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Jaana Auvinen, Otto Virtanen, Ville Pulkkinen ja Kiira Happonen. Kuvat ja kuvitus: Enni Harjunmaa, Otto Virtanen, 
Ville Pulkkinen ja Iina Remonen. Kieliasun tarkistus: Anni Repo. Taitto: Iina Remonen. Painos: 475 kpl. Painatus: 
Helsingin Yliopistopaino 2009. Susj-lehti julkaistaan 4 kertaa vuodessa.

Pääkirjoituksen tulisi varmaankin sisältää ylevää pohdiskelua, mutta 
sen sijaan kerron teille nyt hieman tästä lehdestä. Tämä vuoden 
ensimmäinen lehti on sisällöltään hyvin osakuntakeskeinen, eikä se 
liene ihme, onhan tämä osakuntamme jäsenlehti. Seuraavissa 
numeroissa olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tarkoitus 
hypätä ulos tutusta tuntemattomaan ja tuoda esille myös maailmaa 
osakunnan ulkopuolella. 

Omaksi päämääräkseni uutena päätoimittajana olen ottanut lehden 
ulkoasun nykyaikaistamisen ja helpon lähestyttävyyden, mikä näkyy 
tulevan vuoden aikana lehdessä kuvien ja kuvituksen määrän 
kasvuna. Lehden sisältöön kokonaisuutena toivon onnistuvani 
lisäämään huumoria ja kepeyttä. Kepeyden vastakohdaksi lehteen 
tulee jatkossa myös tutkivia tekstejä. 

Susj-lehti on kärsinyt viime aikoina pienestä toimitusuuvahduksesta. 
Toivon kuitenkin, että jatkossa lehteä tehtäisiin innolla ja tunteella. 
Susj-lehti on tärkeä osa SavOn imagoa, ja kylmänsuorasti se myös 
heijastelee osakuntamme aktiivisen toiminnan määrää (tai ainakin 
välittää tiettyä kuvaa lukijoilleen). Tämän vuoksi lehteen 
panostamatta jättäminen olisi tyhmää, varsinkin näin vaalien alla. 

Toivonkin, että tämä vuosi tuo mukanaan teille osakunnan jäsenille 
intoa ja aikaa osallistua niin osakuntatoimintaan kuin tämän lehden 
tekemiseen. Kaikki lehteä koskeva palaute ja juttuideat ovat 
enemmän kuin tervetulleita! Toivon myös, että te lukijat saatte Susj-
lehdeltä tänä vuonna jotain, oli se sitten ajattelemisen aihetta, 
ideoita omaan elämään tai hetken hymyn.

Iloista kevään odotusta teille kaikille toivotteleepi

SUJEN UUDET KUJEET

susj_paatoimittaja@gmail.com



Kuraattori puhuu osakunnan 
yhteisöllisyydestä.

Tiedätkö mikä on toiminnanjohtajan 
toteemieläin?

Tärkeää asiaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

Siellä laulettiin paljon ja syötiin liian 
nopeasti.

Osakunnat ovat positiivisin mielin 
oppositiossa.

Kovaa faktaa varsinaissuomalaisista.

Sennuilla on jo koko kevät suunniteltuna.

Urheiluohjaajat vastaavat kritiikkiin.

Vinkeitä vaakunoita ja menovinkki.

Kohti vihreämpää elämää.

Opi käteväksi.

Et muista niitä kuitenkaan.

Maaliskuu on mitä mainioin kuukausi 
hakea asuntoa!

Miehet testasivat opiskelijan perusruoan.

Tapahtumakalenteri. Toimitus höpisee. 
Mitä löytyy seuraavassa lehdessä? 
Kevään 2009 virkailijat.
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VIHKIMISSEEN KUULUUP 
OLENNAESESTI...
Tee testi sivulla 25.



Osallistuin loppuvuodesta opintoneuvojan roolissa 
tilaisuuteen, jossa opiskelijoiden hyvinvoinnista oli 
keskustelemassa opintopsykologi, yliopistopastori sekä 
edustajia Nyyti ry:stä ja YTHS:stä. Keskustelussa nousivat 
jälleen esiin opiskelijoiden keskuudessa lisääntyneet 
mielenterveysongelmat ja kasvava yksinäisyyden tunne.

Osakunta ei ehkä ole niin kaikkivoipainen, että sen piiristä 
löytyisi lääkkeitä varsinaisiin mielenterveysongelmiin, mutta 
toimintaan osallistuminen on oivallinen tapa lievittää 
yksinäisyyttä. Osakunta on yhteisö, jossa oman paikkansa 
voi löytää niin hölösuinen jokapaikanhöylä kuin hiljaisempi 
tarkkailijakin, tavallinen tallaaja kuin massasta erottuva 
originellikin. Yhteisömme tarvitsee jokaista jäsentään: 
osiensa summa tekee siitä juuri Savolaisen Osakunnan. 

Osakuntaan voi päästä vähitellen sisään osallistumalla 
osakuntailtoihin, ekskursioihin, juhliin ja erilaisiin talkoisiin. 
Muihin tutustuminen on helpompaa, kun siihen liittyy 
yhdessä tekemistä. Mukaan voi tulla pidemmänkin tauon 
jälkeen.

Yhteisöllisyyden – ja vielä enemmän ystävyyden – tunteen 
syntyminen vaatii kuitenkin myös hieman aikaa. 
Osakunnalle kannattaa tulla uudestaan ja uudestaan, sillä 
se on ainoa tapa lujittaa ja syventää suhdetta yhteisöön ja 
sen jäseniin. Luottakaa minuun, osakuntalaisuus vain 
paranee vuosi vuodelta!

Osakunnan sisäisten suhteiden lisäksi meillä on myös 
kansalliset rajat ylittävää ystävyyttä järjestöjen välillä. 
SavOllahan on ystävyysjärjestöjä Virossa ja Ruotsissa. 
Kansainväliset suhteet jäisivät pelkäksi ulkokuoreksi, mikäli 
ei syntyisi aitoa vuorovaikutusta järjestöjen jäsenten välille. 
On tärkeää, että osakuntalaiset vierailevat 
ystävyysjärjestöjen juhlissa ulkomailla, mutta vieläkin 
tärkeämpää on osoittaa itse vieraanvaraisuutta 
majoittamalla tänne tulevia vieraitamme ja viettää heidän 
kanssaan aikaa esimerkiksi vuosijuhlaviikonloppuna ja 
Terviksellä. Omasta kokemuksestani tiedän, että pienikin 

kiinnostuksen osoitus vieraita kohtaan on merkityksellistä.

Vaikka emme välttämättä tapaa ulkomaisia ystäviämme 
usein, voi suhde muodostua silti selittämättömän syväksi. 
Kuluneen vuoden aikana olen kokenut aitoa välittämistä ja 
empatiaa erityisesti vaikeiden asioiden äärellä: 
kunniajäsenemme Antero Nederströmin hautajaisissa, 
virolaisten tukiessa osakuntaamme tilakriisissämme ja 
kuunnellessani Lundissa Linköpingin 
ystävyysosakuntamme edustajan puhetta heidän vaikeasta 
tilanteestaan. Myös ilo jälleennäkemisestä voi tuntua 
hätkähdyttävän voimakkaalta, vaikka olisi tavannut 
toisensa vain kerran tai pari aikaisemmin.

Yhteisöllisyys ja ystävyys eivät synny itsestään, vaan siihen 
on itsekin nähtävä hieman vaivaa. Dale Carnegie on 
todennut:

”Saat kahdessa kuukaudessa enemmän ystäviä 
kiinnostumalla heistä kuin kahdessa vuodessa yrittämällä 
saada heitä kiinnostumaan itsestäsi.” 

Näitä sanoja mutustellen haluan toivottaa kaikille Sujen 
lukijoille hyvää ja yhteisöllistä osakuntavuotta 2009! ■

Kirjoittaja on Savolaisen Osakunnan kuraattori 
Anu Korhonen.
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KURAATTORJ

Yksinäisyydestä,
yhteisöllisyydestä 

ja 
ystävyydestä



Ville Meriläinen on kohta 24-vuotias, alun perin Kuopiosta kotoisin oleva teologian 
opiskelija, joka työskentelee päätoimisesti tiedekuntansa opintoneuvojan virassa. 
Omien sanojensa mukaan hänet höynäytettiin osakuntatoimintaan mukaan, sen 
jälkeen kun hän oli joulukuussa 2004 tullut vain vierailemaan Vinnillä ystävänsä 
kehotuksesta. Tuolloin Ville toimi vielä siviilipalvelusmiehenä vuosaarelaisessa 
päiväkodissa, eikä opiskelupaikkaakaan Helsingistä ollut tiedossa. ”Suurin virheliike taisi 

olla kirjautuminen osakunnan IRC-kanavalle, jossa tutustui osakunnan ihmisiin”, sanoo 
Ville nauraen.

Ville on sittemmin osoittautunut varsin aktiiviseksi osakuntalaiseksi. Hän on toiminut muun 
muassa apuisäntänä, kappalaisena, neuvoksena ja viimeksi isäntänä. Lista ei kuitenkaan tähän 

lopu, vaan Ville kertoo istuneensa myös 
vuksi-, Tervis-, Talakkuna-, vuosijuhla- 
ja opintotoimikunnissa sekä 
amiraalitroikassa viime vuoden 
Terviksellä, mutta epäilee samalla 

unohtaneensa listasta jotain. 
Osakuntien yhteisvaltuuskunnan 
(OYV) edustajanakin hän on 

ehtinyt toimimaan, ja toinen vuosi lähtee nyt käyntiin 
Osakuntalaisessa Unionissa. Jossain välissä hän hoiti 
myös KoKaKeKen taloutta parisen vuotta. Kun ihminen 
käyttää näin paljon ajastaan osakuntatoimintaan, on 
pakko kysyä, mistä hän saa motivaationsa. Villen 
mielestä osakunnassa on vain yksinkertaisesti mukavaa: 
on ihmisiä, tekemistä ja toimintaa. ”Leipää ja 

TEKSTI: IINA REMONEN

KUVAT: OTTO VIRTANEN JA VILLE PULKKINEN

Vuoden 2008 viimeinen yleiskokous valitsi 
SavOn uudeksi toiminnanjohtajaksi

Ville Meriläisen. Hänen tehtävänsä on 
luotsata osakuntaamme eteenpäin 

seuraavan kahden vuoden ajan.

Toiminnanjohtajan tehtäviä ovat muun muassa

- osakunnan toiminnan koordinointi
- osakunnan tilojen käytön hallinnointi yhdessä isännän 
  kanssa
- osakunnan jäsen- ja avainrekistereiden ylläpito
- ilmoitusten toimittaminen lehtiin osakunnan toiminnasta
- sähköinen tiedottaminen osakunnan tapahtumista
- toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu 
  osakunnan kokouksen hyväksyttäviksi
- muut osakunnan yleiseen toimintaan liittyvät tehtävät,
  joita ei ole osoitettu jollekin muulle virkailijalle.

Toiminnanjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
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sirkushuveja savolaiselle opiskelijalle”, kuten hän asian 
muotoilee.

Toiminnanjohtajan virka tuntuu luontevalta jatkeelta Villen 
vaikuttavaan meriittilistaan. Samoin varmasti Ville ajatteli, 
kun vuosi sitten päätti asettua ehdolle uudeksi 
toiminnanjohtajaksi. Meriläinen sanoo hakeneensa 
toiminnanjohtajaksi, koska toiminta osakunnan ytimessä 
kiinnosti häntä. Samasta syystä hänen suosikkivirkojaan 
tähän mennessä ovat olleet isännän ja neuvoksen virat, 
jotka ovat myös merkittäviä osia osakunnan selkärangassa. 

Vaikka Ville selkeästi hakeutuukin merkittäviin 
osakuntarooleihin, hän ei myönnä olevansa addiktoitunut 
valtaan vaan sanoo vastuun kiehtovan enemmän. (Samaan 
aikaan taustalta kuuluu ohikulkevan SOLlilaisen 
kiusoitteleva nauru, mutta Ville pysyy vakavana.) 
”Parhaimmalta toiminnanjohtajaksi valinnassa tuntui se, että 
ihmiset luottivat osakunnan minun käsiini tällaisessa 
murrosvaiheessa”, Ville sanoo viitaten tammikuun alusta 
voimaan tulleeseen tilajakoon ja VSO:n muuttoon Vinnille 

sekä tutkintouudistuksesta johtuneeseen 
osakuntakonkareiden rypäsmäiseen valmistumiseen 
keväällä 2008 ja sen seurauksena tapahtuneeseen 
sukupolvenvaihdokseen osakunnassa.  

Villen ensimmäinen vastaanotto on juuri päättynyt. 
Kysymykseen siitä, miten homma on lähtenyt pyörimään, 
uunituore toiminnanjohtaja vastaa: ”Tällä hetkellä vallitsee 
vielä alun sekamelska. Epävarmuutta hommaan lisää 
epäselvyys VSO:n muuton ajankohdasta.” Tulevalta 
kahdelta vuodelta Ville toivoo, että osakuntatoiminta pyörisi 
sujuvasti, mutta sitä onnistuttaisiin myös kehittämään. 
Tiettyjä kehityskohtia hän ei kuitenkaan vielä osaa nimetä. 
Eikä sitä häneltä voi vaatiakaan, onhan hänellä 
haastattelupäivään mennessä takanaan vasta kaksi ja puoli 
viikkoa uudessa virassa. 

Susj-lehti haluaa toivottaa onnea uudelle toiminnansotkijalle 
ja kiittää myös entistä eli Katja Korhosta hienosti hoidetusta 
työstä! ■

Ville toimi syksyllä 
2008 isäntänä. Tässä 
on meneillään isännän 
ja emännän vihkiäiset. 
Kuvassa vasemmalta 
oikealle: Suvi Portin, 
Seila Pihanurmi ja 
Ville Meriläinen.
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Lempivärisi?
Sininen 
Lempijuomasi?
Olut on hyvää. 
Suurin pelkosi?
Se, että vuorokaudesta loppuu tunnit kesken.
Mikä elämässä on sinulle tärkeää?
Perhe Kuopiossa, osakunta, työt, kaverit… 
arkinen elämä
Toteemieläimesi?
Karhu 
Jos saisit nyt toivoa juomalaulua, se olisi…
Interdorkisk supvisa
Miksi juuri tämä? 
Se oli suosikkini vuksina. 
Pienenä uskoin että minusta tulee isona…
Kokki 
Isona uskon että minusta tulee isona… 
Ei-poliittinen korkea-arvoinen iso virkamies
Miten purat stressiä? 
Kuuntelen paljon musiikkia ja nautin oluen tai 
kaksi. En kuitenkaan stressaa osakunta-asioista, 
jotka eivät liity virkaani. Osakuntatoiminta, jota ei 
itse ole järjestämässä, on hyvin stressivapaata ja 
auttaa itse asiassa purkamaan stressiä.
Mottosi?
Kasva isoksi älä aikuiseksi.
Nimeä yksi asia johon uskot… 
Noh, ainakin itseeni
Mitä sinulla on aina mukanasi… 
Marilaukku, jossa on kalenteri yms. tärkeät asiat. 
Ilman niitä on orpo olo.
Paras osakuntamuistosi? 
Kokiksen pikkujuhannus, jonka järjestimme 
tammikuussa 2006 Rauhalan Antin kanssa 
vallankumousteemalla. Meillä oli seminaarimatka 
Vuosaaren Rossoon, minkä jälkeen tehtiin 
vallankumous ja juotiin Cuba Librejä. Meillä oli 
flyereitakin.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Vinnin ihmisineen, eipä tulisi tylsää. 
Heräät aamulla yllätykseksesi Uppsalasta. 
Mitä on tapahtunut? 
Joku sillis on varmaan Vinnillä venähtänyt. 
Heitäpä vielä joku elämänohje osakuntalaisille. 
Elkää vakavoituko liikaa. Uskaltakaa heittäytyä.
Ja oliko vielä muuta? 
Soittakaa aina välillä äitillenne. 

VUODEN 2008 VALOKUVAT

Vinnille on ilmestynyt valokuvakansio, joka sisältää 

kuvia osakuntavuodesta 2008. Jos et ole vielä 

ehtinyt itseäsi kuvista bongailemaan, löydät kansion 

aulan pöydältä tai toimistosta.

TEE OSOITTEENMUUTOS

Mikäli osoitteesi on muuttunut, muista tehdä 

osoitteenmuutos! Virkailijoiden tulee myös päivittää 

yhteystietonsa. Asian voi hoitaa kätevästi netissä 

(http://savolainen.osakunta.fi) tai vaihtoehtoisesti 

vierailemalla toiminnajohtajan vastaanotolle.

120-VUOTIAS JUOMASARVI HUKKUNUT!

Savolaisen ja Karjalaisen Osakunnan yhteinen 

juomasarvi on hävinnyt Karjalaisen Osakunnan 

muuton yhteydessä. Sarvea ei enää löydetty Domus 

Gaudiumin 
uudella 

osakuntaklusterilla 

muuttolaatikoita purettaessa. Sarven häviämisestä on 

tehty rikosilmoitus. Vasikoi tietosi osoitteeseen:

savo-neuvosto@helsinki.fi!

SAVO - SEMINAARI  7.3.Osakuntalaisten hyvinvointia pohtimaan järjestetään SavO-seminaari.  Mikä on osakunnassa hyvin ja mikä huonosti? Kuinka toimintaa voidaan parantaa? Tule puhumaan suusi puhtaaksi. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

KERHOAVUSTUKSET

Kerhojen puheenjohtajien täytyy ilmoittaa 

uusista virkailijoista ja  hakea kerhoavustusta 

kirjallisesti 26.2. klo 18 mennessä. Lisätietoja 

taloudenhoitajalta.

savo-taloudenhoitaja@helsinki.fi

OSAKUNTAUUTISIA
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Karonkan alussa kuultiin kuraattorin tervehdys, jonka 
toiminnanjohtaja Ville joutui lukemaan, koska kuraattori itse 
oli karannut Englantiin häihin. Kuraattori iloitsi siitä, että 
eläköityneiden virkailijoiden tilalle on saatu paljon 
innokkaita vuksitoimijoita – toiminnan jatkuvuus on siis 
turvattu. Myös osakunnan jäsenmäärä on hieman kasvanut 
viime vuodesta – tieto, joka sai vuksimajurin tuulettamaan.

Tanja-emäntä apulaisineen oli loihtinut meille suomalaisen 
menun: lantturaastetta, ehtaa karjalanpaistia ja 
mustikkapiirakkaa. Ruoka oli erinomaista, vaikka 
vuksimajuria vähän arveluttikin, ”mitenköhän käy kun vetää 
lautasellisen lanttua tyhjään mahaan”... 

Tuoreet laulunjohtajat Laura ja Karza sekä kokeneempaan 
kaartiin kuuluva Risto laulattivat virkailijakansaa ahkerasti 
koko sitsien ajan. Laulamiselle kyllä löytyi syitä: milloin 
raaste oli liian kylmää, milloin taas perunat liian kuumia. 
Taidettiinpa kerran laulaa luikauttaa ihan vaan siksi, kun 
Riston maha oli jo ehtinyt tulla täyteen kesken aterian. 
Kiitettävän usein kajahti ilmoille myös ”Henkilökuntaa” – 
etenkin siitä pöydästä, jossa toiminnanjohtajamme 
istui(vat). Ahkerasta laulamisesta huolimatta olimme 
kuitenkin jatkuvasti edellä laaditusta aikataulusta, ja Ville-

Virkailijoita vaihtamassa

Tältä salissa näytti viime vuonna 
ennen juhlien alkua. Tämän 
vuoden karonkasta kuvat 
unohdettiin ottaa kun juhliminen 
vei mennessään.

Savolaisen Osakunnan 
virkailijanvaihtokaronkka järjestettiin 

23.1. Kyseessä olivat entisille, nykyisille 
ja uusille virkailijoille tarkoitetut sitsit. 

Tällä kertaa sitsaamassa oli 
parikymmentä virkailijaa, kun taas 

keittiön puolella hääräsivät tuore 
emäntä ja isäntä apureineen, joista 

ainakin puolet oli vukseja! Hyvä vuksit! 
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TJ:n kuultiinkin tuskailevan, että ”me ollaan liian nopeita!”. 

Karonkassa vihittiin perinteiseen tapaan uusi isäntä ja emäntä 
virkoihinsa. Vihkimisen suoritti Laura-kappalainen – tämän vuoden 
vuksi hänkin. Kun Pauno-isännältä kysyttiin, tahtooko tai 
kelpuuttaako hän Tanjan emännäkseen, vastasi tämä ytimekkäästi 
”sekä että”. Myöntävien vastausten jälkeen juotiin vielä Sorbukset 
tuoreen liiton merkiksi. 

Karonkassa palkittiin myös ex-sihteeri Iina, ex-taloudenhoitaja 
Marja ja ex-toiminnanjohtaja Katja kiitokseksi kaksivuotisesta 
työstä osakunnan hyväksi. Kaksi ensimmäistä olivat estyneet 
tulemasta, mutta pandoja rakastava entinen toiminnanjohtajamme 
pääsi vastaanottamaan palkintonsa, panda-aiheisen värityskirjan 
ja värikynät. Ex-TJ:n onneksi paketista löytyi myös musta ja 
valkoinen värikynä, sillä eihän pandojen värittämisestä muuten 
olisi tullut mitään! Saimme vielä demonstraation siitä, miten 
valkoisella värikynällä saa aikaan selvästi paperin omaa väriä 
valkoisempaa jälkeä.
Illan muusta ohjelmasta vastasivat tällä kertaa SOL ja 
huvipäällikkö. Kymmenhenkinen SOLlilaisjoukko viihdytti meitä 
kolmella tutulla laululla, joista komeimpana ilmoille kajahti 
Kallavesj’. Huvipäällikkö laittoi virkailijoiden aivot 
töihin ja kielet laulamaan leikillä, jota oli päässyt 
kokeilemaan ihan oikeitten virkamiesten 
pikkujouluissa. Tarkoitus oli kahtena joukkueena 

keksiä lauluja, joissa esiintyy suomalainen nimi joko yleis- tai 
erisnimenä. Jotta lauluvuoron sai pitää omalla joukkueella, piti 
vielä tietää, missä kuussa omassa laulussa esiintyneen nimen 
nimipäivä on. Taistosta tuli melkein tiukka, ja ”pääpöytä” vei 
pelin kahdeksan pisteen erolla.

Neljän tunnin sitsaamisen ja Rückblickin jälkeen alkoivat 
jatkot, joille oli kutsuttu myös muiden osakuntien väkeä. Ja 
kylläpä heitä jatkoilla myös näkyikin, etenkin liisankatulaisia. 
Musiikkimestari apureineen sai tanssijalan vipattamaan yli 
osakuntarajojen ja hauskaa oli. Onnea vielä kerran uusille 
virkailijoille ja vanhoille iso kiitos tehtävän menestyksekkäästä 
hoitamisesta. Eiköhän tehdä tästä yhdessä unohtumaton 
osakuntavuosi 2009! ■

Kiira Happonen
Kirjoittaja on osakunnan fuksimajuri ja tuore huvipäällikkö.



10  SUSJ 1/09

Vuoden vaihtuminen toi osakuntien edustajistoryhmälle 
tavallista suuremman muutoksen: olemme oppositiossa 
ensimmäistä kertaa noin neljännesvuosisataan. Nyt 
meillä on takana tätä uutta olotilaa vajaan kuukauden ja 
yhden edustajiston kokouksen verran. HYYssä 
oppositioryhmien haasteena on tiedon saaminen: kun 
kukaan ei ole hallituksessa mukana valmistelemassa 
asioita, saamme tietoa ja pääsemme vaikuttamaan 
asioihin vasta varsin myöhäisessä vaiheessa. Tänä 
vuonna on siis pysyttävä skarppina.

Ensimmäisessä edustajiston kokouksessa tammikuun 
lopussa hyväksyimme hallitusohjelman vuodelle 2009. 
Oppositioryhmänä meidän ”velvollisuutemme” oli esittää 
ohjelman hylkäämistä, mikä läpi mennessään olisi 
johtanut koko hallituksen kaatumiseen. Odotetusti 
hallitus ei kuitenkaan kaatunut, mutta 
edustajistoryhmämme löysi ohjelmasta paljon puutteita. 
Erityisesti meitä huoletti esimerkiksi se, että ohjelmaan 
ei ollut kirjattu lainkaan vaikuttamista Yliopistoliikunnan 
suuntaan. Monelle opiskelijalle Yliopistoliikunta on 
kuitenkin yksi tärkeimmistä opiskelijoille suunnatuista 
palveluista, ja viime vuosina hintoja on korotettu vähän 
liian reippaaseen tahtiin. 

Hallitusohjelma jätti lisäksi huomioimatta YTHS:n 
valmistumissumasta johtuvan kireän taloustilanteen, 
kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden aseman, eri 
kampukset, ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden 
säilyttämisen ja monta muuta tärkeää asiaa. Ohjelma ei 
myöskään tuonut mitään uusia avauksia tai 
tulevaisuudenvisioita sosiaalipoliittisissa ja 
koulutuspoliittisissa kysymyksissä, joten osakuntalaiset 
kävivät varsin ahkerasti puhujanpöntössä kritisoimassa 
hallitusohjelman puutteita. Ensimmäisestä 
oppositioedarista jäikin varsin hyvä vaikutelma, sillä 

pystyimme terävästi ottamaan kantaa moniin asioihin ja 
ajatuksemme tuntuivat herättävän kiinnostusta myös 
muissa ryhmissä. Hallitusohjelman voi käydä lukemassa 
HYYn nettisivuilta.   

Selvittyämme kunnialla kevään ensimmäisestä 
edustajiston kokouksesta odottaa meitä iso joukko uusia 
haasteita. Toiminta-avustusten jakomalli olisi tarkoitus 
uudistaa tämän vuoden aikana. Olen itse nyt toinen 
osakuntien talousjohtokuntaedustajista, joten tulen 
olemaan aktiivisesti mukana uudistusprosessissa. Jo 
viime vuoden puolella ylioppilaskunnan budjetissa 
määriteltiin, että tulevassa toiminta-avustusten 
jakomallissa järjestötilat vaikuttavat avustussumman 
määrään. Kevään aikana päivitetään myös 
ylioppilaskunnan strategia ja keskipitkän aikavälin 
taloussuunnitelma, ja aiommekin olla valppaina mukana 
luomassa tulevaisuuden suuntaviivoja HYYlle. 

Lisäksi ensi syksyn edustajistovaalit alkavat olla jo 
kaikkien mielissä. Kevään aikana Osakuntalaisen 
Unionin suurelle vaalirenkaalle tehdään ainakin 
vaaliohjelma ja eri osakuntien vaalipäälliköt kootaan 
yhteen. Meidän osakuntaankin on valittu mahtavat 
vaalipäälliköt Veera Tuovinen ja Otto Virtanen, joten 
vaali-into valtaa varmasti pian kaikki savOlaiset! ■

H
Y

Y-
K

U
U

LU
M

IS
E

T

Pirteää oppositiopolitiikkaa

Palstan kirjoittaja Anni Hirsaho
on Savolaisen Osakunnan edustaja HYYn 
edustajistossa. Hän toimii myös osakuntien 
 edustajistoryhmän varapuheenjohtajana.
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Varsinaissuomalaisen osakunnan (VSO) kanta-alue 
sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Turun ympäristössä. Turun 
ohella suurempia kaupunkeja alueella ovat muun muassa 
Salo, Raisio ja Kaarina. Vinnin kuluttajille tutuin kuitenkin 
lienee vajaan kymmenen tuhannen asukkaan Laitila, jonka 
teollisuustuotteet ovat silloin tällöin monipuolistaneet myös 
piimäkaapin antia. 

Helsingin ohella varsinaissuomalaisten opiskelijoiden 
suosiosta kilpailevat Turku ja Tampere, joihin suurin osa 
maakunnan opiskelijoista suuntaa. Tämä luonnollisesti 
rokottaa osakunnan jäsenmäärää. VSO:n noin sadasta 
jäsenestä aktiivisimpia ovat 20–30 viranhaltijaa. Arkitoiminta 
rakentuu viikoittaisten kuntailtojen ja kuukausittaisen 
osakunnan kokouksen perustalle. Kuntailtojen teemat 
vaihtelevat laidasta laitaan: ohjelmassa saattaa olla 
ylösrakentavia keskustelutilaisuuksia tai sitten 
karjalanpiirakoiden leipomista järjestäjästä riippuen. 

Varsinaissuomalaisten osakuntavuotta rytmittävät lukuisat 
juhlat. Tärkein näistä on luonnollisestikin vuosijuhla, jota 
vietetään maaliskuun 26:tta päivää lähinnä olevana 
lauantaina. Kakkosjuhla Turun palo järjestetään syksyisin, ja 
sille ominaista ovat hernekeittopakko ja fuksien näytelmä, 
jossa esitetään joka vuosi syitä Turun paloon viimeisimmän 
yhteiskunnallisen tutkimuksen valossa. Jos Sedu lyödään 

rautoihin lähivuosina, VSO:laiset eivät ainakaan asiasta 
hämmästy. Yksi palokekkerien kohokohdista on myös 
ruiskumestarin eli juhlanmestarin humoristinen palopuhe. 
Ennen isompia juhlia syyslukukausi kuitenkin potkaistaan 
käyntiin rapujuhlilla.

Kerhoista tärkeimpiä ovat tankotanssiakin kokeilleet 
Varsinaiset Naiset (VaNa), keilakerho Real Bowlers ja 
Autoista Kiinnostuneiden Varsinaissuomalaisten Kerho 
(AKVK), johon pahimmat öljylenkkarit spontaanisti ja 
kollektiivisesti eristetään. Kesäisin järjestetään viikonlopun 
pituinen kesäretki, jolloin nautitaan virvokkeista, hyvästä 
seurasta ja erilaisista vierailuista paikallisiin merkkikohteisiin.

Osakuntatilojen uudelleenjärjestäminen kirpaisee vuonna 
1906 perustetun osakunnan jäseniä. Tilat ovat olleet 
osakunnalla jo yli 100 vuotta, joten niitä jäädään 
luonnollisesti kaipaamaan. Varsinaissuomalaiset toivovat 
pystyvänsä säilyttämään tärkeimmät tapansa ja 
perinteensä muutosta huolimatta. Paljon on kiinni myös 
siitä, kuinka osakuntalaiset ottavat uudet tilat vastaan. 
Mahdollisuudet onnistuneelle yhteiselolle savolaisten 
kanssa ovat kuitenkin hyvät: varsinaissuomalaisten 
mielestä kaikki savolaiset ovat kerrassaan eri vekkuleita ja 
kivoja! ■

TEKSTI: OTTO VIRTANEN
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SENNU-SUSJ

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2009! 

Aloitin vuoden alussa viran seniorisihteerinä, ja tehtäviini 
kuuluu yhteydenpito osakunnan entisiin jäseniin 
senioriyhdistyksen kautta. Tutustuin senioriyhdistyksen 
historiajulkaisuun ”Huttuheimon harmaahapset” 
ymmärtääkseni seniorien sielunelämää ja yhdistyksen 
merkitystä. Yhdistystä perustettaessa nousivat esiin 
seniorien tehtävät osakuntaperinteiden vaalijoina, 
osakunnan toiminnan kannustaminen ja tukeminen sekä 
vanhojen muistojen ympärille kokoontuva toveripiiri. Eli 
osakunnalla aikaansa viettäneet immeiset kerääntyvät 
välillä yhteen ohjelman ja mukavan seuran merkeissä. 
Jäsenmaksun kerääminen jäseniltä mahdollistaa oman 
toiminnan lisäksi myös osakunnan tukemisen tarpeen 
tullen. Vaikken iältäni itseäni senioriksi mielläkään, vaikuttaa 
senioritoiminta ihan mielenkiintoiselta.

Ilahduttavan moni vastavalmistunut osakuntalainen on 
löytänyt tiensä senioriyhdistykseen. Toimii jäsenten 
houkuttelu toiseenkin suuntaan: Lapsena kuullut tarinat 
Terviksistä ja Talakkunoista eräiden 70-luvun osakunta-
aktiivien illanvietoissa herättivät mielenkiinnon osakuntaa 
kohtaan, ja lopulta omatkin askeleeni johtivat Uuden 
ylioppilastalon ylimpään kerrokseen.

Marja Piira
Seniorisihteeri

SENNUJEN TAPAHTUMAKALENTERI

21.2.2009 vietetään osakunnan vuosijuhlaa, johon 
seniorit ovat lämpimästi tervetulleita. Juhlapaikkana 
toimii Käpylän työväentalo, ja juhlapuhujana on VTM 
Keijo Karjalainen. Frakit ja iltapuvut siis jälleen esiin, ja 
juhlimaan!

Tiistaina 24.2.2009 on yhdistyksen vuosikokous. 
Se pidetään klo 18 Helmilässä. Paikalle saapuu myös 
Savo ja sen kansa  kirjan tekijöitä kertomaan 
teoksestaan.

Lauantaina 25.4.2009 vietetään sennusitsejä 
Vinnillä. Pöytäjuhlassa on luvassa ruokaa, juomaa ja 
iloista seuraa. Ilmoittautumiset 17.4. mennessä Tiina 
Sikaselle osoitteeseen tiina.sikanen@helsinki.fi. 
Osallistuminen maksaa 20–30 euroa, ja siihen sisältyy 
kolmen ruokalajin illallinen juomineen.  Lisätietoja ja 
tarkemmat maksuohjeet saat ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Maanantaina 4.5.2009 klo 18 järjestetään seniorien 
ja osakuntalaisten yhteinen osakuntailta remontin 
salliessa Vinnillä. Aiheena on Aivolaava, jossa junnut 
ja sennut sivistävät toisiaan lyhyillä (5 min) esitelmillä. 
Aihe voi liittyä työhön, opintoihin, harrastukseen tai 
johonkin muuhun tietämykseen. Esitelmän pitäjillä on 
mahdollisuus käyttää piirtoheitintä. Tervetuloa 
esitelmöimään tai kuuntelemaan!

23.–26.7.2009 seilataan 56. Tervahöyryristeily Ylä-
Savon vesillä. Ilmoittautuminen alkaa vasta 
myöhemmin keväällä. Lisätietoja saat amiraalilta, 
marja.piira@helsinki.fi, 050 346 3122.

Nyt on aika tutustua yhdistyksemme 70-vuotiseen 
historiaan! FM Marianne Zittingin kirjoittama 
senioriyhdistyksen historiikki ”Huttuheimon 
harmaahapset – Savolaisten Seniorien seitsemän 
vuosikymmentä” julkaistiin Annan päivän 
pikkujoulujuhlassa Lutherinkadulla 9.12.2008.

Teoksen voi nyt tilata itselleen 10 euron hintaan 
lähettämällä oman postitusosoitteen joko 
sähköpostitse tai puhelimitse yhdistyksen 
taloudenhoitajalle (tiina.sikanen@helsinki.fi tai
050 543 3304). Paluupostina saat tarkemmat 
maksutiedot ja historiikin. 

HISTORIIKKI
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Varmasti monelle meistä, varsinkin virkailijoille, on 
joskus tullut mieleen pohtia, mitä osakuntalaiset 
ajattelevat osakuntatoiminnasta tai ylipäätään odottavat 
siltä. Toisinaan tuntuu, että osakuntalaisia on vaikea 
saada liikkeelle kotisohviltaan, vaikka seisoisi päällään 
ja esittäisi sirkustemppuja. Myös vuksien motivoiminen 
säännölliseen Vinnille kiipeämiseen on osoittautunut 
ajoittain hankalaksi tehtäväksi. Osakuntatoiminnan 
”itsetutkiskelu” on viime vuoden aikana varmasti ollut 
yhä korostuneempaa, mm. opiskelijajärjestökenttää 
ravistelleen tilajaon vuoksi.

Jotta tähän pohdiskeluun saataisiin edes hieman faktaa alle, 
päätimme Susj-lehdessä tutkia osakuntalaisten mielipiteitä 
Savolaisessa Osakunnassa järjestetystä toiminnasta. 
Kysely järjestettiin internetin välityksellä tammikuun aikana. 
Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 48 kappaletta, mikä 
on varsin ilahduttava määrä ja vastaa noin 17:ää % 
osakunnan jäsenistä. Vastaajista 60 % oli naisia ja valtaosa 
Helsingin yliopiston opiskelijoita. Tiedekunnista edustetuin 
oli matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

Susj-lehden puolesta haluan lämpimästi kiittää kaikkia 
kyselyyn vastanneita!

Kyselyssä esitettiin monivalintakysymyksiä ja avoimia 

kysymyksiä sekä väittämiä. Vastaajat luokiteltiin neljään 
osakunta-aktiivisuuden tasoon: (1) olen aktiivinen jäsen, (2) 
auttelen silloin tällöin osakuntapuuhissa, (3) olen joskus 
käynyt Vinnillä ja (4) en ole osallistunut osakuntatoimintaan. 
Näistä ryhmistä muodostettiin tulosten analysointivaiheessa 
kaksi ryhmää: aktiiviset ja epäaktiiviset jäsenet. Aktiivisia 
jäseniä kyselyyn vastanneista oli 73 %. Epäaktiivisten 
jäsenten suhteellisen suuri määrä (23 %) vastanneista oli 
miellyttävä yllätys.

Monivalintakysymykset

Kysyttäessä osakuntatoiminnan mukavista puolista 83 % 
aktiivisista jäsenistä mainitsi osakunnan ihmiset. Muita 
aktiivisten jäsenten keskuudessa suosittuja 
vastausvaihtoehtoja olivat poikkitieteellisyys (80 %), Vinni 
(74 %) ja bileet (71 %). Ainoa alle 50 %:n 
vastausmarginaalin alle jäänyt vaihtoehto oli mahdollisuus 
senioritoimintaan (23 %). Saman kysymyksen 
vastaussuosikkeja epäaktiivisempien osakuntalaisten 
keskuudessa olivat perinteet ja ihmiset (kummatkin 77 %) 
sekä yhteishenki (69 %). Myös epäaktiiviset jäsenet 
arvostivat vähiten senioritoiminnan mahdollisuutta (15 %). 
Mukavana puolena osakuntatoimintaa useassa 
vastauksessa mainittiin myös asunnot.

TEKSTI: IINA REMONEN
KUVAT: OSAKUNNAN ARKISTOT

MIELIPITEITÄ OSAKUNTATOIMINNASTA
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Osakuntatoiminnasta oli aktiivisille jäsenille jäänyt eniten 
käteen ystävyyssuhteita (89 %) sekä hyviä muistoja (86 %). 
Samat vastausvaihtoehdot olivat myös epäaktiivisten 
jäsenien suosikkeja. Stressiä osakuntatoiminta oli tuottanut 
34 %:lle aktiivisista jäsenistä.

Eniten osakuntatoiminnassa aktiivisia jäseniä harmitti 
aktiivisten osakuntatoimijoiden pieni määrä, minkä 
seurauksena osakuntahommat kaatuvat harvojen niskaan 
(69 %). Myös vuksien vähäinen määrä oli aktiivisten 
jäsenten harmin kohde. Sen sijaan epäaktiiviset jäsenet 
olivat sitä mieltä, että suurin harminaiheuttaja oli porukan 
sisäänpäin lämpenevyys (31 %) ja läträäminen alkoholin 
kanssa sekä mielekkään toiminnan puute (molemmat 15 %).

Suurimpia osakuntalaisten (aktiivisten ja epäaktiivisten) 
osakuntatoiminta-aktiivisuuden tasoon vaikuttavia tekijöitä 
olivat kyselyn mukaan ajanpuute sekä ikä. Merkittävimpänä 
aktiivisuuden lisääjänä edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
(olisi enemmän aikaa, olisin nuorempi) epäaktiivisten 
ryhmässä mainittiin ryyppäämiskulttuurin vähentäminen 
osakunnassa (15 %). Sen sijaan aktiivisista jäsenistä 14 % 
olisi valmis toimimaan aktiivisemmin, jos osakunnan 
kulttuurielämä olisi monipuolisempaa.

Kyselyssä selvisi myös, että aktiivisista osakunnan jäsenistä 
34 % toimii osakunnan ohella myös toisessa 
opiskelijajärjestössä. Epäaktiivissa tämä luku on 15 %. 
Suurin osa muissa järjestöissä toimivista henkilöistä toimi 
ainejärjestöissä. Muuhun opiskelijajärjestötoimintaan 
osallistuvista vastaajista 50 %:n toiminta oli muissa 
opiskelijajärjestöissä osakuntatoimintaa aktiivisempaa. 

Väittämät

Aktiiviset ja epäaktiiviset jäsenet myötäilivät pääsääntöisesti 
vastauksissaan toistensa mielipiteitä. Esimerkiksi 91 % 
aktiivisista ja 62 % epäaktiivisista jäsenistä oli sitä mieltä, 
että Savolaisen Osakunnan toiminta on monipuolista ja 

hyvää vaihtelua opinnoille. Kummatkin ryhmät tyrmäsivät 
yhteisesti (aktiiviset 86 % ja epäaktiiviset 85 % eri mieltä) 
kyselyn kärjistetyimmän väitteen ”Osakunnat ovat 
vanhentuneita homeisia ja kankeita laitoksia”. Myös 
kiinnostus osakuntatoimintaa kohtaan oli ilahduttavasti 
samansuuntaista (aktiivisista 91 % ja epäaktiivisista 54 % 
samaa mieltä). Vastauksissa havaitut suurimmat erot 
ryhmien välillä johtuivat lähinnä siitä, että epäaktiivisten 
ryhmän valtaosa ei ollut osannut sanoa mielipidettään.

Aktiivisten osakuntalaisten mielipiteistä ehkä 
mielenkiintoisimpia olivat vastaukset kysymyksiin ”Toimintaa 
voisi olla enemmän” (46 % samaa mieltä), ”SavOssa on 
enemmän toimintaa kuin annetaan ymmärtää” (23 % 
samaa mieltä) ja ”Osakuntatoiminta rasittaa liikaa yksittäistä 
ihmistä” (43 % samaa mieltä).

Yhteenveto

Kyselyn perusteella näyttäisi sille, että osakuntalaiset ovat 
suhteellisen tyytyväisiä tarjottuun toimintaan ja se on heidän 
mielestään kilpailukykyistä muiden opiskelijajärjestöjen 
tarjoaman toiminnan kanssa. Suurimman esteen toimintaan 
osallistumiselle muodostavat ajanpuute ja ikä. Tämän 
kyselyn mukaan osakunta ei myöskään juuri menetä 
jäseniään muille opiskelijajärjestöille, sillä epäaktiivisista 
vastaajista 75 % ei toiminut missään opiskelijajärjestössä. 
Turhan suuria johtopäätöksiä tästä ei kuitenkaan kannata 
tehdä, sillä otoskoko kyselyssä oli pieni. Tarkempia tuloksia 
saataisiin, kun kysely osoitettaisiin kaikille Savosta kotoisin 
oleville Helsingin yliopistosta opiskelupaikan saaneille 
opiskelijoille, myös niille, jotka eivät ole kirjautuneet 
osakuntaan. Aktiivisimpia muissa opiskelijajärjestöissä 
toimijoita löytyi aktiivisten jäsenten ryhmän 
vähäaktiivisemmasta lohkosta (auttelen silloin tällöin 
osakuntapuuhissa, 45 % osallistuu muiden järjestöjen 
toimintaan). 

Mukavaa oli havaita myös, että epäaktiiviset jäsenet ovat 

Mikä Savolaisen Osakunnan toiminnassa on 
mukavaa?

Poikkitieteellisyys
Kerhotoiminta
Perinteet
Yhteishenki 
Ihmiset 
Bileet 
Virkailijatoiminta
Sennutoiminta
Vinni

Mitä osakuntatoiminnasta on jäänyt sinulle käteen?

Ystäviä
Hyödyllisiä taitoja 
Hyviä muistoja
Seurustelukumppani
Järjestötoimintakokemus
Vähäunisia öitä
Stressiä
Ei oikeastaan mitään

Aktiiviset  Epäaktiiviset
89%    62%
60%    23%
86%            62%
29%    15%
71%    15%
49%    31%
34%    8%
0%    23%

Aktiiviset  Epäaktiiviset
80%    62 %
57%    31 %
66%     77 %
69%     69 %
83%     77 %
71%     46 %
54%     38 %
23%     15%
74%     62%
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"Minusta tuntuu, että osakunnat ovat jollakin lailla äärimmäisen vanhanaikaisia; ne ovat nationalismissaan joskus aivan säälittävän tuntuisia, ja jonkinlainen perinteiden ylikunnioittaminen tuntuu inhottavalta. Myös se, että valitaan "emäntä" ja "isäntä", joista toisella on naisten hommat ja toisella miesten, tuntuu ihan naurettavalta ja alleviivaa hyvin vanhakantaista ajattelutapaa."

"Fuksivuonna tuntui, että aktiiviset 
toimijat muodostivat niin tiiviin 
ryhmän, ettei osallistumiselleni ollut 
sijaa."

"Osakunta on jotenkin kotoinen ja lämminhenkinen."

"Osakunnassa on mukavaa lupsakka 
savolaesuus keskellä kiireistä 
Helsinkiä."

Eniten osakuntatoiminnassa harmittaa...

Uutena on vaikea päästä mukaan 
Epäsiisteys
Örvellysmeininki
Liian vähän aktiivisia jäseniä
Liian vähän aktiivisia vukseja
Kuppikunnat
Kyräily
Liian vähän mielekästä toimintaa

Osallistuisin osakuntatoimintaan aktiivisemmin, jos...

Monipuolisempaa kultuuritoimintaa
Monipuolisempaa urheilutoimintaa
Parempia kerhoja
Olisi enemmän aikaa
Olisin nuorempi
Osakunnassa ryypättäisiin vähemmän
Juhlat olisivat halvempia
Toimintaa olisi muualla kuin Vinnillä
En osallistuisi

Aktiiviset  Epäaktiiviset
14%    0%
11%    0%
11%    0%
63%     77%
17%    23%
11%     15%
6%     0%
6%     0%
3%    8%

Aktiiviset  Epäaktiiviset
17%         31%
11%         8%
6%           15%
69%         8%
40%         8%
23%         8%
9%           0 %
3%           15 %

kiinnostuneita osakuntatoiminnasta. Vaikka kyselyn tulokset 
olivat pääasiassa positiivisia, löytyy jäsenten mukaan 
osakuntatoiminnasta myös parannettavaa. Suuri osa 
vastaajista kaipaa uudenlaisia keinoja jäsenten rekrytointiin, 
jottei osakuntatyön tekeminen kaadu vain harvojen niskaan.

Ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä jäi kyselyssä kuitenkin 
kysymättä: Jos osakunnassa ei järjestetä mieleistäsi 
toimintaa, olisitko itse valmis järjestämään sitä. Jos et, miksi 
et? ■

KYSELYSSÄ SANOTTUA 
(suoria sitaatteja)

"Osakunnassa on mukavan rento meininki ja 

parhaimmat juhlat. Ns. "normaaleja ihmisiä"; ei 

pelkkiä pintaliitäjiä tai esimerkiksi pelkkiä 

hippihenkisiä ihmisiä. Toisaalta kaikenlaiset ihmiset 

hyväksytään. Savolaisuus yhdistää mukavasti. 

Ehdottomasti plussaa myös siitä, että osakunnassa 

on sekä tyttöjä että poikia. Joskus ainejärjestöt ovat 

hyvin tyttö- tai poikapainotteisia."



"Alussa tuntui, että joihinkin piireihin oli vaikea päästä mukaan. Tuntui, että 
pojat ottivat uuden ihmisen paremmin vastaan kuin tytöt (karkeasti 
yleistäen). Nyt tietysti on jo kaveri kaikkien kanssa, mutta olen silti sitä 
mieltä, että osakunnan sisällä on jonkin verran kuppikuntia. Muutamilta 
ihmisiltä olen kuullut kommenttia, että he eivät jatkaneet osakunnalla 
käymistä koska kokivat piireihin pääsemisen vaikeaksi tai porukan 
sisäänpäin lämpiäväksi. Suurin osa osakuntalaisista kuitenkin ottaa ilomielin 
uudet ihmiset porukkaansa."

" Osallistuisin aktiivisemmin, jos ihmiset 

aktivoituisivat enemmän järjestämään 

mielekästä tekemistä. Hyviä kerhoja on, 

mutta ei järjestäjiä. On täysin naurettavaa 

ettei opintojen tai työn lisäksi muka välillä 

ehtisi järjestämään jotain pientä toimintaa 

osakunnalla. Kyse on ennemmin 

vastuunottamisen välttelystä. Kaikki 

halutaan itselle ilmaiseksi. Silti jaksetaan 

valittaa ettei toimintaa ole tarpeeksi."

"örhm, tietyistä kyselyn kysymyksen 
asetteluista "Osakunnat ovat vanhentuneita homeisia ja kankeita 

laitoksia" paistoi juuri se, että tuon asian 
oikeasti sanominen ja ei noin rumasti vaan 
ihan rehellisen rakentavan kriittisesti on 
aika tabua osakunnalla."

"Osallistuisin aktiivisemmin 
jos nykyisenkaltaisia 
tapahtumia järjestettäisiin 
useammin ja vaihteleviin 
aikoihin, tapahtumia 
mainostettaisiin 
aktiivisemmin listalla."

SavOn toiminta on monipuolista ja hyvää 
vaihtelua opinnoille. 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Toimintaa voisi olla enemmän. 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Osakunnat ovat vanhentuneita homeisia ja 
kankeita laitoksia.

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Toimin mieluummin muissa opiskelijajärjestöissä.

Aktiiviset
Epäaktiiviset

SavOssa on tosi asiassa vähemmän toimintaa 
kuin annetaan ymmärtää.

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Osakuntatoiminta rasittaa liikaa yksittäisiä 
ihmisiä. 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    3%        6%        91%
    8%        31%      62%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    17%      37%      46%
    8%        69%      23%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    86%      6%        9%
    85%      8%        8%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    80%      11%      9%
    31%      54%      15%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    60%      17%      23%
    23%      69%      8%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    23%      34%      43%
    8%        77%      15%
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"Mikä osakunnassa 
on mukavaa? 
Lliikunta! Sählyä! 
Ihmiset selvänä :)"

''Melkein kaikkeen toimintaan liittyy ryyppääminen.''

"Pöytäjuhlia ja bileitä saisi olla 
useammin! Silloin tosin pitäisi myös olla 
enemmän ihmisiä, jotka järkkäisivät näitä 
juhlia, ettei aina samat ihmiset joudu 
vastuuseen."

"Osakunnan enemmistö on vahvasti 

muovautunut/muovannut osakunnan 

ilmapiiriin tietynlaiseksi, joka on  siinä 

määrin outoa, että tuo ilmapiiri ei mielestäni 

vastaa sitä "savolaista ilmapiiriä", jonka 

ainakin Savon pienemmiltä paikkakunnilta 

löydät. Ehkä Helsinkiin lähteneet 

akateemiset ovatkin poikkeavia savolaisia 

sitten, valitettavasti. Täytyy kyllä myöntää, 

että savossa kukaan vanhoista kavereistani 

ei ole "akateeminen"."



"Harmittaa, että useat kerhot elävät 
hiljaiseloa, kuten KoKaKeKe, joka 
toimintaidealtaan on aivan ainutlaatuinen. 
Samoin Väljajan toivoisi alkavan tuottaa 
esim. speksiä (edes minikoossa). 
Erityisen paljon harmittaa SOLlilaisten 
eristyneisyys. Mielestäni on hassua, että 
osa Osakunnan kuoron kuorolaisista ei 
ole Osakuntalaisia. Eivätkä he edes 
tunnista muita aktiiviosakuntalaisia." "Mikä harmittaa?

No, esimerkiksi mielestäni osakuntienkin 

osalta riitely tila-asiassa on ollut aika noloa 

ja lapsellista, mutta tämän mielipiteen 

esittäminen vinnillä on aiheuttanut aika 

pahoja katseita mukavassa/rennossa 

ryyppäystilanteessakin, joka kertoo jotain 

tietystä nurkkakuntaisuudesta, joka saa 

kylmät väreet vierimään pitkin selkäpiitä."

"Lisää tällaisia kyselyjä! 

Siinäkin tapauksessa, 

että tulokset olisivat 

kiusallisia!"

"SOLlin ja SOSSun jasenia pitaisi aktivoida osakunta elamaan!!! Varsinkin Sollin! Tosin ideaa siita miten ei oiken ole... Yritan itse kaikin puolin. Myos ulko-yliopistolaisille pitaisi osakuntaa mainostaa!"

"Osakunnassa tulisi järjestää lisää helposti 

lähestyttäviä tapahtumia, joihin vuksienkin on 

helppo tulla. Esim. kulttuuritapahtumat, urheilu, 

kokakeke... Vuksien kannustus järjestämään 

toimintaa/ehdottamaan tapahtumia."

"Osakuntaan tulisi saada enemmän fukseja. Kiiviksiä 
voisi ehkä jollain tapaa kouluttaa vastaanottamaan 
vukseja paremmin...jotain ryhmäyttämisjuttujakin voisi 
vukseille järjestää heti syksyn aluksi."

Osakuntatoiminta kiinnostaa minua. 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Osakunnassa toimiminen vaikuttaa negatiivisesti 
opintoihini. 
Aktiiviset
Epäaktiiviset

SavO ei pärjää toiminnan määrässä ja laadussa 
muille opiskelijajärjestöille 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

En käy yleiskokouksissa

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Tiedän, mikä neuvosto on ja mitä se tekee

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Tiedän, miten HYY liittyy osakuntatoimintaan 

Aktiiviset
Epäaktiiviset

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    3%        3%        94%
    15%      31%      54%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    54%      14%      31%
    54%      46%      0%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    83%      14%      3%
    15%      69%      15%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    15%      0%        77%
    43%      14%      43%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    17%       0%       83%
    46%       8%       46%

Eri mieltä  EOS  Samaa mieltä
    6%        9%        86%
    8%        31%      62%

"Mukavaa 
osakunnassa on 
mahdollisuus 
SOLliin ja SOSSuun."

"Kuoroon 

osallistuminen olisi 

mukavaa, 

uskaltautuiskohan 

sitä ensi syksynä 

koelauluihin?"

"Osakuntien pitäisi olla enemmän näkyvillä fukseille heti syyskuun alusta. Kaikki eivät käy avajaisissa..."
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"Osa kerhoista on niin henkitoreissaan, että olisi sama lakkauttaa ne. Turhaa tekohengittämistä."



Haloo! Kuuleeko Ville?
Kuulolla.

Susj-lehden nettikyselyssä nousi esiin seuraavanlaista 
kritiikkiä urheiluohjaajia kohtaan:

”Liikuntavastaavien kyky epäonnistua sählyvuorojen 
varaamisessa hämmästyttää. Vakiovuoro, anyone?”

– Anonyymi osakuntalainen –

Toimit viime vuonna urheiluohjaajana. Mistä johtuu, 
ettei osakunnalla ole ollut sählyn vakiovuoroa?
Suurimmat syyt tähän ovat toistaiseksi olleet seuraavat: (1) 
osakuntalaiset ovat useiden eri korkeakoulujen opiskelijoita, 
ja (2) hyviä vakiovuoroaikoja ei ole ollut tarjolla.

Toisin kuin esimerkiksi ainejärjestöissä, osakunnan 
jäsenistössä on Helsingin yliopiston opiskelijoiden lisäksi 
opiskelijoita mm. TaiKista, TKK:sta ja 
ammattikorkeakouluista. Tämä vaikuttaa vakiovuoron 
hintaan. Yliopistoliikunnan JOO-sopimukseen kuuluvien 
korkeakoulujen (TaiK, TeaK, KuvA, Siba, MPPK ja Hanken) 
ja Helsingin yliopiston opiskelijoista koostuvalle porukalle 
vakiovuoro maksaa noin 10 euroa/kerta, kun taas 
peliporukoilta, joihin kuuluu myös ulkopuolisia jäseniä, 
veloitetaan noin 38 euroa/kerta (tämäkin vain jos pelataan 
koko lukukausi). 

Vakiovuoro tulee siis maksamaan osakunnalle 
huomattavasti enemmän kuin esim. ainejärjestöille, 
yhteensä noin 600–800 euroa/lukukausi. Urheilutoiminnan 
kassa on kuitenkin vain 300–400 euroa, ja toiminnan tulisi 
kattaa sählyn lisäksi myös muita aktiviteetteja. Jotta 
osakunnalle saataisiin vakiovuoro, tulisi yhteisesti järjestää 
varainkeruuta tai periä osanottajilta tietty maksu. Näitä 

mahdollisuuksia emme valitettavasti viime vuonna ehtineet 
tarkemmin tutkia. Jännityksellä jäämme odottamaan, miten 
Aalto-yliopisto tulee vaikuttamaan liikunta-JOO-sopimuksen 
osapuoleen TaiKiin sekä tällä hetkellä sopimuksen 
ulkopuolella oleviin TKK:hon ja HSE:hen. Parasta meidän 
kannaltamme olisi, jos TKK ja HSE liittyisivät sopimukseen.

Toinen syy vakiovuoron puuttumiseen on ollut se, että 
Kumpulan liikuntakeskuksessa, joka on vetänyt sählyn 
pelaajia parhaiten, ei ole vapaana hyviä vakiovuoroaikoja. 
Esimerkiksi osakuntasählyn perinteinen peliaika sunnuntai-
iltaisin on ollut täyteen buukattu lukuvuonna 2008–2009.

Haloo! Kuuleeko Antti?
Hyvin kuuluu!

Olet yksi vuoden 2009 urheiluohjaajista. Mitenkäs on, 
joko tänä vuonna saadaan osakunnalle oma sählyn 
vakiovuoro?
Ainakaan tällä hetkellä vakiovuoroa ei ole suunnitteilla. 
Yliopistoliikunnalla on nykyisin niin paljon käyttäjiä, että 
sopivaa vuoroa ei yksinkertaisesti ole. Mikäli löydetään jokin 
erityisen hyvä ajankohta, toki vakiovuoroa voidaan harkita 
uudelleen. Tällä hetkellä nykyinen, viikoittain varattava 
vuoro näyttäisi kuitenkin olevan kaikin puolin parempi 
ratkaisu. Lisäksi tämä nykyinen menetelmä on 
kustannuksiltaan edullisempi. Ihailtavan monella on 
liikuntamaksu maksettuna, eikä vuorolla pelaaminen maksa 
heille mitään. Urheilubudjetista riittää tämän myötä 
pennosia sponsoroida esimerkiksi liikuntamaksuttomia 
sählyvuorolle osallistujia.

Tälle vuodelle on lisäksi paljon uusia ideoita ja ajatuksia 
osakunnan urheilutoimintaan, joten yritämme sponsoroida 
tasapuolisesti eri tapahtumia ja urheilulajeja.

Niin kuin kerroin, mikäli tilanteet muuttuvat, vakiovuoroa 
voidaan toki harkita uudelleen. Ja sen takia toivon 
mahdollisimman paljon toiveita, ideoita ja ajatuksia 
sählyvuoron järjestämiseen! ■
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Karttula

Pohjois-Savossa Kuopion kyljessä sijaitseva 3500 
asukkaan Karttula on nuori ja vesistörikas kunta. Viime 
kesäkuussa Karttulan kunnanvaltuusto päätti 
kuntaliitoksesta Kuopion kanssa. Kuntaliitos toteutuu 
vuonna 2011, jolloin Karttulasta tulee osa Kuopion 
kaupunkia. Karttulan kunnan nykyisessä vaakunassa on 
sinisessä kentässä hopeinen kanto, josta kasvaa 
molemmin puolin koivunversoja. Vaakunan suunnitteli 
Aake Kaarnama, ja se otettiin käyttöön vuonna 1965. 
Kuntaliitoksen myötä Karttulan oma vaakuna jää 
käytöstä ja vaakunana toimii Kuopion kaupungin 
vaakuna.

Kangasniemi

Vuonna 1867 perustettu, Suomen kauneimmaksi 
kunnaksikin mainittu Kangasniemi on reilun 6000 
asukkaan kunta Etelä-Savossa. Kangasniemi on erityisen 
suosittu kesänviettopaikka, sillä kunnassa on reilut 3500 
kesämökkiä ja rantaviivaa yli 1550 km. Olof Erikssonin 
suunnittelemassa Kangasniemen vaakunassa on 
mustassa kentässä kultainen rukiinlyhty, jossa lanka on 
hopeaa. Vaakuna otettiin käyttöön vuonna 1953.

MAAKUNTA JA VAAKUNAT

RIUTTALAN TALONPOIKAISMUSEO

Riuttalan talonpoikaismuseo sijaitsee Karttulan kunnassa, Riuttalan kylässä, noin 50 km:n päässä Kuopiosta. Riuttalan 
tilaa on asutettu jo 1700-luvun puolessavälissä, ja museoalueella on edelleen 21 alkuperäisrakennusta, joista vanhin on 
vuodelta 1852. Lisäksi tilalla on yli 1400 luetteloitua alkuperäisesinettä. Äveriäällä talolla oli kymmenkunta torppaa, 
jotka itsenäistyivät omiksi tiloikseen 1900-luvun alkupuolella. Riuttalan pihapiiri valittiin edustamaan suomalaista 
maaseudun elämänmenoa Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1900. Tilalla voi edelleen tutustua aitoon 1800-luvun 
talonpoikaiselämään ja maalaistalon pihapiiriin. Nykyisin tilalla on talonpoikaismuseon lisäksi tilausravintola, joka toimii 
ympäri vuoden.

www.riuttala.fi
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TEKSTI: JAANA AUVINEN

KUVAT: IINA REMONEN

VIERAILUN ARVOINEN PAIKKA

Lähteet:
wikipedia, www.karttula.fi ja 

www.kangasniemi.fi
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Niin kuin rakkaalla lapsella on monta nimeä, pätee 
ekologiseen elämäntapaankin monta sananlaskua. 
Elämänmuutosta tehdessä on turha nielaista liian isoa 
palaa kerralla. Hiljaa hyvä tulee, ja pitkäkin matka täytyy 
aloittaa ottamalla yksi askel. 

Yksi vihreilyn parhaista puolista on se, että siinä voi usein 
tappaa monta kärpästä yhdellä iskulla. Ekologiset niksit 
kun ovat hyvin usein myös mm. ekonomisia. Tärkeintä on 
ehkä muistaa, että pienistä puroista kasvaa iso joki. 
Perhosen siivenisku voi saada aikaan lumivyöryn. Sillä, 
miten elät, on merkitystä. 

Koska kirjoittajan mielestä kertaus on opintojen äiti, 
käsitellään palstalla tällä kertaa ne ympäristöystävällisen 
elämän perusasiat, joita toivottavasti noudatat jo nyt. 
Asioiden kimppuun käydään seitsemän 
ympäristöystävällisen esineen kautta. Voit ruksia listasta 
ne esineet, joita jo aktiivisesti käytät ja ottaa loputkin 
niistä käyttöösi pikkuhiljaa kevään mittaan. Jokaisessa 
numerossa esitellään lisäksi tarkemmin yksi 
ympäristöystävällinen kulutushyödyke tai konsepti. Tällä 
kertaa erityissyyniin pääsee katkaisimellinen roikka.

Onnellista ja ekologista vuotta näiden vinkkien parissa ja 
muutenkin!

TEKSTI: PINJA SIPARI

KUVITUS: ENNI HARJUNMAA JA IINA REMONEN
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eli virtakytkimellä varustettu jatkojohto on erinomainen 
tapa säästää energiaa. Samaan jakorasiaan kytketyt 
laitteet saa näppärästi yhdellä kertaa pois päältä ja taas 
nopeasti uudelleen päälle. Eikä jää valmiustila päälle. 
Jos televisiota katsotaan kolme tuntia vuorokaudessa ja 
se on stand by -tilassa loput 21 tuntia, kuluttaa se noin 
40 % energiastaan valmiustilassa. 
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Villapaita. Alentamalla kotisi lämpötilaa yhdellä asteella 
voit pienentää taloutesi hiilidioksidipäästöjä jopa 300 kg 
vuodessa. Samalla myös sähkölasku pienenee. 
Villapaitaakin saatat tarvita vasta useamman asteen 
pudotuksessa…

Polkupyörä. Myös omat jalkasi, juna, bussi, metro ja 
ratikka ovat hyviä vaihtoehtoja. Tämä tuskin selittelyjä 
kaipaa, mutta todettakoon, että jokainen auton moottorin 
kuluttama polttoainelitra tuottaa keskimäärin yli 2,5 kg 
hiilidioksidia. Ulkoilu saattaa myös kohottaa kuntoasi.

Energiansäästölamppu. Hyvä hankinta silloin, kun 
hehkulamppu kuolee. Energiansäästölamput kestävät 
jopa kymmenen kertaa kauemmin kuin tavalliset lamput. 
Korkeasta hankintahinnasta huolimatta rahaa säästyy 
pitkällä aikavälillä kymmeniä euroja ja hiilidioksidia satoja 
kiloja. Hyvä niksi on myös sammuttaa valot, kun et 
tarvitse niitä...

Kangaskassi on ehdoton kaveri kauppamatkalla. 
Muovipussijäte tuottaa hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä 
ilmakehään ja saastuttaa ilmaa, pohjavettä ja maaperää. 
Muovipusseja voi vältellä myös kaupan hevi-osastolta 
usein löytyvien paperipussien avulla, joihin voit 
vihanneksesi pakata. Paperipussin voi jatkokäyttää 
kompostipussina.

Paperikassi on hyvä apuväline kierrätyksessä. Siihen 
voi vaikkapa varastoida lehtiroskikseen menevät 
paperijätteet. Myös kartongille, metallille, lasille, pulloille, 
tölkeille, ruoanjätteille, ongelmajätteille ja paikoin myös 
muoville on omat kierrätysastiansa. – Kun yksi kilo 
paperia kierrätetään kaatopaikalle viemisen sijaan, 
vältetään 900 grammaa hiilidioksidipäästöjä ja sen 
lisäksi metaanipäästöjä.

Huom.! Ilman kuljettaminen ei ole ympäristöystävällistä. 
Taittele ja pakkaa siis keräyskartonki mahdollisimman 
pieneen tilaan esim. maitopurkkien sisään. Lisää 
kierrätysvinkkejä osoitteessa:
www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/kierratys/

Munakello. Myös sisäinen kellosi saattaa toimia. 
Asenna se hälyttämään hieman aikaisemmin, kuin 
tavallisesti lopettaisit suihkussa käynnin. Minuutin 
lyhyempi suihkuaika säästää yli 2000 litraa vettä 
vuodessa.

Roikka (virtakatkaisimella) esitellään tarkemmin 
erillisessä ruudussa. Se auttaa katkaisemaan virran 
monesta sähkölaitteesta yhdellä napinpainalluksella. 

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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Useimmista pyyhkeistä hajoaa viimeistään muutaman vuoden käytön jälkeen 
ripustuslenkki. Helpoin vaihtoehto – ripustaa pyyhe roikkumaan reunasta – ei 
pitemmän päälle ole se paras ratkaisu, sillä lopputuloksena pyyhkeestä löytyy 
reikä, joka hiljalleen kasvaa...

Pyyhkeen käyttöikää on helppo pidentää virkkaamalla itse uusi ripustuslenkki 
vanhan tilalle, ja samalla tulee tuhottua jämäkeriä.

PELASTA PYYHKEESI -
tee ripustuslenkkejä
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 virkkuukoukku, puuvillalankaa (myös 
villalanka käy, mutta se kestää huonommin 60 asteen pesua 
ja hapertuu paljon nopeammin) ja teräväkärkinen 
isosilmäinen paksuhko neula (esim. teräväkärkinen 
kanavaneula)

Luo aloitussilmukka n. 15–20 cm:n päähän 
langanpäästä. Pitkää häntää tarvitaan ripustuslenkin 
kiinnitykseen. Virkkaa ketjusilmukoita n. 8–9 cm:n 
pituinen pätkä.  

Virkkaa seuraavat kerrokset kiinteillä silmukoilla. 
Mallissa kerroksia on kolme.

Viimeisen kerroksen lopussa päätä työ ja jätä langasta 
n. 15–20 cm:n häntä.

Pujota neula toiseen langanpätkään ja ompele 
ripustuslenkin pää pienillä pistoilla noin 1 cm:n pituudelta 
tiukasti pyyhkeen reunaan. Päättele lanka 
ripustuslenkkiin. Tee sama ripustuslenkin toiselle päälle.

TEKSTI JA KUVAT: SUVI JENTZE
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Pienille pyyhkeille riittää langan paksuudesta riippuen 3–5-
kerroksinen, n. 8–9 cm:n mittainen virkattu ripustuslenkki. 
Isoille ja raskaille kylpypyyhkeille kannattaa virkata n. 10–13 
cm:n pituinen lenkki, jossa on (langan paksuudesta riippuen) 
5–7 kerrosta. 

Tärkeintä on muistaa virkata pariton määrä kerroksia, jotta 
ripustuslenkin kumpaankin päähän jää langanpätkä kiinnitystä 
varten. Virkkaa lenkistä tarpeeksi pitkä ja leveä, jotta pyyhe on 
mukava ripustaa, ja kiinnitä se monilla tiukoilla pistoilla 
pyyhkeeseen, jotta lenkki kannattaa märänkin pyyhkeen 
painon.

Naisen juhlapuku on avonainen tai olkaimeton 
täyspitkä juhlavasta materiaalista valmistettu puku.

Kengät: Sirot ja avonaiset, mielellään juhlapuvun 
väriin sointuvaa materiaalia.

Huivi: Olkapäät on peitettävä ruokailun ajaksi huivilla, 
jos puku ei ole tarpeeksi peittävä.

Laukku: Siro, pienikokoinen ja hihnaton, mielellään 
kenkien kanssa samansävyinen tai samaa materiaalia. 

Hanskat (vapaaehtoiset): Yli kyynärpään ulottuvat. 
Käsineet yleensä riisutaan ruokailun ajaksi.

Kunniamerkit: Puvun vasen rintamus.

Osakuntanauha: Asetetaan kulkemaan vasemmalta 
olkapäältä oikean kyljen puolelle. Nauha ei kuitenkaan 
saa kulkea paljaalla iholla. Jos puku ei ole tarpeeksi 
peittävä, käytetään osakuntanauhasta sidottua 
ruusuketta puvun vasemmassa rintamuksessa. 
Ruusuke taitellaan niin, että keltainen puoli tulee ylös- 
ja sisäänpäin.

Vuosijuhla tulee!

PIKKULINTUJEN LAULAMAA

"Osakunnan entiselle isäntä-emäntäparille 
Sanna Vatjukselle ja Timo Myyryläiselle on 
syntynyt tammikuussa poika."



Frakin tunnistaa silkkisistä kauluskäänteistä ja housujen 
silkkisivunauhoista. Liivi näkyy sentin parin leveydeltä takin alta 
ja frakin pitää olla musta. Takki on aina yksirivinen eikä sitä voi 
napittaa.

Paita: Valkoinen frakkipaita, jossa on edessä helmiäisnapit. 
Kalvosinnapit ovat kultaa.

Liivi: Yleensä valkoinen frakkiliivi. 

Solmuke: Valkoinen itse sidottava.

Taskuliina: Valkoinen ja silkkinen. Taitellaan kapeaksi. 
Kunniamerkkien kanssa taskuliinaa ei käytetä. 

Sukat: Mustat ja pitkävartiset 

Kengät: Kiiltonahkaiset mustat.

Kello: Taskukello.

Kunniamerkit: Vasen rintamus

Osakuntanauha: Asetetaan kulkemaan olkapäältä vasemman 
kyljen puolelle. Oikeaoppisesti nauha näkyy vain hiukan frakin 
takin alta. Nauha kulkee liivin alta.

Vuosijuhlassa voit pukeutua myös tummaan pukuun, mutta se 
ei ole yhtä juhlava kuin frakki. Tumma puku tarkoittaa 
tummanharmaata, tummansinistä tai mustaa pukua. Puvun 
kangas voi olla hillitysti raidallinen, kunhan se ei ole liituraitaa. 
Puvun kanssa käytetään valkoista juhlapaitaa.

Jos haluat tietää enemmän pukuetiketistä, kurkista SavOn 
laulukirjan takasivuille.
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1. Lempivärini on...

a) sininen
b) punanen
c) keltanen ja musta tietennii!

Valihe vaehtoehto, joka on mielestäs oekee tai joka parraiten soppii sinnuun. Laske sitte 
pistees ja kato tulos seuraavalta sivulta.

TEKSTI: KIIRA HAPPONEN

KUVITUS: VILLE PULKKINEN

2. Mittee juot, kun lähet viihteelle?

a) piimää
b) viiniä
c) samppanjata

3. Vihkimisseen kuuluup olennaesesti…

a) sormus
b) sorbus

4. Hauki on…

a) kala
b) petokala
c) tappaja, jota pittää varoa

5. Mittee sinne leukojen välliin kuuluup 
laettaa?

a) ruokoo
b) viinaa
c) tekarit

6. Mikä on SOL?

a) se on epsanjaa ja tarkottaap aarinkoa
b) siivousvirma
c) maan kommeeiänisin sekakuoro

7. Tuomiosunnuntaina…

a) on kirkkopäevä
b) on krapula

8. Mittee tiet, jos ukkos tahi akkas 
    tippuu venneestä?

a) naaran
b) naaraan
c) sillon ei kyllä naarata!
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PISTEET

TULOS

0–2 pistettä: Viäräuskonen mikä viäräuskonen. 
Ymmärsitkö ies kysymyksiä? 

3–5 pistettä: Liekkö viäräuskonen, joka on 
oleskellunna liikaa savOlaesten seurassa? Tahi 
sitten vuksipallero, jonka mualimankuva on 
vielä kovin mustavalakonen (eikä kelta-musta 
niinku meillä vanahemmilla osakuntalaesilla).

6–7 pistettä: Eppäilemättä ehta savOlaenen. 

8 pistettä: Läppeensä savOlaenen. Leukaski 
lienee kasvantaviärä.

Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö tarjoaa lähellä keskustaa sijaitsevia, 
vuokriltaan edullisia asuntoja savolaisille tai sellaisiksi itsensä tunteville 
opiskelijoille. Asunnot on ensisijaisesti tarkoitettu Helsingin yliopistossa 
opiskeleville Savolaisen Osakunnan jäsenille, mutta myös muissa 
korkeakouluissa ja ylioppilaspohjaisissa koulutusohjelmissa 
opiskelevat voivat hakea. Hakuaika on 1.–31.3.2009. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei käsitellä. Maaliskuun asuntohaussa käsitellään myös 
jatkoaikahakemukset vuokrasopimuksiin, jotka päättyvät 30.9.2009 
mennessä.

Perusasumisaika asunnoissa on neljä vuotta (tai 
valmistumislukukauden loppuun). Jatkoaikoja voi rajoituksetta hakea 
vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan.

Mikäli tilaa on, myös ei-opiskelijat voidaan ottaa asumaan tilapäisesti, 
enintään 6 kuukaudeksi. Tämä koskee erityisesti kesäkuukausia.

Antti Korpin tie 4 (Koskela)

Talot on rakennettu 1973, viimeisin (putki- ja keittiö-) remontti tehtiin 
2000–2001 ja julkisivuremontti kesällä 2008. Savolaisilla on taloissa 55 
soluhuonetta yksin asuville ja 15 kaksiota pariskunnille tai perheille. 
Soluhuoneen jyvitetty pinta-ala, johon on laskettu osuus kerroksen 
yhteisistä tiloista, on 21,5  m². Soluhuoneen vuokra on 210 euroa/kk. 
Kaksion pinta-ala on 39  m² ja vuokra on 383,20 euroa/kk. Bussit 55 ja 
55A vievät keskustaan noin 20 minuutissa ja Kumpulan kampukselle 
muutamassa minuutissa. Keskustaan menevät linjat 65A ja 65N 
kuljettavat lähelle. Viikkiin vie linja 57.

Rautalammintie 5 (Vallila)

Talo on rakennettu vuonna 1971 ja peruskorjattu vuonna 1998. 
Savolaisilla on talossa 27 erikokoista soluhuonetta (jyvitetyt pinta-alat 
16–29 m²). Kokonaisia soluhuoneistoja (36,5–52 m²) ja tupakeittiöllisiä 
yksiöitä (36,5 m²) vuokrataan pariskunnille tai perheille. Soluhuoneiden 
vuokrat ovat tällä hetkellä 162–192 euroa/kk ja yksiöiden/kaksioiden 
vuokrat 368,50–513 euroa/kk. Lukuisat bussit sekä raitiovaunut 7A/B ja 
1/1A kuljettavat keskustaan noin 15 minuutissa.

Huoneistot ja huoneet vuokrataan kalustamattomina. Vuokraan 
sisältyvät sähkö, vesi, pyykkituvan käyttö, saunavuorot ja kiinteä 
verkkoyhteys. Vuokran lisäksi asukkaan (perheasunnoissa vähintään 
yhden henkilön) tulee maksaa vuosittain osakunnan jäsenmaksu 12 
euroa ja kirjautua jäseneksi osakuntaan.

Lisätietoja ja hakukaavakkeen saat asuntola-asiamiehen vastaanotolta 
tiistaisin klo 17.30–19.00 Savolaisesta Osakunnasta tai osoitteesta 
savolainen.osakunta.fi/Asunnot.

HAE ASUNTOA MAALISKUUSSA!

Lisähuomautus kohtaan neljä:
Jos vastasit jottain muuta ku c, niin et oo 

selevästikkää ollunna Terviksellä.

Voe polosta…

1: a ja b=0, c=1
2: a=1, b ja c=0
3: a=0, b=1
4: a ja b=0, c=1

5: a ja c=0, b=1
6: a ja b=0, c=1
7: a=0, b=1
8: a ja b=0, c=1.
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ASUNNON ALIVUOKRAAMINEN KESÄN AJAKSI
Kesän ajaksi voit ottaa ilman erillislupaa kesäasukkaan. 
Muista, että tällöinkin sinä olet päävuokralaisena 
vastuussa vuokranmaksusta ja asunnon kunnosta. Tee 
kesäasukkaasi kanssa kirjallinen alivuokraussopimus.

MUISTA ilmoittaa kesäasukkaan henkilötiedot sekä 
asuntola-asiamiehelle (savo-asunnot@helsinki.fi) että 
ehdottomasti apulaisisännöitsijälle tai huoltoyhtiöön. 
Unohtamalla tämän aiheutat vain itsellesi harmia.

Muina aikoina kuin kesällä huonetta tai asuntoa ei saa 
luovuttaa muiden käyttöön ilman asuntola-asiamiehen 
suostumusta. Säännön rikkomisesta seuraa 
vuokrasopimuksen purkaminen. Jos olet lähdössä 
joksikin aikaa muualle ja haluat ottaa poissaolosi ajaksi 
alivuokralaisen, ota yhteys asuntola-asiamieheen.

OSAKUNNAN JÄSENYYS ON EHTO ASUNNOISSA 
ASUMISELLE
Jos et ole vielä maksanut osakunnan jäsenmaksua tai 
käynyt kirjoittautumassa osakuntaan, tee se nyt. 
Vuokrasopimuksessasi olet sitoutunut olemaan 
Savolaisen Osakunnan jäsen koko Savolaisten 
Ylioppilaiden Säätiön asunnoissa asumisaikasi. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että sinun (perheasunnoissa 
ainakin yhden asukkaan) tulee vuosittain maksaa 

osakunnan jäsenmaksu 12 euroa ja käydä kirjautumassa 
osakuntaan. Pelkkä osakunnan jäsenmaksun 
maksaminen ei siis oikeuta sinua asumaan Säätiön 
asunnoissa. 

Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan 
vastaanotoilla torstaisin klo 17.30–19.00 Savolaisessa 
Osakunnassa (Mannerheimintie 5 A, ylin krs). Jos 
jäsenmaksuja ei makseta eikä osakuntaan kirjauduta, 
voidaan asukkaan vuokrasopimus purkaa.

OSOITTEENMUUTOKSET ASUNTOA VAIHTAESSA JA 
POIS MUUTTAESSA
Kun muutat säätiön asunnosta toiseen tai kokonaan pois 
asunnoistamme, muista ilmoittaa uusi osoitteesi asuntola-
asiamiehen lisäksi myös Savolaisen Osakunnan 
toiminnanjohtajalle. Osoitteenmuutoksen tekeminen 
toiminnanjohtajalle onnistuu helposti netissä. Vieraile 
vain osakunnan nettisivuilla http://savolainen.osakunta.fi.

VIHREÄÄ SÄHKÖÄ!
Osakunnan asuntoloissa siirrytään käyttämään vihreää 
sähköä vuoden 2009 aikana tai viimeistään vuoden 
vaihteessa. Sähkö tulee olemaan Helsingin Energian 
ympäristöpennisähköä, joka tuotetaan Helsingin 
Vanhankaupunginkosken museovesivoimalassa.

MUITA HUOMIOITA ASUNTOLA-ASIAMIEHELTÄ
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SUJEN KEITTIÖSSÄ
TESTIRYHMÄ: VILLE PULKKINEN, LAURI AUVINEN, 

OTTO VIRTANEN, TEEMU KETOLA, 

TIMO JAAKKOLA JA TUOMAS PÄRNÄNEN

KUVAT: VILLE PULKKINEN

Nyt vihdoinkin on tutkittu, mistä saat parhaan pizzan! Tämä tieto on toki tuiki tärkeää meille kaikille, sillä onhan 
pizza opiskelijoille tärkeä peruselintarvike, opiskelijaruoan jalointa aatelia!  Tarina kertoo, että vastaavankaltaisen 
tutkimuksen tuloksia on ainakin RLT:llä kaivattu jo vuosia.

Kuusihenkinen, osakuntamme miehistä koostunut tutkimusryhmämme testasi RLT:n ja AKT:n lähialueen 
(Vallila, Kumpula, Koskela) pizzeriat. Testipizzana oli ryhmän sisäisen kompromissin tulos: kinkku-ananas-salami-
sipulipizza. Pitsat ostettiin fantasiapizzana.

TAKOS (Mäkelänkatu 30)
Hinta: 8,00 €
Palvelu: Ystävällistä ja nopeaa
Pizzan halkaisija: 32 cm
Ulkonäkö: Ohut. Täytteet oli levitetty pizzalle tasaisesti.
Maku: Tasapaksu, kotikutoisen makuinen, pubimainen ja yllätyksetön

Arvosana: 3

KÄPYLÄN PIZZA KEBAB PALVELU (Käpyläntie 8)
Hinta: 7,50 €
Palvelu: Nopeaa
Pizzan halkaisija: 36 cm
Ulkonäkö: Pizza oli litussa laatikossa. Pizzan päällä oli isoja sipulirenkaita.
Maku: Sipuli maistui voimakkaasti, mutta muuten pizza oli mitäänsanomaton. 
Sipuli oli liian pitkää. Osan mielestä pehmeä maku oli hyvä.
Muita kommentteja: "Onko pakko syödä loppuun?"

Arvosana: 2,5
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ULPIANA (Mäkelänkatu 45)
Hinta: 7,00 €
Palvelu: Valmistus kesti 10 minuuttia. Tilausta vastaanottaessa 
henkilökunta keskittyi tietokoneella leikkimiseen ja turkiksi (?) 
puhumiseen keskenänsä. Muuten ihan OK.
Pizzan halkaisija: 31 cm
Ulkonäkö: Tyylikäs. Täytteet oli jaettu pizzalle tasaisesti

  Tasapainoinen, rasvainen ja suolainen. Voimakas salami. Kuori 
sopivan ohut ja rapea.
Muut kommentit: "Ylivoimainen krapulan tappaja!"

Arvosana: 4

PIZZERIA PARMESAN (Intiankatu 28)
Hinta: 8,50 €
Palvelu: Ystävällistä
Pizzan halkaisija: 35 cm
Ulkonäkö: Pizzan kuljettamisessa testipaikalle oli ongelmia, joten 
ulkonäköä ei pystytty arvostelemaan.
Maku: Punasipuli oli jees, muuten latteanmakuinen. Isot pehmeät 
kinkkupalat olivat huono juttu.

Arvosana: 2,5

STURENKADUN PIZZA (Sturenkatu 35)
Hinta: 5,00 €
Palvelu: OK
Pizzan halkaisija: 33 cm
Ulkonäkö: Taikinassa oli ilmakuplia
Maku: Sopusuhtainen kokonaisuus, mutta mieto. Halpa. Kumimainen juusto. 
Pizzan salami oli pahaa. Vahva taikina.
Muut kommentit: ”Nyt tuli yksi hyvänmakuinen kohta!” Yksimielisesti surkea.

Arvosana: 1,5

KING KEBAB (Mäkelänkatu 31)
Hinta: 7,50 €
Palvelu: Ystävällistä ja nopeaa
Pizzan halkaisija: 33 cm
Ulkonäkö: Räpellys. Täytteet oli sijoiteltu pizzalle 
könttämäisesti.
Maku: Mieto, mauton ja makea. Jauhoinen taikina.
Muut kommentit: "Ehkä king kebab, mutta p*#%a pizza!"

Arvosana: 2

Pizzapohja:
2½ dl vettä
25 g hiivaa
½ tl suolaa
2 rkl öljyä
4-5 dl vehnäjauhoja

Tomaattikastike:
2 pientä purkkia tomaattimurskaa
ketsuppia sopivasti
ruokaöljyä loraus
oreganoa ja pitsamaustettaLiuota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää 

suola ja jauhot. Lisää viimeiseksi öljy ja 
alusta taikina. Taputtele taikina leivinpaperin 
päälle. Anna kohota 10-20 minuuttia. Sekoita tomaattikastikkeen ainekset. Levitä kohonneelle pizzapohjalle kastike ja 
haluamasi täytteet. Paista uunin keskitasossa 225-250 asteessa 15-20 minuuttia.
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TOIMITUKSEN HÖPINÖITÄ

Maanantai 23.2.2009, kello 18
Osakunnan kokous. Osallistujille kahvitarjoilu. 

Lauantai 7.3.2009
SavO-seminaari
Osakuntavirkailijoiden hyvinvointi; kuinka sitä voisi 
parantaa, sekä mikä on osakunnassa hyvin ja mikä 
huonosti? Tule puhumaan suusi puhtaaksi. 
Lisätietoa myöhemmin nettisivuilla ja tiedotuslistalla. 

Maanantai 9.3.2009, kello 18
Kulttuurisihteeri osakuntailta.

Lauantai 14.3.2009
Aktivistipäivälliset.
Lisätietoa myöhemmin nettisivuilla ja tiedotuslistalla. 

Maanantai 16.3.2009, kello 18
Väljajan osakuntailta. Väljaika on osakunnan 
esittäväntaiteenkerho.

Lauantai 21.3.2009
Kalakukkokaronkka ja SavO-viisut.
Lisätietoa myöhemmin nettisivuilla ja tiedotuslistalla. 

Maanantai 23.3.2009, kello 18
Osakunnan kokous. Osallistujille kahvitarjoilu. 

Maanantai 20.3.2009, kello 18
Viliminkippeitten osakuntailta.

Perjantai 3.4.2009
Osakuntalaisen Unionin kevätbileet Hämiksellä! 

Lauantai 4.4.2009, kello 19
Daamipäivälliset.
Osakunnan herrat valmistavat osakunnan daameille 
pöytäjuhlan ja ohjelmaa!
Lisätietoa myöhemmin nettisivuilla ja tiedotuslistalla. 

Edellämainittujen lisäksi, virkailijat järjestävät paljon 
erilaista toimintaa, joista informoidaan osakunnan 
tiedotuslistalla (savo-tiedotus@helsinki.fi).

OSAKUNNAN 
TAPAHTUMAKALENTERI

(seuraavan Sujen ilmestymiseen asti)

TIEDOTUSLISTALLE LIITTYMINEN ON HELPPOA!

Listoille liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi 
sähköpostiviesti, jonka sisältönä (ei otsikkona) on seuraava rivi: 
subscribe savo-tiedotus

Tällä listalle lähetetään vain osakunnan virallisia ilmoitukset ja 
muita vastaavia kaikille osakuntalaisille tarkoitettuja viestejä. 
Asuntoilmoitukset ja muut massapostitukset listalla ovat 
kiellettyjä.

Listalta erotaan lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi 
viesti, jossa on seuraava rivi: unsubscribe savo-tiedotus

NETTISIVUT
Susj-lehdelle on luotu omat nettisivut osakunnan nettisivujen 
yhteyteen. Näillä sivuilla ilmestyy jatkossa mm. Susj-lehden pdf-
versiot. Sivun löydät osoitteesta: http://savolainen.osakunta.fi/Susj

AUTA TOIMITUSTA!
Lähetä meille palautetta, juttuideoita, juoruja yms. Niiden 
lähettäminen onnistuu nettisivujemme kautta. Perille ne tulevat 
myös, jos osoitat sähköpostin seuraavaan osoitteeseen: 
susj_paatoimittaja@gmail.com

YKSI LEHTI PER PARI
Ympäristöä säästääksemme, olemme päättäneet lähettää Susj-
lehteä vain yhden kappaleen per numero kaikille yhteisen 
talouden jakaville osakuntapareille. Jos kuitenkin välttämättä 
haluatte erilliset lehdet, ottakaa yhteys toimitukseen.

ILMOITUKSIA TAPAHTUMAKALENTERIIN
Virkailijat! Toivoisimme, että informoisitte meitä suunnittelemienne 
tapahtumien ajankohdista, jotta voimme merkitä ne 
tapahtumakalenteriin ja näin mainostaa niitä puolestanne 
osakuntalaisille.

SEURAAVASSA LEHDESSÄ...

Keskustellaan vaaleista.

Ympäristötoimikunta testaa ekopesuaineita.

VALMISTAUDUTAAN VAPPUUN!

Tutkitaan osakuntien näkyvyyttä yliopistolla.

Kysellään lisää osakuntalaisten mielipiteitä.Ja 
paljon 
muuta!



Inspehtori Martti Nissinen

savo-inspehtori@helsinki.fi

Kuraattori  Anu Korhonen

050-5736824

savo-kuraattori@helsinki.fi

Toiminnanjohtaja Ville Meriläinen

savo-toiminnanjohtaja@helsinki.fi

Taloudenhoitaja Suvi Jentze

savo-taloudenhoitaja@helsinki.fi

Sihteeri Tiina Kainulainen

savo-sihteeri@helsinki.fi

Fuksimajuri Kiira Happonen

044-2883225

savo-vuksimajuri@helsinki.fi

Emäntä Tanja Laatikainen

050-3086120

savo-emanta@helsinki.fi

Isäntä Pauno Komulainen

044-3219390

savo-isanta@helsinki.fi

Neuvos Laura Kainulainen

040-0495178

laura.a.kainulainen@helsinki.fi

Neuvos Katja Kastarinen

050-4115888

katja.kastarinen@helsinki.fi

Neuvos Ville Pulkkinen

044-3300630

ville.p.pulkkinen@helsinki.fi

Neuvos Otto Virtanen

050-5013093

otto.virtanen@helsinki.fi

Päätoimittaja Iina Remonen

susj_paatoimittaja@gmail.com

Tilintarkastaja Risto Hiltunen

050-3023964

hiltunen.risto@gmail.com

Tilintarkastaja  Jussi Karttunen

040-8395380

jussi.karttunen@hut.fi

Tietotekniikkasihteeri Ville 

Pulkkinen

044-3300630

ville.p.pulkkinen@helsinki.fi

Huvipäällikkö Kiira Happonen

044-2883225

savo-vuksimajuri@helsinki.fi

Maakuntasihteeri Jaana Auvinen

050-5333778

jaana_auvinen@hotmail.com

Kansainvälisten asioiden sihteeri

Soile Tolvanen

040-5245276

soile.tolvanen@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri Antti Kirkkala

050-5211183

antti.kirkkala@helsinki.fi

Opintosihteeri Otto Virtanen

050-5013093

otto.virtanen@helsinki.fi

Ympäristövastaava Sari Suhonen

040-0947313

sari.suhonen@helsinki.fi

Urheiluohjaaja Heli Mönttinen

040-8417384

heli.monttinen@helsinki.fi

Urheiluohjaaja Tatu Valkonen

044-0557156

Urheiluohjaaja Antti Vauhkonen

050-3637949

antti.vauhkonen@helsinki.fi

Kappalainen Laura Korhonen

050-4656548

laura.korhonen@helsinki.fi

Seniorisihteeri Marja Piira

050-3463122

marja.piira@helsinki.fi

Vaalipäällikkö Veera Tuovinen

040-5791167

veera.tuovinen@helsinki.fi

Vaalipäällikkö Otto Virtanen

050-5013093

otto.virtanen@elsinki.fi

Laulunjohtaja Laura Kainulainen

040-0495178

laura.a.kainulainen@helsinki.fi

Varalaulunjohtaja Risto Hiltunen

050-3023964

hiltunen.risto@gmail.com

Varalaulunjohtaja Katja Kastarinen

050-4115888

katja.kastarinen@helsinki.fi

Varalaulunjohtaja Veera Tuovinen

040-5791167

veera.tuovinen@helsinki.fi

Musiikkimestari Lauri Auvinen

044-5590029

lauri.auvinen@helsinki.fi

Musiikkimestari Juho Korhonen

050-5259952

juho.t.korhonen@elsinki.fi

Historioitsija Jens Nilsson

044-5215393

jens.nilsson@helsinki.fi

Valokuvaajat

Antti Kirkkala

Ville Pulkkinen

Iina Remonen

Lipunkantajat

Elina Kuosmanen

Markus Laiho

Varalipunkantajat

Janne Eskelinen

Hanna Parri

Apuemännät

Teija Hakkarainen 

Sanna Kettunen

Hanna Parri

Seila Pihanurmi

Mari Taskinen

Apuisänät

Janne Eskelinen 

Joona Kuuramaa

Markus Laiho

Esa Väisänen

SAVOLAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJAT KEVÄÄLLÄ 2009




