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Pääkirjoitus
Parahin SavOlainen, onpa ihana nähdä
taas ja tervetuloa takaisin Susj-lehden
pariin! Tämä vuoden ensimmäinen
numero on, kuten tietenkin olet
huomannut, auttamattomasti myöhässä,
mutta otan erään sellonsoitonopettajani
ohjeesta vaarin enkä turhia selittele, miksi
en ole harjoitellut. Voisin tietenkin pohtia
koronapandemian vaikutuksia Susjlehden ilmestymiseen, mutta juuri nyt ja
etenkin Susj-lehden osalta on ehkä
mukavampi vain mennä suoraan asiaan.
Toisaalta on hyvä tiedostaa, että
koska Susj-lehden normaaleja numeroita
(Vuksi-Sutta siis lukuunottamatta) ei
viime vuonna ilmestynyt, tullaan tämän
vuoden lehdissä ajankohtaisten aiheiden
lisäksi
matkaamaan
takaisin
menneisyyteen. Tässä numerossa saat siis
kuraattorin oman tervehdyksen lisäksi
tutustua nykyiseen kuraattorimme Jani
Suutariseen
hieman
syvemmin
kuraattorin haastattelussa, joka yleensä
tehdään kuraattorin ensimmäisen
virkavuoden aikana. Saat siis
mielenkiinnoksesi lukea ensimmäisen
virkavuotensa alkuun verrattuna hieman
kokeneemman ja viisaamman kuraattorin
mietteitä.
Toisessa lehtijutussa matkataan
aikaan juuri ennen koronapandemiaa
(koska vuoden 2020 vuosijuhla ehdittiin
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onneksi pitää vielä ennen sulkuja ja
rajoituksia), nimittäin osakunnan
kunniajäsenen, Suomen pankin
pääjohtajan Olli Rehnin haastattelun
muodossa. Vuoden 2021 historijoitsija
Emilia Roponen on lisäksi koostanut
vuosien 2020 ja 2021 Aivolaavaosakuntailloista
jutun,
jotta
mielenkiintoiset esitelmät eivät jäisi
unholaan. Myös kunniajäsenen kaima eli
vuosien 2019–2020 toiminnanjohtaja
Olli Tanttu kertoo omassa tekstissään
vuoden 2020 alussa tehdyistä
muutoksista osakuntailtoihin. Nuo
muutokset kiinnostavat sinua varmasti
erityisesti nyt kun osakuntatoiminta on
palaamassa takaisin normaaliin.
Kaikkein suurin aikahyppy
tehdään kuitenkin jopa vuoteen 2019
asti, jolloin Talakkunajuhla on viimeksi
pystytty pitämään aikataulussa ja
lähitilaisuutena. Tuolloin
juhla
järjestettiin ensimmäistä kertaa
vuosikausiin muualla kuin Malmin
työväentalolla, eli Uuden ylioppilastalon
Alina-salissa. Ilmeisesti Kapitulj’lla oli
hieman sanomista yleisön käytöksestä
shöyn aikana, sillä tuo mystinen,
mustakaapuinen porukka on sen yhden
jaetun aivosolunsa ja värikaapuihin
pukeutuneiden viisaampiensa johdolla
tuottanut suorastaan tulenkatkuisen

mielipidekirjoituksen huttuheimolle.
Tämän tekstin viesti kannattaa kätkeä
syvälle sydämeensä, jotta Kapitulj pysyy
tyytyväisenä
seuraavassa
lähiTalakkunajuhlassa… ja tietenkin
kannattaa myös katua.
Ihan koko lehden verran ei
kuitenkaan tarvitse vain muistella
menneitä, sillä toinen salaperäinen
ryhmittymä eli Arvoisa Nakkiraati on
varmistanut, ettei Arvoisan Lukijan ensi
kesänä enää kaupan vegenakkihyllyllä
tarvitse arvuutella, mikä nakeista on
paras. Lisäksi SOSSun siivin lukija voi
matkata ajatuksissaan ensi vuoden
alkuun sitsilaulukonsertin muodossa, ja
sinne kannattaakin sitten tulla myös
tapahtuman koittaessa, sillä mikään ei
ole hienompi kokemus kuin laulaminen
kokonaisen orkesterin säestyksellä,
varsinkin hyvässä seurassa ja hyvän
ruuan äärellä!

Anna-Maria “Sunny” Dumell
päätoimittaja 2021

Päätoimittajasta lyhyesti:
• Paljasjalkainen helsinkiläinen, jonka juuret
ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla.
• Liittynyt SOSSu-orkesteriin vuonna 2012
ja osakuntaan vuonna 2013.
• Opiskellut pohjoismaisia kieliä vuosina
2004–2012 ja valmistunut filosofian
maisteriksi; aloittanut sosiaalityön opinnot
vuonna 2013 ja valmistuu valtiotieteiden
maisteriksi toivottavasti vuonna 2022.
• Aiempia virkoja osakunnalla:
taloudenhoitaja, isäntä, tuplaTervisamiraali, Talakkunamestari,
laulunjohtaja, vuosijuhlamestari.
• Lisäksi soittanut SOSSussa aktiivisesti
vuosina 2012–2018, ja keikkailee edelleen
pienryhmän kanssa.
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Kuraattorin tervehdys
Samoin kuin varmasti jokaiselle SavOlaiselle, vuodet 2020 ja 2021 ovat osoittautuneet varsin erilaisiksi kuin
marraskuussa 2019 tullessani valituksi kuraattoriksi saatoin odottaa. Aika paljon muutakin on peruttu tai jätetty
toteuttamatta kuin viime vuoden Susj-lehdet. Aivan näin historiallista kautta en välttämättä olisi ottanut, mikäli vain
olisin saanut valita. Varsinkaan koska kuraattoriudessa minua kiehtoi ennen kaikkea osakunnan puhuttelu, oli se sitten
puheissa tai Sujen kuraattorin palstalla. Siksi olenkin erityisen tyytyväinen, paitsi siitä että Susj julkaistaan, myös siitä
että tänä syksynä rokotuskattavuuden pitäisi saavuttaa sellainen taso että osakuntien lähitapahtumien toteutumisesta voi
ainakin perustellusti haaveilla.
Olen silti saanut ilokseni huomata, ettei osakuntatoiminta kaadu yhteen pandemiaan. Vaikka valtaosa tapahtumista on
peruttu ja pitkään aikaan toisiaan ei saanut nähdä käytännössä ollenkaan, osakunnan yhteisöllisyys säilyi, ja aina
koronatilanteen salliessa otettiin kiinni. Erityisen ilahduttavasti meidän tapauksessamme, vain toiminnassa eikä
tartuntaluvuissa. Esimerkiksi molempien koronavuosien Tervahöyryristeilyillä on voitu pitää myös lähitapahtuma, tänä
kesänä jopa tavanomaisen Terviksen tapaan, juuri ennen viimeisintä tartunta-aaltoa, ja tosiaan siihen osallistumatta.
Silloin kun tapahtumia ei ole voitu pitää totutusti Vinnillä tai muuten lähikontaktissa, SavO on kunnostautunut
innovatiivisten etätapahtumien järjestämisessä. Vuosijuhla sai vuolaita kiitoksia niin jäseniltä, senioreilta, kunniajäseniltä
kuin jopa Ahtisaaren presidenttipariltakin. Talakkunajuhla järjestettiin uudenlaisella hybridimallilla, jonka ansiosta
vieraat jotka kuvittelivat seuraavansa tallennetta saivat yllätyksen kun Puaterj kysyikin kirkollisia ilmoituksia kesken
show’n, ja osakuntaan on voinut kirjautua etänä.
Vaikka etätoiminta ei voikaan koskaan täysin korvata paikan päällä kohtaamista, on siinä ollut myös yllättäviä hyviä
puolia. Osakuntaamme on esimerkiksi liittynyt varsinainen jäsen Sveitsistä käsin. Tapahtumiin on myös osallistuttu
ympäri Eurooppaa. Toivonkin, että pandemian pakottamana opitut taidot ja käytännöt pidetään mielessä. Nykyisiä ja
entisiä jäseniämme asustaa yhä moninaisemmissa maissa, ja heitä on ollut ilo nähdä pitkästä aikaa juhlavieraina, vaikka
sitten vain etänä. Oikein toteutettuna etäyhteydet voisivat olla erinomainen tapa pitää myös enemmän yhteyttä
ystävyysjärjestöihimme, tai kenties löytää uusia.
Kaikesta innovaatiosta ja lupaavista sovelluksista huolimatta toivon kuitenkin että toiminta palaisi tutumpiin uomiinsa
syyslukukauden aikana. Vaikka perustoimintaa on onnistuttu pitämään yllä ja suurimmat juhlat järjestettyä,
osakuntaelämä on ollut epätavallisen hiljaista ja pienemmässä piirissä kuin aiemmin. Tämänkin palstan ajatukset olen
jakanut jo monet kerrat, mutta vain pienemmälle porukalle, joka on toisaalta saanut, ja toisaalta jaksanut pitää osakuntaa
elossa. Erityisesti tämän ja viime vuoden vukseille soisin konkreettisempia
osakuntakokemuksia osakuntauran vielä ollessa alussa. Etäkokousalustoilla ja
pikaviestimillä on kuitenkin hankalampi todella tutustua ihmisiin.
Ilahduttavin ajatus, jonka olen kuullut esitettävän koronapandemiasta ei
nimittäin liity niinkään sen ikeessä tehtyihin innovaatioihin, vaan siitä
vapautumiseen – että maailman selviydyttyä tästä koettelemuksesta koittaisi
iloinen 20-luku, paljolti kuin vähän reilu sata vuotta sitten ensimmäisen
maailmansodan jälkeen. Toivottavasti tuo renessanssi toteutuu myös
osakuntatoiminnassa ja ”etätapahtuma” kuulostaa pian yhtä erikoiselta konseptilta
kuin vielä pari vuotta sitten.
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Jani Suutarinen
kuraattori

Kuraattoriksi kuraattorin paikalle
Filosofian maisteri Jani Suutarinen valittiin
Savolaisen osakunnan kuraattoriksi syksyllä 2019,
ja elokuussa 2021 istuimme Janin olohuoneessa
juttelemassa osakunnasta, kuraattoriudesta ja
savolaisuuden merkityksestä.

Belgian ja Tuusulan kautta savo-karjalaiseksi

Jani on kotoisin Savonlinnasta, mutta Savonlinnan
murre ei hänen puheessaan enää kovin hyvin kuulu
koska 2. luokan jälkeen Jani muutti perheineen
Belgiaan, ja on sen jälkeen asunut myös useita vuosia
Tuusulassa vanhempiensa kanssa. Tuusula olikin Janin
kotipaikkakunta vielä ensimmäisten puolentoista
opiskeluvuoden aikana. Belgiassa Jani kävi
eurooppakoulua jossa suurin osa opetuksesta oli
oppilaan äidinkielellä, tosin kirjasuomeksi. Kielitaitoa
kuitenkin kertyi, sillä vieraat kielet opetettiin
kohdekielellä. Ranskaa hän oppi vain ääntämään
(vaikka onkin opiskellut myös itse kielen myöhemmin
Suomessa), mutta englannista tuli päivittäisellä käytöllä
niin luontevaa että hän pitää sitä juurisyynä siihen että
hän päätyi opiskelemaan englantilaista filologiaa.
Vaikka Janin omat vanhemmat eivät Janin
opintojen alkaessa olleet vielä itse opiskelleet
yliopistossa, he osasivat Janin ilmoittautuessa
läsnäolevaksi kysyä, kumpaan osakuntaan hän liittyisí jo ennen kuin Jani oli tätä edes ehtinyt ajatella.
Osakuntavalinnaksi
muodostuikin
Savolainen
osakunta, koska liittyminen tuntui Janista tärkeältä
merkiltä siitä, että hän on savolainen. Hyvää
tarkoittavat lukiokaverit Tuusulan alueelta pitivät
vuosia paikkakunnalla asunutta Jania nimittäin jo
tuusulalaisena.

– Nykyään koen kotiseudun ja savolaisuuden jopa
eräänlaisena hartauden aiheena. Osakunnan
perinteissä on minulle samaa hartautta kuin
kuvittelisin uskovaisen kokevan kirkollismenoissa,
Jani kuvailee.
Jani ei kuitenkaan ole sataprosenttisesti
savolainen, vaan Janin isä on paljasjalkainen
kesälahtelainen. Osakuntaan kuulumisen kautta Jani
onkin saanut myös vahvempaa yhteyttä karjalaisiin
juuriinsa mm. Sarvijuhlan ja muiden Karjalaisen
Osakunnan yhteistyökuvioiden kautta.
– Savolaiseen osakuntaan tullessa minulla ei ollut
karjalaista identiteettiä lainkaan, mutta nykyään
ajattelen, että on ihan siistiä olla kirjaimellisesti SavoKarjalainen, vaikkei sitä osakuntaa enää olekaan.
Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Jani ei ollut
osakunnalla kovinkaan aktiivinen, vaan osakuntaaktiivisuus sai alkusysäyksensä osakunnan kuoroon
eli Savolaisen Osakunnan Laulajiin liittymisen
kautta.

– Yksi korkeimpia kohteliaisuuksia mitä olen saanut
oli kuoron silloisen johtajan Dani Juriksen
kommentti koelauluni jälkeen: “Oho, sehän oli
matala”, Jani kertoo tyytyväisenä. Jani toimi kuorossa
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ensin isännän ja sitten sihteerin virassa, mutta ryhtyi
kyseisten virkojen aikana vastaavasti myös osakunnan
isännän ja sihteerin hommiin. Sihteeriyttä Jani kertoo
suosittelevansa kaikille osakuntalaisille, mutta ei
kuitenkaan osakunnan ja kuoron sihteeriyttä samaan
aikaan. Janilla on ollut myös muita virkoja esim.
laulunjohtajana, asuntolatoimikunnassa ja erinäisissä
toimielimissä.
Kuraattorina korona-aikana

Mikä kuraattorin virassa muun osakuntakokemuksen
jälkeen sitten houkutti? Janille kuraattorius tarkoitti
pariksi vuodeksi taka-alalle jääneen osakuntauran
jatkamista, ja sitä että henkilökohtaisesti merkittävästä
järjestöstä pääsee näkemään eri puolia ja antamaan sille
taas työpanoksensa.
– Ja onhan se kuraattorius myös hauskaa
prenikkaleikkiä, joka minuun vähän vetoaa, Jani lisää
naurahtaen. Jokaisen kuraattorin nimi jää myös
käätyjen taakse muistiin, ja Jani on sattunut löytämään
käädyistä jo toisenkin Suutarisen, vaikka
minkäänlaisesta sukuyhteydestä ei ole tietoa.
Janin kuraattorinkaudesta ei kuitenkaan tullut
sellaista kuin hän oli odottanut, kun keväällä 2020
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puhjennut koronapandemia teki normaalista
osakuntatoiminnasta lähes mahdotonta. Kaikista
yllättävintä korona-ajan osakuntatoiminnassa onkin
ollut se, ettei työtä ole ollut vähemmän kuin yleensä,
vaan päinvastoin.
– Nyrkkisääntö on ollut se, että töitä on ollut
tuplasti vaikka toimintaa on ollut vain kolmannes.
Toimintaa on kuitenkin pitänyt valmistella joko lähitai etämuodossa, ja silti sitä on voitu joutua perumaan,
Jani kuvailee. Jani näkee korona-ajan toiminnassa
toisaalta myös paljon hyvää: neuvoston tekemä työ ja
suositut etätapahtumat ovat kuitenkin luoneet
tietynlaista osakuntayhteyttä, ja ovat todistaneet sen
ettei osakunta tällaiseen pandemiaan tukahdu. Vaikka
se ei kaikille osakuntalaisille ole näkynyt, niin
kulisseissa on koko pandemian ajan tapahtunut paljon,
mikä näkyykin nyt rajoitteiden hellittäessä —
osakunnan henki elää ja voi hyvin.
Etätapahtumat ovat myös mahdollistaneet
sen, että myös muualla Suomessa tai jopa ulkomailla
asuvat ovat pystyneet osallistumaan toimintaan. Jani
kokeekin, että etätoimintaa voitaisiin järjestää jossain
muodossa myös pandemian jälkeen, jotta
mahdollisimman moni pääsisi osaksi osakunnan
toimintaa.
Niin erilaista kuraattorin toiminta koronaaikana ei kuitenkaan ole ollut, ettei Jani olisi oppinut
tärkeitä taitoja kautensa aikana. Jani kertoo taitojensa
kehittyneen esimerkiksi puheen johtamisen osalta, ja
kuraattorin on hyvä oppia myös tarpeellista
jämäkkyyttä, jotta päästään parhaaseen yhteiseen
lopputulemaan. Myös aikataulutus on tärkeä osa
kuraattorin taitoja. Puheiden pitämistä on myös
saanut harjoitella, ja Jania harmittaakin se ettei hän ole
korona-ajan takia päässyt pitämään yhtä paljon
puheita kuin olisi toivonut, koska se oli yksi asia mikä
häntä veti puoleensa kuraattoriudessa.

Osakunnalla oppii hyödyllisiä taitoja

Kuraattorina hiomiensa taitojen lisäksi Jani kokee
osakuntatoiminnan ylipäätään opettavan virkailijoilleen
paljon. Aivan ensimmäiseksi Janille tulee mieleen
pitkäjänteinen yhteisöllisyys, jonka Jani on huomannut
puuttuvan esimerkiksi omasta ainejärjestöstään
aikanaan. Osakunnan ei tarvitse opetella asioita
uudelleen, koska toiminnan pyörittämisen käytännöt
ovat jo niin hyvällä tolalla. Myös kokouskäytännöt ovat
osakunnalla todella hyvät. – Työpaikoillakaan ei
kokousteta niin rakenteellisesti ja hyvin kuin
osakunnalla, eikä laadita yhtä hyviä pöytäkirjoja, Jani
kuvailee.
Jani kokee, että osakunnan toiminnasta oppii
myös käytännön asioita, tosin usein juuri sellaisia joita
on vaikea kuvailla vaikkapa ansioluettelossa: esimerkiksi
tapahtumien järjestämisen taitoja, asioiden sopimista
useiden muiden kanssa, ja ruuanlaittoa isolle määrälle
ihmisiä. Koska osakunnalla on niin paljon ihmisiä,
tapahtumia ja tehtäviä, virkailijana oppii toimimaan
isossa porukassa ja tekemään yhdessä kivoja asioita
toisille. Asioiden aikaansaaminen ja tehtävien
ottaminen hoitaakseen tuo lisää itsevarmuutta
kaikkeen, mitä tekee. Osakunnalla tuntuu kuitenkin
Janin mielestä joskus myös siltä, että osakunta-aktiiveja
voisi olla enemmänkin jotta tehtävät jakautuisivat
tasaisemmin, eikä kaikkien aktiivien tarvitsisi olla
jossakin virassa. Vaikka toimintaan osallistuminenkin
tuo jo kokemusta, Jani kannustaa uskaltautumaan
virkoihin: järjestämisestä oppii enemmän kuin
järjestämisen näkemisestä.
Jani kokee, että omista opinnoistaan eli
englantilaisesta filologiasta pääaineena hänellä on ollut
vähemmän hyötyä osakuntatoiminnassa kuin
päinvastoin. Asiaa pohtiessaan Jani näkee kuitenkin,
että myös opintoihin liittyvät taidot tai kiinnostuksen
kohteet ovat voineet olla osakuntatoiminnassa käteviä.
Englantia osaavalle Janille kansainvälisten vieraiden
kanssa sujuvasti asioiminen ja keskustelu on ollut

helppoa, ja hänelle luontainen kirjoittamisen kyky
(joka oli myös yksi syy opiskella englantia) on auttanut
esimerkiksi sihteerinä tai isäntänä toimiessa, kun on
pitänyt muotoilla pöytäkirjoja tai mainostaa
osakunnan tapahtumia osuvasti. Jani on myös
maininnut Susj-lehteen kirjoittamisen portfoliossaan,
ja gradun litteroimisesta on ollut hyötyä keskustelun,
kommunikaation ja asiayhteyksien ymmärtämisessä
ylipäänsä — tätäkään ei ole ollut helppoa
ansioluetteloon luonnehtia.
Rohkeasti osakunnalle ja mukaan toimintaan

Parhaista osakuntamuistoista Jani ei voi kysyttäessä
valita vain yhtä, mutta toisaalta molemmat muistot
liittyvät
itsenäisyyspäivän
juhlallisuuksiin.
Osakuntanauhan saaminen oli Janin mukaan harras
kokemus ja siinä oli yhteenkuuluvuuden tunnetta,
SavOlaisuudesta oli nyt nauha merkkinä. Myös
itsenäisyyspäivän soihtukulkueet ovat Janille tärkeä
muisto, koska soihtujen ja ylioppilaslakkien meressä
on jotain todella kaunista, kuin historiallisen elokuvan
kohtauksessa. Osakuntamuistoista puhuttaessa Jani
lisää myös pitävänsä erityisesti Talakkunajuhlasta,
koska siellä saa kerrattua kuluvan osakuntavuoden
tapahtumat. Jani muistelee erityisellä lämmöllä myös
kesällä
2014
järjestetyn
Maaja
metsätaloustieteellisen tiedekunnan promootiossa
airuena toimimista.
Osakunnan vukseille Janilla olisi ilmeisesti
montakin hyvää neuvoa, mutta jos keksisi jotain
nasevaa, niin hän neuvoisi vukseja syömään ennen
sitsejä. Toisaalta, Jani lisää, SavOn sitseillä se on
vähemmän tärkeää, koska siellä saa hyvin syödäkseen
ja ruoka on hyvää kaikenlaisia ruokavalioita ajatellen.
Ruoka voi myös yhdistää uusia ja vanhoja
osakuntalaisia esimerkiksi osakuntailtojen muodossa,
joissa tarjotaan aina yhteisen tekemisen lisäksi ruokaa.
– Usein kävin osakunnalla juuri sen takia syömässä,
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jos en jaksanut itse tehdä tai halunnut syödä samaa
ruokaa kaksi kertaa. Oli kivempaa lähteä luennolta
osakuntailtaan kuin kotiin keksimään jotain syötävää,
Jani muistelee.
Myös osakunnan kokoukset ovat vukseille
hyviä tapahtumia, koska niissä pääsee vaikuttamaan
osakunnan toimintaan käytännössä. Hän
kannustaakin nuoriakin osakuntalaisia käyttämään
puheoikeuttaan kokouksissa, ja kysymään rohkeasti jos
jokin on epäselvää. Jani antaa myös vinkin, että jos on
aktiivinen osakunnan toiminnassa, niin se
huomioidaan myönteisesti esimerkiksi osakunnan
lukuisia asuntoja haettaessa. Lisäksi Jani kokee
yhteisosakuntalaisen toiminnan soveltuvan hyvin myös
vukseille, koska sitä kautta pääsee tutustumaan myös
muihin osakuntiin.
Lopuksi Jani pohtii myös, että tiivis
osakuntayhteisö voi tuntua liian sisäänpäinlämpiävältä,
vaikka se ei sitä varsinaisesti olisikaan.
– Minulla oli kuitenkin aina tervetullut olo uutena
osakuntalaisena, piti vain jaksaa olla mukana niin
pitkään että ymmärsi sisäpiirin jutut, Jani muistelee.
Kyllä se on sen arvoista että mukana kannattaa
roikkua jonkin aikaa, ja yleensä jos jotain kysyy niin
kyllä se selitetäänkin. Meitä ei tarvitse pelätä.

Anna-Maria “Sunny” Dumell
ja Jani Suutarinen
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Kolmetoista kysymystä
kuraattorille
1. Lempijuomasi? Janojuomana kylmäuutettu
musta tee. Mutta kaikista nesteistä single malt
-viski. Glenmorangie on toistaiseksi omaan
suuhun sopivin merkki.

9. Yllätykseksesi heräät aamulla Tartosta.
Mitä on tapahtunut? Lähdin Arto Niemen

2. Toteemieläimesi? Pässi.

10. Miten kalakukko syödään oikeaoppisesti?
Voin kanssa.

3. Lempisitsilaulusi? Miss' aavat on Saimaan ja
Laatokan veet. Istuu sukutaustaani ja sanoittaa
kokemustani itäsuomesta ja ikävästä sinne. De
Brevitate Vitaesta pidin valtion virkamiehenä,
kuudes säkeistö oli harvinainen tilanne jossa olin
ylpeä työstäni Migrissä.
4. Lempijuhlasi osakunnalla? Tykkään kevyistä
pienistä juhlista kuten Syksyjäisistä ja
kesäsitseistä. Mutta onhan vuosijuhla aina
juhlavin, ja puheita kuunnellessa muistaa mitä saa
olla osana.
5. Lempivirkasi (jos kuraattoria ei lasketa)?
Isäntä. Soveltui erinomaisesti senhetkiseen
elämäntilanteeseeni.
Suurimmalle
osalle
suosittelisin sihteeriyttä.
6. Mottosi? Vidi quantilla prudentia mundus
regatur.
7. Mitä sinulla on aina mukanasi? Hiusvahaa,
sytkäri ja pari kolme metriä paracord-narua.
8. Kenen päivää haluaisit seurata kärpäsenä
katossa? Antti Holman. Tai A.W. Yrjänän.

matkaan ja sovittiin tällä kertaa sitovasti että
tarjotaan kierrokset vuorotellen.

11. Kasvantaviärät leuvat, Tuuhea oksa vai
Talakkunahistoriikki?* Kasvantaviärät leuvat.

12. Kuka on esikuvasi osakunnalla?
Osakuntaurani alussa halusin olla
samanlainen superaktiivi kuin Riikka Ruuth

ja Suvi “Sumppu” Kummu (os. Portin) silloin.
Välillä muistelen kummankin kuraattorinkausia
ja johtajuutta lämmöllä, kunnes muistan ettei
kumpikaan ole ollut kuraattori.

13. Jos saisit käyttää aikakonetta yhden
kerran, minne menisit ja mitä tekisit?
Itseään ei varmaan kannata käydä
neuvomassa tai muuttaa mitään liikaa. Joten
anglistina kävisin ehkä näkemässä ensimmäisen
Shakespearen näytelmäni 1500-luvun lopun
alkuperäisessä Globe-teatterissa Lontoossa. Tai
ostaisin Bitcoinin 2010-luvun alussa.

*Vukseille ja muille asiaan vihkiytymättömille: Kasvantaviärät
leuvat, Tuuhea oksa savolaisuuden puussa ja Talakkunassa on
voema ja terveys ovat osakunnan omia julkaisuja, joita saa
ostaa osakuntakaupasta tai voi voittaa Tervisarpajaisissa.
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Osakuntailtojen rakenne on uudistunut
Osakuntailloissa on vuoden 2020 alusta lähtien ollut aikaisempien virkailijoiden ja kerhojen
järjestämien iltojen sijaan pääsääntöisesti vakio-ohjelmaa. Kuukauden ensimmäiset maanantait
menevät jatkossakin pääsääntöisesti osakunnan kokousten parissa. Pääsääntöisesti kuukauden
toisena maanantaina on peli-ilta ja viimeisenä maanantaina ruokailta. Jäljelle jäävät maanantait
on pyhitetty kerhojen ja virkailijoiden järjestämälle ohjelmalle.
Kipinä muutokseen syntyi, kun pohdittiin, mitkä ovat olleet suosituimpia aiheita
osakuntailloissa. Myös muut syyt vaikuttivat. Ylivoimaisesti suosituin kävijämäärillä laskettuna
on jo useamman vuoden ollut Peliliikkeen osakuntailta, joten on luonnollista, että pelaillaan
kerran kuussa lukukauden sijaan.
Parin vuoden tauon jälkeen ruokaillat, jotka aiemmin tunnettiin neuvoston ruokailtoina, ovat
tehneet paluun. Kuukauden viimeinen maanantai valittiin vanhaan tuttuun tapaan, koska silloin
rahat ovat yleensä loppu ja tukia odotellessa ilmainen ruoka maittaa. Erona entiseen nyt kaikki
voivat osallistua ruoanlaittoon ja kuka tahansa voi ehdottaa lempiruokaansa valmistettavaksi.
Alkuvuoden 2020 kävijämäärien perusteella tämäkin muutos otettiin ilolla vastaan ja
toivottavasti ruokailtoja päästään taas pian järjestämään normaalissa elämän rytmissä.
Loput maanantait jäävät vapaamuotoiselle kerhojen ja virkailijoiden järjestämälle ohjelmalle.
Myös ruokailtoina voi olla ruoanlaiton lisäksi oheisohjelmaa. Välillä kokoukset ja muut kuten
esim. aivolaava saattavat hyppiä vakio-ohjelman päälle, mutta pyrimme kuitenkin järjestämään
sekä peli- että ruokaillan joka kuussa.

Olli Tanttu
toiminnanjohtaja 2019–2020
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Osakunnan merkitys ei hälvene
Euroopan huipullakaan
Pitkän tauon jälkeen Savolainen osakunta valitsi
kaksi uutta kunniajäsentä tammikuun
kokouksessaan vuonna 2020. Kunniajäseniä
päätettiin kutsua eri perusteilla, jotta he
edustaisivat monipuolisesti osakunnan hyväksi
tehtyä työtä. Kauppatieteiden maisteri Rauno
Puisto toimi Savolaisten ylioppilaiden säätiön
taloudenhoitajana yhtäjaksoisesti vuodesta 1984
ja kunniajäseneksi kutsumisella osakunta halusi
kiittää hänen korvaamatonta työpanostaan
osakuntayhteisön asuntolatoiminnalle.
Toiseksi uudeksi kunniajäseneksi
kutsuttiin Suomen Pankin pääjohtaja, filosofian
tohtori Olli Rehn, sillä tämä osakunnan entinen
jäsen on tehnyt varsin merkittävää työtä
suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan
hyväksi jo viidellä vuosikymmenellä unohtamatta
savolaisjuuriaan. Virallisesti kunniajäsenet
julkistettiin SavOn 115. vuosijuhlassa 22.2.2020,
minne Olli Rehn saapui ottamaan vastaan
kunnianosoituksen ja pitämään juhlapuheen.
Puheessaan Rehn muisteli ”Pieksämäjen
murteel” omaa osakunta-aikaansa ja Vinnillä
viettämäänsä aikaa. Juhlan teeman ”koti”
mukaisesti hän haasteli koti-Suomesta ja sen sekä
savolaisten roolista tulevaisuuden ongelmien
ratkomisessa.
Ilmastonmuutos,
talouden
suhdannevaihtelut sekä työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelmat vaativat kaikki sekä tässä
hetkessä että tulevaisuudessa toimia. Vielä lopuksi
Rehn pohti, kuinka maailman onnellisin kansa
vaikuttaa tyytyvän varsin vaatimattomaan
päätöksentekoon. Hän kannustaa kaikkia

ennakkoluulottomaan, avarakatseiseen ja
päättäväiseen toimintaan koti-Suomen ja
maapallon hyväksi.
Sujen toimituksella oli kunnia päästä
haastattelemaan Olli Rehniä vuosijuhlan
tauolla. Suomen ja jopa Euroopan tasolla
merkittävissä viroissa toiminut Rehn suhtautui
todella rennosti nykyosakuntalaisiin ja hänen
kanssaan juttelu oli mukavaa haastattelijoiden
jännityksestä huolimatta.
Parhaaksi osakuntamuistokseen Rehn mainitsee
talakkunajuhlat ja niiden jatkot. Kysyttäessä,
päätyikö hän itse lavalle, Rehn vastaa hieman
kaarrellen:
– Mä rakastan musiikkia, mutta mä olen aika
epämusikaalinen itse. Ja tykkään laulaa silloin,
kun porukka laulaa ja kun joku Martintapainen
[Nissinen] ääni vetää laulua, mutta mä itse en
pysty juurikaan laulamaan tai esittämään.
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Musiikki on kuitenkin hänen elämässään
suuressa roolissa, sillä rock- ja jazzmusiikkia tulee
kuunneltua aktiivisesti ja levyjä on tullut
pyöriteltyä jopa tiskijukkana. Ahkerana keikoilla
kävijänä Rehn on kuitenkin pankinjohtamisen
vuoksi jonkin verran joutunut harventamaan
tahtia. Hän muistelee käyneensä erityisesti
Hassisen koneen ja Sielunveljien keikoilla ja
tunnustautuu myös Neil Youngin pysyväksi
faniksi.

Toisena tärkeänä harrastuksena on
vuosikausia musiikin ohella säilynyt jalkapallo,
joka toi osakuntavuosiinkin mukavaa ajanvietettä.
– Mä olen pelannut vuodesta -68, kuusivuotiaana
aloitin ja tänäänkin kävin pelaamassa, meillä on
yksi sellainen, ei se ole seura eikä joukkue, se on
yhteisö. Meillä on kolme kertaa viikkoon vuoro
pallokentällä ja ne tulevat, jotka pääsevät. Mä
koitan käydä kerran pari viikkoon pelaamassa.
Näin se on enemmän mielenterveyden kuin
fysiikan kannalta merkittävää, mutta siinä ohessa
pysyy sitten kondiskin jonkinlaisena, kertoo Rehn
rakkaasta harrastuksestaan.
Jalkapallo tuo
kaivattua hengähdystaukoa arkipäiviin, sillä
Suomen Pankin johtaminen tarkoittaa vaihtelevia
työpäiviä ja myös matkustamista sekä Eurooppaan
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että maakuntiin.
– Mulla on kerran viikkoon johtokunnan
kokous, joka määrittää mun elämää, mä vastaan
sen yleisestä valmistelusta ja päätöksenteosta ja
meillä on joka toinen viikko Euroopan
keskuspankin
neuvoston
kokoukset
Frankfurtissa, Rehn valottaa työnsä säännöllisiä
elementtejä.
Vastapainona hän käy myös paljon
vierailulla maakunnissa, edelliselläkin viikolla
hän kiersi useamman kaupungin reissun
piipahtaen myös Mikkelissä. Pankin johtaminen
on sen verran kiireistä työtä, että aivan
kaikkialle ei aina ehdi, mutta Rehn haluaa pitää
tuntumaa yllä myös siihen, mitä maakunnissa
ajatellaan ja kokee sen tärkeänä.
Päivän polttavin kysymys liittyy
kuitenkin Rehnin mikkeliläistaustaan. Kuten
kaikilta Etelä-Savon keskuksesta kotoisin
olevilta, myös häneltä udellaan tärkeää
mielipidettä: Pidättekö vesimelonista? Kysymys
selvästi hämmentää kunniajäsentä, se ei ehkä ole
se kaikista yleisin haastattelukysymys.
Selitettyämme, että osakunnalla havaittu selkeä
yhteys
vesimelonista
pitämisen
ja
mikkeliläisyyden välillä on osoittanut aivan
yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, että
mikkeliläiset eivät pahemmin tykkää
vesimelonista, osa jopa suorastaan inhoaa sitä,
Rehn vaikuttaa helpottuneelta oudosta
kysymyksestä.
– Mä olen tässä suhteessa kyllä hyvin
tyypillinen mikkeliläinen, että mä syön vaikka
mieluummin guadeloupe- tai hunajamelonia,
mutta vähän vähemmän vesimelonia. En tiedä
mistä se johtuu. Kai meillä on vettä muuten
tarpeeksi, ettei tarvitse välttämättä melonin
kautta sitä enää ammentaa, Rehn paljastaa
hymyillen.

Lopuksi kysymme vielä Rehniltä terveisiä
tulevaisuuden osakuntalaisille ja kuinka hän
haluaisi innostaa osakuntalaisia tulevaisuuden
varalle.
– Musta osakuntatoiminta ja Savolaisen
osakunnan toiminta on erittäin, erittäin arvokas
osa
opiskelijaelämää,
Rehn
toteaa
juhlapuheeseensa viitaten.
Rehn näkee hyvänä, että maailman
muuttumisesta
ja
kansainvälistymisestä
huolimatta osakunta toimii yhä edelleen
pääkaupunkiseudun vilinään kotouttavana
tahona ja Savolaisten ylioppilaiden säätiön
tarjoamien asuntojen merkitys kanta-alueilta
saapuville on yhä olemassa. Hän ei itse aikanaan
asunut osakunnan asunnoissa, mutta monet
hänen kavereistaan niissä asuivat ja sitä kautta
hänkin oli niistä tietoinen.
– Ja totta kai tähän liittyy myös tämä elämän
iloisempi puoli, eli kuten tuossa jo aikaisemmin
puhuttiin, niin talakkunajuhlat ja muut
osakunnan juhlat olivat tapa tavata samanikäisiä,
samanlaisista lähtökohdista olevia nuoria ihmisiä
pääkaupungissa, että silläkin oli ja on yhä
edelleen oma merkityksensä.

Olli Rehn
Syntymäkunta: Mikkeli
Kirjautui osakuntaan 1983
Virkoja osakunnalla: urheiluohjaaja
(1984)
Valmistunut Helsingin yliopistosta
valtiotieteen kandidaatiksi 1989
Puolue: Keskusta
Suomen Pankin pääjohtaja heinäkuusta
2018
Kansanedustaja vuosina 1991–1995 ja
2015–2017
Euroopan parlamentin jäsen 1995–1996
ja 2014–2015
Euroopan Unionin komissaari
2004–2014
Sipilän hallituksen elinkeinoministeri
toukokuusta 2015 joulukuuhun 2016
Harrastukset: jalkapallo, lukeminen, rockja jazzmusiikki

Teksti ja kuvat: Emilia ”Mami” Roponen
Haastattelijat: Jaakko ”Mufasa” Hannikainen
Emilia ”Mami” Roponen
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Korona ei estänyt aivolaavaa
virtaamasta
Vuosijuhlan jälkeinen maanantai-ilta, Vinnin aula,
katsomoksi käännetyt sohvat ja ylimääräiset tuolit, valmiiksi
viritetty valkokangas ja videoprojektori, pimennetyt keittiön
ikkunat, yleisöstä kuuluva odottava kuhina, tiivis
näppäimistön sauhuaminen…
Tämä
on
perinteinen
näyttämö
aivolaavaosakuntaillan koittaessa (tai no, ainakin koronaa
edeltäneessä ajassa). Joka vuosi helmikuussa vuosijuhlan
jälkeisen osakuntaillan teemana on vujujen jälkeistä
voipunutta aivosumua lempeästi ruokkiva aivolaava, loistava
mahdollisuus jokaiselle päästä esitelmöimään maksimissaan
kymmenen minuuttia ihan mistä tahansa aiheesta tai aiheen
vierestä. Oma opiskeluala ja siihen liittyvät tehtävät,
harrastus, mielenkiinnonkohde, osakunnan vitsiksi noussut
aihe tai vaikka mikä tahansa humoristinen aihe, kaikki ovat
erittäin loistavia valintoja esitelmöimiseen. Hyvin perinteisesti
esitys on diaesitys, mutta on nähty myös kuvan tai kuvaajan
ympärille muodostuneita esityksiä sekä jopa Kahoot!
-alustan* käyttämistä. Perinteistä perinteisempää taas on
oman esityksensä idean keksiminen ja esitykseksi kasaaminen
muiden esitysten aikana.
*Kahoot! on virtuaalinen tietovisailualusta, johon pääsee
liittymään mukaan omalla nettiä käyttävällä laitteellaan
syöttämällä juuri kyseisen visailun koodin. Kahoot!ia on
hyödynnetty viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana
paljon esim. kouluissa aktivoimaan oppilaita ja opiskelijoita.
(Allekirjoittanut saattaa ehkä mahdollisesti olla tätä alustaa
esityksissään hyödyntänyt, sillä eihän nyt opettajaksi
opiskeleva osaa olla käyttämättä loistavaa pedagogista
keksintöä myös vapaa-ajallaan, heh)
On mielenkiintoista päästä vertailemaan kahta eri
maailmanajassa tapahtunutta aivolaavaa, sillä 2020 ehdimme
pitää aivolaavan perinteiseen tapaan Vinnillä ennen kuin
korona toi rajoituksia ja etäilyyn siirtymisen osaksi osakunnan
elämää. Seuraavan aivolaavan kohdalla tilanne olikin aivan eri,
sillä osakuntailta järjestettiin vuosijuhlan tapaan etänä. Tässä
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vaiheessa vuotta voi vain arvailla, kummalla formaatilla vai
kenties hybridinä, seuraava aivolaava helmikuussa 2022
järjestetään. Toivokaamme parasta ja fyysisesti Vinnille
paluuta.
Aivolaava on mukavan suosittu osakuntailta, sillä varmasti
löytyy jotain uutta opittavaa tai hauskaa humoristista
sisältöä piristämään juhlassa voipunutta mieltä.
Osallistuminen ei vaadi muuta kuin Vinnin sohville
raahautumista ja mukavan asennon ottamista. Vuonna 2020
osallistujia oli joko esitelmöijänä tai yleisönä jopa huikeat 26
immeistä. Etänä olleessa aivolaavassa vuotta myöhemmin
osallistujia oli parisenkymmentä eli lähes sama määrä.
Vuoden 2020 aivolaava henki, varsinkin näin
jälkikäteen katsoen, lämmintä yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa,
kun olimme pakkautuneet kotoisasti Vinnin aulaan.
Ihmismäärän takia kellään ei ollut kylmä Vinnin muuten
niin arktisesta säästä huolimatta, ja rento savolainen
huumori kukki. Nauroimme yhdessä enemmän kuin pitkään
aikaan, nähtiinpä jopa naurunkyyneleitä esityksen näkemistä
sumentamassa. Tekniset ongelmat videotykin säädön kanssa
ja tietokoneiden yhdistämiseksi videotykkiin olivat aivan
normaaleja, asiaan kuuluvia pieniä taukoja esitysten virrassa.
Emmepä silloin tienneet, miten paljon seuraavan lähes
kahden vuoden aikana olemme saaneet tapella vastaavien
teknisten ongelmien kanssa.
Aivolaava oli eräs suosituimmista etäosakuntaillan
aiheista, ja hyvinhän konsepti sopii etänä pidettäväksi. Ei
tarvitse miettiä, että Vinnin aulassa olisi liian ahdasta
sohvien kääntelyn ja ylimääräisten tuolien takia, esitystä ei
näkisi kunnolla edessä istujien ohi tai että ylimääräinen häly
hukuttaisi esityksenpitäjän äänen alleen. Jokaisen omalle
ruudulle ilmestyneet esitykset olivat varmasti selkeästi
näkyvillä ja äänentasoa sai säädettyä juuri haluamalleen
tasolle. Toki syvin yhteisöllisyys jäi puuttumaan, kun ei
voinut reagoida koko aulan kattavalla naurunremakalla
hauskoihin kohtiin. Tämäkin puute osittain tuli korvattua

Zoomin chatissa, sillä sen verran tehokkaasti siellä reagoitiin
esityksiin ja saatiin keskusteltua häiritsemättä esitystä. Ex
tempore -esityksiä oli tavallista enemmän, sillä oman ruudun
jakaminen näkyville ja esityksen rakentaminen vaikka vain
yhden kuvan ympärille vaati vain muutaman klikkailun,
normaalin HDMI- yms piuhojen kanssa kikkailun sijaan,
kun ensin on edes onnistunut könyämään jostain
sohvannurkasta kaikkien muiden osallistujien ohi
limboamalla piuhan ääreen ja saanut laitteet toimimaan.
Kaikista mukavinta oli huomata, että vaikka korona
vaikutti jokaisen elämään, se ei kuitenkaan muuttanut
aivolaavaesitysten pohjimmaista sävyä. Vain yksi
etäaivolaavan esityksistä käsitteli välillisesti koronaa. Muuten
aiheissa näkyi vuosia jatkuneet perinteet: opiskelualan
kysymysten esittely, harrastuksesta kertominen tai jonkin
osakunnalla yleisen huumoriasian esittely. Vaikka kaikki oli
ympäröivässä maailmassa muuttunut, yhä edelleen samat
aihealueet saivat osakuntalaiset innostumaan ja nauramaan,
mikä oli lohduttavaa huomata.
Kunpa pääsisimme seuraavan kerran nauramaan ja
nauttimaan mielenkiintoisista esityksistä ensi vuoden
helmikuussa turvallisesti ja yhdessä jälleen rakkaalla
Vinnillämme.

Aivolaavaesitysten aiheet 2020:
Jari Ahonen: Onko popbiiseissä totuus vai
huijataanko meitä?

Tunnettujen pop-kappaleiden (esim. Cheek: Timantit
on ikuisia, Robin: Puuttuva palanen, Spice Girls)
sanoitusten analysointia tieteen näkemysten
perusteella, moni väite todettiin virheelliseksi

Sakari Väkevä: Savolaisen osakunnan kantaalueen kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonekaasujen esittelyä ja toimintaa yleisesti
sekä SavOn kanta-alueen ilmastotavoitteiden

(Mikkelillä ja Kuopiolla hiilineutraaliustavoite) ja
-vaikutusten pohtimista, tällä hetkellä päästöjä syntyy
Savossa

Jaakko “Mufasa”
Hannikainen:
management problems

Time

Ajanhallinnan avuksi erilaisten to do -listojen
ryhmittely- ja priorisointitapojen havainnollistamista
(esim. aikataulun mukaan lajittelu, tärkeysjärjestys,
taulukko akseleinaan arvo ja kiireellisyys) sekä
pienemmiksi pilkkomista

Emilia“Mami” Roponen: Peruna
Kahoot!-peli perunan historiasta, ominaisuuksista
(esim. vesipitoisuus 79%) sekä savolaisten ja
karjalaisten suurimmasta vastustuksesta perunan
viljelyn aloittamisessa (jopa pappi saarnasi asian
puolesta), kuraattori voitti ylivoimaisesti

Sanni “Xylitoli” Nieminen: Hämähäkkien
anatomia
Teksti ja kuvat: Emilia“Mami” Roponen

Hämähäkkien ulkoisen ja sisäisen rakenteen käsittely
sekä aisteihin (eri silmät eri näköetäisyyksille) ja esim.
hermostoon ja puoliavoimeen verenkiertoon
perehtymistä
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Heini Arjava: Kielitieteen olympialaiset

Aivolaavaesitysten aiheet 2021:

Vähemmän tunnetun lukioikäisille tarkoitetun kilpailun
esittelyä, lingvistien ja kielitieteilijöiden laatimat tehtävät Sakari Väkevä: Lumen kaataminen mereen
perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon ja hyödyntävät Helsinki Suomen ainoa kunta jossa talvisin lunta
pienten yhteisöjen kieliä, keksittyä tai konekieltä
hävitetään mereen kaatamalla ympäristönsuojelulain
18§ 3. momentin nojalla, pohdintaa mereen kaatamisen
Artturi“Sukkis” Vuorinen: Paneminen
ympäristövaikutuksista ja ympäristöluvan alaiseksi
Oluen kotioloissa panemisen vaiheiden läpikäyntiä asettamisen mahdollisuuksista
havainnollistavien
kuvien
avulla,
prosessi
yksinkertaisempi ja vähätarvikkeisempi kuin teollisessa Lauri Hatakka: Siteswap-notaatio
tuotannossa, rekvisiittana itse pantua olutta
Numeerisen jongleerausnotaation esittely fysiikan
tieteellisestä
näkökulmasta
ja
kyseisen
Matti Ylhäisi: Miten vaalijärjestelmiä voisi parantaa? jongleeraustekniikan havainnollistamista perusteellisilla
Eri vaalijärjestelmien hyvien ja huonojen puolien kuvilla heiton eri vaiheista
läpikäyntiä, helpoimmin ymmärrettävästä vaikeimpaan
Suomen presidentinvaalit, Britannian parlamenttivaalit, Emilia“Mami” Roponen: Pyromania
Suomen eduskuntavaalit, Yhdysvaltain presidentinvaalit Pyromania-termin tieteellinen määritelmä ja ilmiön
taustoja, mikkeliläisyyden liittyminen vahvasti
Anna“Tinder” Luukkonen: Tinder
tulipaloihin tai näiden tekijöiden sattumanvarainen
Deittisovelluksen algoritmin käsittelyä (“hyvännäköiset yhteys, Kahoot!-peli esittelijän “syyllisyydestä”
näytetään hyvännäköisille”, ihmisten arvotus), vaikutus tulipaloyhteyksiin lähiaikoina
deittikulttuurin muutokseen ja optimaalisen
deittiprofiilin ominaisuuksien esittelyä oman Sanni “Xylitoli” Nieminen: Huonot ja vielä
kokemuksen pohjalta
huonommat tavat ennustaa snookerottelun

Lauri Hatakka: Hetekat

Heteka-joustinsänkyjen historiaa (hetekantyöntö ja
-veto) ja ominaisuuksia (ennen äänettömiä, sitten
halpoja ja äänekkäitä) sekä merkityksen pohtimista popkappaleiden sanoitusten pohjalta, voidaan sittenkin
luottaa pop-musiikkiin

voittaja

Kokeiltu erilaisia tapoja ennustaa
voittaja ja tehty taulukointia asiasta,
esim. ranking, syntymäpäivä, ikä
henkilökohtainen preferenssi, paras
Xylitolin suosikin tappiota

snookerottelun
ennustustapoja
ja Xylitolin
tapa veikata

Nella “Nalle” Peippo & Olli Tanttu: Banaanien Ville Lovikka: Atlantin ylitse meritse kun ilmoitse ei
tummuminen
halua tai pääse
Googlettamatta muodostettava teoria banaanien Greta Thunbergin, ekologisuuden ja oman
tummumiselle
Nella: Banaanin fyysiset vammat ja kuivuminen
aiheuttavat, kannan ympärillä muovikelmu pitää
kosteuden banaanissa, märkä paperi säilyttää pidempään
Olli: Banaani saa happea kannan kautta,
havainnollistettu kuvan avulla
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purjehdusmatkan innoittamana esittelyä eri keinoista
päästä Atlantin yli muuten kuin lentämällä, käsiteltiin
esimerkein kulkutapoja, matkan kestoja sekä
ympäristö- ja viihtyisyystekijöitä

Visa Penttinen: Vuoden aikana kertyneet Olli Tanttu: Riisin keittäminen
Perusteelliset ja kuvilla havainnollistetut ohjeet riisin
etunimet
Edellisen vuoden aikana eri yhteyksissä esittelijälle keittämisestä lähtien riisilajin valinnasta ja riisin
kertyneiden varsin humorististen etunimien läpikäyntiä liottamisesta ennen keittämistä ylimääräisen
ja niiden taustojen kertomista, nimistä muodostunut tärkkelyksen pois huuhtoutumiseksi aina riisin
valmistumiseen saakka
pitkä lisänimiketju

Johanna Salkunen: Yhteinen katsomusaine:
mahdollisuudet ja haasteet
Katsomusaineita uskontoaineet (10 eri) ja
elämänkatsomustieto, ongelmia mm. opetuksen
järjestäminen ja sen epätasa-arvoisuus, yhteinen
katsomusaine mahdollisuus mutta ei ongelmatonta,
näiden opetus puhututtanut jo sata vuotta

Jani Suutarinen: Heraldiikkaa
Oikea ja vasen heraldiikassa suhteellisia käsitteitä ja
kun otetaan vielä huomioon vakiintunut symboliikka,
saadaan ilahduttavan savolainen vastaus siihen kuinka
erään maakuntavaakunan jousi tulisi suunnata

Riikka “Kultis” Ruuth: Eri sädehoitomuotojen Heta “Sir Pale” Ikonen & Inka Salmelainen:
Krumeluuri
fysiikkaa
Ulkoisessa sädehoidossa säteilyannos tuotetaan Vahvasti Helmilän maailmaan sijoittuvan käsitteen
erillisellä sädehoitolaitteella (usein gammasäteilyä eli taustaa, selitystä siitä mitä krumeluuri on esimerkeillä
fotoneita), sisäisessä sädehoidossa potilaan kehon sisälle höystettynä, lopuksi yleisölle testi siitä kumpi esine on
säteilylähteitä (esim. kantaja-aineella), kumpikin vaatii krumeluuri ja kumpi ei
tarkkaa laskentaa
Pinja Heikkinen: Pronssikorun valanta
Pronssikorujen valmistusvaiheiden läpikäynti, vaiheiden
teknisyys ja materiaalit aiheuttavat sen, että korut ovat
kalliita ja työläitä valmistaa, ja siten kuluttajien
kuuluukin maksaa niistä paljon

Jaakko “Mufasa” Hannikainen:
muuttaminen luvuiksi

Bittien

Havainnollistettu muunnostaulukoiden avulla kuinka
tietokoneet muuttavat bitit luvuiksi ja että
tietokoneiden tavujärjestys käännetään verkossa ympäri,
joten kaikki tietokoneisiin liittyvä on taaksepäin
yhteensopivuuden vuoksi hanurista

19

Vegenakkii - Kesäkuun eka
Tätä raporttia luettaessa oikea tunnelma on tärkeää. Suositeltava
ympäristö on valoisa sisäpiha esimerkiksi Lutherinkadulla. Sopivaa
tunnelmamusiikkia löytyy QR-koodin takaa. Kyytipojaksi
suositellaan maissia, vegenakkia sekä laadukasta ylähyllyltä
poimittavaa krumeluuria kuivaa Pizzolatoa.
Suuren suomalaisen runonlausuja BADISketun
innoittamana Arvoisa Nakkiraati™ jalkautui kesäkuun
ensimmäisenä arvioimaan erilaisia vegenakkeja. Tiukan
tutkimuksen kohteeksi valikoituivat tällä kertaa:

Muu Kasvigrillimakkara: Valkosipuli-yrtti
VegMe Wienerkorv
Muu Kasvigrillimakkara: Hedelmäinen Chili
Muu Kasvigrillimakkara: Jalapeno-vuusto
Astrid&Apor: Hot Chörizo
joista oikeastaan yksikään ei ole nakki. Bonuksena
mukana myös Muu Kasvigrilletti, joka sekään ei ole nakki.
Kaikki epänakit arvioitiin kuitenkin Arvoisa
Nakkiraati™:n tiukoilla kriteereillä, joten tulos on täysin
objektiivinen, absoluuttinen ja epäkontroversiaali. Onhan
näet yleisesti tunnettu fakta, ettei Arvoisa Nakkiraati™ tee
virheitä nakinmaistelussa saatikka elämässä.
Arvoisa Nakkiraati™ haluaa lahjomattomuutensa ja
puolueettomuutensa varmistamiseksi pysyä anonyyminä,
sillä Muu-mafian on kuultu kurkkivan ikkunoiden takaa
kolme yötä ennen kesäkuun ensimmäistä.
Arvoisa Nakkiraati™ arvioi nakkeja kvalitatiivisesti ja
kliinisesti ulkonäön, suutuntuman ja maun perusteella.
Nakit paistettiin tarkasti kontrolloidussa ympäristössä
kaasugrillillä arvovaltaisen paistomestari Tuulevin
tiukassa valvonnassa.
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Muu Kasvigrillimakkara:
Valkosipuli-yrtti

Kommentit: “Ihan kiva, mut
vähän mössö.”, “Ihan jees.”,
“Vähän mitäänsanomaton.”
Emännän kommentti: “Ihan OK.”

VegMe Wienerkorv

Kommentit: “Hyvin napsahtaa nakki. Myös
vähän rapsahti.”, “Kuin olisi käynyt
Chernobylissä.”,“Oudosti maustettu.”
Emännän kommentti: “Kova odotus, kova
pettymys.”

Muu Kasvigrillimakkara:
Hedelmäinen chili
Kommentit:
“Koostumus = mömmö.
Ulkomuoto = nakkilevy.”,
“Miksi kukaan haluaisi hedelmiä nakkiinsa?”,
Emännän kommentti: “Liikaa hedelmää, liian
vähän chiliä.”

Muu Kasvigrillimakkara:
Jalapeno-vuusto
Kommentit: “Tulinen, eli hyvä.”,
“Tulinen, eli ei hyvä.”,“Vertailun
paras.”,“Menisi nakista.”
Emännän kommentti: “Ehdoton paras.”

Astrid&Apor: Hot Chörizo

Kommentit: “Jauhot suussa oli kokemus.”,“Kuin
lapioisi jauhoja suuhun.”,“Näyttää eniten nakilta.”
Emännän kommentti: ”Ei kovin hottii.”

Muu Kasvigrilletti

Kommentit: “Ei näytä, haise
tai kuulosta nakilta.”,“Maku
ihan jees, muttei ole nakki.”
Emännän kommentti: “Ihan [CENSORED].”

Voittajaksi tässä äärimmäisen tiukassa
kilpailussa selviytyi ulkonäon puolesta VegMe
Wienerkorv, suutuntuman puolesta Muu
Kasvigrillimakkara: Jalapeno-vuusto, sekä
maun puolesta Muu Kasvigrillimakkara:
Jalapeno-vuusto. Arvoisa Nakkiraati™ teki
makkaran
mieleisekseen
ja
valitsi
suosikkinakikseen Muu Kasvigrillimakkara:
Jalapeno-vuuston.
Loppuun vielä lukijain iloksi Arvoisa
Nakkiraati™:n yksimielisesti kaksimielisesti
parhaaksi todistama nakkiruno:

Voin syödä nakin kotonakin.
Voin syödä nakin ulkonakin.
Voin syödä nakin raakanakin.
Voin syödä nakin kuumanakin.
Voin syödä nakin joulunakin.
– Ai, nakin?
– Joo, yhden ainakin.
Lähde: Warkauden lehti. Jouluaiheinen runo.
https://www.warkaudenlehti.fi/paakirjoitusmielipide/3106736
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Katukee, huttuheimo!
Äskeesissä talakkunoessa olj käättäätymisen luatu
sellanen, että se vuatii jo korjoomista virallisessa
julokasussa. Talakkuna-shöy ee ou sen enempee
sihti-illallinen ko peksikään! Omtarttia on turha
huutoo, aenenkaa vähäv väliä, sitä ee tehhä.
Piisilöetä suap laaloo mukana jos on iham
pakko ja ossoo, mutta suap olla varma että ossoo
ennenko laaloo. Jos vasta laalaessa seleviää ettee
ossookaan, vieläe suap lopettoo ja pittääkii. Myö
kyllä ahvenamme osataan. Niin myö osataan ja
omien vitsiemme loput – antakee siis meijän
sannoo ne ennenku huuatte ihe. Tae oekeestaan ee
sitä tarvihe huutaa ollenkaan, meellä on
mikrovoonit jotka puhhuu.
Elj, vaekka tietäsitkii että kotjkaopuntis
potkupalloseora ov voettanna mestaruuvven, voet
luottoo että se liturkiassa maenitaan. Siun ee
tarvihe huutoo sitä välliin. Ja ko se maenitaan, ee
tarvihe pantsaita huuvvella varttituntia, sille on
toenen aeka ja paekka.
Jos tuas älyät aevan vietävän hienon
sanaleikin shöyn sisällöstä, supata vaekka
vieruskaverillesj se eläkä koko salille huuva.
Tojennäkösesti se tulloo seoroovan viijen minuutin
aekana kyllä lavaltakkii. Ja sillon sie näätät aeka
epeliltä ko arvasit. Jos tuas huuvat kaekille sen,
suattaa näättää siltä että Puaterj keksi siulta sen. Ee
huijata kettään nyt tässä. Ee se mittään ennee keksi
niin noppeesti.
Talakkuna-shöyn pittuuvvesta ov viännetty
sanarrieskoo suuntaa ja toeseen, mutta selevee on,
että jatkuvat keskeötykset pijentää sitä.
Kymmenkunta nonniinnia tae täösin aeheetonta
keskeötystä pijentää istuma-aekoo paljolti.
Kolomella tunnilla voep selevitä hyvinnii, jos
Kapitulj vuan suap esittee raohassa. Tokj myö
ymmärrämme, että kolome tuntia ee kaekille riitä,
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mutta näläkähän siinä tulloo heikommille.
Minkäkälaesen kuvan Talakkunajuhlasta
huutelu antaa ensikertalaeselle? Tullooko
uuvestaan, jos kuuloo vuan sisäpiirivitsiä sennujen
kesken eekä lavashöystä sua selevee? Tulisikko ihe?
Antakee uuvelle ossuuskuntasukupolovelle
tillaesuus oppia arvostammaan Talakkuna-shöytä
kuten työ saetta aekanaan. Sitten tätä suattaa
nähhä jatkossakkii.
23.11.2019
Kapituljia evustaen,
Piimäkuapissa

Puaterj Bescax Tarjoax ja Lukkarj Ciccae Cuunteleae

P.S. Katukee Sujen tyhjäntoemittajat jotka ette sua
julokastua lehtilöetä ajoessa. Jiä Kapituljin
mieljpitteihen julokasu myöhäseks.
14.11.2020
Kapituljia evustaen,
Piimäkuapissa karanteenissa

Puaterj Sciurus Vulgaris ja Lukkarj Canavae Catsastae

P.P.S.: Puaterj tekj silleen hölömösti, että pitj
siirtee Talakkunoeta. Muistakkeehan tulla
Talakkunohen siirretyn tuomiosunnuntaen
uattona 12.12.2020!
P.P.P.S: Voe mahoton... muistakkeehan tulla 23.1.
seoroomaan etäshöyta!
P.P.P.P.S. Olj sentään ne etätalakkunat jo, vuan oe
missee viipyy Susj? Seoroovat Talakkunat on
20.11.2021, tulukeehan paekalle!
P.P.P.P.P.S. Talakkunat tais tuas männä ohi...

KATUKEE
23

Virkailijavalinnat

Kuraattori: Johanna Salkunen
Varsinaiset virkailijat

Sihteeri: Emilia Roponen
Isännät (kevät 2022): Artturi Vuorinen, Sakari Väkevä
Emännät (kevät 2022): Heta Ikonen, Inka Salmelainen
Päätoimittaja: Visa Penttinen
Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat:
Kari Kaukanen, Ville-Pekka Vainio,
Suvi Kummu, Sigrid Sysmäläinen
Neuvokset: Anna-Maria Dumell, Lauri Hatakka,
Pinja Heikkinen, Atte Martikainen

Edustajat

Edustajat Savolaisten ylioppilaiden säätiön
valtuuskuntaan:
Ilari Hatakka, Aino Kilpeläinen,
Sanni Nieminen, Sanni Suominen,
Iida Hämäläinen (1 vuosi)
Edustaja Osakuntalaisen Unionin hallituksessa:
Sanni Nieminen
Edustaja ja varaedustaja Osakuntien
Yhteisvaltuuskunnassa:
Johanna Salkunen, Sanni Nieminen (vara)
Edustajat Itäsuomalaiseen valtuuskuntaan:
Pinja Heikkinen, Susanna Rantakylä
SavO-VSO -yhteistyöelimen jäsenet:
Lauri Hatakka, Visa Penttinen
Edustaja Pohjois-Savon liiton valtuuskuntaan:
Artturi Vuorinen
Edustaja Etelä-Savon maakuntaliiton valtuuskuntaan:
Susanna Rantakylä

Muut tehtävät ja toimikunnat

24

Häirintäyhdyshenkilöt: Atte Martikainen,
Emilia Roponen, Inka Salmelainen, Laura Väisälä
Kurinpitolautakunta: Johanna Salkunen,
Atte Martikainen, Sanni Nieminen,
Emilia Roponen, Artturi Vuorinen

Asuntolatoimikunta: Ilari Hatakka, Heta Ikonen,
Henrik Korhonen, Atte Martikainen,
Susanna Rantakylä, Ethel Seppälä

Muut virkailijat

Tietotekniikkasihteeri: Reetta Savaloja
Huvipäällikkö: Ilari Hatakka
Maakuntasihteeri: Olli Tanttu
Kansainvälisten asioiden sihteeri: Visa Penttinen
Kulttuurisihteeri: Heta Ikonen, Susanna Rantakylä
Ympäristövastaava: Saija Weman
Urheiluohjaajat: Pinja Heikkinen, Anna Luukkonen
Historioitsija: Emilia Roponen, Sigrid Sysmäläinen
Kappalainen: Susanna Rantakylä
Musiikkimestarit: Lauri Hatakka, Jutta Virtanen
Valokuvaajat: Aino Kilpeläinen, Inka Salmelainen
Amiraali: Susanna Rantakylä
Vuosijuhlamestari: Lauri Hatakka
Seniorisihteeri: Heta Ikonen, Saija Weman
Lipunkantajat: Lauri Hatakka, Pinja Heikkinen
Varalipunkantajat: Ilari Hatakka, Roosa Kallinen,
Nella Peippo, Susanna Rantakylä, Inka Salmelainen,
Aleksi Suuronen, Laura Väisälä
Apuisännät: Inka Salmelainen, Heta Ikonen,
Susanna Rantakylä, Lauri Hatakka, Atte Martikainen,
Reetta Savaloja, Aleksi Suuronen, Ilari Hatalla,
Henrik Hillner, Venla Naapuri, Sanni Suominen,
Saija Weman, Laura Väisälä, Pinja Heikkinen,
Roosa Kallinen
Apuemännät: Susanna Rantakylä, Lauri Hatakka,
Atte Martikainen, Reetta Savaloja, Anna Luukkonen,
Henrik Hillner, Venla Naapuri, Saija Weman,
Laura Väisälä, Nella Peippo, Sigrid Sysmäläinen,
Aino Kilpeläinen, Jaakko Hannikainen, Pinja Heikkinen,
Roosa Kallinen
Laulunjohtaja: Susanna Rantakylä
Varalaulunjohtajat: Heta Ikonen, Atte Martikainen,
Reetta Savaloja, Jutta Virtanen, Saija Weman,
Ilari Hatakka

Tulevia tapahtumia
20.11.
21.11.
22.11.
29.11.
3.12.
6.12.
6.12.
6.12.
9.12.
9.12.
10.12.
10.12
11.12.
13.12.
16.12.

Talakkunat
Talakkunasillis
Marraskuun peli-ilta
Yhteisosakuntailta Vinnillä ESOn kanssa
Osakunta-appro
Itsenäisyyspäivän juhla
Opiskelijoiden soihtukulkue
SavO-VSO itsenäisyyspäivän iltajuhla
Yhteiskahvitus ESOlla
Annan päivän juhla
Akateeminen joulukonsertti
Excu Suistamon sähkön keikalle
Puurojuhla
Osakunnan kokous
SOLin joulukonsertti

25

Yhteisosakuntalainen
sitsilaulukonsertti 12.2.2022
Osakuntamme rakas orkesteri SOSSu järjestää helmikuussa Osakuntien yhteisvaltuuskunnan (OYV)
kanssa ennennäkemättömän sitsilaulukonsertin, joka kokoaa kaikki pääkaupunkiseudun 16 osakuntaa
yhteisen pöydän ääreen Vanhalle ylioppilastalolle. Tässä uniikissa sitsilaulukonsertissa pääset laulamaan
kunkin osakunnan rakkaimpia sitsilauluja SOSSun säestämänä, samalla tutustuen eri osakuntien
sitsiperinteisiin. Illan aikana nautitaan tietenkin myös kolmen ruokalajin illallinen, kuten sitseihin
kuuluu!
Sitsilaulukonsertin taiteellisesta toteutuksesta vastaa SOSSun kapellimestari Susanna “LoLa III”
Rantakylä, joka kertoo tapahtuman taustasta näin: “Kun hyppäsin mukaan SavOn toimintaan, ihastuin
heti sitsikulttuuriin. Varsinkin Vinnillä sitsaaminen on aina ollut mielekästä myös musiikillisesti, sillä
laulutaitoista porukkaa on niin paljon. Teppo “Seppo” Hakkaraisen kanssa haaveilimme pitkään ‘Dinner
and a show’ -tyyppisestä SOSSukonsertista, joten tartuin tuumasta toimeen astuttuani SOSSun
kapellimestarin tehtävään. Tuleva konsertti yhdistää kolme minulle rakasta asiaa: perinteikkäät
sitsilaulut, opiskelijaorkesteritoiminnan ja ystävät yli osakuntarajojen.”
Tapahtuma on avoin niin vukseille, civiksille kuin sennuillekin, ja toivon, että saamme kaikki halukkaat
mahtumaan Vanhalle.
Ilmoitamme sitsien tarkan hinnan marraskuussa, kun tapahtuman ilmoittautuminen avataan
osakunnille. Pyrimme järjestämään tapahtuman mahdollisimman opiskelijaystävälliseen hintaan.
Seuraamme tarkasti THL:n ohjeistuksia ja määräyksiä tapahtuman järjestämisen suhteen ja tiedotamme
mahdollisista muutoksista tarpeen mukaan.
Nähdään sitsilaulukonsertissa helmikuussa!
Toimikunnan puolesta,

Suvituulia “Ele” Valta,
Sitsilaulukonsertin tuottaja
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