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5//     Päätoimittajalta4 Päätoimittajalta   //

Älä polta 
itseäsi loppuun, 
osakuntalainen

» Kun antaa pikkusormen, 
antaa välillä koko sydämen.

Vaalit tulloo!

Annamari Oittinen

Oikaisu: SavOn vaalipäälliköiksi valittiin 
keväällä 2014 Suvi Portin, Riikka 
Ruuth ja Arto Niemi. Heihin ei kuulu 
Sakari Väkevä, toisin kuin Susj 2/2014 
virheellisesti mainittiin.

Syksy on kesänsä eri tavoin viettäneille erilaista aikaa. Niille, jotka 
ovat hikoilleet 4 kuukautta kesätöissä ilman lomaa, syksy on kaivattu paluu 
normaalirytmiin. Joillekin, jotka onnistuivat välttelemään kesäopintoja ja kiel-
täytyivät ottamasta toista työtä kesäkuukausiksi, syyskuu toi auringolla helli-
vien lomapäivien jälkeen mukanaan suuren muutoksen rästihommien, uuden 
aloittamisen ja kiireen myötä. Enkä vaan suinkaan puhu itsestäni. 

Uusien kurssien lisäksi syksy on osakunnan aktivoitumisen aikaa. On ihanaa 
nähdä vanhoja ystäviä lähes viikoittain Vinnillä ja katsella, miten uudet opis-
kelijat ottavat tilan pikkuhiljaa omakseen. Osakunnalla on hyvä oleskella, 
mutta osakuntavirat teettävät myös monia töitä – arjen pyörittämistä, juhlien 
järkkäilyä, HYYn edustajistovaaleja ja vaikkapa lehden tekoa.  Ihmiset, jotka 
kokevat jonkin asian tärkeäksi, tuppaavat usein tekemään jotain sen hyväksi. 
Näin on onneksi myös Savolaisella osakunnalla.

Kun antaa pikkusormen, antaa välillä koko sydämen. Näin kävi minulle, 
seitsemännen vuoden opiskelijalle, jolla on edelleen ”en tiedä kuinka monta” 
osakuntavirkaa ja joka ikinen on niistä minulle tärkeä. (Huom! Olen niin käpy, 
että saan sitsikappaleiden lopuksi jo mölistä ”Fiducitin” matalalta. Milloin 
tässä näin kävi?) Usealla meistä on opiskelijajärjestöelämän lisäksi muutakin 
elämää, mutta silti ne osakuntavirat tipahtelevat monesti aina samoille henki-
löille. Useimmat ottavat ne vastaan toivottavasti ilolla, mutta toisille jälleen 
kerran haalittu lisänakki painaa jo raskaaksi käyneen rinkan päällä liikaa.

Sinä väsynyt, mutta innokas: kun marraskuun tärkeä kokouspäivä tulee, 
jolloin valtaosa tulevan lukukauden ja -vuoden viroista päätetään – älä ota 
enempää, kuin jaksat kantaa. 

» Ota sellainen homma, jota pidät 
tärkeänä ja josta saat itsekin iloa.

Toivon, että jaksat pysyä mukanamme vielä monia vuosia 
ja sitä ei edesauta se, että joudut ottamaan osakunnalta 
hermolomaa liian kireäksi taivutetun osakuntavuoden 
päätteeksi. Ota sellainen homma, jota pidät tärkeänä ja 
josta saat itsekin iloa. Älä vain sellaista, joka on sinulle 
taakka. 

Sinä virkailija, niin sanottu osakunta-aktiivi: kiitos, 
että uhraat aikaasi, jotta meidän on mahdollista nauttia 
siisteistä osakuntatiloista, erilaisista hyvistä tarjoiluista, 
jouhevista kokouksista, kivoista ekskuista ja kaikesta 
siitä, mikä ei näy aina päällepäin, mutta mikä mahdol-
listaa osakunnan toiminnan ja sen säilymisen ja muuttu-
misen. Kiitos, kun otat viran tai virkoja tai autat muuten 
vain silloin tällöin ja tuot meille ideasi. Kiitos, että olet 
valinnut sydänkäpyseksesi Savolaisen osakunnan.

Osakuntatyön hetelmät näkyvät ja kuuluvat monin tavoin! SavOn 
Vaalipäälliköt saivat väsymättömällä panoksellaan rekrytyksi yli 
20 loistavaa edustajaehdokasta HYYn edarivaaleihin, jotka käyvät 
vuosi vuodelta tärkeämmäksi opiskelijoille ja osakuntalaisille.
 Muistathan antaa äänesi SavOlaiselle – on kaikkien edun 
mukaista, että edarissa on mahdollisimman monipuolinen katsan-
tokanta, vaikka jokaisella olisi myös omat intressit. Toivottavasti 
siten siellä opitaan toimimaan yhdessä yhä paremmin meidän kaik-
kien hyväksi. On myös joka tilanteessa kaikkien edun mukaista, 
että joukossa on mukana vähintään yksi savolainen. Vaaleista lisää 
lehden sivulla 7.

Sinä ”maallikko-osakuntalainen”, jolla ei ole tällä 
hetkellä osakuntavirkaa, joka pidät osakunnalla hengai-
lusta ja sitsaamisesta, joka olet ehkä vasta tullut tai joka 
olet jo osakuntaurasi suorittanut: sinä olet tärkeä. 
Sinä voit halutessasi vain olla, kunhan olet. Sinä olet 
myös se mittari, joka punnitsee osakuntamme viihty-
vyyden. Jos sinä et kävisi täällä, se tarkoittaisi sitä, että 
et tuntisi itseäsi tervetulleeksi, koska et häärää Vinnillä 
joka ilta. Tällöin aktiivit tekisivät toimintaa vain toisil-
leen, vaikka lähtökohdan tulee olla kaikkien viihtyminen 
ja iloisen SavOlaisen joukon lisääminen. Nähdään 
Vinnillä ja jutellaan kun tavataan!



76 //     HYY-kuulumisiaKuraattorj   //

Hei jälleen!
SavOlainen, käytä 
äänioikeuttasi!

Katja Kastarinen

Syksy on lempivuodenaikani. Pidän sen väreistä ja tuksuista. Sadekin on 
tervetullut vieras kesän jälkeen, varsinkin juuri kuluneen kesän. Pidän myös 
naistenlehtien kovasti hehkuttamasta uuden alun tunteesta ja uusista mahdol-
lisuuksista. 

Vaikka syksyisin katseet suunnataan usein tulevaisuuteen, on kulunut kesä 
vielä tuoreessa muistissa ja sen huippuhetkiä on mukava muistella. Myös 
tämän kesän ehdottomiin kohokohtiin kuului SavOlaisten kesäretki Tervis, 
joka seilattiin unelmasäässä luottopaatti-Wennolla. Monta legendaarista 
hetkeä piirtyi tänäkin vuonna kollektiiviseen osakuntamuistiin. Kiitos vielä 
Amiraalille toimikuntineen!

Myös osakunnalla syksy on monessa mielessä uuden alku. Vuosi vuoden 
jälkeen uudet innokkaat vuksit kiipeävät Vinnin portaita ylös ja vuosi vuodelta 
he tuntuvat nuoremmilta, ainakin tällaisen sennun silmissä. Mistä lie johtuisi... 
Vuksit pääsevät nopeasti mukaan osakunnan toimintaan ja sen tapoihin, 
mutta luovat myös uusia perinteitä ja uutta henkeä – ja hyvä niin. Rohkeasti 
sekaan vaan siis vuksit!

Tänä syksynä odotamme jo innolla ensi kevään suuria juhlia, nimittäin 
savOlaisten ja karjalaisten yhteisiä 110-vuotisjuhlia. Nämä vuosijuhlat tulevat 
eittämättä olemaan niin sanotusti emähyvät kemmakat. Yhteistyötä karja-
laisten ja muiden osakuntien kanssa on ollut viime aikoina ilahduttavan paljon. 
Loppukesästä vietettiin Itäsuomalaisia kesäjuhlia, joihin kokoontui juhlijoita 
kaikista viidestä itäisestä osakunnasta ja joissa myös viäräuskoisilla oli pieni 
mutta äänekäs joukkonsa. Nekin olivat hyvät juhlat, toivottavasti syntynyt 
perinne kantaa pitkälle. 

Tänä syksynä haluaisin erityisesti kannustaa niin nuoria kuin vanhempiakin 
osakuntalaisia osallistumaan rohkeasti kansainväliseen toimintaan. Viroon 
on helppo mennä, ja Ruotsikin on aivan naapurissa. Lähteminen kannattaa 
takuuvarmasti, kysykää keneltä tahansa ystävyysjärjestöissä vierailleelta. 
Osakunnan ja senioreiden yhteinen kv-toimikunta on kehitellyt myös uusia 
tuulia kauemmaksikin, pysykää siis kuulolla. 

Odotan innolla uutta osakuntasyksyä. Se tuleekin olemaan omalla kohdal-
lani jo kahdeksas lajissaan, hui. 

Vinnillä nähdään!
         Katja

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalit järjes-
tetään 4.-5.11.2014. Ennakkoäänestys järjestetään keskiviikkona 29.10. ja tors-
taina 30.10.

HYYn edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 
60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat HYYn jäsenet eli noin 28 000 
Helsingin yliopiston opiskelijaa. HYY tekee päätöksiä, jotka koskevat jokaista 
opiskelijaa ja vievät opiskelijoiden näkemyksiä myös kunnallispolitiikkaan ja 
aina eduskuntaan asti.

Savolaisella osakunnalla on monia mahtavia edustajia ehdolla näissä 
vaaleissa. Äänestämällä osakuntalaista äänestät ihmisiä, joille muun muassa 
seuraavat asiat ovat HYY-politiikassa tärkeitä: 

 -kohtuuhintainen opiskelija-asuminen 
 -ei uusia muutoksia joka vuosi opintotukeen vaan pysyvyyttä tukeen, joka  
 on monelle elintärkeä 
 -joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parempi toimivuus, mm. yömetron  
 jatkuminen 
 -ei leikkauksia opiskelijoiden terveydenhuoltoon 
 -tehdään päätöksiä, joilla taataan varmuutta ja järjestöille: pitkäjänteinen  
 vtalouspolitiikka ja pitkä tilajakokausi 
 -Unicafe -lounaan edullisuus, eettisyys ja hyvä laatu 
 -Yliopistolle parempaa viestintää: intranet ja ilmoitustaulu eivät riitä 
 -Toimiva kirjasto ja lisää työskentelypaikkoja 
 -yhteisöllisyys ja kansainvälisyys 

SavOn vaalipäälliköt Suvi Portin, Arto Niemi ja Riikka Ruuth

Suvi Portin

Vaalit facebookissa:
https://www.facebook.com/
savovaaleissa2014

https://www.facebook.com/
osakuntalainenunioni 

Osakuntalaisten 
vaaliohjelmaan voi tutustua 
tarkemmin netissä: 
http://osakuntalainenunioni.fi/
edustajistovaalit 

Yleistä tietoa vaaleista: 
www.hyy.fi/vaalit
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Sennu, mitä sinä 
haluaisit?

Marja Halonen

Kesä on ohi ja edessä syksyn kiireet. Intoa puhkuen olet ehkä päättänyt 
aloittaa uuden harrastuksen. Tai ainakin olet päättänyt kokeilla jotain uutta 
ja hauskaa! En tiedä sinusta, mutta itselleni käy välillä niin, että idea jää 
haaveilun tasolle. Kiireinen arki kun luo omat rajansa ja kun vapaapäivän saa, 
ei osaa yksikseen lähteä vaikkapa katsomaan jotakin näytelmää, retkeilemään 
tai konserttiin. Haaveilu muuttuu helpommin toiminnaksi, kun on päivämäärä 
sovittuna ja ehkäpä joku kaverikin lähdössä mukaan. Silloin ei voi jäädä sohva-
perunaksi viltin alle ja siirtää suunnitelmia hamaan tulevaisuuteen.

Olen joskus kuullut jonkun sanovan, ettei sennuyhdistyksen toiminnassa 
ole toimintaa kaikille. Toisaalta tapahtumissa käyvien kirjo viittaisi siihen, 
että melko monen ikäiselle ja tyyliselle olemme toimintaa onnistuneet järjes-
tämään. Tapahtumiin osallistujien ikähaitari kattaa yleensä useamman vuosi-
kymmenen. Tänä vuonna järjestettiin toimintaa jopa perheen pienimmille 
Angry Birds -leikkipuistoekskulla.

Yhdistyksen vuosi (kuten osakunnankin) pyörii tiettyjen perinteisten tapah-
tumien rytmittämänä. Nämä tutut, turvalliset ja perinteikkäät juhlat antavat 
vuosittaisen rungon toiminnalle. Olisi uuvuttavaa, jos jokaisen tapahtuman 
pitäisi olla jotakin uutta ja ennen kokematonta. Syksyllä näitä perinteitä on 
luvassa Annan päivän juhlassa 9. joulukuuta sekä perinteikkäässä syyskeilauk-
sessa 22. lokakuuta.  Jos siis olet mielessäsi haaveillut lähteväsi joskus keilaa-
maan, merkkaa päivä kalenteriisi ja lähdetään porukalla!

Perinteikkäiden tapahtumien rinnalla voidaan järjestää kaikenlaista uutta. 
Jos olet sitä mieltä, ettei toimintakalenterista löydy ohjelmaa juuri sinulle, anna 
minulle jokin uusi idea. Jos kyseinen toiminta ei vaadi roppakaupalla rahaa 
tai uuvuttavaa järjestelyiden määrää, lupaan järjestää haluamasi toiminnan 
kuluvan kalenterivuoden aikana. Jos tämän jutun myötä ideoita satelee 
kymmenittäin, joudun ehkä hieman pidentämään tuota kalenterivuoden käsi-
tettä. Toimintaideoita voi lähettää sähköpostiini mtpiira@gmail.com.

Voit toki järjestää ohjelmaa myös itse. Kerro ideastasi hallitukselle laitta-
malla vaikkapa sähköpostia osoitteeseen savo-seniorihallitus@helsinki.fi, jotta 
tapahtumasta saadaan infoa kaikille. Ja sitten vaan järjestämään. 
Tervetuloa mukaan sennutoimintaan! 

        Marja Halonen

9//     Maakuntasihteeri 9

Savolainen 
ruokaperintö 
Vanhojen savolaisten ruokaperinteiden säilyminen ei ole ollut 
itsestäänselvyys. Kuopiolainen Bertta Räsänen (1921–1994) oli huolis-
saan katoavasta ruokaperinteestä ja alkoi kerätä kansanomaisia resep-
tejä talteen. Vuonna 1979 näistä resepteistä ilmestyi yhteistyössä maakunnan 
neuvontajärjestöjen kanssa tehty Savolainen keittokirja. Kirja oli ilmestyes-
sään ensimmäisiä maakuntaruokien keittokirjoja, ja sillä on ollut paljon vaiku-
tusta myös myöhemmin valmistuneisiin maakuntaruokaopuksiin. Bertta 
Räsänen teki myös aloitteen pitäjien nimikkoruokien valitsemisesta tavoittee-
naan elvyttää perinneruokien valmistamista. Yhteistyössä Maa- ja kotitalous-
naisten sekä Marttojen kanssa valittiin 47:lle pitäjälle Pohjois- ja Etelä-Savossa 
omat nimikkoruoat. ”Ruokaperintö on paras perintö, jonka voimme lapsil-
lemme antaa”, kerrotaan Räsäsen todenneen monissa maakuntaruokia esittele-
vissä tilaisuuksissa. 

Myöhemmin maakuntaruokien parissa jatkoi Jaakko Kolmonen valtakunnal-
lisella pitäjäruokaprojektillaan, jonka tuloksena saatiin jokaiseen pitäjään oma 
nimikkoruoka. Kaikkiaan valittiin noin 450 perinneruokaa. Perinneruoilla 
tarkoitetaan vanhan talonpoikaisyhteiskunnan kotioloissa valmistettuja ruokia, 
jotka on elvytetty takaisin käyttöön. Kolmosen projektin pohjalta julkaistiin 
keittokirjoja ja vietettiin suurkeittiöissä Pitäjäruokaviikkoa, joka myöhemmin 
nimitettiin Suomalaisen ruoan viikoksi. Perinneruokien valitsemisella haluttiin 
korostaa paikallisen kulttuurin piirteitä ja vahvistaa paikallista identiteettiä.

Osaat varmaankin kertoa, millainen on kotikuntasi vaakuna, mutta 
tunnetko kuntasi perinneruoan? En olisi itsekään tiennyt oman kotipaikka-
kuntani Varkauden perinneruokaa ilman aiheeseen tutustumista. Ohessa on 
listattuna Etelä-Savon ja Pohjois-Savon perinneruoat, etsi omasi listasta! 

Jasmin Latva-Koivisto
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Vieremä

Sonkajärvi

Rautavaara

Lapinlahti

Pielavesi

Keitele

Vesanto

Tervo

Maaninka

Siilinjärvi

Kuopio

Suonenjoki

Rautalampi

Leppävirta
Heinävesi

Pieksämäki

Joroinen

Rantasalmi

Juva Sulkava

Puumala

Savonlinna

Enonkoski

Mikkeli

Kangasniemi

Hirvensalmi

Mäntyharju

Pertunmaa

Varkaus

Tuusniemi

Kaavi
Juankoski

Nilsiä

Iisalmi

Kiuruvesi
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Etelä-Savo
Enonkoskella kapakalapaisti 
Heinävedellä potattirieska 
Hirvensalmella kalakasti ja lisäkkeenä imelletty marja-
puuro 
Joroisissa pottulaatikko 
Juvalla ryynimakkara ja lammaskaali 
Kangasniemellä ruokarokka, nuoret perunat ja paahto-
suola 
Mikkelissä ruukkumuikut 
 Mikkelin maalaiskunnassa potlohko ja
 mustikkakukko
 Anttolassa ryynirieska ja lisäkkeenä kokkopiimä
 Haukivuorella tappaeskeitto, lisäkkeenä puolukkavelli
 tai sevokas eli kesävelli
 Ristiinassa sakiarokka
Mäntyharjussa sikakaali ja karpalokiisseli
Pertunmaalla röpörieska ja veripalttu
Pieksämäellä matikkakeitto
 Pieksämäen maalaiskunnassa tuohisrieska ja munavoi 
 Virtasalmella suutarinpaisti, kesävelli ja nyrkkirieska
 Jäppilässä naurishaudikkaat ja apposet
Puumalassa tattaririeska 
Rantasalmella limppisoppa 
Savonlinnassa voissa paistetut muikut, potattituuvinki ja 
potattipiirakat
 Kerimäellä rantakala
 Savonrannassa mehokas
 Punkaharjulla kalapaisti
Sulkavalla talakkuna ja tirripaisti 

Pohjois-Savo
Iisalmessa muurinpohjaletut 
Juankoskella paistettu kala ja rokkatuuvinki 
Kaavilla mikkelsoppa ja lammassoppa 
Keiteleellä kala-mykysoppa 
Kiuruvedellä mykyrokka 
Kuopiossa kalakukko 
 Nilsiässä kokkeljpiimä, piimävelli, sienisalaatti
 ja hillaleipä
 Karttulassa mustikkahuttu
 Riistavedellä rantakala
 Vehmersalmella kapakalakeitto 
Lapinlahdessa naarispuuro
 Varpaisjärvellä uunipaisti, siensalaatti ja hillapuuro
Leppävirralla kapakalapaisti ja lisäkkeenä rieskaleipä eli 
kouhaatus
Maaningalla sianlihapaisti
Pielavedellä kalakeitto
Rautalammilla suutarinpaisti ja päeväleipä
Rautavaaralla potattilouta
Siilinjärvellä patakukko, potattivelli, marjakiisseli ja 
kermavaahto
Sonkajärvellä tuuvinkivelli
Suonenjoella mansikkatalkkuna ja rasvapotut
Tervossa potattilouta
Tuusniemessä potattikukko
Varkaudessa kastrokka ja mustikkavelli
 Kangaslammella juustopaisti
Vesannossa tohraperu, rieppoliemi, naarishaavikkaat, 
imellöspuuro
Vieremällä muurinpohjaletut

Lähteenä käytetty: Räsänen, Riitta (toim.) . Savo ja sen kansa. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki.

Sisennetyt kunnat ovat kuntaliitoksissa sulautuneet yhteen 
ja ovat kartassa yllä olevan kunnan osia.
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SavOlaisten 
Savonsuunnistus

Ville Pulkkinen ja 

Tanja Laatikainen

Ville Pulkkinen

Aiemmin keväällä osakunnalla pohdiskeltiin, että olisihan se hassua, 
jos ei Savolaiselta osakunnalta ole edustusta oman kotikylän Jukolan viestissä 
– muilta osakunnilta kun joukkueita oli jo tiedossa. Niinpä Lappalaisen Tomi 
päätti perustaa suunnistuksesta kiinnostuneille osakuntalaisille Facebook-ta-
pahtumasivun, jonka avulla joukkueita alettiin kasaamaan savo-tiedotus 
-sähköpostilistan lisäksi. Venlojen viestin joukkueeseen tarvittiin neljä naista ja 
Jukolan viestiin seitsemän miestä tai naista. Innostuneita riitti juuri sen verran, 
että joukkueet tulivat täyteen ja varamiehetkin rekrytoitua.

Kisaan ilmoittautumisen jälkeen alkoivat ennakkovalmistelut. Face-
book-tapahtuman sivu toimi oivallisena yhteishengen nostatuksen välineenä. 
Kävimme ahkeraa keskustelua kunto- ja iltarasteista sekä valmistautumisesta 
itse kisatapahtumaan. Järjestimme myös yhteislähtöjä Helsingin suunnista-
jien iltarasteille, joiden jälkeen jaoimme yhdessä kuvia kartoista, reiteistä sekä 
keskustelimme karttamerkeistä ja reittivalinnoista. 

Noin paria viikkoa ennen Kuopio-Jukolaa koimme sydämentykytyksiä, kun 
yksi Jukolan viestin jäsenistä joutui perumaan osallistumisensa jalkavaivan 
vuoksi ja toinen loukkaantui. Loukkaantumisesta kuitenkin toivuttiin ja vara-
mies tuli poisjääneen tilalle. Varamies joutui kuitenkin perumaan osallistumi-
sensa ja Jukolan viestin joukkue oli vaarassa jäädä vajaaksi. Ajattelimme, että 
joutuisimme turvautumaan kisan järjestäjien ylläpitämään suunnistajapank-
kiin, josta joukkueet voivat tarvittaessa pyytää vapaaehtoisia tuuraajia jouk-
kueisiinsa tilanteen niin vaatiessa. Kovan etsinnän jälkeen yksi joukkueemme 
jäsenistä löysi kaveripiiristään innokkaan savolaistaustaisen suunnistajan 
pikaisella varoitusajalla. Otimme hänet ilolla vastaan! 

Kisapaikalle saavuttaessa ensimmäinen tehtävä oli hakea joukkuemateri-
aalit, joihin kuului muun muassa vuokratut emit-kortit ja rintanumerolaput. 

Pieni suunnistussanasto:
Pummi = Vaikeus rastin löytymisessä

Nastarit = Suunnistuskengät, joissa 
nastat (huom. ei piikkarit)

Emit = Elektroninen leimausjärjestelmä

Hajontamenetelmä = Menetelmä jolla 
kilpailijat hajotetaan rasteille eri 
järjestyksessä

Rastipukki = Rastipisteeseen rakennettu 
teline, johon emit-leimasin on kiinnitetty.

Yösuunnistus = Suunnistajat käyttävät 
otsalappuja ja rastilippujen lisäksi 
rasteilla on pienet heijastimet.

Viime kesänä Jukolan viesti suunnistettiin Kuopion 
Vehmersalmen Rytökylässä lauantain ja sunnuntain aikana 
14.–15.6.2014. Monen vuoden tauon jälkeen Savolaisen 
osakunnan joukkueet osallistuivat niin Venlojen kuin Juko-
lankin viesteihin.
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Tämän jälkeen etsimme telttapaikan ja pystytimme teltat 
yöpymistä varten. Venlojen viesti alkoi lauantaina klo 
14 ja Jukolan viesti vasta illalla klo 23. Kilpailukeskus ja 
sen ympärillä olevat autopaikoitus- ja teltta-alueet olivat 
noin 2,5 km² kokoisella alueella. Varsinainen kilpailu-
keskus sijaitsi alueen keskellä, missä oli muun muassa 
kisan lähtö- ja maalialue, ravintoloita sekä muita palve-
luita usean kymmenen hengen saunateltasta suunnis-
tustarvikeliikkeisiin. Kilpailukeskuksen alueella oli 
todellista urheilujuhlan tuntua – olo oli kuin urheilufes-
tareilla!

Itse kisa-alue, jossa suunnistus tapahtui, oli noin 12 
km² kokoinen mäkinen ja suunnistuksellisesti neitseel-
linen alue. Maasto oli kivikkoista ja vaihtelevaa mäkien, 
kallioiden ja soiden yhdistelmää, ei siis aivan helpoim-
masta päästä! Viestin jälkeen jopa ammattilaissuunnis-
tajat kommentoivat kisaa vaativaksi ja kiittivät suuresti 
kisa-alueen suunnitellutta ratamestaria. Ratamestari 
Juhani Jetsonen oli haastattelussa kertonut haluavansa 
olla työssään mahdollisimman inhottava ja luvannut 

ottaa kaikki koiruudet käyttöön tehdäkseen kisasta 
mahdollisimman vaativan ja hankalan. ”Sitä ratamesta-
riksi ryhtyminen on”, Jetsonen totesi.

Kisa oli kieltämättä haastava ja suunnistuskokemuk-
sena aivan erilainen, kuin mihin iltarasteilla oli tottunut. 
Venlojen osuuspituudet vaihtelivat vajaasta viidestä kilo-
metristä reiluun seitsemään ja matkan yhteispituus oli 
24,4 km. Jukolan viestissä suunnistajat kulkivat 7,5–14,1 
kilometrin matkoja ja reitin yhteispituus oli 71,9 km. 
Venlat suoriutuivat omasta osuudestaan hienosti, saivat 
ajan 6:31:21 ja sijoittuivat sijalle 1052/1139. Hyvä SavO-
laiset Venlat! Myös Jukolan viestissä edettiin todella 
hyvää tahtia lähes koko viestin ajan, mutta viimeisen 
osuuden aikana alkoivat väliaikatiedot näyttää huolestut-
tavilta. Ankkuriosuuden suunnistaja ei ollut leimannut 
itseään väliaikarastille ja aikaa oli kulunut jo erikoisen 
paljon edelliseltä väliaikarastilta. Ehdimme huolestu-
neena ihmetellä ja odotella tietoja tunnin jos toisenkin, 
kunnes saimme viestin: ”Tulkaa Sandels-teltan suun-
taan!”. Ja pitihän se arvata! Siellähän se ankkurimme 

Venlojen ankkuriosuuden suunnistaja Elina 
”D-Ellu” Hietala saapui maaliin aikaan 6:31:21



Kuopio-Jukola lukuina:
Ilmoittautuneita joukkueita: 2860

Ilmoittautuneita henkilöitä: 16 324

Vierailijoita: lähes 45 000

Toimitsijoita: yli 1800

Telttasaunojia: yli 10 000

Alin lämpötila: -1º 

Nopein Jukolan viestin aika: 7:59:01

Hitain Jukolan viestin aika: 26:17:50

Nopein Venlojen viestin aika: 2:56:41

Hitain Venlojen viestin aika: 10:30:46 

Järjestely aloitettu vuonna: 2008

oli Sandels-teltalla kylmää kädessä pite-
lemässä – tällä kertaa kylmäpussia teltan 
takana olevassa ensiapupisteessä. Nilkka oli 
nyrjähtänyt metsässä kahdesti eikä ankku-
rimme ollut enää toisen haaverin jälkeen 
pystynyt jatkamaan maaliin saakka. Savo-
lainen sisu ei siis todistettavasti ensimmäi-
seen esteeseen lopu! Vaikkei Jukolan vies-
tissä päästy maaliin asti eikä aikaa saatu, 
oli osallistuminen aivan mahtava kokemus, 
jota ei voi kuin suositella kaikille vähän-
kään kiinnostuneille!

Vaikka itse kisaan ei vielä ensi vuonna 
olisi rohkeutta osallistua, kannattaa 
silti lähteä paikan päälle haistelemaan 
tunnelmaa ja kannustamaan joukkueita. 
Kilpailukeskuksen isolta screeniltä suun-
nistusta seuraten ja samalla känny-
kästä väliaikoja vilkuillen pysyy joka 
hetki kartalla kisan tilanteesta. Lisäksi 
kannustus- ja huoltojoukkoja tarvitaan 
aina. Omien osakuntalaisten kannustaessa 
paikan päällä joukkueen jäsenet pistävät 
viimeisetkin voimansa peliin varsinkin 
loppusuoralla! Toivottavasti nähdään ensi 
vuonna Louna-Jukolassa Turun kupeessa 
Paimiossa!

Venlojen viestin lähdön tunnelmaa.

Venlat Satu Männistö ja Seila Pihanurmi 
palauttavat eväät.

Kalakukolla se savolainen liikkuu. 
Tällä kertaa säilykesellaisella.

SavOn Jukolat osuusjärjestyksessä:
1. Antti Suihkonen

2. Sampo Luukkainen

3. Tuomo Riepponen (ulk.)

4. Tuomas Turkki

5. Ville Pulkkinen

6. Matti Piira

7. Mikko Pitkänen

 
SavOn Venlat osuusjärjestyksessä:

1. Seila Pihanurmi

2. Satu Männistö (KyO)

3. Tanja Laatikainen

4. Elina Hietala

Jukolan viestin joukkue juuri ennen Jukolan viestin lähtöä. Antti Valmiina ensimmäiselle 
osuudelle. Kuvassa vasemmalta Tuomas Turkki, Tuomo Riepponen, Matti Piira, Sampo 
Luukkainen, Ville Pulkkinen ja Antti Suihkonen. Puuttuu Mikko Pitkänen.

Mikko Pitkänen ja Matti Piira seuraamassa Jukola-juhlaa.

» Ankkuriosuuden 
suunnistaja ei ollut 
leimannut itseään 
väliaikarastille ja 
aikaa oli kulunut 
jo erikoisen 
paljon edelliseltä 
väliaikarastilta. 
Ehdimme 
huolestuneena 
ihmetellä ja odotella 
tietoja tunnin jos 
toisenkin, kunnes 
saimme viestin: 
”Tulkaa Sandels-
teltan suuntaan!”.

Lähteenä käytetty: 

http://www.jukola.com/2014/

Lisää tuloksia voi käydä katsomassa osoitteesta: 

http://results.jukola.com/

Helsingin suunnistajien iltarastit: 

http://helsinginsuunnistajat.fi/iltarastit/
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Helsinkiä pakoon 
Savvoon
Tervis on KyOn tyypilliseen kesäretkeen verrattuna kuin Tukholman 
risteily verrattuna Suomenlinnan lauttaan, näin hieman kärjistetysti sanoen. 
Osakuntien kesäretkien parissa Tervis hakee vertaistaan ja syyttä tuolla neljän 
päivän sisävesiristeilyllä ei ole legendaarista mainetta. Suurin osa muiden 
osakuntien kesäretkistä on yhden viikonlopun mittaisia, joista perjantai ja 
sunnuntai kuluvat pitkälti matkantekoon retkikohteeseen ja sieltä pois. Näin 
vain itse lauantai jää varsinaiseen kesäretkeilyyn, eikä irrottautuminen kesä-
töiden tai kesätyöttömyyden piiristä ole yhtä totaalista kuin Terviksellä. 

Vuoden 2014 Tervikseen me kymäläiset olimme saaneet tutustua jo syksyllä 
2013, kun Riikka (Ruuth) jakeli joillakin jatkoilla Vinnillä meille tulitikkuaskeja 
Tervismainoksen kera. Mainonnan ja propagandan uhreina kaksi kyolaista 
päätyikin sitten lopulta mukaan Tervislaivalle. 

Risteilyn aikana Kasmirin kesähitin Vadelmavene kertosäe ”Helsinkiä pakoon 
Hankoon” väännettiin paremmin tilanteeseen sopivaan muotoon ”Helsinkiä 
pakoon Savvoon”. Terviksen yleiseksi sloganiksi nousi kuitenkin jo heti 
Kiasman pysäkiltä lähdettäessä ”üllatüs”, kun mysteeriteeman mukaisesti 
retken aikataulu ja määränpää olivat tuntemattomia ja kaiken saattoi aina 
kuitata ullatuksena. Todettakoon, että ullatukset olivat 99-prosenttisesti posi-
tiivisia. Ullatuksista puheenollen, kyolaisesta näkökulmasta Terviksen suurin 
skhandaali, kuten Sirvat sanoisivat, koettiin kun Amiraali paljasti Suomen-
niemen koulun pihalla olevansakin kotoisin Kymenlaaksosta, tarkemmin 

Pasi Pykälistö

Antti Niemelä

» Ennen retkeä epätietoisuus siitä, että 
minne mennään ja milloin, tuntui 
vähän stressaavalta. Itse retken 
aikana yllättävästi tämä pimennossa 
oleminen ei häirinnyt yhtään. Retkestä 
kenties jopa nautti enemmän, kun ei 
tiennyt koska rantaudutaan ja minne 
päädytään. 
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sanoen Pyhtäältä. Tätä kaappikymäläisen paljastumista 
pitikin sitten märehtiä paikallisen Baarin isolla P:llä 
pöydässä, samalla tietenkin tukien Suomenniemen elin-
keino- ja yöelämää. 

Terviksessä parasta olivat maisemat ja sää, Suur-Sai-
maan aava selkä kirkkaassa kesäauringossa musiikin, 
ruuan ja hyvän seuran kanssa – voiko ihminen enempää 
enää toivoa? 

Terviksen teemana oli tänä vuonna mysteeri, ja 
mysteerinä melkein kaikki yksityiskohdat pysyivätkin 
retken loppuun asti. Ennen retkeä epätietoisuus siitä, 
että minne mennään ja milloin, tuntui vähän stressaa-
valta. 

» Tervis herätti ihailua ja pientä kateuttakin 
ulkoseurakuntalaisten keskuudessa, ja osa meistä intoutuikin 
pohtimaan vastaavanlaisen risteilyn mahdollisuuksia omalla 
kanta-alueella.

Itse retken aikana yllättävästi tämä pimennossa oleminen 
ei häirinnyt yhtään. Retkestä kenties jopa nautti 
enemmän, kun ei tiennyt koska rantaudutaan ja minne 
päädytään. Kaikki vastuu oli jonkun muun harteilla ja 
itse saattoi keskittyä vain olemiseen. Puolet hauskuu-
desta olikin päätyminen mystisiin paikkoihin kuten 
Muukonsaari, Taipalsaaren Sarviniemi tai Suomen-
niemen koulun jumppasali. Ruokaakin sai sopivasti, 
ettei nälässä tarvinnut olla ja aurinkorasvaa ja juota-
vaakin riitti. Tervikseen ilmeisesti kuuluu tietynlainen 
absurdi henki, joka tekee terviksestä terviksen. Absurdi-
teetti oli huipussaan kesäyön hämyssä esitetyn Uhtuan 
kesäteatterinäytöksessä, kun näytelmässä tuntui tapah-
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tuvan kaikkea vähän outoa ja hämärässä oli välillä vaikea 
nähdä, että kuka nyt esitti ja ketä näyttämöksi valitulla 
nurmikentällä. Terviksen huipennus minun kohdallani 
tervisfuksina oli hauen kohtaaminen – Kake Singersin 
Tappajahauki jäi soimaan päähän vielä pitkäksi aikaa 
ja tulee minulle tästä iäisyyteen aina symbolisoimaan 
Tervistä itseään, sen syvintä olemusta. 

Tervis herätti ihailua ja pientä kateuttakin ulko-
seurakuntalaisten keskuudessa, ja osa meistä intou-
tuikin pohtimaan vastaavanlaisen risteilyn mahdolli-
suuksia omalla kanta-alueella. Ilmoille heitettiin myös 
idea itäsuomalaisesta risteilystä, joka ulottuisi Joen-
suusta Lappeenrantaan koko Saimaan halki. Harmilli-
sesti Saimaalta ei toistaiseksi ole kanavayhteyttä länteen 
päin, joten KyOn kanta-alue jäisi tämän retken ulkopuo-
lelle. Kymenlaaksolta puuttuu Saimaan kaltainen laaja 
yhtenäinen vesistö, mutta pienemmän mittakaavan sisä-
vesiristeilyä KyO voisi kokeilla Kymenlaakson oman 
mini-Saimaan, Vuohijärven laineilla. Merellä risteile-
minen esimerkiksi akselilla Virolahti-Loviisa onnistuisi 
helpostikin. 

Ei-savolaisena ja tervisfuksina Tervis 2014 oli mahtava 
kokemus, missä pääsi näkemään Saimaata, tutustumaan 
uusiin ihmisiin SavOsta ja muista osakunnista sekä viet-
tämään kesää hyvän ruuan ja uimisen merkeissä. Sääkin 
oli aurinkoinen lämpöennätyksiin asti, vaikka lauan-
tai-iltapäivän sadekuuro Saimaalla mitätöikin Amiraalin 
valassaan vannoman auringonpaisteen, mistä hyvästä 
Amiraali päätyikin Puumalan satamassa järveen.  

Pasi Pykälistö, KyO.

» Terviksessä parasta olivat maisemat ja sää, Suur-Saimaan 
aava selkä kirkkaassa kesäauringossa musiikin, ruuan ja 
hyvän seuran kanssa – voiko ihminen enempää enää toivoa?

Iloinen amiraali poseeraa S/S Wenno -neidon kanssa
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Tervis 2014 -galluppi

Annamari Oittinen

Antti Niemelä

Tervisamiraali – Kimmo ”Spy” Hovi
Jos Tervis 2014 olisi elokuva, mitä tyylilajia se edustaisi, kuka näyttelisi sinua ja 

mikä olisi juonenkulku karkeasti ottaen?

Tervis2014 - The Movie ei varmaan yhteen tyylilajiin mahdu, joten että 
tyylilajina toimisi eräänlainen hybridi. Yllätysteemaan sopiva tyylilaji 
on tietenkin trilleri, mutta jotta kaikki huononhauskat jutut saataisiin 
mukaan, täytyy tyylilajin olla slapstick-trilleri. Tarpeeksi komeaa näyttelijää 
ei tietenkään löydy esittämään minua, mutta paremman puutteessa voisi 
vaikka George Clooney toimia miespääosassa. Elokuvan synopsis voisi olla 
karkeasti seuraavanlainen: Mies saa oudon päähänpiston järjestää risteily 
104 vuotta vanhalla höyrylaivalla ja kutsuu itseään ”Amiraaliksi”. Hän saa 
ylipuhuttua itselleen miehistön, joka kulkee nimellä toimikunta ja joka 
hoitaa suuren osan hänen työtaakastaan. He saavat jollain kumman ilveellä 
noin 70 risteilijää matkalle, vaikka eivät suostuneet kertomaan matkasta 
muuta kuin maksutiedot. Matkan aikana tapahtuu kummallisia mystee-
risiä asioita, kuten Tappajahauen kohtaaminen ja suuren ihoa polttavan 
valoilmiön ilmestyminen taivaalle. Vieraat heräävät lopulta kotona sängys-
tään. On maanantaiaamu ja kaikki olikin vain unta... Eteisen pöydältä 
löytyy kuitenkin arpajaisista voitettu Kasvantaviärät leuvat... Elokuva 
päättyy tekstiin ”The End?” viitaten mahdolliseen jatko-osaan.

Mikä Terviksen järjestämisessä on vaikeinta? Entä parasta?

Vaikeinta Terviksen järjestämisessä on ehkä hyvän toimikunnan löytä-
minen. Myös itse toimikunnan johtaminen asettaa omat haasteensa. Para-
doksaalisesti juuri se on ehkä myös parasta Terviksen järjestämisessä. 
Pääsee tekemään hommia itse kokoamansa toimikunnan kanssa ja saa 
valita omat nakkikaverit. Amiraalina olossa parasta oli se, kun ymmärsi 
(Terviksen aikana), että homma luistaa ilman minuakin, jolloin saattoi olla 
kannella nauttimassa säästä.

Mikä on hulluin Tervismuistosi?

Hmm… No yksi hulluimmista muistoista on se, kun SOSSu sai krii-
si-Terviksellä 2011 keikkaskumppansa ja 200€ juomalipun lauantai-iltana. 
Kymmenen hengen sijaan juomia oli juomassa kolme henkilöä. Joimme 
noin tunnissa ehkä viisi skumppapulloa. Lauantai-illan viihdykkeet olivat 
huomattavasti viihdyttävämpiä näin.

Matkan ensimmäinen pysähdys oli 
jo Helsingin Musiikkitalon nurkilla, 
missä tervisvuksien tuli antaa 
uhri tappajahaukea edustavalle 
Reijo Hukkasen Laulupuut-teoksen 
valtavalle hauelle. Kuvassa SatOn 
edustaja Markku Alho.
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SavOlainen tervisvuksi – Sakari Väkevä
Minä vuonna aiot olla Tervisamiraali? Mitä aiot luvata sen 

vuoden Terviskansalle omassa amiraalin valassasi?

Sitten kun seniiliyden ensioireet ilmestyvät – eli tällä 
menolla varsin pian. Aion luvata ennalta odottamat-
tomia asioita ja aistiähkyjä. Fingerporia mukaillen en 
kuitenkaan ”haluaisi muistuttaa valastani”. 

Millä tavoin estäisit vanhempiasi näkemästä tervisläisiä, 

jos Tervis tulisi omalle paikkakunnallesi?

Onneksi ovat pahempaakin nähneet. Mitä julkisem-
malla paikalla ollaan, sitä todennäköisemmin kier-
tävät kaukaa.

Mitä pitäisi tapahtua, että et ensi vuonna tulisi uudestaan 

Tervikselle?

Tungen mukaan niin pitkään kuin kykyä siihen on. 
Ja vaikka menettäisin henkeni lukuvuoden 2014–
2015 aikana, niin Suur-Saimaa on ainut oikea kohde 
tuhkilleni.

Terviskiivis – Arto Niemi
Millä sanoin vakuuttaisit Tervikselle lähtemistä epäröivän 

tulemaan ensi vuonna reissuun mukaan?

Näyttää siltä, että Hauki saalistaa ahnaammin vähän 
vanhempia vukseja, eli kannattaa osallistua Tervik-
selle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osakun-
tauraa. Tervikselle osallistumisessa on riskinsä, 
mutta hyvin usein pieni riskinotto kannattaa. 

Millä paikkakunnalla Savonmaalla haluaisit Terviksellä 

vierailla ja mitä haluaisit siellä nähdä tai tehdä?

Olen ollut kahdesti Terviksellä, ja molemmilla 
kerroilla Tervis on risteilty Etelä-Savossa. Odotan 
siis kovasti risteilyä Pohjois-Savossa. En ole pitkään 
aikaan käynyt Kuopiossa, ja sinne toivoisin taas 
joskus pääseväni.

Kristin Lillemäe, yksi Indlan edustajista, johti terviskansan laulua sunnuntain laivamatkalla.
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Sirpa – ( SavOsennu Ressu Häkkinen)
Kuinka mones Tervis tämän vuoden Tervis oli sinulle? Mikä 

saa sinut tulemaan Tervikselle vuodesta toiseen? Kerro 

vähintään kolme asiaa.

Tämä oli Sirvan kolmas Tervis. Tervikselle ajaa 
uudelleen jakamisen tarve, siis se, että saa jakaa valis-
tussanomaa ja tehdä teiniraskauksia ehkäisevää työtä 
varsin löyhämoraalisen Terviskansan parissa. 

Mitä olisit tehnyt vuoden 2014 Terviksellä toisin, jos olisit 

saanut päättää?

Jos olisin saanut päättää, olisi Terviksen yhtey-
dessä järjestetty Sirvan Symposium, jossa olisi ollut 
aiheesta tieteellisiä postereita ja draamallisia esityksiä 
ja käsitöitä harrastava Terviskansan osa olisi saanut 
tehdä aiheesta neulomuksia. 

Mitä Sirpuus merkitsee sinulle? Kirjoita aiheesta haiku.

Yössä kajahtaa  
Sirvan suloinen ääni 
paheet ehkäisee

Viäräuskoinen – Outi Tiainen (KO)
Opitko jotain uutta savolaisista, jos kyllä niin mitä? Jos et 

oppinut mitään uutta, vahvistuiko jokin tietosi savolai-

sista Terviksellä?

En tainnut mitään uutta oppia. Vahvistui vain se 
jo olemassa ollut käsitys, että työ ootte kivoja kun 
teihin vaan tutustuu. 

Lämpötilamittari näytti hellettä koko viikonlopun. Suosittuja keinoja lievittää hikoilua ja kuumuutta olivat muun muassa 
uiminen, veden juominen (varsinkin tällä kertaa pullossa oli todella myös vettä!), vähäiset tai auringolta suojaavat vaatteet 
ja (joskus märän) yo-lakin tai pyyhkeen pitäminen päässä, veden kaataminen päälleen sangosta sekä mahdollisessa varjossa 
oleskelu. Lauantaina matkalla Suomenniemelle tervisläiset saivat pitää pitkän uimatauon kauniissa rannassa.
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Huonoin Tervismuistosi ja miksi?

Mie kun oon tämmönen ohjeistuksen ja varman 
päälle pelaamisen rakastaja, niin joudun tähän 
vastaamaan että tiedottamisen taso on se huonoin 
muisto. Tosin tämän voi kyllä ottaa myös niin päin, 
että oli ylipäätään niin kivaa, ettei voi valittaa muusta 
yhtään.

Mikä on mielestäsi paras Tervisherätyskappale? a) Pepe 

Willbergin Aamu b) Johnny Liebkindin Voiko ihanammin 
aamu enää alkaa c) Se kamala renkutusbiisi, joka soi 

Juvalla (Link Wrayn Run chicken run) 

Tähän on pakko vastata c), koska se on näistä ainoa, 
johon oikeasti voi herätä. Muut vaatii jotain huutoa 
ja kolinaa lisäavuksi, mutta se kamala renkutusbiisi 
sisältää ne jo itsessään.

Viimeisellä osuudella Wennon pitkät puiset portaat 
tippuivat järveen, minkä vuoksi miehistö yritti järjestää 
läkähtyville uimista tukkilauttojen päältä. Idea todettiin 
turhan eksoottiseksi ja matkaa jatkettiin satamaan ja 
viralliseen uimarantaan asti.

Perjantaiset jamit idyllisessä Muukonsaaressa. Vasemmalta 
oikealle: Maija Oittinen, Hessu Hannikainen, Ester Pentti, 
Iina Remonen ja Tuomas Talvio. 
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Katja ”kuraattori” Kastarinen hellii osakunnan juuri 
Esticalta saamaa Sankarihauvaa (ällällä). Kuvassa 
vasemmalla on osakuntalaisia Puumalaan tervehtimään 
perheensä kanssa tullut kesäkerimäkeläinen, Pauno 
Komulainen.

Pysähdyspaikalla Mikkelissä paikallinen radiotoimittaja 
kiinnostui lakkipäisistä vierailijoista ja yllätti amiraali 
Kimmo Hovin haastattelulla.

Ystävyysosakuntalainen – Kristin Lillemäe 
(Korporatsioon Indla)

What was the most memorable event of this year’s Tervis 

and why?

Picking one most-memorable-event seems so unfair 
to the rest of the memories! Meeting the Tappaja-
hauki was breath-taking (for me as a first-timer), but 
the whole Tervis-feeling overwhelmed even that. 
Just the complete relaxation of hanging out on the 
boat in the sun having fun is the true highlight. 

How would you describe Tervis for your fellow Indla-mem-

bers in two words?

MUST-GO!

Ensimmäinen Terviksellä kastettu (?) 
vauva(koira) – Sankarihauva

Vuh vuh?

Vuh.



Tunnelmia Syksyjäisiltä ja Savon 
Härkäsaari-ekskursiolta 30.8. ja 31.8.

Syksyjäisiin kutsuttiin tänä vuonna runsaasti vieraita Esticasta sekä Indlasta. Juhlassa vihittiin syksyn 2014 
emäntä ja isäntä, Jani Suutarinen ja Paula Kuosmanen. Arvaatko, mistä laulusta on kyse juhlan muissa kuvissa?

Juhla jatkui sunnuntaina retkellä Härkäsaareen, johon osallistui neljä virolaista, viisi suomalaista, yksi itali-
lainen ja kaksi koiraa. Osa mökkeilijöistä myös yöpyi saaressa.

Annamari Oittinen

Laura Takkunen, 

Anu Korhonen ja 

Annamari Oittinen
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SOSSun uusi 
YLIkapellimestari 
syväluotauksessa

Teppo Hakkarainen

Teppo Hakkarainen

Kuka: Arttu Sipilä

Syntynyt Mikkelissä kesäkuussa 1990.

Opiskellut klassiseksi trumpetistiksi 
Kuopiossa ja musiikin teoriaa ja 
säveltämistä Tampereella. Nyt opiskelee 
Pop & Jazz Konservatoriossa Helsingissä.

Soittaa: vaskisoittimia (trumpetin 
lisäksi mm. käyrätorvi ja tuuba), pianoa, 
vähäsen viulua, lisäksi pakollisia 
melodicaa ja nokkahuilua

Lempijuoma: olut 

Kello: kännykässä

Auto: Mersu vm. 85 (124-koppanen)

Harrastukset: Kalastus ympäri 
vuoden: ”Viime talvena kävin 
Vanhankaupunginlahdella kahdesti 
pilkillä, saalista ei tullut”.

Mikä on hauskempaa kuin tynnyrillinen 
apinoita saunassa: Kaksi tynnyrillistä.

Sanonta: Nälkäisenä soittaa nöyremmin.

TsekkaaJosEtUsko: On säveltänyt 
parikymppisenä trumpettikonserton, 
jonka Radion Sinfoniaorkesteri on 
esittänyt ja tehnyt siitä YLElle 
kantanauhan.

Tapaamme keskellä keskiviikkoiltaista Kalliota Pub Porthanissa. 
Maestro on ehtinyt jo tilata itselleen oluen, itse tavoilleni uskollisena tulen 
myöhässä, joskin vain pari minuuttia. 

”Johan mulla oli tässä lyhyehkö kuiva kausi, joka kesti kaksi viikkoa. 
Tänään keksittiin kaverin kanssa, että lähdetään lauantaina Tallin-
naan.” 

Joo, ymmärrän. Äkkiselleen päätetyt Viron reissut ovat itsellenikin varsin 

tuttuja. Sulle ei varmaan muuten kovin yllätyksenä tule, että opiskelijaorkes-

tereissa toi kaljanjuonti voi välillä tuntua pääasialta? 

”No joo, kyllä mä olen käynyt jopa Retuperän WBK:n konsertis-
sakin joskus. Jos soittamisesta ei humalatilan vuoksi tule mitään, niin 
sit vähän paheksun. Yks eläkkeellä oleva sotilassoittaja kerran isälli-
sesti varoitti meikäläistä keikalla Mäntyharjulla, että ’elä ota enää Arttu 
enempää, melodiakin pitäs vielä kuulua’. Soitin tuolloin kuitenkin 
ykköstrumpettia.”

Mutta ansatsihan (Toim. huom. puhallinsoittajien huuliote) paranee tiettyyn 

pisteeseen asti.

”Kunhan ei rentoudu liikaa.” 

Osakunnan orkesterissa alkoi tänä syksynä jälleen uusi aikakausi, kun Aino 
Lassie Viren luopui tahtipuikon heiluttamisesta ja lähti Tampereelle, kuten 
kaksi edellistäkin johtajaa ovat tehneet. Uudeksi kapellimestariksi valittiin 
elokuun lopulla useamman hakijan joukosta lupaava nuorimies, joka luot-
sannee SOSSua vielä pitkään ja johdattaa sen aivan uusiin sfääreihin. 

» Orkesterilaisiin teki vaikutuksen 
rento ja lupsakka ote, sekä hakijan 
musiikillinen monipuolisuus. 
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Orkesterilaisiin teki vaikutuksen rento ja lupsakka ote, 
sekä hakijan musiikillinen monipuolisuus. 

Käytit itse koejohdossa sanaa ”temmellyskenttä” 

kuvaillessasi mieluisaa työympäristöä. Mun mielestäni 

sana kuvastaa SOSSua parhaimmillaan kyllä hyvin. 

Miltä sinun temmellyskenttäsi näyttää?

”Teemana monipuolisuus. Se, että pystyy teke-
mään luultavasti ihan mitä vaan. Orkesteri voi 
soittaa jotain Frank Zappaa tai jotain muuta 
helkkarin vaikeeta. Sit toinen puoliaika konser-
tista onkin jotain vakavampaa taidemusiikkia, 
kuitenkin vähän kieli poskessa.”

Sulla on klassisen trumpetistin koulutus, mutta olet 

tehnyt paljon muutakin?

”Joo, kun on pitkä klasaritausta, niin jonkin-
lainen täysinäinen takinkääntö on tullut tehtyä, 
kun olen nyttemmin hypännyt jazzin puolelle. 

Toki on tullut soitettua erilaisissa yhtyeissä 
ihan humppakeikkaakin. Täysin en ole hylännyt 
sävellysharrastustakaan, kun siitä saa joskus 
vähän rahaakin.»

Osakunnallahan on pyöriskellyt tässä männä vuosina 

muitakin säveltäjiä. Tunnetko Lyytikäis-Pasin? Pasihan 

sävelsi osakunnalle 100-vuotisjuhlaoopperan. Meillä 

oli varsin lystikäs Savon kiertue.

”Aijaa? Joo, tunnen. Pasi oli Kuopiossa käymässä 
kun kaupunginorkesteri oli   Pasin sinfoniaa. 
Taskisen Jokke-vainaa meidät varmaan esitteli 
toisillemme.”

» ”Kai se on jotain 
savolais-modernismia”
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Pasihan tuli osakunnalla kuuluisaksi mm. siitä, että 

se osasi viheltää kaljapullolla Finlandian. Mikä on sun 

erikoistaito?

”Osaan soittaa kahta trumpettia yhtäaikaa.”
Et Vaasan marssi menis tosta vaan kaksäänisesti?

”Luulisin.” 

Pureudumme toisen juoman aikana musiikin tekemisen 
mielekkyyteen ja ammatinvalintaan. Arttu kertoo, ettei 
kadu sitä, että on valinnut musiikkialan, koska ei oikein 
muuta osaa tehdä tai kuvitella mitä muuta tekisi. Hän 
kuitenkin myöntää osaavansa käyttää myös moottori- 
ja raivaussahaa.  Luovuus innostaa häntä niin metsän-
raivauksessa kuin musiikin kirjoittamisessakin ja Flow-
tilan kuulemma saavuttaa puolella pannullisella kahvia: 
”Viime kesänä olin neljä viikkoa mökillä. Kahvit tippu-
maan, uimaan, kahveet naamaan ja kirjoittamaan. Syntyi 
kolme bigband-biisiä”. 

Aikamme taidemusiikki, joka perustuu esimerkiksi 
matemaattisiin kaavoihin, ei varauksetonta kiitosta 
Artulta saa. Musiikintutkijalla voi olla jännittävää laskes-
kella käytettyjä malleja, mutta kuulijan on sellaista vaike-
ampi hahmottaa, eikä tekstissä tunnu olevan mitään 
säveltäjän omaa. Arttu kuitenkin toteaa, että jos musiikki 
ei kehittyisi, niin veisaisimme yhä gregoriaaniseen 
tapaan.

Yhdeksi suosikkisäveltäjistään Arttu mainitsee Shos-

takovitsin, joka ei aikalaisilleen tosin ollut kaikkein 
kuluttajaystävällisintä. Arttu sanoo ammentaneensa 
Shostalta omiin sävellyksiinsä harmoniamaailmaa ja 
kirpeää satiiria: ”Kai se on jotain savolais-modernismia”. 
Shostakoviaanisen kirpeänä satiirina, niin sanottuna 
”savolais-modernismina”, totean SOSSun veivanneen 
Tonttuparaatia itsenäisyyspäivän juhlassa pari vuotta 
sitten.

Savolaisuus on sinulle aika luontaista ja tuttua? 
”Jossain oli mainittu, että osakunta on Helsingin 
savolaisin paikka. Siltä se ainakin tuntui. 
Osakunnalle oli helppo tulla, vaikka koejohtoa 
asianmukaisesti jännitinkin. Huomaa sen 
puheenparressa, et täällähän on meitä muitakin. 
Tamperelaisessa humppabändissä vedin aina 
keikoilla Lentävän kalakukon autenttisesti 
oikealla kielellä.”

Osaat siis laulaakin?

”Äärimmäisessä hädässä. Sotaväessä lauloin 
kuorossa 2-tenoria eli mulla on aika välimallin 
ääniala.”

» ”Ainakin se soitti paljon 
paremmin, mitä olin 
olettanut”
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Taidemusiikissa se taitaa olla niin sanottu lyyrinen 

baritoni.

”Ainakin se kuulostaa paremmalta kuin ’sankari-
tenori’. Siitä tulee lähinnä mieleen joku, jolla on 
sukkahousut.”

Orkesterin esiintymisasuunhan kuuluu sukkahousut, 

ainakin naisilla. Joskus sellaiset tosin on taidettu 

nähdä eräällä tenorifonistilla ja sähköbasistilla. Mikä 

on asia, mitä et orkesterin kanssa tekisi?

”Äkkiselleen ei tuu mieleen mitään, mitä jättäisin 
tekemättä.”

Ystävyysorkesterillamme, turkulaisella Axelbandetilla 

on ohjelmistossaan ns. ’nakenspel’. Meneekö alasto-

muudessa raja?

”No on sitä joskus kuulemma tullut itsekin 
soitettua vähissä vaatteissa, sanotaan näin. 
Lieventävänä asianhaarana kerrottakoon 
kuitenkin, etten ollut ainoa.”

Mikä on muuten oudoin keikkakokemus, millä oot 

ollu? 

”Oltiin Portugalissa viiden päivän keikkamatkalla 
tamperelaisella humppabändillä. Yhdellä jazzklu-
billa oli open stage ja mentiin sinne ryskyttämään 
suomalaista humppaa. Rumpalikin löytyi yleisön 
joukosta. Juuri, kun oli päästy veivaamaamasta 
’Metsäkukkia’, tokaisi joku yleisön joukosta, että 
’vielä yks biisi ja sit alkais riittää’. Oli suomalainen 
opiskelija.”

Orkesterin ensikohtaamista päädymme luonnehti-

maan miltei rakkaudeksi ensisilmäyksellä: ”Ainakin 

se soitti paljon paremmin, mitä olin olettanut”. 

Vastausta kysymykseen, missä orkesteri tai kapelli-

mestarinsa on 10 vuoden kuluttua, emme kuitenkaan 

täysin saa. 

”Ei olla selvännäkijöitä. Oon varmaan itseäni 
paremmassa seurassa. Pyrkimyksenäni on mennä 
todella pitkälle. Kapellimestarin hommat ovat 
kiinnostaneet minua aina. Säveltäminen on 
hauska harrastus, mutta ei sitä ammatikseen… 
Orkesterihan voi vastaavasti päästä todella 
pitkälle, konserttimatkalle niin kauas kuin lento-
koneessa vaan riittää kerosiinia.” 

Mitä Savolaisesta osakunnasta tuolloin viedään maail-

malle? 

”Musiikkia, jota tehdään hyvin ja rennolla 
otteella. Tärkeintä kaikessa tekemisessä on se, 
että on kivaa, joskaan se ei saa tapahtua tason-
laskun kustannuksella.”



Osakunnan yksi parhaimmista viroista haettavissa vuodelle 2015
Savolaisen osakunnan Virkailijaohjesäännössä lukee päätoimittajan kuvauksessa 11 § näin: Päätoimittaja 
vastaa osakunnan Susj-lehden toimittamisesta – ytimekästä, mutta totta. Olen nyt saanut hoitaa kyseistä 
tointa kolmen lehden verran. Jotta Sujen jatkuvuus voidaan taata, on minun pakko jättää hyvästejä jo nyt 
seuraavalla mainoslauseella: – HAE SUSJ-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJAKSI VUODELLE 2015! 
 Jos:

- haluaisit kertoa, mitä osakunnalla tapahtuu ja mistä siellä puhutaan ensi viikolla
- olet kiinnostunut lehtitoimintaan tutustumisesta. Älä huoli, mitään ei välttämättä tarvitse 
tietää etukäteen vaan kaikkeen saa ohjeistusta
- osaat delegoida 
- pyrit pitämään itsesi ja muut lehdentekijät aikataulussa
- Toivottavasti pidät kirjoittamisesta, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä itse – Sujessa on monta 
rakasta vakipalstaa ja -kirjoittajaa. Lehden saa myös taittaa itse tai siihen voi pyytää avuksi 
taittajan. 

Älä turhaan jää miettimään, vaan kerro heti halukkuudestasi minulle tai SavOn neuvostolle. 
Päätoimittaja valitaan marraskuun kokouksessa ja uusi kausi alkaa tammikuussa 2015. 

Terveisin, Annamari – Susj-lehden päätoimittaja 2014 

P.S. Osakuntavirat ovat parhautta ja päätoimittajuus on parasta!
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Juorupalsta
Seurakunnallisia:

SOLlissa on jälleen kerran keskitytty olennaiseen ja menty kihloihin. 
Sormuksia ovat keskenään vaihtaneet Henri ja Anni, Addu rakkaansa sekä 
Heli rakkaansa kanssa. Katharina liikkui askeleen edellä ja meni kesällä naimi-
siin.

Jo keväällä suhteensa virallistaneet Hessu ja Ressu juhlivat häitään loka-
kuussa. Juhlaan otti osaa suuri määrä osakunnalla ja SOLlissa vaikuttaneita ja 
vaikuttavia ystäviä. Hääkansa sai nauttia myös huomattavan suuresta hääyhty-
eestä, kun heitä viihdytti SOSSun kaltainen hieno orkesteri.  
Häissä oli orkesterillekin skumppaa. 

Eräs Risto sai pojan. Pojan tuttuakin tutummasta ilmehdinnästä ei voi 
erehtyä, kenen lapsesta on kyse. Myös jo aiemmassa Susj-lehdessä ”ennustetut” 
Teemun poika- ja Lotan tyttövauva syntyivät maailmaan, joten osakunnan 
tulevaisuus on taas taattu. Uusiin osakuntalaisiin kuuluu lisäksi Terviksellä 
asianmukaisin riitein kastettu Tervishauva ällällä, joka on löytänyt kodin 
Vinnin lehtihyllyltä. 

Juhlaa:
Terviksellä eräs SavO-seniori sai nauttia kiivisten avustamasta ruokailuhet-

kestä. Ei ihmekään, jos ruokahalu meni, kun ei muistanut tähtihetkiään lavalla. 
”Menikö se Uhtua jo?”.

Tervahöyry herätti yhteishenkeä erään savolaisen sekä erään sateenkaariso-
turin välillä. Syntynyt yhteys huomioitiin erittäin positiivissa merkeissä myös 
sosiaalisessa mediassa.

Eräs vanhempi osakuntalainen antoi melkein jo väsähtäneille kaudenavajais-
juhlijoille kauniin kirkasta virkistävää. Sen jälkeen pöydillä tanssittiin uudella 
innolla.

Menomatkalla SOSSun jazz-henkiselle risteilylle autoletkassa ohiteltiin 
oikealta! Sunnuntaiaamuna erään tuhkimon kenkiä etsittiin paristakin hytistä. 
Lisäksi eräs puuma koputteli aamulla oveen ja pyyteli neuloja.

Vuksisitseillä tuli eräs osakuntalainen saliin heittämään kärrynpyöriä tutu 
päällä ilman paitaa kesken pöytäosuuden. Pics or didn’t happen! Jatkoloilla 
hävisi ja/tai vaihtoi mystisesti paikkaa luultavasti ennätysmäärä erinäisiä 
esineitä ja asusteita. Ja mistä ilmestyivät mystiset dollarit?

Juorutoimitus ottaa mielellään 
vastaan kiinnostavia uutisia 
esimerkiksi Sujen juorulootaan, 
joka pyörii jossain päin Vinniä.
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Osakunta 50 v. sitten

Susj 3/1964

Millerin opit 

Henry Miller väittää käsillä olevassa esseessään, 
että ”olemassaolon koko sosiaalipoliittinen järjes-
telmä on mieletön – koska se perustuu sijaiselä-
mälle. Tosi ihminen ei kaipaa hallituksia, lakeja 
eikä moraalin tai etiikan sääntöjä.”
 Mitä tietä Miller on päätynyt tähän väittee-
seen? Hän on todennut että jos elämä merkitsee 
elämän arvostamista niin Amerikassa on 
maailman alhaisin elintaso. Se ei ole ”ainoastaan 
dollareita ja senttejä vaan myös hikeä ja verta, 
frustraatiota, ikävää, särkyneitä koteja, murs-
kaantuneita ihanteita, sairautta ja mielisairautta. 
Meillä on huonoimmat sairaalat, satumaisimmat 
vankilat, parhaimmin varustettu ja korkeimmin 
palkittu armeija ja laivasto, nopeimmat pommi-
koneet, suurin varasto atomipommeja, mutta ei 
mitään näistä tarpeeksi tyydyttämään kysyntää.” 
Kirjoittaessaan Kalifornian ”paratiisiyhteisöstä” 
Miller perustelee pettymystään: ”Jotta voisi luoda 
yhteisön.. täytyy olla yhteinen päämäärä. Täällä 
Big Surissa, jossa appelsiinit kohta kukkivat, ei 
ole mitään yhteistä päämäärää, ei mitään yhteistä 
ponnistelua.”
 Monien tämän päivän amerikkalaisten kirjai-
lijoiden ja taiteilijoiden tavoin Miller on kokenut 
amerikkalaisen kapitalismin toivottomaksi. 
Järjestelmää vastaan on mieletöntä edes sotia. 

Siten Millerin oppilaan Karl Shapiron mukaan 
”ainoa minkä orjuuttamaton ihminen voi tehdä 
on siirtyä sivuun, katkaista yhteytensä organisaa-
tioiden koneisiin.” Miller on vaikuttanut Shapi-
roon niin voimakkaasti, että hän jatkaa näin: ” 
Minä sanon oppilailleni, ainakin runoilijoille, 
että heidän on syytä pysytellä tietämättöminä 
nykyhetken poliittisista ja sotilaallisista tapahtu-
mista, koska ne eivät merkitse mitään.”
 Miller on yhteiskunnallinen anarkisti, mutta 
hänen teoksensa ovat kauttaaltaan saarnakirjoja; 
hän on uuden terveen moraalin profeetta. Ja hän 
esittää sanomansa Krishamurtia siteeraten: ”Te 
mietitte maailman ongelmaa ennen kuin olette 
miettineet oman ongelmanne.” Kyseessä on siis 
moraalinen kääntymys, moral re-armament, 
MRA. Goldwaterismissa on paljastunut amerik-
kalaisen yhteiskunnan piilevä fasismi; MRA:n 
suuntaisina ilmiöinä Millerin ”terve moraali” ja 
kommunismin äkkijyrkkä vastustaminen ovat 
epäiltävän taantumuksellisia oppeja.
 Suomessa suosittu Miller kuuluu kirjallisena 
tyyppinä 1800-luvulle: hän on Suurten Yksi-
näisten Nerojen, kosmologisten profeettojen 
suora jälkeläinen. 

LS

Päätoimittajalta:
Tähän lainaukseen päättyy hetkeksi sarjamme Susj lehti 50 v. sitten, sillä lehdistä ei Savolaisella osakunnalla ole valitettavasti 
säilössä numeroita vuoden 1964 lopusta systemaattisesti eteenpäin. Sarja saattaa kuitenkin jatkua esimerkiksi kirjoituksilla, 
kuten Susj 37 v. Sitten, tai jollain muulla sellaisella. 
 Sarjan päättävä kirjoitus kommentoi samaisessa 1964/3 lehdessä julkaistua yhdysvaltalaisen kirjailija Henry Millerin esseetä 
Mielenrauha! Ihmeellistä! Voisiko tämä kirjoitus innostaa jotakuta kirjoittamaan Suteen essee- tai kirja-analyysin esimerkiksi 
tältä vuosituhannelta?
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Osakuntauutiset
Tapahtumat:
14.6.  Kesäsitsit

14.-15.6.  SavOlaisia Jukolan viestissä

19.-22.6.  SOMEn eli Savolaisen 
  osakunnan melojien reissu 
  Oravareitillä Juva-Sulkava

22.7.  Eksku Hämäläisen Osakunnan 
  mökille

23.7.  Tervis-etkot RLT:llä

24.-27.7.  Tervis

15.8.  Itäsuomalaiset kesäjuhlat

16.8.  Itäsuomalaisen kesäjuhlan sillis

30.8.  Syksyjäiset

31.8.  Eksku Härkäsaareen

1.9.  Avajaiskarnevaali

11.9.  Siivoustalkoot Vinnillä

12.9.  Vuksieksku: Kissojen yö

15.9.  Osakunnan kokous

18.9.  Vuksieksku: Fazerin tehdas

20.9.  Viliminkippeet eksku 
  Rakkautta & Anarkiaa 
-festivaaleille

20.9.  Vuksisuunnistus + Kaudenavajaiset

23.9.  Kaupunkiseikkailu vukseille

25.9.  HYY:n vuksisuunnistus

4.10.  Vuksisitsit

6.10.  Osakunnan kokous

6.10.  Eksku Urheilumuseoon

11.10.  Osakuntien yhteinen suunnistus 
  + Rengastusbileet

17.10.  Vuksitoimikunnan eksku 
  Valokarnevaaleille

18.10.  Sarvijuhla Karjalaisella 
  Osakunnalla

Uusia virkailijoita
Syyskuun kokouksessa valittiin lisää apuemäntiä ja -isäntiä. Apuemänniksi 

valittiin Eija Kurki, Jere Renlund ja Johanna Salkunen.
Apuisänniksi valittiin Jere Renlund, Emmi Holopainen, Lauri Liukkonen ja 

Heikki Liukkonen.

Kuva: Sari ja Jani Holopainen
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