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450
Painosalama Oy, Turku
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Pääkirjoitus

K

ilmastopaneeli IPCC:n mukaan maapallon pinnan keskilämpötila on noussut jo asteen esiteollisesta tasosta (1850–1900). Itämeri on lämmennyt
vuoden 1990 jälkeen lähes kaksi astetta. Helsingissä merenpinnan nousu on
jo tasapainossa maankohoamisen kanssa, ja tulevaisuudessa meri alkaa vallata yhä
enemmän tilaa pääkaupunkimme rannoilta. Aikamme suurin ympäristökriisi, ilmaston
lämpeneminen, ei uhkaa vain ihmiskuntaa ja luonnon monimuotoisuutta, vaan myös
savolaiset toimintatavat joutuvat uudistumaan sen ristipaineissa.

JULKAISIJA

SAVOLAINEN

OSAKUNTA

ANSAINV ÄLISEN

Pidät kädessäsi Susj-lehteä, joka ottaa rohkeasti kantaa ympärillämme tapahtuviin
ajankohtaisiin muutoksiin. Tässä numerossa pohditaan osakunnan roolia edessä olevan yhteiskunnallisen murroksen edessä ja selvitetään huttuheimon asenteita ilmastoja ympäristökysymyksiin. Kissan nostamiselta pöydälle ei säästy edes osakunnan
kesätoiminnan helmi Tervahöyryristeily, joka seilattiin tänä vuonna Kallaveden ja
Kermajärven maisemissa.
Kuraattori Vesa Kyyrönen muistelee palstallaan alkuvuoden tapahtumia. Uusi toiminnanjohtaja Olli Tanttu esitellään täyspitkässä henkilökuvassa, ja toiminnanjohtajan
palsta herää jälleen henkiin syksyn lehdessä.
Susj 60 vuotta sitten -artikkelissa muistellaan vuoden 1959 edustajistovaaleja. Osakunnan kunniajäsenen Antero Nederströmin vanha pääkirjoitus liikkuu näin nykyajan
näkökulmasta parodiahorisontin rajamailla, eikä ole aivan selvää, pitäisikö kirjoitus
lukea satiirina vai aitona kannanottona gerontokratian puolesta ylioppilaskuntatoiminnassa.
Lehden keskivaiheilla on ensimmäinen osa kutkuttavan jännittävästä jatkokertomuksesta “Pieni suuri murha”, jossa salapoliisi Tuija Sten selvittää elokuvateatterin
konehuoneessa tapahtunutta kuolemantapausta. Lyhyet uutiset -palstalla käydään läpi
kaikki se, mille ei riittänyt tilaa lehden muissa osioissa.
Lehti on taitettu ensimmäistä kertaa LATEX-ladontakielellä. Kriittisimpien lukijoiden
toivotaankin olevan kärsivällisiä ja suvaitsevan ladonnassa mahdollisesti esiintyviä
puutteita. Päätoimittaja Sakke on tehnyt parhaansa.

Sakari Väkevä
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huttuheimo, ja hyvää syksyn alkua! Uusi lukuvuosi on alkanut, ja on
taas hetki ryhtyä toimeen. Alkuvuosi oli mitä mahtavin, ja kiitos siitä kuuluu
kaikille. Erityisesti virkailijamme, Olli toiminnanjohtajana etunenässä, ansaitsevat suuren kiitoksen venymisestä ja tehdystä työstä.
ERVEHDYS

Vuoden aikana vastuuta kantamassa oli jo suuri joukko myös uuden polven virkailijoita, mikä on erityisen tärkeää koko osakunnan kannalta. Erityisesti haluan mainita,
että jopa HYY vuosittaisessa avustusarvioinnissaan kehui vuksitoimintaamme. Tästä
onnittelut ja kiitokset vuksimajurille ja kaikille, jotka olivat viime vuonna uusia vukseja
avustamassa ja ottamassa mukaan osaksi yhteisöämme.
Tämän vuoden vuosijuhlapaikaksi vujumestari Tuomas oli valinnut Kaapelitehtaalta
löytyvän Hima & Salin. Tuomas järjesti todella menevän ja hyvin kansaa paikalle saaneen
juhlan, jossa sekä ulkoinen että Savolaisten ylioppilaiden säätiön tuki mahdollistivat
myös erittäin opiskelijaystävälliset hinnat. Seuraavana vuonna pääsemmekin sitten
juhlimaan osakunnan 115-vuotisjuhlaa. Juhlalta puuttuu vielä vuosijuhlamestari(t),
joten nyt on hieno paikka suunnitella (vaikka ystäväsi kanssa) meille omanlaisesi tapa
juhlia 115 vuoden ikää. Hae siis syksyn kokouksessa vujumestariksi. Arvokas homma
odottaa ottajaansa!
Kesältä jäi erityisesti mieleen Tervahöyryristeily eli Tervis, jossa tänä vuonna suuntasimme Pohjois-Savoon. Käynnille mahtui ainakin amirualj Sumpun vanha kotipaikkakunta Suonenjoki, Kuopio (tietysti) ja Heinävesi. Hiukan haikean Heinäveden visiitistämme teki se, että olimme siellä viimeistä kertaa siten, että kunta on osa Etelä-Savoa.
Tai no viimeistä ja viimeistä. Sanotaanko, että kunnat, maakunnat ja muut hallinnolliset
rajat muuttuvat nykyään sitä tahtia, että ei pidetä tätäkään vielä lopullisena. Vinnin
seinälle Heinäveden vaakuna jää joka tapauksessa!
Toivottavasti saitte levättyä tarpeeksi kesän aikana, nähdään Vinnillä!

Vesa Kyyrönen

4

2 | SavOn uusi toiminnanjohtaja

V

2018 syksyn virkailijakokouksessa osakunnalle valittiin toiminnanjohtajaksi filosofian ylioppilas Olli Tanttu. Olli opiskeli aiemmin ammattikorkeakoulussa ja oli vielä silloin autuaan tietämätön Savolaisen osakunnan olemassaolosta. Aloitettuaan uudet opinnot Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen
kandiohjelmassa tämä Mikkelin mies päätti samalla kertaa selvittää, mikä osakunta
oikein on. “Olen kotoisin Mikkelistä, tarkemmin sanottuna Otavasta. SavO valikoitui kotipaikan mukaan, vaikka tuli kyllä myös mietittyä, mistä saisi parhaat edut”, muistelee
toiminnanjohtaja Olli.
UODEN

Kysyttäessä, mikä erottaa osakunnat ainejärjestöistä Olli vastaa: “Osakunnissa on
kunnollista, ja niillä on pidemmät perinteet.
Yliopiston vanhin ainejärjestö TYT1 on vain vähän
vanhempi kuin itse ylioppilaskunta, kun taas
osakunnat ovat olleet olemassa hieman vajaat
400 vuotta.” Ollin mukaan ainejärjestöihin liittyvät käytännössä kaikki uudet opiskelijat, mutta
osakunnalle pitää löytää itse. Ainejärjestö on
hyvä, jos haluaa viettää aikaa samojen ihmisten
kanssa, joiden kanssa myös opiskelee päivittäin.
Osakunnassa sen sijaan pääsee tapaamaan muitakin. Juuri poikkitieteellisyys onkin Ollin mielestä
oleellisin ero osakuntien ja ainejärjestöjen välillä,
vaikka SavOlla onkin tällä hetkellä melko vahva
matemaattis-luonnontieteellinen edustus.
Mikä sitten yhdistää osakuntalaisia? Ollin mielestä osakuntalaisten tärkein yhteinen nimittäjä on
savolaisuus. Hän ei kuitenkaan osaa määritellä
täsmällisesti, mistä savolaisuus muodostuu, mutta Toiminnanjohtaja Olli Terviksellä.
korostaa, ettei se ole kiinni syntymä- tai asuinpai- Kuva: Lauri Hatakka.
kasta. “Ehkä yhdistävä tekijä onkin samanlainen
huumorintaju – tai sen puute”, tuore toiminnanjohtaja naurahtaa.
1 Teologian

Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, perustettu 1853
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Aiemmin osakuntaurallaan Olli on toiminut SavOn isäntänä, neuvoksena, kansainvälisten asioiden sihteerinä, lipunkantajana, valokuvaajana, apuisäntänä ja “ehkä joissain muissakin viroissa”. Alkaneelta kaudeltaan hän odottaa pitkiä iltoja osakunnan
virallisten asiakirjojen ja HYY-lomakkeiden parissa. “Jos nyt ilman isompia katastrofeja
sujuisi, niin olisi ihan kiva”, tiivistää Olli visionsa kaksivuotiskaudelle. Erityisesti entisen
isännän tekisi tyytyväiseksi, jos Vinni saataisiin muutettua kengättömäksi tilaksi.
Toiminnanjohtajan vastaanotot ovat Ollin mukaan lähteneet käyntiin sujuvasti ja ilman
suurempia ongelmia. “Kevätlukukaudella on ollut melko hiljaista, koska suurin osa
jäsenistä kirjautuu syksyllä. Olen lähinnä siivoillut toimistoa edeltäjien jäljiltä”, sanoo
Olli ja katsoo päätoimittajaa merkitsevästi.
Haastattelun lopuksi tuore toiminnanjohtaja haluaa toimittaa kaikille osakuntalaisille
mukavaa kuluvaa vuodenaikaa. Hän toivoo näkevänsä syksyllä taas mahdollisimman
monta osakuntalaista Vinnillä ja muistuttaa, että osakuntaillat pidetään tuttuun tapaan
joka maanantai klo 18 eteenpäin. “Sarvijuhla on tänä vuonna taas meillä [Vinnillä], joten
jos osallistut vain yhteen SavOn tapahtumaan syksyllä, suosittelen sitä lämpimästi!”
muistuttaa Olli.

13 kysymystä toiminnanjohtajalle
Lempivärisi? Laivastonsininen
Lempijuomasi? Tee
Mikä elämässä on sinulle tärkeää?
happi, vety ja hiili
Toteemieläimesi? mesimäyrä
Lempisitsilaulusi? Civis maita
kiertelee
Lapsuuden haaveammattisi? arkkitehti
Nykyisyyden haaveammattisi?
kilpapurjehtija
Miten käsittelet stressiä? Jos stressaa,
niin olen vain stressaamatta.
Mottosi? Elähä hättäile.

Mitä ottaisit autiolle saarelle?
Purjeveneen – ei sillä että pääsisi pois,
vaan että olisi jotain tekemistä.
Kenen päivää haluaisit seurata
kärpäsenä katossa? Paavin keskiajalla
Yllätykseksesi heräät aamulla
Tartosta. Mitä on tapahtunut? Tuomas
tai Nella on ehdottanut äkkilähtöä
ystävyysjärjestön kommerssiin.
Paras osakuntamuistosi? Estican
110-vuotiskommerssi
toukokuussa 2017: hyvät kelit, hyvää
seuraa, hyvät juhlat.
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6. huhtikuuta järjestettiin suurta suosiota keränneen Ilmastomarssin
tämänvuotinen uusinta. Tapahtuman järjestäjätahoina oli yksityisiä kansalaisia
sekä Korvaamaton-kampanjan takana olevat ympäristöjärjestöt1 . Poliisin arvion
mukaan rauhanomaisessa kulkueessa oli paikalla noin 10 000 ihmistä. SLL:n mukaan
marssiin otti osaa noin 20 000 henkeä.
AUANTAINA

Edellisen kerran kun ilmastomarssi järjestettiin vuonna 2018, yksi sen koollekutsujista oli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), ja tapahtumaa edelsi Tiedekulmassa järjestetty paneeli ja luentosarja, jossa puhui muun muassa yliopiston rehtori
1 BirdLife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen
Luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi

Savolaisen osakunnan lippu ilmastomarssilla 6. huhtikuuta 2019. Kuva: Aino Kirjonen
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Jari Niemelä. HYYn juhlavuoden kunniaksi marssiin osallistui useita HYYn piirissä
toimivia aine- ja tiedekuntajärjestöjä kuten Matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys
TYT. Mukana oli myös allekirjoittanut oman ainejärjestönsä puolesta. Jotain jäi kuitenkin
hampaankoloon: paikalla ei ollut yhdenkään osakunnan lippua.
Savolaisella osakunnalla on oma ympäristöohjelma, yksi osakunnan tarkoituksista
on sääntöjen mukaan “edistää jäsentensä – yhteiskunnallisia ja henkisiä pyrintöjä”, ja
viime vuosina on havaittu, että osakunnan jäsenissä on paljon ilmastoaktiivisia kansalaisia. Kämppäkaverimme varsinaissuomalaiset olivat jo aiemmin keväällä päättäneet
kokouksessaan ryhtyä tukemaan Ilmastoveivi 2019 -aloitetta ja kannustaneet kaikkia
osakuntalaisiakin allekirjoittamaan sen.
Tokihan Savolainen osakuntakin haluaisi olla lippuineen mukana vaatimassa eduskunnalta päästövähennystavoitteiden kiristämistä ja Suomen hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä? Tokihan haluamme päihittää kämppiksemme ja olla näyttävästi
kadulla puolustamassa arvokasta luontoamme ja toistaiseksi syntymättömien vuksiemme tulevaisuutta?
Osakunnan lipun käyttämisestä päättää sääntöjen § 82 mukaan osakunnan kokous,
kiireellisissä tapauksissa kuraattori tai osakuntaneuvosto. Joka tapauksessa osakunnan
lipun käyttämisestä tulee ilmoittaa osakunnan kokouksessa, koska sen katsotaan olevan
symboli, jota ei sovi ulkoiluttaa osakunnan tietämättä. Yhteiskunnallinen kannanotto on
ollut osakunnissa lamassa jo pitkään, ja vaikka ilmastomarsseissa on toistuvasti ollut
mukana osakuntalaisia, organisoitujen yhteislähtöjen järjestäminen ei ole muodostunut
millään osakunnalla vielä tavaksi.
Lipun vientiä vuoden 2019 ilmastomarssille käsiteltiin huhtikuun kokouksessa samalla viikolla kuin itse marssi oli tarkoitus järjestää. Poikkeuksellisesti neuvosto ei tehnyt
aiheesta pohjaesitystä, vaan asia tuotiin kokoukseen puhtaalta pöydältä. Kun esitys
lipun viennistä marssille oli tehty ja sitä oli kannatettu, tehtiin vastaesitys esityksen
pöydällepanosta, jolloin sen käsittelyä olisi pitänyt lykätä kuukaudella. Tätä ei kuitenkaan ymmärrettävistä syistä kannatettu, joten tehtiin toinen vastaesitys, jossa esitettiin
ettei lippua otettaisi ilmastomarssille mukaan. Esityksessä vedottiin odotetusti siihen,
että osakunta on poliittisesti kantaa ottamaton – tuoreessa muistissa lieneekin ollut
vuoden 1968 opiskelijavallankumouksen tunnuslause: “Kaikki on poliittista."
Seurasi noin parikymmentä minuuttia kestävä intensiivinen väittely, jonka keskeiset kysymykset olivat seuraavat: onko kaikki kannatuksen ilmaiseminen poliittista vai
voiko osakunta osallistua hyvän asian tukemiseen olematta kuitenkaan poliittinen?
Mikä tekee ilmastomarssista niin erityisen, että osakunnan pitäisi ottaa osaa juuri siihen:
miksei marssita saman tien Venäjän kielivähemmistöjen puolesta, Unkarin sananvapaustilanteen puolesta, Myanmarin rohingyapakolaisten puolesta tai Syyrian sisällissodan
siviilien puolesta?
Kuin kaikuna Mike Godwinin kuuluisasta laista, keskusteluun tuotiin varsin pian
myös sotilasjohtaja C. G. E. Mannerheim. Kevään 1918 tapahtumien päätyttyä valkoisen armeijan voittoon Helsingissä järjestettiin suuri paraati, jossa oli mukana ylioppilaskuntien ja osakuntien lippuja. Nyttemmin historia on toki antanut meille anteeksi
osallistumisemme voitonparaatiin, mutta kuinka monta vuosikymmentä menisi, ennen kuin historia antaisi meille anteeksi ilmastomarssiin osallistumisen? Tässä kohtaa
debattia monien oli vaikea pitää keskustelua enää asiallisena, ja myös muita mielikuvituksellisia skenaarioita tuotiin esiin. Monta keskusteluminuuttia käytettiin myös sen
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Valkoisten paraati 16. toukokuuta 1918 Helsingissä. Suomen naisten edustajat Ingrid Marie
Wetzer ja Ester Thesleff (oikealla) ojentavat Mannerheimille (keskellä valkoisessa asussa)
naisten valmistaman lipun. Taustalla ylioppilaskuntien ja osakuntien lippuja, tutun oloinen
lippu merkitty nuolella. Mannerheimin edessä silinterihatussa Savo-karjalaisen osakunnan
kunniajäsen Pehr Evind Svinhufvud. Kuva: Yle Elävä Arkisto, kuvanauha.
pohtimiseen, voisiko osakunnan lipunkantajan velvoittaa olemaan marssilla hipihiljaa ja
olemaan yhtymättä agitaatiohuutoihin planeetan puolesta.
Lopulta päädyttiin äänestämään. Suljetun lippuäänestyksen tulos oli 7–5 lipun viemisen puolesta. Lippu siis pääsi marssille ja edusti arvoaan kauniisti luonnontieteellisten
järjestöjen seassa, heti ylioppilaskunnan takana.
Opittiinko tästä sopasta jotain? Vaikka osakunnan kaltainen julkisyhteisö olisikin poliittisesti sitoutumaton, voi sillä silti olla arvot. Nämä arvot myös muuttuvat ajan myötä,
ja kunkin aktiivisukupolven tulee – kunnioittaen samalla pitkän osakuntaperinteen vaatimaa arvokkuutta – pohtia, mitä kaikkea osakunta voisi perinteisen ydintoimintansa
lisäksi tehdä täyttääkseen tehtävänsä edistää opiskelijoiden yhteiskunnallisia ja henkisiä
pyrintöjä.
Ilmastomarssilla ei ollut muita osakuntalippuja. Kesäkuun alussa Osakuntien Yhteisvaltuuskunta OYV tosin tiedotti osakuntien osallistuvan tiettävästi ensimmäistä kertaa
historiassa Helsinki Prideen, ja sosiaalisessa mediassa levisi myöhemmin kuva, jossa
Hämäläis-Osakunnan, Satakuntalaisen Osakunnan, Wiipurilaisen osakunnan ja Varsinaissuomalaisen Osakunnan liput liehuivat kauniisti sateenkaarilippujen joukossa.
Kommenttiosiossa kehuttiin OYV:n osallistumista tapahtumaan ja kehotettiin jatkossa
muitakin osakuntia ottamaan lippunsa rohkeasti mukaan.
Osakunnat pysyvät poliittisesti sitoutumattomina varmasti tulevaisuudessakin. Siitä
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huolimatta jonkinlainen kulttuurinmurros lippuetiketin suhteen vaikuttaa olevan
käynnissä. Vain tulevaisuus kertoo, millainen oli Savolaisen osakunnan rooli myönteisen
esimerkin näyttäjänä.

Sakari Väkevä

Joukko erilaisia osakuntalippuja Helsinki Priden osakuntablokissa 29. kesäkuuta 2019. Kuva:
Altti Klemetti.
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4 | Susj 60 vuotta sitten
Fuksien äänioikeus (Susj N:o 3, 1959)
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on parhaillaan käynnissä. Ensi kuun 9.–10. päivinä valitaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto yleisillä vaaleilla kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Näissä vaaleissa ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ei ole
äänioikeutta. Omassa osakunnassammekaan ei fukseilla ole ensimmäisenä lukukautena äänioikeutta. Ylioppilaslehden pääartikkelissa muutamia viikkoja sitten vaadittiin
pikaista korjausta tähän “oikeudettomaan” tilaan. Fuksien on saatava äänestää. Perusteluksi esitettiin asiantila, joka edustajistossa vallitsi syksyllä. Huomattavan suuri
prosentti edustajista oli valmistumisen tai poismuuton takia joutunut pois edustajistosta.
Tärkeimpänä syynä pidettiin kuitenkin sitä, että nyt valittava edustajisto päättää asioista,
jotka koskevat eniten juuri uusia ylioppilaita, mutta itse he eivät saa olla päättämässä
näistä asioista. Valitettiin vielä, että kun joka toinen ikäluokka saa äänestää vasta kolmantena opiskeluvuotenaan, tämä on omiaan vähentämään harrastusta yhteisiin asioihin.
AALITAISTELU

Samaisen kirjoituksen mukaan saataisiin heti parannus ylioppilaskunnan edustajistoon, jos fuksit pääsisivät äänestämään. Ylioppilaskuntaa johdettaisiin innokkaammin
ja päätökset tyydyttäisivät paljon suurempaa osaa ylioppilaskunnan jäsenistöstä kuin
nyt. Päätökset olisivat asiallisempia kuin nyt. Siis, fukseille äänioikeus ja nopeasti!
Asiaa on kuitenkin harkittava toiseltakin puolelta. Ja kun otetaan huomioon sellaisia
asioita, jotka Ylioppilaslehti kokonaan unohtaa, on allekirjoittanut ehdottomasti fuksien
äänioikeutta vastaan.
Ensiksi: Vaikka fuksikoulutus1 järjestettäisiin miten hyvin tahansa, fuksit eivät
tiedä kovinkaan paljon ylioppilasyhteisöjen asioista. Heillä ei ole läheskään tarpeeksi
käytännön kokemusta osakuntien, saati sitten ylioppilaskunnan toiminnasta. Heidän
äänestyksensä tulisi jo tämän takia sattumanvaraiseksi.
Toiseksi: Fuksit eivät tunne muita osakuntalaisia läheskään riittävästi. Tarpeeksi hyvin he tuntevat vain omasta koulustaan ja ehkä muutamia saman kaupungin kouluista
tulleita ylioppilaita. Toisaalta vanhemmat opiskelijat tuntevat vain suhteellisen harvoja
fukseja. Tällöin fukseilla ei ole mahdollisuutta suorittaa vaaleissa parasta mahdollista valintaa eikä edes ehdokkaita nimettäessä kannattaa parhaita ja pystyvimpiä. Vaalin tulos
jäisi fuksien äänten kohdalta parhaimmassakin tapauksessa aivan sattumanvaraiseksi.
Kolmanneksi: Ei voida edes olettaa, että jos fuksit pääsisivät päättämään ylioppilaskunnan asioista, päätökset olisivat parhaan mahdollisen asiantuntemuksen mukaisia.
1 50-luvun fuksikoulutuksiin sisältyi muun muassa pitkiä luentosarjoja ja tapakasvatusta; kyseessä oli
eräänlainen simputuksen ja orientaation yhdistelmä.
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Jokainen, tai ainakin melkein jokainen yrittäisi varmasti parhaansa, mutta kokemus ja
asioiden tarpeeksi hyvä tuntemus puuttuvat. Ylioppilaslehdessä todettiin: “Ne ratkaisut, joita uusi edustajisto ja sen valitsemat hallitukset tekevät, tulevat koskemaan juuri
tämän syksyn ikäluokkaa enemmän kuin mitään muuta. Oikeutetut äänestäjät menevät
pois, mutta jäljelle jääviä oikeudettomia tullaan hallitsemaan poistuneiden tahdon mukaan. Demokraattisessa yhteiskunnassa jäsenet kuitenkin päättävät nimenomaan omista
asioistaan.” Kysyn: Eikö ylioppilaskunnan asioista päätettäessä ole tarkoitus aina päästä
parhaaseen ratkaisuun, sellaiseen ratkaisuun, joka on edullisin koko ylioppilaskunnalle
eikä vain jollekin määrätylle ikäluokalle? Käsitykseni mukaan ylioppilaskunnan johtajat
joutuvat tekemään paljon sellaisia päätöksiä, joiden vaikutus ulottuu vuosien, jopa vuosikymmenien päähän. Eikö tällöin ole edullisinta, että päätöksen tekevät ne, joilla siihen
on parhaat edellytykset, siis ne, jotka eniten asioista tietävät?
Sama on osakunnan piirissä. Jos syksyllä valittaisiin virkailijat fuksien ehdotusten
mukaan, tulisi tulos mitä suurimmassa määrin sattumanvaraiseksi. Äänestettäisiin
summassa, tietämättä ehdokkaasta mitään – usein tuntematta häntä edes ulkonäöltä.
Eihän valtiollisissakaan vaaleissa nuorimmilla kansalaisilla ole äänioikeutta.2 Eivät
lapset päätä lapsilisistä, vaikka ne koskevat juuri heitä. Eivät koululaiset päätä oppivelvollisuudesta, vaikka se koskee juuri heitä. Kansalaisten on saatava ensin riittävää kokemusta ja heillä on oltava riittävät edellytykset järkevien ratkaisujen tekoon, ennenkuin
äänioikeus heille annetaan.

Antero Nederström (1937–2008)

2 Vuonna 1959 äänioikeuden ikäraja oli 21 vuotta. Laissa oli myös useita äänioikeuden menettämisen
perusteita kuten holhouksenalaisuus ja irtolaisuus.
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5 | Tervis, ja ympäristö kiittää?

S

osakunnan 66. tervahöyryristeily seilattiin Pohjois-Savon vesillä
18. heinäkuuta – 21. heinäkuuta 2019. Retki tapahtui m/s JS II:lla eli “Jässillä”
Kallaveen ja Kermajärven kauniissa maisemissa. Laivaan hypättiin Kuopiosta
Suonenjoella vietetyn maavuorokauden jälkeen, ja purjehdus jatkui Soisalon kautta
Heinävedelle ja sieltä takaisin Kuopioon.
AVOLAISEN

Kallavedellä aluksena toimii käytännön syistä pikkuruinen dieselalus Jässi. Perinteisesti Tervis on kuitenkin suoritettu Saimaan vesillä rautarunkoisella höyrylaivalla
S/S Wennolla, jonka käyttövoimana toimii metrinen puupölli. Vaikka puu on uusiutuva
biopolttoaine ja sen laskennalliset CO2 -päästöt ovat nolla, vapautuu sen poltosta runsaasti pienhiukkasia sekä niin kutsuttua mustaa hiiltä – jonka vähentämisestä presidentti
Sauli Niinistökin on ollut Arktisessa neuvostossa huolissaan.
Mustalla hiilellä tarkoitetaan nokihiukkasia, jotka ovat peräisin esimerkiksi biomassan
poltosta pelloilla ja ruohomailla. Globaalisti mustan hiilen kaksi suurinta lähdettä ovat
kotitalouksien pienpoltto (60 %) etenkin Aasiassa sekä liikenne (25 %). Noki imee
itseensä osan auringonsäteilystä ja lämmittää sitä kautta ilmakehää. Musta hiili säilyy
kuitenkin ilmakehässä vain joitakin päiviä ja on siltä kannalta lyhytikäisempi kuin
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Terviskeiun musikaaliset palkinnot herättivät ihastusta terviskansassa. Kuva: Sakari Väkevä.
esimerkiksi metaani, jonka viipymä ilmakehässä on 12 vuotta. Suurempi ongelma on
se, että kun hiilipartikkelit tippuvat vaaleille pinnoille kuten lumelle, jäätikköjäälle ja
merijäälle, ne tehostavat auringonsäteilyn imeytymistä ja saavat lumen ja jään sulamaan.
Useimmilla HYYn alaisilla järjestöillä on ympäristösuunnitelma. Suunnitelmien
sisällöt on kuitenkin monesti muodostettu leikkaa–liimaa-menetelmällä, ja järjestötukien
maksimoinnin toivossa ponnekkaisiin sanamuotoihin on kiinnitetty enemmän huomiota kuin sisältöön. Manifestinomaisilla ympäristöjulistuksilla on paikkansa silloin, kun
järjestöissä käydään alustavaa arvokeskustelua siitä, tulisiko ympäristö huomioida
järjestön toiminnassa vai ei. Käytännön tapahtumanjärjestäminen edellyttää kuitenkin
konkreettisia vinkkejä ja ohjeita. Tapahtumanjärjestäjä ja toimikunta jäävät liian usein
yksin pohtimaan, mitä kaikkea ympäristösuunnitelma mahdollistaa, ja mihin kaikkeen
se velvoittaa.
Kun Susj-lehden toimitus kysyi matkan pääjärjestäjiltä tapoja, joilla matkan ilmastovaikutuksia on pyritty huomioimaan, vastauksissa korostuu ruokavalion tahallinen
tai tahaton kasvispainotteisuus. “Terviskansasta noin kolmasosa on kasvissyöjiä, ja
myönteisten ilmastovaikutusten lisäksi kasvisruoan laitto on käytännöllistä, helppoa ja
kustannustehokasta”, kertoo nimettömänä haastateltu amiraali.
Terviskansan edustavalle otokselle esitettiin matkan aikana ryhmähaastatteluissa
kaksi kysymystä, joihin he saivat muodostaa vastauksensa kyllä–ei-asteikolla. Kysymyksistä ensimmäinen (kuva 1) koski sitä, ovatko Terviksen mahdolliset ilmastovaikutukset
käyneet matkalaisten mielessä ennen risteilylle lähtöä, ja toinen (kuva 2) sitä, olisiko ter-
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viskansa valmis maksamaan matkasta enemmän (arviolta 10–20 e) saadakseen risteilyn
ilmastovaikutukset kompensoitua jonkin tehokkaan kompensaatiojärjestelmän kautta.
Kyselyn tulosten perusteella noin kolmasosa matkan osallistujista on kantanut huolta
ilmastosta etukäteen. Suurin osa terviskansasta olisi myös valmis maksamaan matkasta
enemmän saadakseen puhtaan omatunnon sen aiheuttamista ilmastovaikutuksista.
Useat vastaajat tosin ilmoittivat, etteivät olisi edes tulleet ajatelleeksi koko asiaa, ellei
Susj-gallup olisi nostanut sitä esiin.
Oletko miettinyt Terviksen mahdollisia ilmastovaikutuksia ennen matkalle lähtöä?

Kyllä: 32.0%

En: 68.0%

Kyllä

En
meta-chart.com

Kuva 1. Terviskansan selvä enemmistö ei ole pohtinut matkan ilmastovaikutuksia ennen matkalle
lähtöä. N = 39
Vaikka avovastauksista ilmeni, että terviskansan mielipiteet ilmastokysymysten suhteen ovat melko yhtenevät, jäivät monet kysymykset silti vaille vastausta. Kuinka höyrylaivan mustan hiilen päästöt kompensoidaan? Kenellä on riittävästi asiantuntemusta
laskemaan sopiva päästökompensaation määrä, vai tulisiko laskenta suorittaa tilaustyönä jollakin kaupallisella yrityksellä? Kun matkaa tehdään dieselaluksella kuten tänä
vuonna, pitäisikö amiraalin ymmärtää vaatia uusiutuvan dieselin käyttöä laivan koneessa?
Kysyttäessä, miten mahdollinen päästökompensointi olisi toteutettavissa Terviksellä
tulevaisuudessa, eräs toinen nimettömänä pysyttelevä toimikuntalainen vastaa: “Toimikunnalla on joka tapauksessa duunia, ja toimikunnan saaminen kasaan on jo nyt kovin
vaikeaa, joten tällainen asia ei välttämättä ole meidän prioriteettilistalla kovin korkealla.” Hän uskoo kuitenkin, että aihe on muuttumassa yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa,
kun osakuntaan tulee entistä ympäristötietoisempia jäseniä.
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Olisitko valmis maksamaan Terviksestä enemmän, jos tietäisit, että sen ilmastopäästöt kompensoitaisiin?

En osaa sanoa: 14 .0%

En: 16.0%

Kyllä: 7 0.0%

Kyllä

En

En osaa sanoa
meta-chart.com

Kuva 2. Terviskansan selvä enemmistö olisi valmis maksamaan matkasta 10–20 € enemmän,
jos tietäisivät että sillä voitaisiin kompensoida matkan ilmastopäästöt jonkin tehokkaan päästöjärjestelmän kautta. N = 39

Susj-lehden toimitus yhytti matkan puolivälissä laivan keulasta joukon entisiä
tervisamiraaleja ja sai kunnian kysyä “ameilta” muistoja menneiltä vuosilta.
Missä vaiheessa amiraalin stressi hellittää? “Silloin kun bussi lähtee liikkeelle
ja matka lähtee käyntiin.” “Kun jengi saa lämpimän ruoan vatsaansa. Ihmiset on
helppo pitää tyytyväisinä, ja on ihanaa katsoa kun ihmisillä on hauskaa. Se hellittää
omaakin jännittämistä.”
Miksi lähditte amiraaleiksi? “Minulla oli tietynlainen visio siitä, millaisen Terviksen halusin toteuttaa. Halusin tehdä omannäköiseni matkan ja näyttää uusia
tervispaikkakuntia. Ennen kaikkea halusin esitellä kotipaikkakuntaani.” “Olen
järjestänyt osakunnassa kaikki juhlat rehtoripäivällisiä myöten, joten tällä sain
putken täyteen.” “Kaveri nykäisi hihasta ja sanoi, että voisin olla hyvä amiraali.”
“Halusin nähdä, mitä amin homma vaatii, ja kuinka se käytännössä tapahtuu. En
tyytynyt olemaan enää sivustakatsojana.” “Kaikkien näiden vuosien jälkeen minun
oli edelleen vaikea pitää näppejäni erossa osakuntatoiminnasta.”
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6 | Pieni suuri murha
Ensimmäinen näytös

Käväisen vain viemässä Pekalle hieman evästä. Hän kun ei ole koko
päivänä syönyt mitään.

Marjatta Mäkinen saapui pienellä Fordillaan Kinolinnan täysinäiseen pihaan. Hän
lukitsi auton ovet ja suuntasi askeleensa
kohti elokuvateatterin ovea.

— Aivan niin. Mutta me näemmekin
vielä huomenna. Hei!

“Marjatta!” kuului huudahdus. Hän
kääntyi katsomaan äänen suuntaan ja näki
ystävänsä Lissun lähestyvän häntä.

Marjatta hyvästeli Lissun ja lähti astelemaan kohti miehensä koppia. Hän koputti
oveen, ja hetken odotuksen jälkeen ovi aukesi.

— Mitä kuuluu? Lissu tiedusteli.
— Ai, sinähän se olet.

— Kiitos hyvää! Tulin katsomaan Pekkaa.
Onkohan hän vielä töissä?

— Niinpä. Toin sinulle ruokaa.

— Pitäisi olla. Sinähän tiedät reitin projektorihuoneeseen?
— No tottahan toki, Marjatta tuhahti. Pitäähän sitä osata aviomiehen
työpaikalla liikkua!
— Niinpä tietenkin. Mutta nautinnollista
elokuvailtaa sinulle!

— Mitä se on?
— Kasviskeittoa. Kokeilin äitini reseptiä.
— Ja poltit sen jälleen pohjaan?
— En kovin pahasti. Olen viime aikoina
edistynyt huomattavasti ruoanlaitossa.

Pekka ei enää vastannut, mutta tämä ei
haitannut hänen vaimoaan. Heidän liittonsa oli menossa yhä huonompaan ja
huonompaan suuntaan. Heille alkoi tulla riitaa aivan arkisistakin asioista. He
eivät selvästikään enää pitäneet toisistaan. Heidän avioelämänsä “pikku leikit” olivat kokonaan poistuneet yhteisestä
elämästä. Pekka ei enää saanut iloa Marjatasta ja ilmaisi sen täydellisellä välinpitämättömyydellä sekä nokkavilla huomautuksilla. Marjattakaan ei ollut enää
elämänsä onnessa, mutta hänellä oli erinomainen taito kätkeä inhonsa Pekkaa kohJose Navarron valokuvateos on lisensoitu taan; ulospäin hän oli se sama reipas ja
CC BY 2.0 -lisenssillä.
miellyttävä naisihminen, johon kaikki niin
— Sitä samaa, mutta minä en jää tänne.
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mielellään tutustuivat.
Marjatta hyvästeli Pekan saamatta kuitenkaan vastausta. Hän lähti kävelemään
autolleen, joka odotti pihassa täsmälleen
samaisessa paikassa, johon hän oli sen tullessaan jättänyt.
Marjatta lähti ajamaan pihasta pois. Hän
seikkaili kaupunkialueella hetken, kunnes
pääsi suuremmille teille. Ajamisen muututtua vapaammaksi Marjatta kytki autonsa radion päälle, jolloin rauhoittava musiikki täytti tilan.
Samassa Marjatan puhelin soi. Hän vastasi ja kuuli nuo kolme sanaa, jotka olivat
sekoittava hänen elämänsä täydellisesti:
“Pekka on kuollut.”

— Häkämyrkytys. Hänen verestään
löydettiin suuria pitoisuuksia.
— Mutta tämähän on kauheaa. Mistä hän
olisi voinut saada sisäänsä tuota kuoleman kaasua?
— Poliisin tutkintaraportti ei ole vielä
valmistunut, joten en osaa sanoa
mitään. Tutkinnan johdossa on vanhempi rikoskonstaapeli Reinikainen.
— Jaakko Reinikainen? Hän on vanha
tuttuni. Olemme yhdessä ratkoneet
monia rikoksia. Oikeastaan voisin jopa
pyytää häntä ottamaan minut mukaan
tutkimuksiin.
— Se ei välttämättä ole tarpeellista. Luotan Reinikaisen ryhmään ja uskon, että
lisäapua juurikaan tarvita.

Toinen näytös
Salapoliisi Tuija Sten istui illallispöydässä.
Hän oli ollut jo syntymästään asti sokea,
mutta hänellä oli loistava kyky ratkaista
mitä erilaisimpia rikoksia erehtymättömän
tarkkojen päätelmiensä kautta. Tai kuten
hän itse asian muotoili: “Näkökyky on
yliarvostettua. Rikosten ratkaisemisessa
tärkeintä on kyky ajatella.”

— Mutta Marjatta, kyseessähän on aviomiehesi kuolema! Oli syy sitten omakätinen, onneton sattumus tai harkittu murha, et voi olla noin välinpitämätön asian suhteen. Tiedäthän,
että me olemme yhdessä ratkoneet tapauksia laidasta laitaan. Lisäksi minulla alkaa elämä käydä pitkäveteiseksi ilman jotain ajanvietettä.

— No, olkoon menneeksi. Voit neuvotella
Tuija ei olisi selvinnyt näin pitkälle ilman
asiasta enemmän Reinikaisen kanssa.
luotettavaa apulaistaan Marjattaa, joka toimi Tuijan silminä ja auttoi häntä erilaisissa
— Sen aionkin tehdä heti huomisaamuaskareissa, joihin hän ei olisi yksin kyenna. Mutta kaadapas minulle lasillinyt. Tuija piti Marjattaa iloisena ja auttanen viiniä. Nyt syödään, eikä ajatella
vaisena ihmisenä, jolla ei tuntunut olevaan
ikäviä!
ainoatakaan huolta elämässään, edes miehensä kuoleman jälkeen. Tuija kuuli oven
pamahduksen, mikä oli merkki siitä, että Kolmas näytös
Marjatta oli palannut huoneistoon tupakalta. Pian Tuija kuuli toisen äänen, tuolin
narahduksen, joka oli puolestaan merkki Tuija ryhtyi toimeen heti seuraavana aamusiitä, että Marjatta oli istunut alas. Hetken na. Hän lähti Marjatan kanssa poliisiaseoli hiljaista, ja sitten Marjatta aloitti keskus- malle, mistä he löysivät Jaakon nopeasti.
telun.
— Tuija, pitkästä aikaa! Mikäs sinut tuo
tänne?
— Sairaalasta soitettiin. Pekan kuolinsyy
on selvinnyt ruumiinavauksessa.

— Sen miehen eilinen kuolema siellä
elokuvateatterissa. Marjatta tässä on

— Ihanko totta? Mikä se oli?
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hänen leskensä.

neen nurkkaan oli piilotettu painepullo, jossa oli aikakytkin.

— Otan osaa, rouva.
— Kiitos, Marjatta vastasi hiljaa.
— Oikeastaan kyseessä ei ollut yksittäinen kuolemantapaus. Koko
yleisö löytyi menehtyneenä esityksen
jäljiltä. Kaikkien yleisön jäsenten
kuolinsyy lienee ollut sama.
— Häkämyrkytyskö? huudahtivat Tuija
ja Marjatta lähes yhteen ääneen.
— Juuri niin. Se laajentaa murhaajaehdokkaiden listaa huomattavasti.
— Herra konstaapeli siis uskoo, että kyseessä on murha?
— Uskon näin. Pekka oli hyvin sinut itsensä kanssa, vaikka hän ei luonutkaan ystävyyssuhteita helposti. Hän
ei olisi voinut tehdä mitään itselleen.
Etenkään kuuluessaan samaan ilmanvaihtoverkkoon yleisönsä kanssa.
— Jos murhaaja ei tiennyt, että ilmanvaihto on yhteinen. Jos kyse oli vahingosta, ehdotti Marjatta.
— Anteeksi, mutta puolusteletko sinä nyt
aviomiehesi murhaajaa? Keskeytti Tuija.
— En tietenkään. Mutta ei häntä ole reilua syyttää noiden kaikkien muiden
kuolemasta, jos kyseessä oli vahinko,
Marjatta vastasi raivokkaasti.
— Hyvä on, älä hermostu! Tuija vastasi. — Mutta Jaakko, onko tutkimuksissanne jo selvinnyt, miten häkä on
päässyt huoneeseen?
— Kyllä on. Minäpä haen sinulle muutaman valokuvan.
— Äläpä hae. Minulle ei ole niistä mitään
iloa. Näkökyky on todellakin yliarvostettu asia! Tuija naurahti.
— Ai niin, anteeksi. No sittenpä minä
kerron sen teille. Pekan projektorihuo-
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— Murhaajan on täytynyt käydä Pekan
huoneessa vielä saman illan aikana,
Tuija päätteli. Onkohan joku nähnyt
hänet?
— Ainoa henkilö, joka on varmasti
käynyt Pekan huoneessa illan aikana olet sinä, Marjatta. Näitkö ketään
epäilyttävää ihmistä elokuvateatterin
aulassa?
— En muista, siellä oli niin paljon väkeä.
— No kysytään näin. Näitkö kaasupulloa
Pekan huoneessa, kun saavuit sinne?
— En nähnyt. Voin vannoa, että pullo ei
ollut nurkassa, kun saavuin huoneeseen.
— Hyvä niin. Nyt meille jää huomattavasti pienempi aikahaarukka.
— Olisiko, Jaakko, mitenkään mahdollista, että pääsisin mukaan tutkimuksiin? Ihan vain vanhojen hyvien aikojen muistoksi, Tuija ehdotti vihdoin.
— Totta kai. Lisäapu on aina tarpeen. Haluaisitko kertoa oman ehdotuksesi tapauksen suhteen heti?
— Mielelläni. Elokuvateatterin valvontakamerasta näkee varmasti tämän herra
tai rouva Murhaajan.
— Aivan! Olet oikeassa. Meidän täytyy
lähteä mitä pikimmin hakemaan valvontakameran nauhaa. Kuvitelkaa, jos
murhaaja ehtisi ensin. Sehän olisi katastrofi!
— Minä voin hakea nauhan teille, keskeytti Marjatta. Minä jos kuka haluan
nähdä sen nauhan. Sitä paitsi tunnen paikat paremmin kuin kumpikaan teistä.
— Hyvä on, mutta ala jo mennä, ennen
kuin murhaaja ehtii edellesi, Jaakko
kehotti.

Yksi pyyntö riitti. Marjatta puki pikaisesti kermanvalkoisen pikkutakkinsa päälleen ja poistui väenpaljouden
täyttämälle kadulle. Hetken oli hiljaista,
mutta lopulta ylipäällikkö avasi keskustelun.
— Hän vaikuttaa kovin kiihtyneeltä tapauksen suhteen. Muistatko sinä, Tuija, koskaan nähneesi häntä tuollaisena?
— En ole koskaan nähnyt häntä. Mutta kyllä hän minustakin kuulosti kovin ärtyisältä. Näkökykyhän todellakin on. . .
— . . . yliarvostettu asia, tiedän. Kas, puhelimeni soi. . .

Tarina jatkuu syksyn lehdessä.

Kuka murhasi Pekan? Miten tarina jatkuu? Laita ehdotuksesi päätoimittajalle! :^)
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7 | Lyhyet uutiset
Uusi asuntosihteeri
Osakunnan civis Susanna Rantakylä aloitti Savolaisten ylioppilaiden säätiön asuntosihteerinä 1. elokuuta. Onnea ja menestystä uuteen tehtävään!
Susannan tuntien vuksien kannattaa tästä lähtien olla varuillaan, kun osakunta markkinoi kotisivuillaan “vapaita miessoluja”.

Osakuntatelegram
22. huhtikuuta 2019 perustettiin osakunnalle Telegram-ryhmä keskinäiseen kommunikaatioon ja muuhun häröilyyn. Liittymisohjeet saa Vinniltä tai lähimmästä puskaradiosta. Aihetunnisteella #vinniquotes voi myös tägäillä kaikkea, minkä haluaa päätyvän
seuraavaan lehteen.
Susj-lehden senioritoimitus muistuttaa nuoria siitä, että sennut ovat tässäkin asiassa
civiksiä edellä: ovathan he lähettäneet telegrammeja jo vuodesta 1855.

Talakkunat Alina-salissa
Savolaisen osakunnan 133. talakkunoita juhlitaan tänä vuonna poikkeuksellisesti Malmin työväentalon sijasta Uuden ylioppilastalon Alina-salissa. Koska salissa ei ole kiinteää lavaa, täytyy talakkunatoimikunnan järjestää paikalle lavaelementit.
Susj-lehden HYY-kirjeenvaihtaja yllättyi positiivisesti siitä, että Alina-sali koetaan
soveliaaksi ympäristöksi savolaisille kulttimenoille, ja ihmetteli, löytyikö jostain vielä
yksi asia, jota Alinassa ei olisi harrastettu.

Savolainen seksuaalivähemmistöjen esikuvana
Vuoden 2019 Mr. Gay Finland -kilpailun voitti osakunnan civis Konsta Nupponen.
Onnittelut Konstalle!
Susj-lehden saamien tietojen mukaan voittosumma siirretään lyhentämättömänä
Kokoomusopiskelijoiden palkalliseen kesälomarahastoon.
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Nauhankantosuunta vapautui
Vuoden 2018 lopussa hyväksyttiin uudet ohjesäännöt, joiden mukaan osakuntanauhaa
saa nyt valintansa mukaan kantaa oikealta tai vasemmalta olalta tai ruusukkeena sukupuolesta riippumatta, kunhan nauhan kanto tapahtuu arvokkaasti. Nauha- ja merkkiohjesääntöön jätettiin kuitenkin huomautus, jonka mukaan “Perinteisesti naiset kantavat
nauhaa vasemmalta ja miehet oikealta olkapäältä”.
Susj-lehden perinnetyöryhmä suhtautuu epäilevästi nauhankantosuunnan vapautumiseen ja ihmettelee, miksei kukaan ajattele lapsia, ja että saako kohta sankarihauvakin
kantaa osakuntanauhaa.

SOSSun kielipolitiikka herätti hämmennystä
Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura SOSSu ry konsertoi Esplanadin puiston
lavalla 5. heinäkuuta. Savon kielellä gradunsa viäntänyt kieliaktivisti Jani Koskinen
paheksui myöhemmin julkisessa Facebook-päivityksessään konsertin englanninkielisiä
välijuontoja.
Susj-lehden kielipoliittiset asiantuntijat paheksuvat englannin käyttämistä savon
sijaan, ja muistuttavat, että perinteisesti savolaisten tapahtumissa kenenkään ei kuulu
ymmärtää yhtään mitään.
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8 | Tulevan syksyn ohjelma
Osakuntailtoja pidetään tuttuun tapaan joka maanantai paitsi opetuksen väliviikoilla
(21.10. ja 16.12.). Toiminnanjohtajan vastaanotot syyslukukauden aikana maanantaisin
klo 16.30-–18.00.
Asuntosihteerin vastaanotot pääsääntöisesti torstaisin klo 16.30–18.00 Savolaisessa osakunnassa. Huomaa poikkeukset asuntosihteerin vastaanottoajoissa: viikolla 32
vastaanotto perjantaina 9.8., viikolla 33 vastaanotto perjantaina 16.8.!

Lokakuu
Lokakuun puolivälissä osakunnat yhdistävät voimansa ja avaavat ovensa opiskelijoille
Osakunta-appron merkeissä. Samoihin aikoihin osakunnalta lähtee delegaatio ekskursiolle VDH Budapestiin, joka on Unkarin pääkaupungin Budapestin saksalainen
opiskelijayhdistys.
Osakunnan asunnoissa asuvien tulee suorittaa vuosittainen kirjautuminen osakuntaan viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Marraskuu
Marraskuun alussa savolaisten ja karjalaisten yhteinen juomasarvi palaa savolaisten
haltuun Sarvijuhlassa.
Marraskuun osakunnan kokouksessa osakunnalle valittaneen uusi kuraattori seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Myös lähes kaikki virkailijapaikat arvotaan uudelleen.
Tuomiosunnuntain aattona juhlitaan 133. talakkunajuhlaa Alina-salissa. Ohjelmassa
on mystisen Kapitulin ennennäkemätön show sekä talakkunapuuron ja tirripaistin
syöntiä.

Joulukuu
Itsenäisyyspäivänä niillä osakuntalaisilla, joilla ei vielä ole osakuntanauhaa, on mahdollisuus noutaa se juhlallisin menoin. Juhlan jälkeen osallistutaan pääkaupunkiseudun
opiskelijoiden juhlakulkueeseen, joka tapahtuu Helsingin keskustassa.
Joulukuussa vietetään myös osakunnan puurojuhlaa. Ohjelmassa on musiikkia, laulua
ja jouluinen ruokailu.
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Toiminnanjohtajan vastaanotto
maanantaisin klo 16.30–18.00.
Asuntola-asiamiehen vastaanotto
torstaisin klo 16.30–18.00.
Vuksivastaanotot syyskuussa
maanantaisin ja torstaisin klo 16.30–18.00.

