Marja Halonen, Riikka Ruuth, Anni Komulainen, Annamari Oittinen, Iina Remonen ja Riina
Puttonen.

Talakkunat: Inspehtori Nissis-Martti, entinen inspehtori Mirja Saari ja isäntä Antti Ruuskanen.

Terveisiä
virkailijavaihtokaronkasta
Lauantaina 19.1 uudet ja vanhat osakunnan virkailijat
kokoontuivat Vinnille juhlistamaan virkailijavuoden
vaihtumista. Sitsaamassa oli toistakymmentä savolaista. Virkailijanvaihtokaronkassa uudet virkailijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja saivat opastusta vanhoilta.
Uuden emännän ja tämän apulaisten loihtimien herkullisten ruokien äärellä saimme kuunnella
SOLin pienryhmän korvia hivelevää laulantaa. Illan ohjelmassa oli myös muun muassa kappalainen Ville Meriläisen suorittama isännän (Suvi Portin) ja emännän
(Emmi Holopainen) vihkiminen tehtäviinsä. Osakunnan pitkäaikainen taloudenhoitaja Suvi Jentze-Korpi
palkittiin kauniilla Kalevala-korulla. Monelle osakuntalaiselle mieleen jäi myös inspehtori Martti Nissisen
upeasti johtama laulu Syvässä kellarissa.
Sitsiosuuden jälkeen virkailijat siirtyivät baaritiskin ääreen. Jatkoilla tuoreimmille osallistujille pidettiin fuksikierros Uudella ylioppilastalolla, jossa käväistiin muun muassa Alina-salin tanssilattialla. Ne savolaiset, jotka eivät sitseillä saaneet laulamisesta kyllikseen, jatkoivat kasarihiteillä televisiohuoneen puolella
pitkälle aamuyöhön.
Viihdyttävän ja lämminhenkisen karonkan virkistämänä on hyvä aloittaa virkailijan pesti. Kiitokset kaikille mukana olleille!
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Neuvos Laura Takkunen

Teksti: Laura Takkunen
Kuva: Silja Ojanen

Raidallinen juomalaulu.

Vuksipäivälliset
"En muista illasta
mitään."

Karamellipopcornia

-Vuksi

Emännän

vuosijuhlat
Vuosijuhlat alkoivat perinteisesti avainboolilla Vinnillä.
Kokoonnuimme vanhojen isäntien ja emäntien kanssa
juhlistamaan osakunnan 108. vuosipäivää. Herkuttelimme rukiisilla leipäsillä ja karamellipopcorneilla. Lauloimme reippaasti kaanonia ja kohotimme maljan viime syksyn isännälle, Antti Ruuskaselle, joka sai avainnauhan.
Ravintola Vanha Kalasatama oli koristeltu kauniisti
kynttilöin ja ruusunterälehdin, ja tyylikäs valaistus loi intiimin tunnelman. Ikkunoista oli huikea näköala suurille kirkoille ja merelle.
Alkuruokana oli taivaallista härkäcarpacciota, jota
seurasi maukas nieriä. Nieriä kalana tuntui olevan uusi
tuttavuus monelle (ainakin emännälle) ja oli siitäkin syystä oikein hyvä vaihtoehto pääruuaksi. Jälkiruokana oli ihanaa tiramisua, joka vei kielen mennessään.
Ohjelmassa oli Vieno Kekkosen hervoton juhlapuhe, jossa hän esiintyi kalakukkokonsulttina. Kalakukkoja
pääsimme nauttimaan myös silliksellä, jonka VSO:n
emännistö hoiti mallikkaasti. Lahjana saatu prinsessakakku upposi hyvin, varsinkin kun saimme nauttia SOSSUn
tarjoamasta musiikista sen kera.
Emmi Holopainen
Emäntä

Ruissipsejä

Avainboolia

Nieriää

Kuvat: Linda Manner, Silja
Ojanen ja Riina Puttonen
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Vehmersalmi

Vanha Kalasatama, puhumassa Mirja Saari.

Menu:
Avainbooli:
- Ruissipsit kasvistahnalla
- Karamellipopcornit

Vanha Kalasatama:
- Härkäcarpaccio
- Nieriä, perunamuusi ja kasvikset
- Tiramisu

Sillis:
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- Fetasalaatti
- Makaronisalaatti
- Kalakukko
- Karjalanpiirakat ja munavoi
- Nakit ja lihapullat
- Linssisalaatti
- Prinsessakakku
- Marjarahka
- Soijarouherullat

Kynttilöitä

Juhlapuhuja, kalakukkokonsultti ja laulaja Vieno Kekkonen ja kalakukko.

Tiramisua
Kalakukon jäänteet
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Pyörimässä Katja Kastarinen, Teppo Hakkarainen, Riina Puttonen ja Annamari Oittinen.
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Tervehdys Seniorit!
Niinhän tuota tuppaa käydä, kun eksyy osakunnan marraskuun kokoukseen, että
sieltä poistutaan virka kourassa pois. Niin tapahtui myös allekirjoittaneelle, joka valittiin kokouksessa seniorisihteeriksi. Tehtäviini kuuluu edeltäjieni tavoin huolehtia senioreiden ja osakunnan yhteistyöstä. Tämä on ensimmäinen artikkelini senioripalstalla, joten pari sanaa olisi paikallaan siitä, kuka itse olen. Olen viidennen vuoden osakuntalainen, ja ensi syksynä häämöttää valmistuminen IT-tradenomiksi, joten sikäli
seniorisihteeriys antaa pehmeämmän laskun tulevaisuudessa orastavaan seniorielämään. Tulkaa juttelemaan senioritapahtumissa! Yhteyden minuun saa sähköpostitse
osoitteella lappalainen.tomi@gmail.com ja Vinni-chatissa minut tunnetaan paremmin nickillä VonHorst.

Menneet tapahtumat:
Perjantai 25.1. – Kuohuviinibruuvi. Maisteltiin kuohuviinejä Helmilässä. Kattaukseen
kuului viisi erilaista kuohuviiniä, joista yhtä voitiin kutsua myös samppanjaksi. Kuohuviini maisteltiin sokkona: aluksi tarkastettiin kolme kuohuviiniä, ja pienen jaloittelukautta napostelutauon jälkeen maisteltiin kaksi jäljelle jäänyttä. Lopuksi laitettiin
kuohuviinit järjestykseen – vaikka samppanja olikin monella ykkösenä, muuten hajonta oli suurta.

Tulevia tapahtumia:
18.3. Seniorisihteerin osakuntailta Vinnillä, aiheena Tietovisa.
8.5.–10.5. Vironkartano-matka.
Tomi Lappalainen

"Naurattele ja suat kaverija,
ärvötä nuama rutussa niin saat
ryppyjä."
-Olavi Rytkönen
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Savon luonnon ihmeitä:

Kivikuru ja Orinoro

Teksti: Jasmin Latva-Koivisto

Kivikurusta kajahtaa
Kivikuru on jääkauden synnyttämä kivierämaa. Se sijaitsee Pieksämäellä, entisessä
Jäppilässä. Kivikurun löytäminen vaatii kartanlukutaitoa, sillä paikalle ei ole tarkkoja opasteita, mutta perille
löytää kyllä parin mutkan jälkeen. Internetistä löytyy tarkkoja reittiohjeita nähtävyydelle.
Kuru ei ole kovin mainostettu tai tunnettu paikka,
mutta jääkaudella syntynyt
valtava kivipaljous ja kivirinteen karu kauneus kyllä ansaitsisivat suurempaa huomiota. Aluetta on mainostettu ”Savonmuan Inariksi” sen
karuudesta ja kivisyydestä
johtuen. Paikalla on jääkauden aikoina syntyneitä mahtipontisia pirunpeltoja, jotka
todellakin näyttävät siltä
kuin piru olisi viskellyt kivet
ympäriinsä. Kivisen lohkarerinteen toisessa päässä on
suolampi.
Lapsuuden muistoja: siskon ja äidin kanssa Kivikurussa 90-luvulla.
Kivikuruun suunniteltiin joskus konserttipaikkaa
nämät ovat syntyneet, kun jäätiköt ja virtaasen kiviseinistä ja kurusta johtuvan akustiiva vesi ovat hioneet kalliohalkeamaa. Orinokan vuoksi, mutta hanke jäi lopulta kesken. Kiro on noin sata metriä ja pitkä ja syvimmilvikurussa on kuitenkin edelleen katsomopenlään kaksikymmentä metriä, kapeimmillaan
kit, joille voi istahtaa maisemaa ihailemaan.
vain pari metriä. Rotko on tarinoiden muJa voi akustiikkaakin kokeilla laulamalla!
kaan nimetty sen vuoksi, että siellä on
useampi ori saanut surmansa – usko jos haluat!
Retkeilyä Orinoron rotkossa
Orinoroon patikoidaan merkittyä, kaunista luontopolkua pitkin. Reitti alkaa MusKivikurua tunnetumpi luontonähtävyys on
tinmäen koululta, ja sen koko pituus on noin
Orinoron rotko Leppävirralla, Soisalon saaresseitsemän kilometriä. Orinoron rotkoa pääsa Mustinmäessä. Orinoron rotkokin on jääsee ihailemaan myös lyhempää reittiä kävekauden ihme, sillä jylhät pystysuorat kalliosei-
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lemällä toiselta parkkipaikalta rotkoon vajaan kilometrin, jos ei halua patikoida. Patikointireitin varrella näkee kuitenkin esimerkiksi kaksi lampea, suota, peltoa, kiviaitaa, rotkon pohjalla pulppuavan lähteen, kuusikkoa, pitkospuita, mäkiä, kalliota, sammaloituneita rotkon seinämiä, harvinaisia jäkäliä, naavaa ja kasveja, joten
päiväretken tekeminen kannattaa. Lammen rannalla sijaitsee laavu ja nuotiopaikka, johon voi pysähtyä syömään eväitä.
Tulostettavan vaelluskartan reitille löydät
helposti Internetistä Leppävirran sivuilta.
Retkelle kannattaa varautua kumisaappain, sillä rotkossa on usein kosteaa
ja lumikin sulaa siellä hyvin hitaasti. Keskikesällä varusteeksi voivat riittää lenkkitossutkin. Välillä täytyy kulkea varoen, sillä kivet ja pitkospuut saattavat olla liukkaita. Jos
haluaa kiivetä rotkon reunalla, on varovaisuus valttia, sillä turvakaiteita ei ole. Merkitty ja opastettu reitti sopii kuitenkin koko perheelle, kunhan pitää huolen, etteivät lapset
poikkea reitiltä. Valtava rotko on viileä ja tai-

Kuva: www.leppavirta.fi

anomaisen jännittävä, ehdottomasti näkemisen arvoinen.
Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille tai
Lappiin nähdäkseen jylhiä luonnon ihmeitä.
Mitäpä jos ensi kesänä pakkaisit mukaasi
patikointivälineet ja lähtisit seikkailemaan
Savon sydämeen?

Maailmansavolaisia

Teksti: Heini Arjava

Osakuntaillassa kävi tammikuussa juuri SavOon liittynyt vuksi. Suden saamien tietojen
mukaan liittymisen syy oli asunto, mutta Taipaleen Markuksella on myös toinen suhde savolaisiin. Kolme vuotta kului Mongoliassa Mualimankaekkeus ry:n leivissä: kristillistaustaisen savolaisen järjestön talkooprojektissa rakennettiin mediakeskus palaneen tilalle. Muitakin insinöörinhommia löytyi, ja Markus palasi Suomeen vasta 2009 opiskelemaan käytännön teologiaa. Ulaanbaatarista tarttui mukaan aimo annos kokemuksia ‒ ja mongolian
kielellä suoritettu ajokortti.
Hyvä että on kaekenmualiman savolaisuutta!
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Viliminkippeet

– 20 vuotta huonoja
elokuvia, ja matka jatkuu

Viliminkippeiden tarina alkaa vuodesta
1993. Tuolloin jo pitkään kestänyt kulttuurinen tyhjiötila osakunnassa oli tullut tiensä
päähän. Vaikka erinäisiä elokuvakerhoja löytyi yliopistomaailmasta, mikään näistä ei tuntunut vastaavaan savolaisten kulttuuriseen
nälkään. Tarvittiin jotain uutta, jotain mikä
vastaisi savolaista ajatusmaailmaa. Tarvittiin
kerho, joka uskaltaisi näyttää jotain valtavirrasta poikkeavaa.
Tätä tarvetta täyttämään perustettiin Viliminkippeet. Ensimmäisenä suurena projektina se hankki osakunnalle videot. Tämä helpotti huomattavasti kerhon toimintaa, kun
nyt ei oltu enää lainavideoiden tai muun armoilla, vaan kerhon toimintaa voitiin pyörittää kotoisalla Vinnillä. Vielä monivuotisena
projektina kerhon painijaoston tavoitteena
on saada Vinnille suihku ja painimolski.
Elokuvakerhon tarkoituksena on siis sivistää osakuntalaisia valtavirrasta poikkeavilla tekeleillä – tuoda kulttuuria ja elämyksiä,
joita ei muualla koe. Kerhon alkuperäisiä palvonnan kohteita olivat Jack Palance sekä
Charles Bronson. Sukupolvien vaihdosten
myötä nuorempien toimijoiden mieltä ovat
lämmittäneet Dolph ”Ruotsin lahja maailman elokuvataivaalle” Lundgren ja Steve ”Kivikasvo” Seagal.
Vuodet ovat vierineet ja toimijat ovat
vaihtuneet, mutta elokuvien taso on pysynyt
aina yhtä hyvänä tai huonona, riippuu mistä
suunnasta tai mistä kantilta elokuvaa katsoo, jos sitä nyt pystyy edes katsomaan.

tään Viliminkippeiden 20-vuotisjuhla. Juhlaan ovat tervetulleita kaikki entiset kerhon
toimijat ja jäsenet ja muuten vain hyviin juhliin haluavat henkilöt.
Karlojaisissa – vain ja ainoastaan Karjolaisissa – voi suorittaa Karloja. Onnistuneesta ja hyväksytystä suorituksesta annetaan
suorittajalle diplomi, jonka voi ripustaa vaikka työhuoneen seinälle tutkintotodistuksen
viereen. Karloja suoritettaessa varusteena on
kengät. Tarkoituksena on lähteä Uuden ylioppilastalon kellarin saunasta, käydä piipahtamassa jossain alla olevista kohteista ja laulaa Viliminkippeiden hymniä. Historiankirjat
Viliminkippeiden vuosijuhla Karlojaiset
osaavat kertoa, että suoritusajankohdaksi on
suositeltu tammi-helmikuun taitetta. SuoriViimeksi Karlojaiset järjestettiin, kun Vilimintus on hylätty, jos kohteeseen menee taikka
kippeet saavutti täysi-ikäisyyden. Nyt, yhden
sieltä tulee pois muulla kuin apostolin kyydilvälivuoden jälkeen mutta sitäkin kovemmallä – esimerkiksi poliisikyydillä.
la ryminällä, Karlojaiset tulevat jälleen. Kaksikymmentä vuotta on jo lasissa ja juhlat sen
kuin paranevat. Lauantaina 13.4. järjeste-
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VILIMINKIPPEIDEN HYMNI
(LAULETAAN SEISTEN) (säv. Bonanza)
Viliminkippeet, Viliminkippeet, Bronson
Viliminkippeet, Viliminkippeet, Jack Palance
Joe Walker, Joe Walker, Rowland
Joe Walker, Joe Walker, Alamaailmankauhu!
Tulevia Viliminkippeiden tapahtumia
13.4. Karlojaiset – Viliminkippeet 20 v. Kevään tykeimmät bileet. Tule, Näe ja Koe! Laita
päivä kalenteriin NYT!
29.4. Osakuntailta à la Viliminkippeet.

Historiankirjoituksia mukaillen
Tomi Lappalainen
Puheenjohtaja 2011
Karlojaismestari 2013
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Sennuhallituslaisen palsta, Elina Hietala

Susj 50

vuotta sitten
Elina Puhakainen, Susj 4/1963

Heini Arjava

Suomalainen nainen
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- Tietenkin maailman kaunein, sehän on selvä, sanoi eräs, kun kysyin, millainen on suomalainen nainen.
Tosi on, että meillä on kansainvälistäkin mainetta saaneita naisia kaunottariemme joukossa, kuten on muillakin aloilla. (--) Paitsi tätä kuuluisaa kauneuttaan
suomalainen nainen on aina omannut merkillisen sitkeyden ja työteliäisyyden antaen miehelle miehelle kuuluvan kunnian. Hän on pessyt saunassa miehen selän ja paidan, kantanut ruoat eteen ja hyssyttänyt perhettä olemaan hiljaa miehen
rentoutuessa sanomalehden takana tai alla.
Voi olla, että suomalainen nainen
ei ole yhtä viehättävä kuin ranskatar, ei
omaa yhtä virheetöntä ihoa kuin englannitar, saattaa olla epätaloudellisempi emäntä kuin saksatar, mutta ei hän myöskään
palveluta itseään miehellään niin kuin
amerikatar.
Jos häneltä puuttuukin japanittaren sirous tai kiinattaren ainutlaatuinen
taito kasvattaa poikiaan kuuliaisuuteen,
suomalainen nainen on sensijaan hyvin
tarkoituksenmukainen täkäläisiin ankariin oloihin. Tasapaksuna sekä vartaloltaan että mieleltään, ehkä myös ymmärrykseltään, mikäli luotamme miehen sanoihin hän ei mielellään aiheuta mustasukkaisuusdraamoja italialaiseen tapaan eikä
häntä tarvitse vahtia niinkuin tulista espanjatarta.
Suomalaisessa naisessa on Ainon ehdottomuutta ja puhtautta, hänen äitinsä
neuvokkuutta aina oman edun tavoitteluun asti, Lemminkäisen äidin tarvetta
suojella lapsiaan maailman myrskyiltä ja
viettelyksiltä ja rakastaa heitä uhrautumi-

seen asti. Kaukana ei myöskään ole Ilmarisen emännän kovuus tai Louhen toimeliaisuus ja liikemiesmäisyys, joka joskus
puhkeaa ylpeilyksi ja koristelunhaluksi.
Suomalainen nainen voi hyvällä
syyllä laulaa: ”Oon mikä oon”, koska hän
on varma kelpoisuudestaan maailmanmarkkinoilla ja koska hän sinisilmäisesti
uskoo miesten yhä uskovan sananlaskuun: ”parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla”.

"Suomalainen nainen
on hyvin tarkoituksenmukainen täkäläisiin ankariin oloihin."
Suomalainen nainen on aina seissyt miehensä rinnalla niin sodassa kuin
rauhassa tässä karussa ja kauniissa maassa. Kerran sanottuaan papin edessä sanansa hän on uljaasti kiskonut aviollista
kuormaansa vastamäkeä ja leikkimielellä
kiivennyt nauttimaan myötämäessä kaikesta, mistä nainen on nauttimaan luotu.
Suotta ei Runeberg ole runoillut Lottaansa eikä Minna Canth Työmiehen vaimoaan.
Jos hänessä joskus onkin totisuutta niin yhtä paljon hänessä on myös herkkyyttä ja valoisaa uskoa tulevaisuuteen.
Vaikka ainahan on muutamia Saaroja, jotka epäilevät kaikkea.
Useimmiten suomalainen nainen
yhä vielä katsoo mieheensä kuin Saara
Aabrahamiin. Katsoo, vaikkei aina tottele. Nauraakin, tosin salaa.

Savon viäntämee

– murremestarin älymassiinasta

– ku eehän tässä ennee millään kynännysällä juttuva viännetä…

Teksti ja kuvat:
Laura Korhonen

Se on olis tuassiisa tarinan viännön aeka -huimoovan uppee ja korkeejännitystä tarjoova sarja Ossuuskunnan siännöt tutuks – tae aenae savoks jatkuu.

Ylleine käätösohje ja elämän tarkotus eli Ossuuskunnan siännöt – osa kolome
VI Ossuuskunnan kokkookset elikkäs turpakäräjät
Ossuuskunnan ylintä vallanvaltikkoo heiluttaa osuuskunnan kokkoos – niitähän järjestettään
lukuvuojen aikana kuukaasittain ja tarvittaissa aina yljmiäräsijähhii turpakäräjiä voejjaan koolle kuhtua. Tokj tuota valtoo suap käättee myös ossuuskunnan neuvosto, mutta aenahhii
vualjtoemet, toiminta-, tilj- ja vastuuasiat sekä kavveeraassopimukset ulkomuan järjestöehi
kansa on ihan piäturpakäräjillä käsiteltävä.
Kuhtu taekkas ilimotus turpakäräjistä on julukastava vähintäe viikko ennen käräjiä ja esityslista siinä sivussa. Ja listallehan laetetaan ne huastelun aiheet mittee piättäjät on piättäneet tahikkas vähintään viisj tavallista talloojata on pyytännä.
Turpakäräjät suap piätellä asioeta vuan jos paekalla on tarpeeks populata eli vähintään 15 jäsentä. Kyllä se osuuskunnan ehtosa emäntä pulloo ja kahavia tarjolle pannoonii että kyllä kööhä opiskelija siitä yhen illan mahasa tääteensuap eli Vinnille kannattaa aenae sen
yhen kerran kuukaavessa kavuta.
Nuijan varressa heiluu Ite Piäjehu tahikkas hänen karkuteillä ollessaa Ylleinen piällysmies. Jos sekkii on karkumatkalla hommistaa niin nuija siirtyy toeminnansotkijan kätösiin. Se
huastavin homma eli savolaesen puhheen ja piätösten kirjoominen ylleisesti ymmärrettävällä
tavalla on osuuskunnan sihteerin levveillä harteilla.
Yksittäisen jäsenen pittää tehä kokkooksissa ehotuksia! Siis siitä mittee asioille tehhään ja jonnii toesen pittää sitä kannattoo tahi asia raakijjaa. Hölövalintoja ei tarvihe kannattoo vua nuija suap kopsahtoo hetj valinnan merkiks. Joskus joovutaan iänestäämmäännii ja
ylleesä niissä riittää ihan yksinkertane enemmistö, vuan siäntökirjasta pittää vilikasta jos satutaan tarviimaan 2/3 iänistä.
Turpakäräjistä pittää pittee perusteltua pöötäkirjoo, jotta muuttii ja ite jäsenettii muistaa mittee piätettiin, miks ja miten. Pöötäkirjat tarkastettaan aena seuroovassa kokkooksessa, jos tokkii kevvään viimesten käräjiin kohalla valitaan pöötäkirjan tarkastajat. Asialliset oekasut tehhään tuossa tarkastuksessa vuan piätöstä tahikkaa sanomaasa ei sua siinä muuttoo
vuan ne on käsiteltävä uuvelleen ja 2/3 iänenemmistöllä. Erj mieltä piätöksistä suapj tokkiisa
olla, hihkaseha siitä kokkooksessa ja toemita perustelut kirjallisena pöötäkirjan liitteeks viimestään siinä tarkastusvaeheessa.
Runsaslumista talavenjatkoo toevottelloo
Jartsa, Murremestarj 2012
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Osakuntauutiset
Kokkineuvosto kunnostautuu, yleisö ei
Tänä vuonna neuvosto on alkanut kokata jokaisen kuun viimeisessä osakuntaillassa. Bataattikeitto ja sämpylät loppuivat vielä kesken, mutta seuraavalla kerralla spagetinkeittäjät
osasivat varautua yleisöryntäykseen. Ruokaillat ovat olleet
suuri menestys, mikä herättää myös kysymyksiä. On hienoa,
että nälkäiset opiskelijat saavat vatsansa täyteen ilman velvoitteita, mutta voi myös pohtia,
SavO näkyi mediassa
miksi osakunnan kokoukset ja muut osakuntaillat, joissa tarvittava henkinen panos ei ole
YLE-Savo haastatteli 29.1. Vinnillä
juurikaan syömistä suurempi, eivät hevin ketoiminnanjohtajaa ja SOSSun kapelrää yhtä komeaa osallistujamäärää. (Susj huolimestaria (”savolainen äänimaisema
mauttaa, että maaliskuun kokous oli jälleen vaHelsingissä”). Näyttävässä jutussa
jaavaltainen.)
nimeltä Pääkaupungin savolaisin
paikka löytyy Vinniltä esiteltiin kerhotoimintaa
musiikkikokoonpanot
etunenässä, ihmeteltiin sitä, ettei
osakuntalaisen tarvitse olla savolaiAlkuvuoden virkailijavalintoja
nen ja mainittiin kalakukon ohessa
myös varsinaissuomalaiset asuinAmiraali: Teppo Hakkarainen
kumppanit.
Huvipäällikkö: Riikka Ruuth
Valokuvaajat: Linda Manner ja Silja
Ojanen
Urheiluohjaaja: Will Sillitoe
Musiikkimestaria etsitään edelleen.

Vuosijuhlan huomionosoituksia
Kunnianauha: Jari Känninen
Ansiomerkki: Katja Kastarinen, Anne Pitkänen
ja Iina Remonen
Harrastusmerkki: Antti Kekäläinen, Anni
Komulainen, Annamari Oittinen, Silja Ojanen,
Suvi Portin, Riina Puttonen ja Riikka Ruuth
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Ympäristövastaavan
osakuntailta 18.2.
Ympäristövastaavan talkooväki toimitti huussiuutiset, jotka ripustettiin
WC:n seinille osakuntakansaa sivistämään. Seinätaulujen elinikä jäi tosin
lyhyeksi tuntemattomien tahojen vastustuksen vuoksi.

SOSSun osakuntailta 25.2.
Levyraadissa arvioitiin musiikkia barokista euroviisuihin, mutta voittajaksi päätyi Rölli.

?

Muita tapahtumia

12.1. Isännän koulutus
14.1. Virkailijakoulutus
31.1. Kansainvälisten asioiden toimikunnan
kokous, neuvoston kokous
6.2. Ekskursio humanistispeksiin
12.2. Ekskursio laskiaisriehaan
16.3. SOLlin Kalakukkokaronkka
Uinti- ja sulkapalloekskursioita

SavOlaisia Kristina från Duvemåla -musikaalissa. Takarivillä pylvään takana istuivat Tanja Laatikainen, Riikka
Ruuth ja Jaana Auvinen.
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