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Suden vuodet
Susj on minusta harvinaisen
sympaattinen
lehti. Sillä on hyvä nimi,
pitkä historia, asiallinen
ulkoasu, ajaton agenda
ja kirjoittajat, jotka
usein kokevat kunniaasiakseen panostaa yhteisen osakuntahistorian tallentamiseen kirjalliseen muotoon. Se
ei ole mitätön asia, sillä Susj on yksi kestävimmistä seikoista, joka meiltä jää jälkipolville muistoksi osakunnan arjesta. Kukin Susj
kertoo paitsi siitä, mikä osakunnassa on
ajankohtaista, myös siitä, miten SavOlaiset
ovat kulloinkin aikansa kokeneet.
Sutta on ollut kunnia tehdä myös
päätoimittajana. Jotain erikoisen arvokasta
on 67-vuotiaassa harmaaturkissa, kun koskaan mielessä ei ole käynyt, että jonkin numeron voisi jättää vähän vähemmälle viimeistelylle muiden kiireiden takia. Susj on
aina enemmän kuin tekijänsä.
Kävin läpi kahden vuoden lehdet
omalta kaudeltani ja yritin löytää niistä punaista lankaa. Se ei ollut kovin vaikeaa: savolaisuus on ollut kantava teema lehdestä
toiseen. (Hyvä on, myös SOL on sattuneesta
syystä saanut hieman enemmän palstatilaa
kuin jonkun toisen päätoimittajan käsissä.)
Myönnän, että aikanani Susj on kurkottanut
historiaan enemmän kuin nykyhetkeen eikä
ole kuvannut monia nykyopiskelijoita koskettavia ihmisiä tai ilmiöitä. Itse arvostan
omien juurien tuntemusta ja asioiden ihmettelyä vähän laajemmasta lintuperspektiivistä, mutta toisaalta silloin monet yksityiskohdat saattavat jäädä huomaamatta. Kukin
päätoimittaja saa onneksi valita painotuksensa ja näkökulmansa itse, ja Susia on aina
erilaisia.
Iso kiitokseni lehden tekemisestä kuuluu taittajamme Oskari Wäänäsen lisäksi virkailijoille ja vakikirjoittajille, jotka ovat halunneet osallistua Suden jatkuvuuden säilyttämiseen numero numeron perään. Kaikki
tiedämme, että monet rutiinijutut syntyvät
nopeasti ja aikarajoja manaillen ilman kir-

joittajan tunnetta minkään erityisen syntymisestä. Kun Sudet ja jutut pannaan jonoon ja
juttuja katsellaan vähän etäämpää, tilanne
muuttuu. Jokainen Sutteen kirjoitettu sana
tulee olemaan osa kiehtovaa osakuntahistoriaa.

Seuraajani ensi vuoden alusta on osakunnan
ja SOLlin pitkäaikainen monitoimija Annamari Oittinen. Toivon hänelle monia hienoja
hetkiä ulvojamme parissa!

P
ä
ä
k
i
r
j
o
i
t
u
s

Menestyksekästä vuotta 2014 toevottaa

Heini
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Teksti: Jaana Auvinen

Kiitos, näkemiin
ja olkaa immeisiksi

”Osakunta-aktiivisuus palkitaan monella tavalla.”

Kaksivuotinen kuraattorin kauteni alkaa olla lopuillaan, ja samalla lopussa on yhdeksänvuotinen osakuntaurani. Viimeiset
kaksi vuotta olen
viettänyt tiiviisti osakunnalla, ja osakuntaelämästä kerralla irrottautuminen tulee
olemaan vähintään haasteellista, tosin samalla helpottavaa. Onneksi osakuntaa ei
tarvitse jättää kokonaan, vaan SavO-elämää
voi jatkaa aktiivisena seniorijäsenenä!
Kuraattoriaikanani osakunta on ennen kaikkea aktivoitunut ystävyysosakuntiemme suuntaan, ja tänä vuonna osakuntalaisille oli tarjolla kolme erilaista ulkomaanmatkaa, kaksi Viroon ja yksi Ruotsiin. Toivottavasti senioreiden ja osakuntalaisten
yhteisen kansainvälisten asioiden toimikunnan yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina
ja sekä seniorit että osakuntalaiset pääsevät
tutustumaan paremmin ystävyysosakuntiimme tämän toiminnan kautta. Toivoisin,
että myös osakuntalaiset osallistuisivat matkojen ideointiin ja järjestämiseen aktiivisesti,
niin että kaikkien tahojen matkatoiveet saadaan varmasti toteutettua. Muistakaa osakuntalaiset, että kv-toimikuntaan voi tulla
vapaasti esittämään ideoitaan! Toimikunta
tarvitsee myös rivijäseniä virkailijajäsentensä
lisäksi.
Osakuntalaisille on valmistunut tänä
syksynä uusia asuntoja Helsingin Patolaan.
Uudet asunnot on ensisijaisesti tarkoitettu
opinnoissaan pidemmälle edenneille osakunta-aktiiveille, ja toivonkin, että tämä
uusien yksiöiden ja kaksioiden houkutus
kannustaa osakuntalaisia jatkamaan aktiivista osakuntatoimintaa myös opintojen maisterivaiheessa. Myös seuraavassa vuosijuhlassa ensimmäistä kertaa jaettavat osakunnan apurahat on tarkoitettu nimenomaan
aktiivisille osakuntalaisille. Apurahoja jaetaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, ja niiden yhtenä jakoperusteena
on hakijan osakunta-aktiivisuus. Uskon, että
jo nämä kannustimet saavat vanhemmat

osakuntalaiset sitoutumaan paremmin osakuntatoimintaan koko opiskelujen ajaksi.
Varsinkin tämä syksy on mielestäni
näyttänyt osakunnan tulevaisuuden kannalta valoisalta. Toiminta Vinnillä on turvattu
aina vuoden 2016 loppuun saakka, ja uudet
jäsenet ovat rohkeasti ottaneet oman paikkansa osakunnalta. Toivottavasti myös osakunnan kerhot aktivoituvat vielä entisestään
ensi vuonna ja osakuntailtoja ja ekskursioita
järjestetään vähintään yhtä ahkerasti kuin
tähän mennessä. Toki myös uusia ideoita
toiminnan kehittämiseksi otetaan vastaan, ja
haluan edelleen muistuttaa, että mikäli osakunnalta ei löydy juuri sinulle sopivaa toimintaa, olet enemmän kuin tervetullut sitä
järjestämään.
Haluan kiittää kaikkia osakunnan viroissa 2012–2013 toimineita. Kuraattori ei
yksin kanna koko osakuntaa, siihen tarvitaan ahkeria ja sitoutuneita osallistujia, joita
Savolaisessa Osakunnassa on onneksi riittänyt. Vuodenvaihteen jälkeen kuraattorin
virkaa alkaa hoitaa monille SOLlista ja SOSSusta tuttu Katja Kastarinen. Toivotan Katjalle onnea ja menestystä kuraattorin työhön ja samaa myös kaikille muille osakuntavirkailijoille ja kerhojen vetäjille!
Kuraattorj
Jaana Auvinen

Mato, sirkka ja torakka
Ötökkäillan ABC

Teksti: Heini Arjava
Kuvat: Ville Lovikka

H
yönteisil
l
an menu:

J
auh
omato tomaattisavupek
onik
eitto

F
riteeratut k
enttäsirk
at
ja A
rgentiinan torak
at

S
uk
l
aak
uorrutetut uunijättimadot

Vinni täyttyi ihmettelijöistä
Parhaimmillaan kaksikymmentä henkeä kokoontui Vinnille 25.11., kun Kokeile Kaikkea
Kerran -kerho järjesti laajalti mainostetun
hyönteissyöntiosakuntailtansa. Uusien ekologisuusoppien ja kulinaarisen seikkailumielen
hengessä SavOlaiset paitsi puhdistivat ja valmistivat ruoaksi joukon erilaisia hyönteisiä,
myös söivät ne viimeistä ötökkää myöten.
SavO:n hyönteisilta oli alun perin ympäristösihteeri Riina Puttosen ja KoKaKeKen
puheenjohtajan Ville Lovikan ideoima tempaus. Koska ympäristösihteeri majailee Italiassa, käytännön toteutus jäi KoKaKeKelle, ja
koska tämän jutun allekirjoittanut asuu puheenjohtajan kanssa samassa osoitteessa,
omalle kontolleni tuli osa etukäteisvalmisteluista, joihin kuului paitsi hyönteisten hankinta, myös niiden touhujen seuraaminen sekä
niiden pitäminen hengissä tapahtumaa varten.
Vieraiden vastuulle jäi hyönteisten
nauttiminen. SavOlaisten kunniaksi on luettava, että maistelu sujui erinomaisen ennakkoluulottomassa hengessä, eikä kukaan poistunut paikalta sirkkaa tai matoa haukkaamatta.
Yleinen tuomio tuntui kuuluvan: tätä voisi
tehdä toistekin!

Tuoreita jauhomatoja
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Seuraavassa on brittilehti The Telegraphin ja
YK:n uutistoimiston listaamia hyönteissyönnin etuja:
• Hyönteiset voisivat ratkaista maailman
nälkäongelman. Kutakin ihmistä kohti
maailmassa on 40 tonnia hyönteisiä.

”YK on viime
aikoina antanut
suosituksia,
joiden mukaan
länsimaissakin tulisi
siirtyä entistä
laajemmin
hyönteisravintoon”

• Hyönteiset tarvitsevat vähemmän
laadukasta ja pienempiä määriä ravintoa kuin lihantuotantoeläimet. Esimerkiksi liikakalastus eläinten rehuksi vähenisi.
• Hyönteisten tehokasvatus on tilankäytön kannalta helppoa ja ympäristöystävällistä.
• Hyönteiset tarjoavat täysin uuden
makumaailman*. Kulinaristi Stefan Gates muun muassa on herkistellyt punamuurahaisten ”sitruunaisella kirpeydellä” ja niiden munien ”kermaisella täyteläisyydellä”.
• Hyönteiset ovat erittäin ravitsevia.
Esimerkiksi toukissa on enemmän proteiinia ja rautaa kuin samassa määrässä
naudanlihaa.

Ympäristön pelastajaksi?
Ötökkäilta ei ollut pelkkä yllytyshullujen kokeilu, mistä kertoo myös ympäristösihteerin
osallisuus. YK on näet viime aikoina suositellut, että ruokavalio tulisi länsimaissa laajentaa myös hyönteisiin luonnonvarojen kulutuksen monipuolistamiseksi. Siirtymä ei
olisi edes uroteko, sillä muilla mantereilla
ötököitä syö tyytyväisenä kaksi miljardia ihmistä. Hyönteisistä eniten syödään kuoriaisia (31 %), ja ruoaksi kelpaavat myös toukat
(18 %), mehiläiset, ampiaiset ja muurahaiset
(14 %) sekä sirkat (14 %). Yhdysvalloissa ja
Euroopassakin hyönteiskokeilut ovat alkaneet muutamissa ravintoloissa ja proteiinipatukkayhtiöissä.
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* SavO:n hyönteisillassa kysymys jäi vielä auki.

Iina Remonen ja Frans Jaatinen tutkivat
eläviä sirkkoja

• Ihmisille syötäväksi kelpaavia hyönteislajeja on yli tuhat.
• Hyönteiset eivät aiheuta samanlaista
tunnereaktiota kuin muun eläinravinnon tappaminen**.

Hyönteisruokaan siirtyminen ei toki ole länsimaissa vielä läpihuutojuttu. Hygienia ja
mahdolliset hyönteistaudit vaativat vielä jatkotutkimuksia, ja ongelmia on myös lainsäädännössä, joka kieltää jätteiden käytön ruoantuotannossa. Tämä on harmillista, sillä
juuri edullinen ja ympäristöystävällinen pilaantuva biomassa on tunnetusti ötököiden
suurinta herkkua. Yleisperiaate on kuitenkin
selvä: hyönteiset ovat sinänsä harmittomia,
ja sopivien keinojen löytäminen niiden hyödyntämiseksi teollisesti on vain ajan kysymys.

Jauhomatoja siivoamassa Jere Renlund, Markus
Laiho, Ida Hämäläinen, Nella Peippo ja Arto
Niemi

Telegraphkin muuten listasi hyönteisjuttunsa
yhteyteen houkuttelevia hyönteisreseptejä.
Ohjeet sirkkasuklaakeksien, mehiläissämpylöiden, kuoriaisdipin, heinäsirkkakebabin,
banaanimatoleivän ja friteeratun tarantellan
kokkaamiseen löytyvät lehden nettisivuilta.

Miten ötökät päätyivät Vinnin
patoihin
Kuten saimme huomata, hyönteisten myynti
ruoaksi yskii vielä. Eläviä hyönteisiä myydään
tällä hetkellä eläinkaupoissa vain liskojen,
siilien ja hämähäkkien ravinnoksi, ja jo mittakaavan vuoksi ötököiden kilohinta voi
nousta yli 60 euroon. Siksi hyönteisruokavaliota suunnittelevan kannattaakin kasvattaa
ruokansa itse. KoKaKeKen illan päätähdet
hankittiin Faunatar-eläinliikkeestä, ja vaikka
isompia hyönteisiä riitti osallistujille vain
suupalaksi, budjetin rajat tulivat tälläkin
määrällä nopeasti vastaan.
Sirkkojen ja torakoiden kasvattaminen
(l. hengissä pitäminen) hyönteisiltaa varten
oli järjestäjän näkökulmasta koko tempauksen mielenkiintoisin osuus. Jättitorakat eivät
tuottaneet paljon huolta: ne köllöttelivät
purkissaan toistensa päällä viisi päivää hissukseen pysyen tyytyväisinä parilla porkkananpalalla. Sirkkojen hoito oli monimutkaisempi projekti, mutta toisaalta sirkkayhteiskunnan edesottamusten seuraaminen osoittautui kiehtovaksi puuhaksi.
Piilopaikkoja täynnä olevaksi sirkkahotelliksi puristettu paperipallo, porkkana ja
kaurahiutaleet muodostivat ympäristön,

** Ei pidä paikkaansa KoKaKeKen kohdalla: sympaattisista sirkoista ja torakoista oli vaikea luopua.
Toisaalta tehotuotanto on asia erikseen.

7

Kiinalaisia alkupaloja,
teemunia ja
hyönteismenu

jossa kenttäsirkkaurokset viihtyivät tarpeeksi hyvin sirittääkseen iloisesti sirkkanaaraille
keittiössämme (tauotta) pari päivää. Valitettavasti eläinkaupan myyjä unohti muistuttaa, että sirkat tarvitsevat myös eläinproteiinia, joten tilanne ehti räjähtää kannibalismiksi ja viisi sirkkaa joutua toveriensa suihin, ennen kuin kinkunpala rauhoitti tilanteen. Liian huonoa omaatuntoa emme poteneet, sillä sirkat syövät lajitovereitaan
myös luonnossa, kun muuta ravintoa ei ole
tarjolla tai parittelu on hoidettu loppuun.
Ehkä näin oli käynyt nytkin...
Mitä tulee jauhomatoihin eli jauhokuoriaisen toukkiin, niiden hoitaminen rajoittui jääkaappikylmennykseen, koska madot tarvitsivat horrostilaa koteloitumisen
estämiseksi. (On kuitenkin hyvä huomata,
että sama ei päde samannäköisiin mutta
isompiin jättimatoihin, jotka tarvitsevat
huoneenlämpöä pysyäkseen hengissä. Tämänkin opimme kantapään kautta.)

Torakat menossa öljyyn
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”Jättitorakat eivät
tuottaneet paljon
huolta: ne köllöttelivät purkissaan toistensa päällä viisi päivää hissukseen pysyen tyytyväisinä
parilla porkkananpalalla.”
Hyönteisten hygieeninen valmistaminen jäi
meillekin vielä jatkotutkimusten aiheeksi.
Kuolleita ötököitä ei ohjeiden mukaan tulisi
käyttää, mutta parin vainajan poimiminen
isosta matomassasta tuntui turhalta vaivanäöltä, vaikka se tunnollisesti tehtiinkin.
Merkitystä olisi ollut luultavasti myös hyönteisten syömällä muonalla, mutta ilmeisesti
hyönteisliikkeen madot eivät syö mitään
kauraa kummempaa, ja viiden päivän kotikaranteeni toimi lisävarmistuksena. Tehotuotannossa haitallisten aineiden valvominen on toinen kysymys ‒ SOL-basso Frans
Jaatisen matofarmia odotellessa.
SavO-yleisö ei päässyt yksimielisyyteen siitä, mikä olisi paras tapa hyönteisten
päästämiseen päiviltä. Elävältä friteeraaminen takaa nopean kuoleman, hitaasti pakastaminen taas on rauhallinen vaihtoehto
vaihtolämpöisille eläimille. Loppujen lopuksi
hyönteisten kipukykykin on avoin, joskin
luonnollisesti eläintenystäviä kiinnostava
kysymys. Ohjeet olivat tiukkoja kuolleiden
sirkkojen suhteen, mutta KoKaKeKe ei ole
vielä kuullut pakasteötököiden aiheuttamista vatsanpuruista.

Friteerattuja
kenttäsirkkoja

Ja miltä ne maistuivat

Loppujen lopuksi kaikkia hyönteisiä voi
nauttia myös muussatussa tai jauhetussa
muodossa, jolloin koko luotaantyöntävyysongelman voi unohtaa. Aina se ei kuitenkaan
välttämättä kannata: öljyssä paistaminen
pyöristi sekä sirkat että torakat kauniin korumaiseen muotoon, ja kokonaisuuden
kruunasivat värikkäät aasialaiset alkupalat.
Hyönteisilta voi olla myös esteettinen elämys!
Yleisöryntäys sai lisäksi pohtimaan,
pitäisikö vastaisuudessa hyönteistarjoilu lisätä myös osakunnan varsinaisten kokousten ohjelmaan.

Osakuntaillan lopputulema oli se, että ötökät
ovat mietoja (etenkin jos ne unohtaa suolata), ja esimerkiksi matokeiton herkullinen
maku tulee rehellisesti sanottuna yksinomaan pekonista ja tomaatista. Positiivinen
yllätys oli sen sijaan se, että limaisen tuntuman sijaan madot osoittautuivat rapsakoiksi
ja suklaajättimadot jopa riisikakkumaisiksi.
Koska kullekin osallistujalle riitti vain pieni
pala sirkkaa ja torakkaa, niiden makua oli
vaikeampi arvioida, mutta ainakaan otukset
eivät maistuneet epämiellyttäviltä: osakuntailtalaiset kuvailivat siivekkäitä vieraitamme
pähkinäisiksi ja maultaan katkarapua, jopa Lähteet: Helsingin Sanomat, UN News Centre, The
popcornia muistuttaviksi. Makuelämys kuu- Telegraph
lemma vaihteli jopa ruumiinosan mukaan. Hyönteisillan ruokalistan pohjana käytettiin Helsingin Sanomien haastatteleman hyönteistutkija
Lena Huldénin reseptejä.
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Teksti: Tomi Lappalainen

Sennut
hiiohoi!

Vuosi on mennyt nopeasti, ja sen aikana on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Osakunnan
ja senioreiden yhteinen kv-toimikunta on aktivoitunut toden teolla. Toiminta jatkuu
myös seuraavina vuosina uusin toimijoin ja uusin ideoin. Kv-toimikunnan toimintaan
voi lähteä kuka tahansa, ja etenkin siellä kaivataan uusia osakuntalaisia: vuksit ja kiivikset, sinne siis tulkaa!
Edellisessä numerossa olin hieman hukassa. Minulla ei ollut silloin vielä aihetta
opinnäytetyölleni, mutta onneksi sain apua Suden kautta ja löysin itselleni sopivan
aiheen. Kiitos siitä! Tässä ovat parhaat minulle annetuista opinnäytetyöehdotuksista:
• SIMS-pelin pelaajien suosikkikasvit
Hyvä ehdotus, mutten tiedä, miten tätä aihetta lähestyisin, kun en
kyseistä peliä pelaa. Olen kyllä kuullut puhuttavan siitä.
• Hissipeilien käyttötarkoitukset
Näitä peilejä olen myös itse ihmetellyt. Niistä näkee itsensä, mutta onko
niillä jokin syvempi merkitys?
• Kaniiniuden representaatiot urbaanissa kontekstissa
Kanit, nuo kivat, pehmoiset ja pörröiset eläinkunnan edustajat, joihin voi
törmätä myös puistoissa, ovat kyllä ‒ kivoja. Mutta miten tätä voisi tutkia
tai kirjoittaa edes sivua tekstiä ilman puppugeneraattoria?
Tuskin mitenkään, elleivät ehkä jotkut filosofit.
Uutta seniorisihteeriä ei löydetty osakunnan kokouksessa 9.11., mutta iso kasa muita
virkailijoita valittiin. Etenkin osakunnan uudet vuksit aktivoituivat ja ottivat vastaan
monenmoista virkaa. Kyllä vanhaa väsynyttä kiiviksen sydäntä lämmittää nähdä näin
monta uutta aktiivista vuksia. Osakuntatoiminta jatkuu, vaikka itse jossain välissä
siirrynkin senioreiden hienoon joukkoon.
Seuraavaa seniorisihteeriä odotellessa
Tomi Lappalainen
Vielä virkaa tekevä seniorisihteeri
[Joulukuun kokouksessa seniorisihteeriksi valittiin Tomi Lappalainen, päätoim.
huom.]

Viiden tähden
talakkunat

Teksti: Heini Arjava
Kuvat: Heikki Hannikainen

Tuomiosunnuntain aattoa vietettiin 23.11. maineikkaan talakkunajuhlan merkeissä perinteisen juhlallisin ja arvokkain menoin. Talkkunapater avustajineen teki syvälle luotaavan katsauksen ajan virtauksiin ja vuoden merkkitapahtumiin, ja seurakunnan kuoro kohotti juhlatunnelmaa oivaltavin sanoituksin ajan hermoilla oleviin suosikkikappaleisiin. Tapahtuman
kruunasi makuhermoja hivelevä savolainen juhla-ateria, jota kehuttiin juhlapöydästä toiseen.
Uutuutena juhlassa nähtiin vielä tietokoneelta heijastettu uutis- ja keskusteluseinä, jonka
kautta yleisö sai tilaisuuden osallistua reaaliaikaisesti juhlassa käsiteltyjen teemojen analyysiin ja jakaa ohjelman herättämiä tunnelmia.
Juhlajärjestäjät tervehtivät ohjelman aluksi vierasjoukon ohella myös Susj-lehden
edustusta ja kehottivat huomioimaan ohjelman lehdessä positiiviseen sävyyn (”Muistakaakin
antaa talakkunoille viisi tähteä!”). Kuten näette, Suden kulttuurisivujen luottoarvostelija on
yhtä aikaa sovinnollinen ja lahjomaton.

Shou 

Paikka 

Suarna oli jälleen ehtaa tavaraa. Puater Covax Cockix (Ville Meriläinen) saarnasi vahvasti ja jähisi totutusti näsäviisaan lukkarjinsa
Säkkiae Tyhjentaen (Riikka Ruuth) kanssa.
Kaksi- ja puolituntisen menneiden vatvomisen jälkeen puater kehotti vielä jylisten keskiaikaisen liturgian sanoin seurakuntaa katumaan monia syntejään. Suden arvostelija haluaa tosin lisätä saarnaan erittäin olennaisen
puuttuvan kohdan: Katukee kaikki te ruojat,
jotka ette lue Suttanne viimeistä pistettä ja
pilkkua myöten!

Suurin osa yleisöstä ja esiintyjistä löysi paikan päälle Malmin vapaapalokunnan tiloihin.
Matka oli pitkä, kylmä ja kivinen, mutta karaistunutta savolaista heimoa se ei haitannut
ja lisäksi useat ehtivät sen aikana hankkia
vahvistuksia pitkää iltaa varten. Talakkunoihinhan ei tunnetusti kannata saapua nälkäisenä. Malmin VPK:n sali oli tilava, lämmin ja
sopivan pimeä. Lavakin näkyi.

Musiikki 

Seurakunta osasi nauraa oikeissa kohdissa ja
varmuuden vuoksi muissakin. Kyllä talakkunayleisö osaa. Vaan mitähän SavOlaisista
ajatteli sisarosakuntien VSO:n, KO:n ja EO:n
arvovaltainen edustus, joka oli saapunut
kunnioittamaan juhlaa läsnäolollaan? Eteläpohjalaisen osakunnan edustaja Minnis Vierikko kehui kohteliaasti SavO:a kulttuuriosakunnaksi. Voephan se olla niinnii…
Yleisössä esiintynyt riehakkuus pääsi
ensi kertaa purkautumaan Twitter-seinän
kautta, johon illan mittaan ilmestyi tasoltaan
vaihteleva virta vieraiden ohjelman innoittamia ajatuksia tai niitä läheisesti muistuttavia
asioita.

Kastruaattikuoro nähtiin taas lavalla säheltämässä, musisoimassa ja kuuntelemassa puaterin moitteita, eikä laulajilta puuttunut
vauhtia eikä luomisvimmaa. Selvää, tai ei niin
selvää suomea kuultiin: osa cover-sovitusten
melodioista oli tuttuja, osa ei. Kastruaatit
Cyyläx Cäymäläx (Frans Jaatinen), Pullae-Pullae Piirakkae (Katriina Kalliomäki), Lovex Textaileex (Maija Kansanen), Rööriae Tukkiae
(Suvi Portin), Kuolaax Sonniae (Iina Remonen) ja Optimus Pessimus (Antti Ruuskanen)
osoittivat monipuolisuutensa musiikin saralla
hallitsemalla instrumentit äänihuulista triangeliin ja marakasseihin. Hupailu-höpösanoituksia saattoi ihmetellä vielä shoun jälkeen
ostamalla läystäkkeen, jonka tuotto ohjattiin
ansiokkaasti nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön.

Yleisö 
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Ruoka 
Lopuksi tärkein, juhlan todellinen sydän eli
aito talakkunapuuro. Mitä se on? Suurin osa
ei vieläkään tiedä. Possusta valmistettu tirripaisti on aina herkkua, mutta nykyään sitä
ei osata tehdä kunnon läskistä, ainakaan
täällä etelänpuolessa. Lihaa kaihtavat vieraat saivat syödäkseen jotakin juureksiin
viittaavaa, mutta siihen vannoutunut tirrin
ystävä ei olisi koskenut tikullakaan. Itseoikeutettu juhlajuoma oli jälleen kirnupiimä,
terveellinen ja raikas juoma. Toisista se on
hyvää, toisista pahaa.
Kokonaisuutena juhla oli niin sanoinkuvaamaton, että arvostelijan on luultavasti mentävä seuraamaan sitä varmuuden vuoksi ensi vuonnakin, mahdollisesti myös sitä seuraavana. Älköön perinne tästä kriittisestä arviosta huolimatta koskaan sammuko!
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SavO ei ole Helsingin
ainoa savolainen seura
Tiesitkö, että Helsingissä toimii useita savolaisia seuroja, joiden jäseninä on mahdollisesti sinunkin kotipaikkakuntalaisiasi? Minulle asia selvisi aikanaan puolivahingossa, kun
luin Kiuruvesi-lehden ilmoituksia ja huomasin siellä kutsun Kiuruvesi-seuran vuosikokoukseen. En silloin kiinnittänyt asiaan sen
enempää huomiota, kunhan kävin kurkkaamassa, keitä tuttuja seuran facebook-sivuilta
mahtaisi löytyä. Savo-seurat ovat sittemmin
tulleet tarkemmin tutuiksi seniorihallituksen
kautta.
Helsingissä toimivien Savosta peräisin
olevien kotiseutuseurojen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä Savosta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden välillä sekä ylläpitää kotiseudun tuntemusta ja entisten paikkakuntalaisten yhteistoimintaa. Seurat toimivat
myös Savon suuntaan yhdyssiteenä jäsenten
ja heidän kotikaupunkiensa sekä maakunnan
omien seurojen välillä.
Helsingissä toimivista seuroista edelleen voimissaan ovat Ylä-Savon seura, Rantasalmi-seura, Kiuruvesi-seura, Ristiina-seura,
Puumala-seura sekä Helsingin Savonlinnaseura. Muutamat seurat, kuten Sulkava- ja
Juva-seurat, ovat aktiivisuuden hiivuttua joutuneet lopettamaan toimintansa. Kotiseutuseuroja on ollut 1940-luvulta lähtien, ja
seurojen merkitys onkin ollut korostuneempi
aikana, jolloin yhteydenpito kotiseudulle oli
hankalampaa ja muutto kauas kotoa suurempi muutos kuin nykyisin. Useamman seuran syntytarinassa toistuu sama kuvio: muutamat samalta paikkakunnalta kotoisin olevat ovat tavanneet toisiaan Helsingissä, kutsuneet vähitellen tuttaviaan mukaan ja päättäneet lopulta perustaa seuran muistuttamaan synnyinseudusta ja ylläpitämään yhteyksiä toisten samoilta seuduilta olevien
kanssa.
Savolaisseurojen elinvoimaisuus on
vaihdellut vuosien varrella, mutta tällä hetkellä useilla seuroilla on aktiivista toimintaa.
Seurat järjestävät jäsenilleen erilaisia tapahtumia, kuten teatterimatkoja, kesäpäiviä ja
vuosikokouksia, sekä retkiä lähiympäristöön,
ulkomaille ja museoihin. Myös ruokakulttuurin ylläpito on tärkeä osa seurojen toimintaa,

Teksti: Marika Hölttä

ja usein seurojen tilaisuuksissa tarjoillaankin
perinneruokia, kuten mykyrokkaa (eli sisäelimistä tehtyä keittoa) ja osakuntalaisille tuttua talakkunaa ja tirripaistia.
Seurat myös jakavat tunnustuksia niille, jotka ovat edistäneet kotiseutunsa mainetta ja tunnettavuutta. Kiuruvesi-seura on
viime vuosina jakanut Juuret-mitalia Kiuruvettä ja kiuruveteläisyyttä maailmalla levittäneille kiuruveteläistaustaisille henkilöille, ja
Helsingin Savonlinna-seuran vastaava tunnustus on Mustan Pässin arvonimi, joka jaetaan Savonlinnaa ansiokkaasti tunnetuksi
tehneelle savonlinnalaiselle.
26.9.2013 Savon seurat järjestivät tapaamisen, jonne myös osakunnan seniorit
kutsuttiin mukaan, ja kokoontumisessa seurojen edustajat tutustuivat toisiinsa, esittelivät seurojensa toimintaa ja ideoivat yhteisiä
tapahtumia. Suunnitteilla on yhteinen muikunsyönti-ilta, jollainen on järjestetty Vinnillä
jo kerran vuonna 2009. Tuolloin paikalla oli
viitisenkymmentä junnua, sennua ja Savon
seurojen edustajaa. Tulevan muikkutapahtuman alustava päivämäärä on 1.2.2014, ja
paikkana on Itäkeskuksen Stoa. Yhteistyö
seurojen ‒ ja toivottavasti myös osakunnan
ja senioreiden ‒ välillä siis jatkuu edelleen.

Muutamien seurojen yhteystietoja:
Ylä-Savon seura

http://www.yla-savonseura.fi/

Kiuruvesi-seura

http://kiuruvesiseura.fi/
Facebook-ryhmä Kiuruvesi ja muualle muuttaneet

Helsingin Savonlinna-seura

http://www.savonlinnaseura.net/
Facebook-ryhmä Helsingin Savonlinna-seura ry
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Teksti: Jasmin Latva-Koivisto

Maakuntien
tunnuksia

Maakuntien tunnuksista tulevat helposti mieleen lähinnä vaakunat – olivathan ne
Sudenkin vakiosisältöä monen vuoden ajan. Mutta tiesitkö, että maakunnilla on esimerkiksi tunnuskukat? Useat maakuntien tunnukset on valittu äänestämällä sopivin
tunnus kullekin maakunnalle. Tässä Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntatunnukset!

Maakuntakivet
Suomen Matkailuliitto ja Geologian tutkimuskeskus järjestivät vuonna 1989 valintakampanjan, jossa kullekin maakunnalle asetetusta kolmesta ehdokkaasta tuli valita
maakuntakivi. Yli 20 000 äänen perusteella
eniten ääniä saaneet kivet valittiin maakuntien tunnuksiksi. Suomen kansalliskivi on
graniitti.

kikoivikoissa ja lepikoissa. Rauhoitettu lintu
syö hyönteisiä, marjoja ja hedelmiä. Koiras
Etelä-Savossa marmoria esiintyy Jäppilän ja on väriltään keltainen ja naaras vihertävä.
Joroisten alueella, Savonlinnan ja Kerimäen Kuhankeittäjä punoo pesänsä seitistä, heialueella, Virtasalmella, Montolan ja Anke- nästä ja tuohesta.
leen jaksossa sekä Mikkelin pohjoispuolella
Hiirolan alueella. Ankeleen marmoria on Pohjois-Savo: kuikka
käytetty muun muassa Virtasalmen kirkon ja Kuikan tunnistaa helposti sen nimeä muiskunnantalon lattiamateriaalina.
tuttavasta huudosta. Kaunis kuikka viihtyy ja
pesii vain puhdasvetisillä järvillä. Suuri vesiPohjois-Savo: apatiitti
syö pääasiassa kalaa ja se rakentaa
Apatiitti on yleisin luonnossa esiintyvä fos- lintu
pesänsä aivan vesirajaan. Kuikka voitti Suoforimineraali. Siilinjärvellä on Suomen ainoa men rakkaimman mökkilinnun äänestyksen
apatiittikaivos, ja tehtaan vieressä oleva lan- 2010.
noitetehdas käyttää apatiittirikastetta raakaaineenaan.

Etelä-Savo: marmori

Maakuntalinnut

Maakuntaeläimet

Kaikilla maakunnilla ei ole maakuntaeläintä,
ja eläinten valinta on ollut epäyhtenäistä eiBird Life Suomi (tuolloin vielä Lintutieteellis- kä niiden valitsemiseksi ei ole järjestetty
ten yhdistysten liitto) valitsi maakuntalinnut yleisöäänestyksiä. Niinpä Etelä-Savollakaan
yleisöäänestyksellä vuonna 1985. Lehdissä ei ole maakuntaeläintä.
esiteltyyn äänestykseen osallistui noin 5500
suomalaista. Laulujoutsenta ei saanut ää- Pohjois-Savo: hirvi
nestää, koska se on Suomen kansallislintu.
Hirvi on suuri eläin, jonka ontot karvat suojaavat sitä kylmissä olosuhteissa. Sen ruoEtelä-Savo: kuhankeittäjä
on sopeutunut vaihteleKuhankeittäjä viihtyy yleensä vesistöjen lä- ansulatuselimistö
vaan ruokavalioon. Uroshirvet pudottavat
hellä lehtimetsissä, erityisesti vanhoissa kas- sarvensa joka talvi. Suurin osa hirven ajasta

kuluu syömiseen, ja sen ravintoon kuuluu
oksia, latvoja, puunkuorta ja kasvavaa viljaa.
Hirvi painaa 240-600 kiloa.

Maakuntakukat
Maakuntakukkien äänestys käynnistettiin Suomen
Kotien Kukkaisrahaston toimesta lehtiäänestyksellä, ja
maakuntakukat valittiin vuonna
1982. Kielo on varattu Suomen kansalliskukaksi, joten se ei ollut mukana äänestyksessä.

Etelä-Savo: pohjanlumme

Pohjanlumme on Suomessa melko yleinen. Monivuotinen vesikasvi kukkii valkoisia, joskus harvoin myös punaisia
kukkia. Punakukkainen muoto on rauhoitettu. Öisin ja sadesäällä lumpeen kukat sulkeutuvat.

Pohjois-Savo: kotipihlaja

Pihlajan levinneisyys kattaa koko Suomen.
Kesä-heinäkuussa pihlaja kukkii valkoisena
ja syksyllä sitä koristavat punaiset marjat.
Happamien marjojen maku muuttuu pakkasten myötä miedommaksi. Pihlajaa on pidetty pyhänä puuna, ja sen kaatamisen pelättiin tuovan huonoa onnea. Pihlaja on muinaistarustossa Ukko-jumalan puolison, Raunin puu.

Maakuntajärvet
Maakuntajärvet valittiin vuonna 2011 Suomen ympäristökeskuksen ja YLE:n Suomi
Express -ohjelman järjestämässä kilpailussa.
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Sennuhallituslaisen palsta, Elina Hietala

Kriteerinä oli, että järviehdokkaiden tuli
sijaita kokonaan tai osittain maakunnan
alueella.

Etelä-Savo: Puula

Puula keräsi 56 prosenttia äänistä maakuntajärviäänestyksessä. Järvi sijaitsee Hirvensalmen, Mikkelin ja Kangasniemen alueella. Puulan pinta-ala on 330 km², ja se on
Suomen 13.:ksi suurin järvi. Järveltä löytyy hyviä veneilyja melontareittejä.

Pohjois-Savo: Juojärvi

Juojärvi keräsi 45 prosenttia äänistä maakuntajärviää-

nestyksessä jättäen Kallaveden monien hämmästykseksi
kakkossijalle. Heinäveden, Liperin, Outokummun ja Tuusjärven alueella sijaitsevasta Juojärvestä on käytetty myös
nimeä Jukonen. Järvi on karikkoinen, ja siinä on runsaasti
saaria. Juojärvi on 219 neliökilometrin pinta-alallaan Suomen 20.:ksi suurin järvi.

Maakuntakalat
Kalatalouden keskusliitto valitsi 1994 maakuntakalat yleisöäänestyksen perusteella. Ahven valittiin Suomen kansalliskalaksi, ja maakunnat saivat omat tunnuskalansa.

Etelä- ja Pohjois-Savo: muikku

Pikkuinen muikku on sukua lohelle, minkä huomaa
muun muassa sen rasvaevästä. Kalalla on hopeiset
kyljet, tumma selkä ja vaalea vatsa. Väkäleukainen muikku maistuu niin pannulla
voissa paistettuna kuin kalakukossakin.
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Joulun jouluisin
teksti
savoksi ja stadiksi
Toimittanut: Heini Arjava

Lähestyvän joulun tunnelmissa Susj julkaisee monien jo tuntemat murre-evankeliumit savon ja stadin murteilla.
Näin osakuntalaiset voivat yksin tein tutustua joulun sanomaan sekä vanhan että uuden kotikontunsa puheenparsilla. Kumpi on jouluisampi?
Savolainen evankeliumi on Suden oma yhdistelmä kahdesta eri versiosta suullisen kansanperinteen hengen mukaisesti.

Savo Stadi
Ja tapahtupa siihen aekaan, että keisarj Aakustus
anto semmosen ukaasin, jotta koko muailma olj
pantava verolle. Tämä tämmönen verolle panemine olj ens kerta ja se tapahtu, kun se Kyrenius olj
Syyrian muaherrana. Ja niimpä kaekki mänj verokirjaan räntättäviks ite kuhhii ommaan kaapuhiisa.
Niinpä Joosehvikkii lähti mänemään Kalilejasta Nasaretin kaapunnista verolle pantavaks ylös Juuttaanmuan Tuavetin kaapuntiin, jonka nimi on
Peetlehem, hiän kun olj niät synnyltään Tuavetin
sukukieppiä. Reissun piälle se lähti morsijamesa
Marijan kansa, jok olj jo pieniin päen.
Niin tapahtupa heijjän siellä ollessaan, että Marijan
purkuaeka tulj ja hiän tehhä pyöräätti poejan, esikoesesa, kiäräsj sen kapaloon ja panj elukkae aperuuheen, koskapa kievarjtalo olj jo tikaten täännä.
Siellä seuvulla olj lammaspaemenia kejolla yöllä
vahtimassa katraetaan. Niin heijän eissään seeso
Herran enkelj ja Herran kirkkaas loesti heijän ympärillään, ja hyöhän säekähtivät pahanpäeväsesti.
Mutta enkeljpä raohottelj heitä: Elekee työ pelätä
tyhjee, sillä kahtokee, kun minä ilimotan teille ihan
ilosen asijan, jok on tulova kaekelle kansalle: teille
on tänä päevänä tuolla Tuavetin kaapunnissa syntynnä Vapahtaja, jok on Ristus Herra. Ja tämä on
teille osviittana: työ löövätte lapsen kapaloetuna
aperuuhessa makkoomassa. Ja hyötähyvijään olj

Sillon Augustus, joka oli niinku keisarina, anto käskyn, ett koko jengin tarvii pistää sille verot. Tää oli
eka kerta ko se verotti ja sillon tää Kvirinius oli
Syyrian dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat
verovirastoon, jokanen omaan stadiinsa.
Niin toi Joosefki lähti Galileasta, Nasaret-citystä, ja
meni kynittäväks Juudeaan Daavidin stadiin, koska
se kuulu Daavidin jengiin. Se tzöras sinne yhdessä
Marian, sen gimmafrendin kaa, joka venas beibii.
Ja ku ne oli siellä, se Maria alko synnyttää. Se oli
sen eka, ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille
kapalot ja duunas sen seimeen, koska ne ei päässy
paikalliseen motelliin ku se oli ihan täys.
No, siellä lähellä oli jotain ihme paimenii yöllä tsiigaan niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä stondas Herran enkeli ja sairas lysis ympäröi ne. Mut se
enkuli alko niinku heittää läppää ja sano: "Ei mitään
hämminkii hei. Mä ilmotan teille karseen ilon, ja se
koskee hei koko jengii. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntyny Vapahtaja. Tää on teille niinku
merkkinä: se skidi bunkkaa seimessä pamperseissa." Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi
hevi taivaallinen jengi, joka präis tö Loord ja sano:
"Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla
meikäläisten joukossa, joita se diggaa."

17

enkelin kanssa emä jookko taevaallista sotaväkkee,
ja hyö ylistivät Jumaloo ja huutivat: ”Kunnija olokoon Jumalalle korkeoksissa ja muan piällä raoha
immeisten keske, joeta kohtaan hiän ei vihhoo
pie.”

Kun enkelit siit sit silpas takas taivaaseen, paimenet
funtsi: "Lets kou to Piitlehem. Nähään, mikä homma tää oikein on, tää mistä tää fogeli meille kerto."
Ne lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen
skidin, joka bunkkas seimessä.

Ja kun enkelit olvat männä paementen luota tiehensä, niin nämä piättivät keskenää: "Nyt piätäpahkoo Peetlehemmii! Sielläpähän nähhää, mittee
toennii on tapahtunna ja mittee Herra tuassa äskö
Ilimottelj." Niin hyö lähtivättii kiireen vilikkoo ja
löysivättii Marijan ja Joosehvin ja lapsen, joka
muata köllötti aperuuhessa.

Kun ne näki tän, ne kerto jengille mitä ne tiesi skidistä. Jokanen, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan
ulalla. Mut Maria stikkas kaikki sanat ja happeningit sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja. Paimenet lähti takas, ja ne kiitti mennessään Loordii siitä,
minkä ne oli kuullu ja nähny. Kaikki oli just niin
siistii ku niille oli sanottu.

Ja kun hyö olivat tämän nähnä, hyö kertasivat, mittee heille tästä poejasta olj jo puhuttu. Kaekki olivat paementen tarinoeta kuullessaa iha ällistyksissää. Mutta Marijapa panj nämä kuulopuhheet tarkasti korvasa taa ja vatvo niitä sitte iteksee aejan
kansa. Ja paemenet palasivat takasi työmualleen ja
kiittelivät ja ylistelivät Jumaloosa kaekesta, mittee
olivat suanna kuulla ja nähhä. Kaekki olj ihan rikulleen niin kun heille olj iliminierattu.

Kääntänyt: Olli Seppälä

Lähteet: Unto Eskelinen (Kristillinen Eläkeläinen -lehti 4/2009) ja
Joulusivut-blogi
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Susj
50 vuotta sitten:
SavOlaiset yrittivät
hylätä Vinnin lopullisesti!
Susj 4/1963

Heini Arjava

[1960-luvulla kerättiin määrätietoisesti varoja oman osakuntatalon
hankintaan, mutta kaikki yritykset kaatuivat ja talo jäi haaveeksi. Kerätyt varat
olivat kuitenkin siemen omien asuntoloiden perustamiselle. Toim. huom.]

100 milj. muinaismarkkaa |
Antero Nederström
“Se on konsti jos kööhällä koti“ sanovat nilsiäläiset, mutta tuntuu sekin
olevan aikamoinen konsti, jos osakunnalla on koti. Savolainen osakunta on
edelleenkin Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan hyyryläisenä Uuden
ylioppilastalon vintillä, vaikka jo neljättäkymmenettä vuotta sitten todettiin uuden, tilavamman osakuntahuoneiston tarpeellisuus. Tuohon aikaan
mahtuu monta yritystä oman talon tai
huoneiston hankkimiseksi, mutta aina
ne ovat päättyneet kodasta tuulensuojaan.
Ensimmäinen konkreettinen askel
oman talon saamiseksi otettiin vuonna 1956, jolloin osakunta perusti talorahaston. Sitä on näinä seitsemänä

vuonna kartutettu pikkuhiljaa mm.
maakunnassa järjestetyin paperinkeräyksin (joita tullaan vuosittain jatkamaan), mutta pääoma on edelleenkin minimaalisen pieni huoneiston
ostoa ajatellen. Viime vuosina on tehty intensiivisesti työtä sopivan tontin
tai huoneiston löytämiseksi. Monet lupaavalta näyttäneet yritykset ovat
rauenneet.
Uutta vauhtia asiat saivat viime
kevättalvella, jolloin Helsingin kaupunki myönsi yhteisesti Savolaiselle ja
Eteläsuomalaiselle osakunnalle tontin
osakuntatalon rakentamiseksi lähellä
Domus Academican ylioppilasasuntoloita. Tämäkin yritys raukesi tyhjiin,
kun eteläsuomalaiset ostivat hiljat-
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tain Munkkiniemen kartanon. Kaupunki ei ole halukas antamaan tonttia yksin savolaisille ja sitä paitsi juuri tällä
paikalla on Alvar Aallon suunnitelmassa maanalaisen asema. Kaupungin ehdot eivät muutenkaan olleet kovin innostavat.
Jo viime kesänä osakunnan toimikunta
ryhtyi etsimään myös muita mahdollisuuksia uuden osakuntahuoneiston saamiseksi. Tätä kirjoittaessani neuvottelut ovat jo varsin pitkällä. Näyttää erittäin todennäköiseltä, että vuosikymmenien haave on vihdoinkin toteutumassa.
Ostoneuvottelujen kohteena on moderni
huoneisto Alvar Aallon keskustasuunnitelman alueella sijaitsevassa melko
uudessa talossa. Paikka on siis mitä
parhain. Keskustasta on jo nyt hyvin
vaikea saada tarpeeksi suurta huoneistoa ja kuitenkin osakuntahuoneiston on
oltava lähellä yliopistoa, kirjastoa ja
muita laitoksia. Huoneisto on myös niin
suuri, että siitä jää aluksi osa tilasta
reserviksi vastaisen varalle.
Voidaan todeta heinäveteläisittäin,
että ”sinä se temppu seisoo ja hänteensä
heiluttaa”. Eikä ole epäilystäkään siitä,
ettei se häntä olisi suunnilleen 100 miljoonan muinaismarkan kauppasumma.
Toivotaan kuitenkin, ettei käy niin kuin
iisalmelaisille, joilla ”rek män vetäjäsä
eelle”.
100 miljoonaa on pitkä penni, kun
on tyhjät taskut. Tilavamman huoneiston saaminen osakunnalle on kuitenkin
välttämättömyys.
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Päättäessämme omasta puolestamme
kaupasta me olemme vakavasti luottaneet Savon maakunnan täydelliseen tukeen. Ilman sitä osakunnan on mahdotonta koskaan saada omaa huoneistoa.
Ratkaisu on varmasti monenkin mielestä hyvin rohkea, mutta se oli kerta
kaikkiaan joskus tehtävä. Me luotamme
siihen, että jälleen kerran kansan käsi
on karttuisa – erityisesti nyt, kun on
kysymys oman maakunnan ylioppilaiden omasta kodista.
(--)
Tällä hetkellä teinit ovat liikkeellä talorahastokeräyksen merkeissä, joululomalla tapahtuu osakuntalaisten keräysrynnäkkö ja siirtotalletustili 47-30300
on jatkuvasti jokaisen ulottuvilla.
Keväällä ilmestyy Savolaisen osakunnan julkaisemana savolaisten sananparsien kokoelma – ”Kasvantaviärät
leuvat”. Se todistaa vakuuttavasti, että
meillä savolaisilla on sana hallussamme
– puheilla me pääsemme pitkälle. Nyt
meidän on näytettävä, että me osaamme muutakin kuin puhua – kun toimeen tartutaan…

”Savolaisen osakunnan nykyisessä
vuokrahuoneistossa on juhlasali,
kaksi kerhohuonetta, toimisto ja
sanomalehtihuone. Sen pinta-ala
on 420 m2. Saliin mahtuu
korkeintaan 200 osakunnan 1.4 00
jäsenestä. Osa osakuntalaisia
joutuu seisomaan jo tavallisissa
teeilloissakin puhumattakaan
mistään isommasta juhlasta.
Esimerkiksi talakkunajuhla
joudutaan viettämään osakunnan
ulkopuolella salin pienuuden takia.
Talotoimikuntakin on joutunut
pitämään muutamia kertoja
kokouksiaan osakunnan
ulkopuolella, kun osakunnassa ei
yksinkertaisesti ole ollut mitään
nurkkaa vapaana.”
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Savon
viäntämee
– murremestarin älymassiinasta
– ku eehän tässä ennee millään kynännysällä juttuva viännetä…
Se on olis tuassiisa tarinanviännön aeka, ja viännän tässä jutunnyssee viimestä kertoo: huimoovan uppee ja korkeejännitystä tarjoova sarja Ossuuskunnan siännöt tutuks – tae aenae
savoks piättyy.

Ylleine käätösohje ja elämän tarkotus eli Ossuuskunnan siännöt
– osa seittemän
IX Osuuskunnan talloos
Kah tiljkaas on yks vuosj ja ihan kalenterjsemmonen. Jäsenmaksujakkii suap siäntöihi
mukkaa periä. Talloovensotkija hoetelloo
tiljkirjat ja siinä sivussa myös neevosto on
tiljvastuullinen taho. Tiljkirjat on tietennii
tarkastettava ja helemikuun loppuun männessä mieluite. Ja jos talloovensotkija yrittää
livahtoo virastaa etuaejjassa niin väljtilinpiätös on siitähhii luajittava.
Putjettiloella ohjaillaan ossuuskunnan
piätilijä, vuan on niitä parj muutahhii rahostoo elikkäs Juhula- ja toesena isännän ryyppyrahasto. Ee vaeneskaa – neevoston ohjaaksessa sitä on nuokii ruojat ja yhteiseks
ossuuskunnan hyväkshän niitä käätetään:
juhularahastoo vuosjjuhliin, kesäseen yhen
torstaen ja sunnutaenvälisen yön muakuntamatkaan ja talakkunoehi, isännän ryyppykassoo tuas ylleiseen kahvitukseen ja pienempii hippaloehin.
Ja ken tarkempata inhvoo kaepaeloo niin
lukasoo sitä vaekka Talloosohjesiäntölöestä.

X Ossuuskuntanaaha, renikat ja muut
maeninnat
Kah pittäähä sitä savolaene yljoppilas muista opiskelijan rutjakkeista erottoo – aenae
pöötäjuhlissa. Sittee tarkotusta varte osuuskunnassa jaetaan aena (ja vuan) Itepäesyyspäevänä pätkä ossuuskuntanaohoo aejoissa
Savonmuan värreissä eli keltasta ja mustoo
on luvassa.
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Naahankanto-oekeus on nykysillä ja entisillä ossuuskunnan jäsenillä ja piällystön luvalla joillae muillahhii tahoilla aseman taekkas ansiokkaan vierailun tuloksena. Vuan
suattaa kuritta elävältä ja naahan kanssa
turhanpäete riehuvalta värit lähtee lippahivvoon kurinpitolaatakunnan toemesta, eli
eläkeehän siivosti.
Arvomerkkilöetähhii löötyy elikkäs
ketjuja kaalassa killuu Ite Piäjehulla ja Ylimmäesellä piällysmiehellä eli piäjehun käsjkassaralla. Ruusukkeen tuas suap rinnukseesa vuosjjuhlamestarj. Ja tokj muitahhii
löytyy ja voejaan myöntee, vuan eiellä mainitut on siännöissä miärättyjä.
Renikoeta ja kunniamaenintoja voep
suaha kuusportaesella asteikolla. Kunnijajäsenet on niistä ylimmäesiä ja aena sillon
tällön niitä lissee mualimaan tulla putkahtaa. Kakkosena tulloo pienoislippu, vuan
enpä oo niitä elläessänj osuuskunnalla vielä
nähnä. Kolomantena on jo näkyvämpi renikka elikkä kunniamerkki, joka taetaa vielä
killua semmosessa levveemmässä naahassa.
Neljäntenä tulloo sitte kunnianaaha eli
osuuskuntanaahoo tuplasti levveempi kangassuikale – allekirjottanneelle semmonen
tupsahti viime vuosjjuhlissa. Kae niitä vähä
vähemmälläe ku parin vuosjkymmenen ruatamisella voes jailla, vuan säilyypähän kunnioitus korkeemmalla renikkata kohtaa ku ei
sitä ihan vähällä vaevalla rinnuksilleesa sua.
Viijjees on sitte ansiomerkki joita sentään
joka vuosj taejettaan jailla ja kuuventena
harrastusmerkki – jonka etteen suap kyllä
harrastookkii ossuuskuntaelämätä ihan
kunnolla.

Muitahhii palakintoja ja stipentilöetä suap
jakkoo, vuan niistä ja näittennii renikoitten
käättöohjeita voep luveskella tuas omasta
ohjesiännöstään.

XI Erjnäesiä siävöksiä ja muutae olennaesta
Piältä poemittuna:
Harrastuspiirilöetä elikkäs kerhoja suap ossuuskunnan puitteissa pittee. Ja ohan nuita
ollu re-movemperistä eli Partakerhosta Sossuun ja naatintoaine kahavista KoKaKekKeen
ja kaekkee mahollista ja mahotonta siitä välistäe. Tiivistäin sanottunna jotta Tuu-Tii-TuTööti-Tuu kuvastannee kerhorintamata varsi
hyvin.

Vuosjjuhlan vietto on ihan siännöissä pakolliseks miärätty – tahi ainahhii tuo ajankohta.
Tiijoks vuan, että helemikuun kahennenkymmennen päevän tiennoissa olova laavantai on se aenoo ja oekee. Sillon niät joskus männä vuosina on ihan suomen kielestä
tuollon annettu asetus virasto- ja oekeuskielenä. Että sitä savon virallistamispäevee ootelleessa jatketaan tähän malliin.
Ystävyyssopimuksiakkii ossuuskunnalla suap
olla ja ihan ulukomaelta astikkii. Ja näkyyhän
nuo eteläeset ja läntiset ystävät ossuuskunnan päevittäesessä elemässäähii – tai olkos
sitä muuta elämätä ku juhlia siellä ja vähän
tiällähhii. Vastahan näestä sopimuksista käätiin Riävelissä naatiskelemassa, jotta aitäh
vuan siihen suuntaan!

Arkistoo ja kirjastookin ihan siäntömiäräsenä
Osuuskunnan nimen kirjuttaa yleinen piällys- toemena pietään ja ossuuskunnan jäsenillä o
mies yhessä toeminnansotkijan tahikka sih- näehin laenaasoekeus olemassa.
teerikön ja talloosasioissa talloovensotkijan
kansa.
Osuuskunnalla on tietennii lippu ja kun nuo
virattii on armeijjan nimikkeillä, niin sotalippuha on meelle ihan paekallaa. Savon ja Savonlinnan liänin rykmentin lippu on jo vuosjsattaenen eli peräsin vuojelta 1686. Kaanokirjaellun lipun lisäks nuita tuntuu löötyvän
internet-kaappain sivuloelta tilattavaks asti.
Vuan tiesittäkös että lipun käätöstä piättää
osuuskunnan kokkoos tai hätähousuina parj
ylempätä jehua – ja käätöstä pitäs ilimottoo
vielä käätön jäläkeisessä kokkooksessa? No
ny tiijättä!

XII Siäntöin ja ohjeihin vakaattaminen

No tokkiisa ku yljopiston alasuuvessa ollaan
– eekä mittään rekisterjlöetyjä yhistyksiä
niinku muitten kaapuntiin ossuuskunnat –
on paehti siännöt ja ohjeet siinattava kahessa ossuuskunnan kokkooksessa ja melekosella iänj-enemmistöllä, niin pittää tuon yljopiston rehtoriinnii niihi leemasa napsaattoo.
Jooluva ootellessa
Jartsa, Murremestarj 2012
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Osakuntauutiset
Tapahtumia:
9.10. Tervissauna
12.10. Vuksisitsit



14.10. Säätiön kokous
18.10. Aktiivipäivälliset Nylands Nationilla
19.10. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan suunnistus ja
Osakuntalaisen Unionin rengastusbileet

21.10. Osakuntailta
22.10. Eksku Jokerit-KalPa jääkiekko-otteluun



25.10. Vierailu Tallinnaan Fraternitas Estican konventtiin
28.10. Neuvoston ruokailta
29.10. Viiniä ja filosofiaa -ilta Keskisuomalaisella
Osakunnalla. Yleisömäärältään runsaassa
tapahtumassa inspehtori Nissinen alusti
aiheesta Onko Raamatussa seksuaalivähemmistöjä?

29.10. SOSSUn järjestymiskokous



30.10. Viliminkippeitten eksku Jari Halosen Joulubileetkulttielokuvaan

30.10. SOLlin ja WiOLin yhteiskonsertti


1.11. Sählyä
4.11. Viiniä ja juustoa -osakuntailta
7.11. SOLlin järjestymiskokous
8.11. Sählyä
9.11. SavOn ja Karjalaisen Osakunnan sarvijuhlat
15.–17.11. SOSSUn harjoitusleiri



15.11. Sählyä
18.11.–24.11. Talakkunaviikko
25.11. KoKaKeKe:n osakuntailta ja neuvoston ruokailta
26.11. HYY:n vuosijuhlat ja jatkot Vinnillä
27.11. Kv-toimikunnan kokous
28.11. Osakuntien 370-vuotisjuhliin liittyvä juhlaseminaari
30.11.–1.12. SOLlin adventtikiertue



2.12. Osakunnan kokous
9.12. Puurojuhla, jossa kuunneltiin huimaa sellokvartettia
ja nähtiin vuksien luokkasotajoulunäytelmä

13.12. Akateeminen joulukonsertti Kallion kirkossa
16.12. SOLlin joulukonsertti Kannelmäen kirkossa
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Vuodelle 2014
valitut virkailijat:
Kuraattorj: Katja Kastarinen

Varsinaiset virkailijat:
Sihteeri: Arto Niemi
Kevään 2014 emäntä: Alisa Kukkonen
Kevään 2014 isäntä: Jere Renlund
Päätoimittaja: Annamari Oittinen
Tilin- eli toiminnantarkastajat: Ville-Pekka Vainio ja Heli Mönttönen
Varatoiminnantarkastajat: Jussi Karttunen ja Pyry Kettunen
Neuvokset: Heini Arjava, Emmi Holopainen, Vesa Kyyrönen ja Sakari Väkevä
Toiminnansotkijan virassa jatkaa Riikka Ruuth, taloudenhoitajan virassa Oskari
Wäänänen ja vuksimajurin virassa Johanna Salkunen.

Muut virkailijat:
Tietotekniikkasihteeri: Taneli Pirinen
Huvipäällikkö: Nella Peippo
Maakuntasihteeri: Jasmin Latva-Koivisto
Kansainvälisten asioiden sihteeri: Arto Niemi
Kulttuurisihteeri: Tuomas Venäläinen
Urheiluohjaajat: Paavo Lyytikäinen ja Ville Meriläinen
Kappalainen: Ville Meriläinen
Seniorisihteeri: Tomi Lappalainen
Laulunjohtaja: Annamari Oittinen
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Varalaulunjohtajat: Jenna Korhonen ja Jani Suutarinen
Musiikkimestarit: Tuomas Venäläinen ja Sakari Väkevä
Valokuvaajat: Ville Lovikka, Silja Ojanen ja Laura Takkunen
Ympäristövastaava: Paula Kuosmanen
Historioitsija: Riku Salpakari
Lipunkantajat: Sofia Latva-Koivisto ja Jani Suutarinen
Varalipunkantajat: Ville Lovikka ja Susanna Rajakylä
Amirualj: Kimmo Hovi
Vuosijuhlamestari: Suvi Portin
Apuemännät: Iida Hämäläinen, Noora Kallio, Jenna Korhonen, Paula Kuosmanen,
Sofia Latva-Koivisto, Nella Peippo, Susanna Rantakylä
ja Johanna Salkunen
Apuisännät: Arto Niemi, Annamari Oittinen, Taneli Pirinen, Jani Suutarinen
ja Tuomas Venäläinen

Edustajat SavO‒VSO-yhteiselimessä: Heini Arjava ja Jenna Korhonen

Sääntömääräiset toimikunnat:
Asuntolatoimikunta: Pauno Komulainen, Tomi Lappalainen, Silja Ojanen,

Suvi Portin ja Jere Renlund
Kurinpitolautakunta: Emmi Holopainen, Annamari Oittinen ja Ville Meriläinen
Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön valtuuskunnassa: Jaana Auvinen,
Vesa Kyyrönen, Tomi Lappalainen ja Ville Meriläinen
Edustaja Osakuntalaisen Unionin hallituksessa vuonna 2014: Suvi Portin

Osakunnan edustaja ja varaedustaja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan kokouksissa vuonna 2014: Katja Kastarinen ja Arto Niemi
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