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TAHKOFEST 2022 TAPAHTUMA PERUTTU! 

Tahkolle suunniteltu yksi Itä-Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista on jouduttu perumaan pahenevan 

koronatilanteen vuoksi jo toisena vuonna peräkkäin. 

Tapahtuman suunnittelu alkoi toiveikkaasti jo keväällä 2021 ja usko siihen, että tapahtuma tullaan järjestämään oli 

vahva. Tahkon alueen toimijoiden kanssa saatiin luotua hyvä tapahtumakokonaisuus sekä neuvoteltua loistavat 

opiskelijaedut sekä -alennukset eri palveluihin. 

Vielä ennen joulua näytti vahvasti sille, että tapahtuma pystytään järjestämään. Nopeasti edennyt omikron-

koronavirusmuunnos alkoi pikkuhiljaa viedä uskoa tapahtuman järjestämiseen. Tartuntatautiviranomaisten 

päätökset vuoden vaihteessa rajautuivat tapahtuman kannalta ongelmallisesti paria viikkoa ennen tapahtumaa. 

Siksi tapahtuman peruuntumisilmoitusta on viivästytetty aina tähän päivään saakka. Nyt annetut uudet rajoitukset 

ja suositukset ulottuvat tapahtumapäivän yli ja näiden perusteella tapahtuma perutaan. 

Lisäksi paikallisten korkeakoulujen linjaukset etäopetuksesta ja opetuksen turvaamisesta sekä 

tartuntatautiviranomaisten suositukset kontaktien välttämisestä olisivat olleet ristiriidassa suuren valtakunnallisen 

opiskelijatapahtuman järjestämisen kanssa. 

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Iiris Kettunen: 

”Vaikka pandemiatilanne näytti syksyllä jo paremmalta tapahtumien suhteen, joita yhdistykset pääsivät lähes 

normaalisti järjestämään, emme osanneet odottaa tilanteen leviävän uudestaan käsiin. Ymmärrän itsekin 

opiskelijana etäilyn ja perumisten tulevan korvista ulos, mutta toivon että ymmärrystä päätökselle löytyy. 

Haluamme opiskelijakuntana järjestää turvallisia tapahtumia ja taata lähiopetuksen kampuksella. Jos lähdette 

porukalla viettämään viikonloppua Tahkofestille varatulle ajalle, teettehän sen turvallisesti; pysykää pienemmissä 

porukoissa ja tehkää esimerkiksi kotitestit ennen mökille lähtöä. Toivottavasti tilanne paranee ja päästään kaikki 

pian kampukselle lähiopetuksiin sekä viettämään normaalia opiskelijaelämää! 

Tapahtuman järjestelyistä vastaava Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan suunnittelija Jari Smolander: 

”Isommat opiskelijatapahtumat ovat olleet parin vuoden sisällä todella harvassa ja tällä tapahtumalla annettiin 

monelle opiskelijalle toivoa isosta yhteisestä opiskelijatapahtumasta. Osa opiskelijoista on varannut majoituksia 

lähes vuosi sitten ja odotus on ollut kova. Nyt joudun tuottamaan monelle opiskelijalle karvaan pettymyksen ja 

henkilökohtaisesti olen tästä syvästi pahoillani. Tätä päätöstä ei ole tehty kevyin perustein. Olemme aloittaneet jo 

Tahkofest 2023 tapahtuman järjestelyt ja ensi vuoden tapahtuma pidetään 27. – 29.1.2023. Toivottavasti tavataan 

silloin Tahkolla ja juhlitaan kolmen vuoden edestä” 

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgren: 

” Korona-aika vaatii meiltä organisaatioilta kuin myös jokaiselta yksittäiseltä henkilöltä vastuullista toimintaa.  

Kiitän opiskelijakunta Savottaa vastuullisesta toiminnasta peruessaan tapahtuman kaikki toimenpiteet. Ymmärrän 

täysin, että opiskelijat kaipaavat yhdessäoloa. Me kaikki toivomme paluuta lähiopetukseen ja siellä niin 

arvokkaisiin kohtaamisiin. Uskon ja lupaan jo nyt Savonian tuen vuoden 2023 Tahkofest-tapahtumaan!” 
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