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Mökkihöperöt ja uusi veri 
Phuxien valistamiseksi elämän 
taipaleelle
Suuria ajatuksia

”Verekset voimat ovat astuneet remmiin. Pois vanhat tieltä ja 
tilaa uusille, siinä yksi nykyajan pääperiaatteita. Vanhat väis-
tyvät, antavat tietä uusille uskaltajille, uusille urille.” Näillä sa-
noilla alkaa Lallin 1. numero vuonna 1928. Asiat eivät ole paljon 
muuttuneet 84 vuodessa. Ja miksi muutuisivatkaan. Niin pitää 
olla. Vanhat väistyvät ennen pitkää antaakseen tilaa nuorem-
mille. Kun vanhat antavat tilaa, nuoremmat nousevat omille 
jaloilleen. 

Jokaisen on otettava ensiaskeleensa niin elämässä kuin opin-
noissa. Tasapaino voi alkuun olla hukassa, mutta se löytyy 
muutamien yritysten jälkeen helposti. Välillä voi kaikesta kehi-
tyksestä huolimatta tuntua tarpeelliselta, jos joku antaisi tukea 
haparoiville askeleille. Tätä tukea löytyy osakunnasta jokaisel-
le.

Fuksi, opintosi ja osakuntaurasi on vasta alussa. Tee niistä 
itsellesi sopivia. Hae iloa, eloa ja onnea osakunnastasi omaan 
elämääsi. Osakunta on sinua varten. Sillä on tarjota sinun jokai-
selle askeleellesi jotain, jos niin haluat.  

Älä käperry kotiluolaasi vaan lähde Satakuntatalolle. Siellä 
on kaikki, mitä tarvitset. Sen, mitä Talolta et löydä, voit tuoda 
mukanasi. Uudet ideat rikastuttavat yhteisöä.

Teidän (karhun)kierroksenne on alkanut osakuntaan kirjau-
tumisesta - vaiherikas ja upea matka on edessä. Ottakaa kotipe-
säksi osakuntahuoneisto, niin ette koskaan jää yksin.
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Oli aika, jolloin elämässä voitiin 
löytää selvät toisiaan seuraavat 
vaiheet. Elämä eteni lapsuudes-
ta nuoruuteen ja sen aikana koulutuk-
seen. Opiskelu yliopistossa tai kor-
keakoulussa vei  ammattiin tai työhön, jossa saatettiin 
olla yli kolmekymmentä vuotta, - jopa samassa työpai-
kassa. Tämä oli totta vielä noin viisikymmentä vuotta 
sitten.  Elämänkaaresta voitiin puhua jatkumona, jossa 
oli selvää säännönmukaisuutta.

Tämä aika on takana päin. Nyt elämänkaaritutkijat-
kin puhuvat siitä, että koko elämä on jatkuvaa muutos-
vaiheissa elämistä. Ei ole vain jotain suuria, etukäteen 
tunnistettavia vaiheita, vaan oikeastaan koko ajan jou-
tuu sopeutumaan johonkin uuteen.  Opiskelun ja työn 
rajat ovat hämärtyneet. Niitä tehdään limittäin,  usein jo 
lukiosta alkaen. Oma ura ei ala vasta opintojen jälkeen, 
sitä rakennetaan koko opiskeluajan, ja usein urasuun-
nittelussa tapahtuu huomattavia muutoksia. Vasta opis-
kellessa huomaakin, että on kiinnostunut jostain muus-
ta kuin siitä, missä aloitti opiskelun. Elämänmuutokset  
ovat päällekkäin ja rinnakkain: on alanvaihdosta, pari-
suhteen etsimistä ja vaihtumista, taloudellisen tilanteen 
jatkuvaa selviytymiskamppailua, asumisen järjestämis-
tä ja maailman valloitusta vaihto-opiskelijana – kaikki 
tämä samanaikaisesti, usein  myös ennakoiden jotain 
uutta elämänvaihetta ja siihen sisältyvää muutosta. 
Usein samanaikaisia muutoksia on niin paljon, että niitä 
on vaikea edes tunnistaa.

Jotain elämän muutoksia tai 
siirtymävaiheita on kuitenkin 
selvästi tunnistettavissa. Fuksi-

na olo merkitsee uutta vaihetta. Se voi 
olla opiskelun aloittaminen uudessa 

oppilaitoksessa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulus-
sa, se voi olla ensimmäinen vuosi uudella tieteenalalla 
tai koulutusohjelmassa. Se on kuin kirjoittamaton lehti, 
joka odottaa kirjoittajaansa. Fuksina olo merkitsee uu-
den valloittamista ja intoa, toiveita ja odotuksia. Siihen 
liittyy myös jännitystä, epävarmuutta ja joskus pelkoa-
kin. 

Osakunta muodostaa yhteisön, jossa jokainen fuksi 
on tärkeä ja häntä odotetaan innolla joukkoomme. Osa-
kunta on myös paikka, jossa voi harjoitella lukuisten 
päällekkäin sattuvien tapahtumien yhteensovittamista. 
Siellä voi jakaa niin innostuksen kuin pettymyksen tun-
nelmat. Osallistuminen, mukana olo ja vastuun kanta-
minen yhteisistä asioista on keskeinen osa osakunnan 
toimintaa. Osallistuminen ei ala vasta sitten joskus, kun 
on valmistunut. Se alkaa jo opiskelun aikana. 

Tervetuloa jokainen fuksi joukkoomme. Hyvää uutta 
alkanutta vaihetta sinulle! Satakuntalaisessa osakun-
nassa löytyy paikka sinun ideoillesi, harrastuksillesi tai 
ihan vain mukana olollesi. Samalla haluan tavoittaa oi-
kein hyvää lukukautta kaikille osakunnan jäsenille. Yh-
dessä on mukava olla ja yhdessä saadaan paljon aikaan!

Hannele Niemi
Inspehtori 

Elämää muutosvaiheissa -
fuksina on hyvä jakaa kokemuksia 

Kuraattorin terveiset

D niin kuin Daamarit

Inspehtori Hannele Niemi
Kuva Markku Alho

Satakuntalainen Osakunta on eri jäsenilleen hyvin eri-
lainen. Se voi olla olohuone, jossa tavataan kavereita ja 
käydään viettämässä aikaa ilman sen parempaa syytä. 
Osakunta voi olla harrastuspaikka esimerkiksi kuoro-
laiselle tai kuntosalin käyttäjälle. Joku saattaa haluta ko-
kemusta järjestötoiminnasta ja oppia uutta osakunnan 
virkailijana, esimerkiksi tämän lehden toimittajana. Joil-
lekin onnellisille, jotka pääsevät asumaan Satakuntata-
lon asuntolaan, osakunta on myös oikea koti.

Kaiken tämän taustalla on Osakunta. Siis mikä? Osa-
na Helsingin yliopistoa Satakuntalainen Osakunta on jo 
vuodesta 1653 (silloin osana Turun akatemiaa) koonnut 
yhteen Satakunnasta opiskelemaan lähteneet yliopisto-
laiset. Osakunnalla on perinteitä, jotka juontavat vuosi-
satojen taakse ja sellaisia, jotka alkoivat viime syksynä.
Fuksille molemmat näyttävät suunnilleen samalta. Osa-
kunnan tarkoitus on toimia opiskelijoiden yhdistävänä 
voimana yli tiedekuntarajojen ja sukupolvien sekä ke-
hittää opiskelijoiden sosiaalisia oloja.

Tärkeintä osakunnan toiminnassa on tehdä asioita, 
viettää aikaa ja tehdä tuttavuutta muiden alojen opiske-
lijoiden kanssa. Jokaiselle tekee hyvää ymmärtää miten 
erilaisten linssien läpi samoja asioita tarkistellaan ja op-
pia samalla ajattelemaan itse asioita eri lähtökohdista.

Satakuntalaisen Osakunnan tapauksessa sosiaalis-
ten olojen edistäminen tarkoittaa käytännössä lähes 
400 neliötä jäsenten vapaassa käytössä olevia yhteisiä 
tiloja Satakuntatalossa Kampissa. Tiloissa on esimerkik-
si osakuntahuoneisto Viisi, jossa on keittiö, televisioita 
ja kirjasto. Monitoimitila C6, jonka terassilla voi käydä 
grillaamassa.

Lisäksi löytyy esimerkiksi sauna ja bändikämppä. 
Osakunta jakaa myös vuosittain stipendejä opinnois-
saan menestyville.

Vanhaa sanontaa lainatakseni tämä on mahdollista, 
koska seisomme jättiläisen hartioilla. Kaikki osakunnas-
sa talosta alkaen on syntynyt aiempien opiskelijoiden 
aatoksista. Kaikki mitä osakunnassa tehdään ja jätetään 
tekemättä tapahtuu sen jäsenten päätöksillä ja aktiivi-
suudella.

Toivottavasti tämä jättiläinen näkyy Satakuntaan asti 
silloin, kun joku teistä aikanaan kirjoittaa kuraattorin 
terveisiä fukseille.

Mikko Mäkipää
Kuraattori

 
 
 
 
ps. Olette varmasti jo tätä lukiessa huomanneet, että 
opiskelijoiden tilaisuuksissa viinan kanssa läträäminen 
on usein tärkeässä roolissa.

Osakuntatoiminnassa voi kuitenkin olla monipuoli-
sesti mukana, vaikka et käyttäisi pisaraakaan alkoholia. 
Joka tapauksessa mitä nopeammin opitte juomaan niin 
vähän alkoholia kuin itse haluatte, ettekä niin paljon 
kuin muut haluavat, sen parempi kaikille. Aina se ei 
välttämättä ole helppoa, että helan går vaan kaikille.

e niin kuin ehtoo

Kuraattori Mikko Tapani Mäkipää 
Kuva Marcus Söderlund

Q
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Tieto ja ymmärrys asioista. Ne ovat asioita, joita ennen 
opiskelujen alkamista ajattelin päällimmäisenä jäävän 
käteen opiskeluvuosista.

Hyvin pian Viisin sohvilla norkoillessa minulle kui-
tenkin valkeni, että  opiskelijaelämän suola on yhdessä-
olo ja kaikki se jännä, mitä samassa elämäntilanteessa 
olevat nuoret ihmiset voivat yhdessä tehdä. Iloisuus, 
spontaanius, jännät tapahtumat, lempi ja lämpö. On-
neksi olkoon sinulle, SatO-fuksi: osakunta tarjoaa mitä 
parhaimmat mahdollisuudet hyvään ja täysipainoiseen 
opiskelijaelämään!

Ryhdyin osakunnalla apuemännäksi fuksina. Opin 
apuemäntävuotenani tarjoilemaan, kattamaan pöydän 
oikein, tekemään hyviä salaatteja ja tuntemaan monia 
loistotyyppejä. Oli kivaa, kun pääsi tekemään jotain yh-
teisen hyvän eteen. 

Innostuin kaikenlaisista viroista ja luottamustehtä-
vistä niin, että nyt kuudentena opiskeluvuotenani löy-
dän itseni Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hal-
lituksesta tekemässä päätöksiä koko ylioppilaskunnan 
lähes 30 000 jäsenen asioista ja lobbaamassa poliitikoille 
opiskelijoiden tavoitteita. Tehtävät ovat hieman erilaisia 
kuin apuemännöidessä, mutta tunteet ovat samoja: on 
mukavaa tehdä toisten samanhenkisten ihmisten kans-
sa jotain, josta on hyötyä muillekin.

Lukukausimaksuton yliopisto on maailman paras 
paikka harhailla ja kasvaa omassa tahdissa vastuulli-
seksi, osaavaksi ja aktiiviseksi aikuiseksi. Tutkinnon 
suorittaminen pää punaisena minimiajassa ei varmasti-
kaan ole paras tapa nauttia tästä ainutlaatuisesta mah-
dollisuudesta. Mikäli haluat kuunnella antiikkiselta 
kuulostavan kuudennen vuoden osakuntalaisen neuvo-
ja, annan kolme vinkkiä opiskelijaelämään: aktivoidu, 
harhaile ja juhli.

Aktivoidu – lähde mielenosoitukseen, aloita luomu-
piiri, perusta osakunnalle uusi kerho, kerää kavereista 
koripallojoukkue tai balalaikayhtye - kaikki tuo luulta-
vasti kannattaa. Opit tärkeitä taitoja ja asioita, joita ei 
luentosaleissa kerrota. Niistä on huvia ja hyötyäkin, esi-
merkiksi työelämässä.

G niin kuin Gh

Laulu on meidän!
Hanna Hannus Kuva Markku Alho

Harhaile – ota rohkeasti aivan satunnaiselta kuulos-
tavia sivuaineyhdistelmiä ja käy kokeilemassa kiinnos-
tavien aineiden peruskursseja. Niin saa tehdä, vaikka 
niin ei opinto-oppaissa lukisikaan.

Ja tärkeimpänä – juhli perusteellisesti ja aamuun 
asti! Juhlat eivät ole koskaan niin hyviä kuin opiskelu-
aikoina. SatOlla pääset kokemaan kaikkea vuosijuhlien 
vanhojen tanssien pyörähdyksistä aina teemabileisiin ja 
sitseihin asti. Opiskelijajärjestöjen juhlaperinne on yhtä 
aikaa eläväistä ja muuttuvaa, mutta myös historiallista 
ja vanhaa. Sitä ei voi täysin selittää, vaan se täytyy ko-
kea itse.

Laulu – sanonnan mukaan ”mieluummin kuin hy-
vin” – on myös keskeinen osa osakuntaelämää ja  juhlia. 
Yleensä juhlien loppupuolella hoilataan tunteikasta Tei-
nilaulua – vanhaa ylioppilaslaulua, joka koskettaa ny-
kyopiskelijoitakin. Laulussa opintojensa sijaan opiske-
lijaelämään keskittynyt civis laulelee seuraavasti: ”mut 
laulu on meidän ja laulupuu / se kukkii kun laakerit la-
kastuu”. Opinnoista saadut tiedot (maisterintutkinnon 
symboli laakeriseppele) vanhentuvat, mutta ystävien 
kanssa nuorena koettu ilo ja riemu ei vanhene koskaan!

Kirjoittaja on taidehistorian opiskelija,  
joka on suorittanut pitkän sivuaineen opiskelijaelämästä

Ohoi, uusi opiskelija!

F niin kuin Fuksiaiset

Silja Suni Kuva Marcus Söderlund

Opiskelujen aloittaminen uudella paikkakunnalla on 
jännittävää aikaa. Lattea lause, mutta täyttä totta! Al-
kuun viikot kuluvat fuksitapahtumien merkeissä, on-
neksi opiskelut monella ovat lähinnä orientoivia, joten 
satunnainen pään pilkkimisliike aamuluennolla ei vielä 
pienen opiskelijan maailmaa tai tulevaisuutta kaada.

Uusia ihmisiä tulee ovista ja ikkunoista, niin osakun-
nalla kuin opintojenkin merkeissä. Ei kannata huoles-
tua, itse aloin vasta toisen vuosikurssin loppupuolella 
hallita selkeän enemmistön reilun sadan pään kurssis-
tani. Kaikkia ei opi tuntemaan eikä edes tietämään en-
simmäisen viikon saatikka vuoden aikana. Silti uusiin 
tyyppeihin tutustuminen kannattaa, vaikka alkuun pää 
onkin takuuvarmasti pyörällä. Verkostoituminen; tuo 
päivän sana! Verkkoon pyydystettyjä osakuntatuttavia 
voi hyödyntää esimerkiksi kiperien kotitehtävien, puut-
tuvien kodinkoneiden taikka satunnaisesti iskevän seu-
rantarpeen osalta.

Ensimmäinen opiskeluvuosi uudessa kaupungis-
sa kuluu myös eksymisen, unohtamisen ja mokailun 
merkeissä. Sille ei mahda mitään. Vaikka kuinka menisi 
älypuhelimen aikataulu- ja gps-hallinnoinnin alaisena. 
Omalla kohdallani etenkin jumppatunneille pääsemi-
nen tuotti alkuun ylitsepääsemättömiä hankaluuksia. 
Kun viimein löysin Meilahden liikuntakeskuksen, sel-
visi, että minun pitäisikin olla Porthaniassa. Ja kun olin 
oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ilmeni että jumppa-
kamoista puolet oli unohtunut kotiin. Kerran huhkin 
legginseissä, joiden haaroissa oli ihmispään kokoluok-
kaa olevat reiät. Ainakin tuuletus pelasi. Niin, kerran jos 
toisenkin olen kaverin tupareista myöhästynyt jäätyäni 
viisi pysäkkiä liian aikaisin tai myöhään pois bussista.

Ensimmäinen vuosi on siis haaste, mutta se kannat-
taa ottaa vastaan. Uudet ihmiset, paikat, fiilikset, koke-
mukset; koko potti. Kannattaa myös muistaa toisinaan 
syödä ja nukkua. Sitten jaksaa taas viilettää. Ei pelkkiä 
nuudeleita. Rikasta fuksivuotta sinulle, uusi fuksi ja ter-
vetuloa SatOlle!

Toivoo  Silja Suni
Opastussihteeri 2012 toimikuntineen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S Uusia ja vanhoja naamoja tapaat osakunnan lukui-
sissa fuksitapahtumissa Satakuntatalolla (HUOM! sin-
ne löytää helposti) syksyn mittaan. Näistä lisää ilmoi-
tustauluilla ja sähköpostissa. Tervetuloa!
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Opiskelijan talouselämää
Anni Ritala ja Kaisa Ritala

Kuvat Ritala & Ritala incorporated

Miten opiskelijapolo voi välttää Kreikan kohtalon? Vaatiiko 
elämä köyhyysrajan alapuolella tiukkaakin tiukempaa talous-

kuria? Tarkan euron taitajat, Anni ja Kaisa Ritala tuntevat 
keinot, joiden avulla välttää henkilökohtainen konkurssi ja 

silti nauttia opiskelijaelämästä.

Mistä sitä rahaa tulee?

Varmaa on, ettei opiskelusta ainakaan liikaa makseta. 
Kelan täti kuittaa tilille kerran kuussa opintorahan 298 
euroa sekä asumislisän, joka on 80% asumiskuluista, 
kunhan ne eivät ylitä 252 euroa. Tilille jäävän parin sa-
dan kanssa pitäisi kitkutella koko kuukausi. Entä työs-
säkäynti opintojen ohella? Kannattaako? Vai ottaisiko 
opintolainaa?

Työssäkäynti lukukausien aikana ei Ritaloiden mu-
kaan kannata. - Opiskelu kärsii, toteaa Kaisa. - Ja en-
nen kaikkea vapaa-aika, lisää Anni ja jatkaa: - Rennon 
opiskelijaelämän vietto häiriintyy ja tulee stressiä. - Jos 
kävisin töissä opintojen lisäksi, en voisi jumpata, Kaisa 
muistaa vielä mainita. 

Anni kertoo kuitenkin tekevänsä pari kertaa kuussa 
keikkaa pitopalveluyritykselle, eihän se ylimääräinen 
raha pahitteeksikaan ole. Työt, joissa tuntimäärää pys-
tyy itse kontrolloimaan omaan tilanteeseen sopivaksi, 
ovat suositeltavimpia. Jos sitoudut useaksi päiväksi 
viikossa kassalle, tenttikirjat jäävät helposti lukematta. 

Opintolainan Ritalat myöntävät hyväksi varavaih-
toehdoksi, jos tarvetta rahalle säästäväisestä elämästä 
huolimatta edelleen on. Se on halpaa lainaa, mutta mui-
den velkojen tapaan miinuspuoleksi koituu velvoite 
maksaa se takaisin opintojen päätyttyä.

Anni muistuttaa, että vanhempienkin apu kannattaa 
ottaa ilomielin vastaan, mikäli sellaista on tarjolla. Var-
sinkaan ensimmäisenä opiskeluvuotena tässä ei ole mi-
tään noloa; kirja- ja muita hankintoja voi olla runsaasti, 
lisäksi opiskelijarientoihin kuluu syksyllä sen verran 
aikaa, ettei työssäkäynnissä kaiken muun ohella ole 
juurikaan järkeä. 

No, mihin kaikkeen sitä rahaa sitten menee? 

Opiskelijakin kaipaa leipää ja sirkushuveja. Ritalat va-
roittavat, että syksyt tulevat aina kalliiksi. Yliopiston 
oppilaskunnan ja opiskelijajärjestöjen jäsenmaksut täy-
tyy hoitaa, lisäksi kaikenlaisiin kissanristiäisiin voi saa-
da kulumaan roposen jos toisenkin. Fuksin osaksi voi 
koitua ostosretki kodintarvikemyymälään, jos kaikkia 
tarvittavia kippoja ja kuppeja ei saanutkaan ylioppilas-
lahjaksi. Kalusteiden puolesta Satakuntatalolla asuvan 
ei onneksi tarvitse huolehtia. 

Opiskelun piti olla ilmaista, muttei se olekaan!

Lukukausimaksuttomassa Suomessakin opiskelija 
kohtaa yllättäviä opiskeluun liittyviä rahareikiä. Pahin 
näistä on tunnetusti kurssikirjat. Kaisa on tarkka ja käy 
jo ennen ensimmäistä luentoa lainaamassa kurssikirjat 
kirjastosta. Meille muille, jotka emme osaa suunnata 
ajatteluamme näin pitkälle, neuvoo Anni hyödyntä-
mään kotipaikkakunnan ja kaupungin kirjastoja. Oman 
kampuksen ulkopuolisista opiskelijakirjastoista kurs-
sikirja voi löytyä helpostikin; sen voi hakea itse taikka 
noudattaa euron hintaan.

Kirjastoihin kyllästyneen kannattaa kysellä vanhem-
milta opiskelukavereilta kirjojen perään. Usein hieman 
vanhemmallakin painoksella pärjää vallan mainiosti. 
Kaverien kesken kirjoja voi myös kierrättää. Nykyään 
lukumateriaalia löytyy onneksi netistäkin.

Eikä kirjoissa vielä kaikki; Anni on joutunut maksa-
maan kotitalousopinnoissaan monet materiaalimaksut 
(tosin saanut myös mahansa täyteen), Kaisa taas osta-
maan kumisaappaat metsäekologian kenttäkurssille 
(tosin samalla saanut sielunsa ravituksi).

Mistä ruokaa?

Lounasaikaan kannattaa suosia opiskelijaravintoloita, 
eikä sitten mitään hiirenannoksia, Ritalat muistuttavat. 
Koko rahan edestä! Anni neuvoo vertailemaan eri paik-
kojen tarjontaa eikä suinkaan jämähtämään siihen en-
simmäiseen kohdalle osuneeseen ravintolaan. Toisissa 
paikoissa ruoan ja juomien määrää säädellään. Makuun 
ja laatuun kannattaa Annin mukaan myös kiinnittää 
huomiota; huonoon ei käy tyytyminen. Suurinälkäisen 
kannattaa kokeilla pohjalaisosakuntien pyörittämää 
Bottaa. Kasvisruokailijalle ja vegaanille mieluisa paik-
ka on Kuvataideakatemian Kasvisbaari. Unicaféssa 
taas kannattaa ehdottomasti maksaa Lyyralla, tällöin 
murkinan saa peräti 10 senttiä halvemmalla. -50 senttiä 
säästöä viikossa, havainnollistaa Kaisa. - Kuussa kaksi 
euroa! jatkaa Anni.

Okiruokaa ei tietenkään kannata unohtaa: kerran vii-
kossa osakuntailtojen yhteydessä tarjoillaan apuemän-
tien laittamaa herkullista iltapalaa, vaivaiseen euron 
hintaan. 

Joskus voi käydä niinkin surkeasti, että ravintonsa 
joutuu hankkimaan ja valmistamaan itse. Suomi on kal-
liin ruuan maa - vai onko? 

-Hyödynnä laputetut elintarvikkeet, tytöt neuvovat. 
- Illat, erityisesti sunnuntaisin, ovat ehdottomia lappu-
ruoan metsästämiseen. Pakastimeen kannattaa tunkea 
ne herkut, joita ei aio heti syödä. Esimerkiksi leipää voi 
ostaa tarjouksesta useamman pussin ja pakastaa vaik-
ka päiväannoksina!  - Mikäli budjetti sallii, suosittelen 
oman pakastimen hankkimista, ei sitten tarvitse tyytyä 
pakastinlokeron luomiin tilarajoitteisiin, innostuu Anni.

Ostoskoriin kannattaa keräillä kauden vihanneksia 
periaatteella halvimmat = parhaimman makuiset. To-
maatit maksavat talvisin maltaita ja maistuvat lähinnä 
vedeltä. Sen sijaan esimerkiksi porkkana on talvellakin 
halpahintaista. 

-Myös tarjouksia kannattaa pitää silmällä; päivän 
Metro-lehden ja Helsingin Sanomat selaamalla saa hy-
vän kuvan päivän tärpeistä. Netistäkin löytyy. 

Kaisa neuvoo hankkimaan täyskäden kanta-asiakaskortteja ja 
hyödyntämään niiden tuomat edut

h niin kuin herrikset i niin kuin inspehtori tai itsarit
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Ritalat neuvovat myös vertailemaan eroja eri kaup-
pojen välillä omien suosikkituotteidensa suhteen; erot 
voivat olla yllättävänkin suuria! (Jopa kymmeniä sentte-
jä!) Anni esimerkiksi ostaa kananmunansa yksinomaan 
Stockmannilta ja Kaisa rahkansa Prismasta. 

Voisiko ruokaa saada ihan ilmaiseksikin? Dyyk-
kaaminen on EU-rajoitusten aikana tehty perin han-
kalaksi, mutta tytöt neuvovat hyödyntämään tuottei-
den maistiais tarjoiluja. Kampin K-Supermarketissa on 
maistiaisia tarjolla ke-pe klo 14-17, Anni suosittelee 
myös Ruoholahden K-Citymarketia maanantaista lau-
antaihin, sieltä saa lisäksi arkisin klo 15 saakka ilmaista 
kahvia. 

Myös Kampin Narinkkatorilla ja muualla Helsingin 
vilkkaimmilla paikoilla (Rautatientori, Kolmen sepän 
aukio) kannattaa pitää silmänsä auki, jaossa voi nimit-
täin olla ilmaisjakelutuotteita. Näiden suhteen ei kan-
nata kainostella; ota kaikki, minkä irti saat. Jos et käytä 
itse, voit kokea suurta antamisen iloa, kuten Kaisa, joka 
on vienyt koululle mennessään jogurtteja nälkäisille 

metsäylioppilaille.
Paras aika ilmaistuotteiden suhteen on työmatkaajil-

le tyypillinen klo 7.30-10, lisäksi tuotteita on jaossa il-
tapäivisin. Kaikenlaiset teltat, tietyn värisiin takkeihin 
pukeutuneet ihmiset, väkijoukot ja varsinkin jonot kiin-
nittävät ilmaistavaran keräilijän huomion. Tapahtumis-
sa kannattaa aina käydä pyörähtämässä. Tavaraa voi 
jopa hamstrata päivän mittaan mennen tullen!

Esimerkiksi lempijäätelönsä kaveeraaminen/tykkää-
minen/fanittaminen Facebookissa kannattaa; tällöin saa 
tietoa, milloin jätskiä on ilmaiseksi jaossa. 

Vielä viimeinen, painava sana opiskelijaruoasta: ton-
nikala ja nuudelit ovat kauan kantaneet virallisen köy-
häinmätön titteliä, mutta tämä kruunu joutaa roskiin. 
Tonnikalapurkin hinta on kivunnut vuosien saatossa 
ylöspäin sitä mukaa kun riistokalastetut kalakannat 
ovat huvenneet. Nuudelit pitävät hetken hengissä, mut-
tei niidenkään avulla pitkälle pötki. Tumma täysjyvä-
pasta on paitsi halvempaa, myös terveellisempää. 

Liikkuminen-liikuttavan kallistako?

Halvinta on tietysti käydä paljain jaloin lenkkeilemässä. 
Mikäli kaipaa vaihtelua, suosittelevat Ritalatkin Uni-
sportin, opiskelijoille suunnatun liikuntakeskuksen, 
asiakkaaksi ryhtymistä. Tarjolla on kertatunteja, kym-
menen kerran kortteja sekä eri pituisia kausimaksuja.  
- Mikäli päädyt ostamaan kausikortin, käytä koko ra-
han edestä! Kaisa muistuttaa. - Liian innokasta varai-
lua on kuitenkin syytä varoa, tunnin unohtaessaan voi 
joutua maksamaan muutaman euron suuruisen sakko-
summan, Anni mainitsee. 

Anni selvittää menovinkit ja parhaat tarjoukset päivän lehdestä

Pitäähän minun jotain panna päällekin

Opiskelijalle lyömätön paikka vaatteiden metsästämi-
seen lienevät kirpputorit. Ritalat kehottavat kesäisin 
valitsemaan Hietaniemen (sijainti naurettavan lähellä 
Taloa). Muuna aikana kannattaa suosia Vallilassa sijait-
sevaa kirpputoria Valtteria. Kirppareille voi myös itse 
mennä myymään vanhoja riepujaan, mikäli vaatekaap-
pi uhkaa käydä pieneksi.

Myös alennus- ja ystävämyynnit  sekä kaiken maail-
man hullutpäivät ja 3+1:t kannattaa katsastaa, mikäli ei 
ahdistu tungoksessa. Opiskelijalla tosin on puolellaan 
silloin tällöin lukujärjestykseen osuvat vapaat aamu-
päivät; tällöin on oiva aika suunnata muutoin tupaten 
täynnä oleviin liikkeisiin.

Kampaajalle voi päästä halvalla netin ryhmälahja-
korttien kautta. Myös ravintolaruoan ystävä hyötyy 
näistä.

Vaatekaappiaan voi myös uudistaa aivan ilmaiseksi-
kin vaihtamalla vaatteita samankokoisten kavereiden ja 
sukulaisten kanssa. 

Kaisa muistuttaa, ettei hajuvesiäkään ole pakko ostaa 
itse: kouluun voi kävellä tavaratalon läpi ja käydä suih-
kaisemassa jotakin sulotuoksua ylleen, vaikka erilaista 
joka kerta!

Vapaa-aika -pelkkää rahanmenoako?

Helsinki on täynnä ilmaistapahtumia; joka päivä jossain 
tapahtuu jotakin. Paras tapa näistä perillepääsemiseen 
on paikallislehti Helsingin Sanomat; sieltä löytyy mai-
ninnat niin kaupunginosafestivaaleista, puistojumpista 
kuin kirpputoreistakin. Anni on jopa tilannut Hesarin 
opiskelijoille suotuisaan puoleen hintaan ollakseen pe-
rillä Helsingin, ja miksei koko maailman menosta. Leh-
den tilaaminen ei suinkaan ole välttämätöntä: Viisiin 
tulee Hesari monien Satakunnan paikallissanomien ja 
aikakauslehtien ohella. Viisin ilmatilaa kannattaa muu-
tenkin hyödyntää vapaa-aikanaan; siellä voi pelata, kat-
soa telkkaria, jutella muiden kanssa taikka vain maata 
sohvalla. 

Mutta baarissakäynti se vasta kalliiksi tuleekin! 
Joskus sinnekin tekee kuitenkin mieli mennä. Kaisan 
mukaan paras vaihtoehto on jäädä kotiin (yöelämä häi-
ritsee liikuntakortin optimaalista hyödyntämistä, ja ter-
veyshän siinä menee vieden samalla rahatkin), toisek-
si paras opiskelijabileiden suosiminen. Etkoillakäynti 
kannattaa - koko illan istuminen juottolassa syö lom-
pakkoa reiluin kulauksin. Kesällä takki kannattaa jättää 
kotiin, näin narikkaan ei pala rahaa. 

Kirjastosta lainaaminen kannattaa niin koulu- kuin 
hömppäkirjojenkin suhteen, tytöt kuitenkin muistut-
tavat tässäkin yhteydessä sakon uhasta, mikäli kirjat 
unohtaa palauttaa. Onneksi SatO:n oma kirjasto on kär-
sivällisempi eikä peri maksua myöhästyneistä lainoista. 

j niin kuin junavaunu tai jarmo k niin kuin konGi tai kioski

Poltteleeko taskunpohjalla vai palaako näpeissä?
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mitä ei

4) Katsele ylöspäin

Helsinki on täynnä toinen toisiaan kauniinpia vanhoja 
katuja ja kiinnostavaa, kansainvälisestikin arvostettua 
arkkitehtuuria. Finlandia-talon, Kansallismuseon ja 
muiden arkkitehtuurihistoriamme mammuttien lisäksi 
kaupungissa on lukemattomia kiinnostavia asuinra-
kennuksia. Varsinkin 1800 -luvun lopun ja 1900 -luvun 
alun vuosikymmeninä rakennetuissa taloissa on paljon 
yksityiskohtia, jotka on usein sijoitettu rakennuksen 
yläosaan. Siispä: katse ylöspäin ja Ullanlinnaa sekä Pu-
navuorta kiertämään! 

Vinkki: Etsi sammakko Fabianinkadun ja Pohjoisen 
Makasiinikadun risteyksestä ja lepakko Annankadun ja 
Lönnrotinkadun kulmasta!

Kuvat ja teksti Hanna Hannus

1) Altistu kulttuurille!

Ennen kuin muutin Helsinkiin, minulla oli tapana tuijo-
tella haaveilevasti Helsingin Sanomien ”Minne mennä” 
-sivuja. Niin paljon tapahtumia, niin paljon elokuvia! 
Viiden elokuvasalin Porissa kasvaneena jo pelkkä Ten-
nispalatsin ja elokuva-arkisto Orionin naapuriin muut-
taminen oli valtaisa elämys. Puhumattakaan siitä, että 
Helsingissä on jatkuvasti teatterien ensi-iltoja, konsert-
teja, festivaaleja ja taidenäyttelyiden avajaisia.

Helsingissä asuessani olen käynyt ensimmäistä 
kertaa baletissa, nähnyt 1920-luvun mykkäelokuvia 
elokuva-arkistossa, osallistunut yhteisötaideteokseen 
ja harhaillut elokuisessa Taiteiden yössä. Jotain edellä 
mainituista kannattaa ehdottomasti kokeilla. Suuri osa 
kulttuurilaitoksista tarjoaa opiskelija-alennuksia.

Tennispalatsi, Salomonkatu 15
Elokuva-arkisto Orion, Eerikinkatu 15
www.hyy.fi/kulttuuriedut

2) Pyöräile merenrantoja pitkin

Yksi parhaita Helsinki-kokemuksiani on eteläisiä me-
renrantoja pitkin pyöräily: Hietalahden kautta Kai-
vopuiston ympäri ja sieltä edelleen Kauppatorille. 
Matkalla tulee vastaan niin meren tuoksu kuin myös 
lukemattomia mukavia kahviloita ja kauniita raken-
nuksia.

Helsinki on hyvä pyöräilykaupunki. Pyöräteitä ja 
-kaistoja on kaupungissa runsaasti, vaikka välillä täy-
tyykin uskaltautua myös autoteille. Siihenkin kuitenkin 
tottuu. Pyöräilyyn parhaat reitit löytyvät pyöräilyn ja 
kävelyn reittioppaasta.

Pyöräilyn ja kävelynreittiopas, http://pk.hsl.fi

3) Ota ratikka toistaiseksi tuntemattomalle 
päätepysäkille

Vallila, Käpylä, Meilahti, Pihlajamäki, Munkkivuori. 
Kaikki edellämainitut ovat jokaiselle Helsinkiin muut-
tavalle vain nimiä kartalla. Jokaisen oma asia on, muut-
taako kartan nimet muistoiksi, ääniksi, hajuiksi ja seik-
kailuiksi.

Kunhan olet hankkinut HSL:n matkakortin, voit 
matkustaa huokeasti pääkaupunkiseutua ristiin rastiin. 
Seikkailuiden suunnittelemisessa sinua auttaa reitti-
opas -sivusto, joka kertoo sinulle kätevimmän yhteyden 
minkä tahansa osoitteiden välillä.

Varsinkin busseilla matkustaminen saattaa aluksi 
olla aika pelottavaa. Parin kommelluksen jälkeen aloin 
itse tarkastaa aina etukäteen reittioppaasta pysäkin ni-
men lisäksi muutaman edellisen pysäkin nimen sekä 
arvion matkan kestosta.

Uusiin kaupunginosiin kannattaa lähteä tutustu-
maan ja harhailemaan vaikka vapaapäivänä. Mikset 
vaikka hyppäisi ratikkaan ja ajaisi sen päätepysäkille 
tarkkailemaan jotakin toistaiseksi tuntematonta kau-
punginosaa?

Reittiopas, www.reittiopas.fi

5) Tee kesäretki Pihlajasaareen

Helsinki kuvataan matkailuesitteissä usein mereltä näh-
tynä - eikä ihme. Kun ottaa jonkun edullisista lautoista 
Helsingin edustan saarille, ei oikein pysty sanomaan 
kumpi on kauniinpaa - auringossa välkehtivä meri vai 
kaupungin siluetti.

Tuota maisemaa katsellaan, piknik-kori pakattuna ja 
Pihlajasaari tai Suomenlinna määrän-
päänä, pääsee paatuneinkin Helsingin 
vihaaja luultavasti tunnelmaan, jota 
kirjailija L.Onerva kuvaili 1910 -luvulla 
seuraavalla tavalla: ”Kyllä se on hullu 
joka Helsingistä pyrkii muualle. Täällä 
on maat ja meret ja merenkalliot ja yk-
sinäisyys ja elämä ja mitä vaan.”

Suomenlinnan lautta, lähdöt Kauppa-
torilta
Pihlajasaaren lautta, lähdöt Merisata-
masta

missata
kannata5 Helsingissäasiaa,

l niin kuin lastenlehto m niin kuin maila, monttu tai miekkari
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Miksi mennä merta edemmäs kalaan?
Elina Häivälä Kuva Hanna Hannus

KAUPAT

/1\ Alepa – Satakuntatalon lähi(n)kauppa. Jos et 
viimeistään kassalla törmää keneenkään satolai-
seen, niin tarkista, oletko varmasti oikeassa Ale-
passa. Opiskelijaelämää tukevat aukioloajat: ma-la 
7-23, su 10-23. 

/2\ K-Supermaket Kamppi – Luomuavokadot, 
wasabipähkinät, amerikkalaiset popparit ja muut 
eksoottisemmat otukset löytyvät myös läheltä. Va-
linnanvaraa (ja ihmisiä) riittää. Lisäksi valikoimaan 
pääsee käsiksi vuoden jokaisena päivänä (ma-la 
7-22, su 10-22), loistava paikka paniikkiostoksille. 

/3\ Ruohonjuuri – Ekokaupasta löytyy luomua, 
reiluakauppaa, vegeä ja ympäristöystävällisyyt-
tä muissakin kategorioissa kuin ruoassa. Suosittu 
etenkin maistelupiirien alla. 

/4\ Zaafran & Co – Kosher Delin läheisyys selittyy 
Satakuntatalon naapurissa olevalla juutalaisseura-
kunnalla. Lisää eksotiikkaa.

RAVINTOLAT JA KAHVILAT

(5) Unicafé Ylioppilasaukio (Kaivopihan Unicafé) – 
Satakuntataloa lähinnä olevasta Unicafésta saa niin 
kasvista kuin pihviäkin huippuhalpaan opiskelija-
hintaan. 

(6) Hämäläis-Osakunnan osakuntabaari (eli Hämis) 
– Naapuriosakunnan ylläpitämä opiskelijaruokala. 
Isot annokset, halvat hinnat ja tutuksi tuleva hen-
kilökunta. Sisään pääsee aivan Tavastian oven vie-
restä. 

(7) Mt. Everest – C-rapun mystistä tuoksua seuraa-
malla löydät Satakuntatalon alakerran nepalilai-
seen. Á la carte –listalta löytyy 75 pääruokavaih-
toehtoa, joten krantummallekin pitäisi kelvata. 

(8) Birds –Tarjolla fajitaksia ja quesadilloja. Ruoka 
aavistuksen hintavaa, mutta juomapuoli erittäin 
kohtuuhintaista. 

(9) Café Cavalier – Kahvia, livekeikkoja, langaton 
netti. 

(10) Zio Pepe – Pizzaa ja pastaa, aidosti italialaisit-
tain. Yllättävänä herkkuna päärynää pizzan täyttee-
nä. Kelpaa viedä vanhemmat tai muut seuralaiset 
syömään. 

(11) Guangzhou Yuan – Mahdoton nimi, maistuvaa 
kiinalaista ruokaa ja mojova take away -alennus, 
-30%!  

(12) Shanghai Kitchen – Ei parhaan makuista sus-
hia, mutta lähellä ja kohtuu halpaa. Muista myös 
Kampin keskuksen sushi-paikat sekä Tokyo55 Töö-
lössä. 

(13) Kampin pippuri – Kenties suosituin mättöruo-
an hakupaikka. Kebabia, pizzaa, pastaa ja muuta-
mia muita vaihtoehtoja. 
 
(14) India Tandoor – Intialaisittain lähistöllä. 

(15) Subway – Miljoona kysymystä, yksi patonki. 
Vai puolikas? Paahdettuna? 

(16) Hesburger – Pala Turkua keskellä Helsinkiä. 

(17) McDonald’s – Varteenotettava yöruokavaih-
toehto aukioloaikojensa puolesta, hamppareita saa 
jonottaa aamuseitsemästä aamuviiteen. 

BAARIT JA ALKO

|18| Shaker – Sokerihiirien ja drinkkifriikkien suo-
sikki, jossa baarimikot jonglööraavat sinulle halusi 
mukaan vaikkapa Paris Hiltonin tai Paranoidin. 

|19| Bruuveri – Panimoravintola tarjoaa oman pa-
nimon oluita, drinkkejä, ruokaa ja lautapelejä. Ko-
koustaminenkin onnistuu. 

Kamppi - kuten sen tunnemme

|20| Vanha Kettu – Uudistunut sisältö, samat asi-
akkaat? Kantabaari. 

|21| Elmo Sports & Grill – Baari, urheilua ja ruo-
kaa. Jos Viisin kisakatsomo ei kelpaa, voi koittaa 
urheilujuhlan tuntua tuntemattomien kanssa. 

|22| Alko – Lähinnä Satakuntataloa sijaitseva 
myyntipiste on koko valtakunnan ”lippulaiva-
Alko”, mikä näkyy muun muassa asiantuntevana 
viinineuvontana ja modernina sisustuksena, klassi-
koita unohtamatta.

MUUTA KIVAA

A Kampin kauppakeskus – Kaikkea mitä et tarvitse 
ja vähän tarpeellistakin. Täältä pääset karkaamaan 
maakuntaan bussilla.

B UFF – Second hand-vaatteita niin teemabileisiin 
kuin ekovimmaankin. Älä myöskään unohda hie-
man kauempana olevaa Kierrätyskeskusta, joka on 
hintatasoltaan edullisempi. 

C Tennispalatsi – Tennarista löytyy suuria leffasale-
ja, mässyä ja taidemuseo. 

D Orion – Elokuva-arkisto, jonka ohjelmistossa on 
elokuvia laidasta laitaan. Lisää visuaalista silmän-
ruokaa tuo sisustus. 

E Stockmann – Tavaratalo, josta löydät kaiken. Ruo-
kaa, tavaraa, kosmetiikkaa, vaatteita. Kohtelias pal-
velu kattaa myös opiskelijat.

F Rautatieasema – Kivimiehet ja junat. Varo liikaa 
auringonpaistetta, pakkasta, sadetta, lehtiä raiteilla 
tai vaihdevikoja.

G Lastenlehto – Uutuuttaan hohkaava puisto mo-
neen tarkoitukseen.Kattava lista alueen ravintoloista, arvostelu-

ja ja aukioloaikoja löytyy osoitteesta eat.fi.  
Koita, uppoudu ja ihastu!

n niin kuin neukkari o niin kuin osakunta
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Opintojakso  53985 
Nimi     Johdatus Viisiin
Laajuus   2i op 
Tyyppi    Kirjallisuus-   

      kuulustelu 
Aika     1.9.-30.11.2012

Markku Alho Kuvat Salla Seppälä ja Markku Alho

Pikakurssin oppimistarkoituksena on sisäistää 
osakuntahuoneisto Viisin käyttötarkoitus ja -tavat. 
Kurssi on vaatimuksena seuraaville (suositelluille) 
aineopintokursseille:

- Viisin jatkokurssi 1a: apuisännyys - sovellettua järjes-
tys- ja puhtausoppia ja logistiikkaa

- Viisin jatkokurssi 1b: apuemännyys - kokeellinen 
ruoan laitto, sovellettua logistiikkaa

- Viisin jatkokurssi 2: Uhat ja mahdollisuudet - Rökstylä, 
balsamicoviinietikkaseokset

- Viisin jatkokurssi 3: Ydintuulimyllyt ja ekonomi-
talouskriisit - maailmanparannusyritykset, instigaatio 
ja välttäminen. Huom! Suullinen kuulustelu.

- Viisin jatkokurssi 4: eskalaatio ja vahinkojenhallinta - 
löysin itseni välikatosta, mitä teen?

- Muut tilat: C6 - Henkilökohtainen käyttö, grillaus, au-
ringonpalvonta ja varaviisi

Johdatus Viisiin - 
itseopiskelumateriaali

1. Johdanto

Satakuntalaisen Osakunnan osakuntahuoneis-
to Viisi saavutti pääpiirteissään nykyisen tilansa 
2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä Unel-
maViisi-projektin valmistuessa huone huoneelta, 
vuosi vuodelta. Satakuntatalon viidennestä ker-
roksesta leijonanosan vievä osakuntahuoneisto on 
osakuntalaisten oma olohuone, kirjasto, juhlames-
ta, kokoontumispaikka ja paljon muuta, ja Viisiin 
osakuntalaiset ovat aina* 
tervetulleita.

*pl. ulosvuokrauspäivät, 
joilla osaltaaan rahoitetaan 
Osakunnan toimintaa.

SatOodi

Osakuntatoiminnasta saa muuten oikeastikin 
opintopisteitä!

2. Viisin rakenne aakkosjärjestyksessä
 
2.1. Kiltahuone

Osakuntahuoneiston keskellä sijaitseva sali, joka 
muuntautuu niin tanssilattiaksi, kokoustilaksi sekä 
elokuvateatteriksi. Osakuntaillat järjestetään usein 
tilavassa kiltahuoneessa. Kiltahuone yhdistää Po-
rin ja Rauman huoneet sekä kirjaston toisiinsa, ja 
kantaa Osakunnan senhetkisen kuntavieraan vaa-
kunaa kunniapaikallaan.

Kiltahuoneen varusteluun kuuluu äänentoisto 
(käytettävissä sekä Porin että Rauman huoneis-
ta sekä Kiltahuoneen keskustolpasta), videotykki 
(myös keskustolpasta) ja diskopallo värivaloineen. 
Äänentoiston ja videotykin käytöstä voi konsultoi-
da isännistöä. 

2.2. Kirjasto

Kirjasto ulottuu Kiltahuoneesta kohti Satakunta-
talon B-rappua, ja kirjaston ja B-rapun väliin jää 
Rökstylänä tunnettu tekninen tila (käsitellään jat-
kokurssilla 2). Kirjasto, kuten kirjaston kuuluukin, 
on muuta Viisiä rauhallisempi sopukka, jossa voi 
mahdollisesti jopa opiskella rauhassa. Kirjaston 
avointa käsikirjastoa ja lehtihyllyn sisältöä voi lu-
eskella ja hyväksikäyttää osakuntahuoneistossa. 
Kirjaston 1500 niteen kokoelma on lainattavissa 
keskiviikkoisin ennen osakuntailtaa.

Kirjastossa on myös vapaassa käytössä kaksi tie-
tokonetta ja tulostusmahdollisuus (5snt/sivu, ruoki 
pupua tulostaessasi). Täältä löytyy myös pari nau-
lakkoa, joihin ripustella takkeja ja muita vaatteita.

HT: Kuka oli Maila Talvio, pitäisikö kiinnostaa ja miksi?
Harjoitustehtävä (HT): Kiltahuoneen seinällä roikkuva 
kunnan vaakuna on
a) Pomarkku b) Eurajoki  c) Köyliö   
d) Vampula  e) muu:_________

p niin kuin pori tai pääty Q niin kuin kuraattori
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2.3. Pori

Viisiin A-rapusta saapuessa Porin huone löytyy oi-
kealta kädeltä (kiltahuone jää vasemmalle). Porista 
löytyy mm. takka, TV, Wii ja kosketusnäytöllinen 
tietokone, jolta pystyy soittamaan musiikkia Poriin 
ja Kiltahuoneeseen. Huonetta reunustavat sohvat ja 
jatkettavat pöydät tarjoavat mukavan oleskelu- ja 
ruokailutilan, jossa voi jopa järjestää pienet sitsit.

Porin huoneen yhteydessä on osakuntalaisten 
käytössä* oleva keittiö, josta saa aina kahvia (jos 
kahvia ei ole pannussa, niin keitä sitä kahvia!). 
Emännistö loihtii täällä osakuntailtojen särpimet, 
ja keittiön jääkaapit ovat pääasiallisesti tarkoitettu 
apuemäntien käyttöön. Jääkaapeissa voi väliaika-
sesti säilyttää omia ruokatarpeita (merkkaa nimi 
- muuten elintarvike tulkitaan vapaaksi riistaksi). 
Älä kuitenkaan unohda mitään jääkaappeihin pi-
laantumaan/homehtumaan (YÖK!).

2.3.a Teknisiä yksityiskohtia

Viisin mediajärjestelmät vaativat hiukan tietotek-
nistä tietotaitoa tiettyihin toimintoihin. Seuraavaksi 
lievää tekniikkajargonia - jos et ymmärrä, kysy mie-
heltä teknisesti osaavalta. Äänentoisto tapahtuu 
yleensä vahvistimen ja erillisten kaiuttimien kautta, 
myös televisiota kuunnellessa, joten televiisoreiden 
omat äänet kannattaa pitää nollassa. 

Porin huoneen äänentoisto tapahtuu joko tieto-
koneelta (source AUX2 vahvistimen virkaa toimit-
tavasta vehkeestä) tai televisiosta (AUX1), vaihto 
onnistuu monitoimikaukosäätimellä. Television 
tulo valitaan myös kaukosäätimellä, vaihtoehtoina 
PC (AV5: PC) ja digitaalinen TV.

HT: Käytön jälkeen paistinpannu
a) tiskataan
b) jätetään levylle/tiskialtaaseen likaisena
c) jätetään levylle/tiskialtaaseen likaisena, puolillaan 
ruokaa homehtumaan
d) jätetään levylle/tiskialtaaseen likaisena, puolillaan 
ruokaa, levy täysillä

2.4. Rauma

Rauman huoneeseen pääsee Kiltahuoneen päästä, 
kirjaston oven vierestä. Rauma sisältää kotiteatte-
rijärjestelmän, upottavan pehmeänmukavat sohvat, 
PlayStation3:n ja tietokoneen. Televiisorista näkyy 
niin laajahko valikoima kaapelikanavia, Rauman 
tietokone mm. myöhäisillan YouTube-bileitä sil-
mälläpitäen ja em. PlayStation, joka tarvittaessa 
toimii myös DVD/Blu-ray -soittimena. Huonetta 
kansoittaakin ajoittain PS-pelaajien katras, jota ei 
kannata pelästyä. Katraan voi tarvittaessa paimen-
taa kauniisti pyytämällä toisaalle.

Juhlien jälkeisenä päivänä tästä huoneesta voi 
löytyä aggressiivisen rentoja osakuntalaisia katso-
massa mielentilaansa sopivia elokuvia. Tällöin ei 
kannata pitää kovaa ääntä, mutta sohvalle voi aset-
tua muiden joukkoon. Pro tip: tuo tullessasi pitsaa.

2.4.a Teknisiä yksityiskohtia

Rauman huoneessa sekä video että audio kulke-
vat saman vahvistimen (merkkiä Pioneer) läpi, ja 
teatterijärjestelmän tuloa vaihdetaan vaihdetaan 
samanmerkkisellä kaukosäätimellä (nappulat 
TV[televisio], BD[PS3], DVD[tietokone]). Televi-
siota käytetään Humaxin digiboksilla. Samsungin 
television kaukosäätimeen ei yleensä tarvitse edes 
koskea, muuten kuin virranhallinnan tarkoituksiin.

r niin kuin raili, rauma tai röökstylä s niin kuin satalinna, sipi tai säätiö

*Oletus: osakuntalaiset siivoavat jälkensä
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t niin kuin talo

HT: Viisissä on roskiksia keittiössä (lajittelu! energiajae, me-
talli, sekajäte, lasi, biojäte), vessoissa ja Rauman huoneessa. 
Minne lajittelen tyhjän, pantittoman 33cl juomatölkin?
a) pöydälle
b) energiajakeeseen
c) lasiin
d) metallijätteeseen
e) metallijätteeseen rusennettuna 

HT: Viisissä ollessani
a) olen pukeissa
b) en ole pukeissa
c) olen enimmäkseen pukeissa
d) olen pukeissa ainakin toisten valmistujaisissa

HT: Jätän irtaimen omaisuuteni
a) Viisiin
b) kotiin
c) jäteastiaan

HT: Roskat kuuluvat
a) pöydälle
b) lattialle
c) sohvan taakse
d) roskikseen
e) tulostimeen 

HT: Vaihdan kuunneltavaa musiikkia
a) kesken biisin
b) kesken biisin kitarasoolon
c) kesken Beatlesien biisin
d) kappaleen jälkeen ts. käytän kappalejonoa

HT: Viisin juuri korjatuilla, hiukan vinoilla  
keittiön pöydillä saa tanssia
a) ei
b) ei

Huom! Jos et siivoa jälkiäsi, huomioithan, että isäntä tietää missä asut!

3. You are not alone 
 - yhteisten tilojen oikeaoppinen käyttö ja (ideaali)hengaajan etiikka: harjoituksia

u niin kuin unis

Aito faniposteri - Jokaisella meillä on suojeluskarhu
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KERHOT - KAiKKEA SiTä JA PALJON 
          MuuTA

JuRiSTiKERHO 

Juristikerho on tarkoitettu Satakuntalaiseen Osakun-
taan kuuluvien oikeustieteenopiskelijoiden forumiksi. 
Ydintoimintaan kuuluvat erilaiset illanistujaiset sekä 
osakunnan oikeusturvasta huolehtiminen. Kerhon hy-
vät suhteet Pykälä ry:seen ja muiden osakuntien juris-
tikerhoihin tarjoavat erinomaiset puitteet osakuntarajat 
ylittävälle toiminnalle. Juristeilla on aina hauskempaa!
 
KuLiNAARiKERHO 

Kulinaarikerho tutustuttaa osakuntalaisia makujen 
mysteereihin. Epäsäännöllisen säännöllisesti kokoon-
tuvassa maistelupiirissä tarkastellaan teemoittain eri-
näisten elintarvikkeiden tuottamia makuelämyksiä, ja 
kerho suuntaa myös ajoittain ravintola-ekskursioille. 

LuKuPiiRi

Osakunnan Lukupiiri on yli satavuotias kerho, jon-
ka perusti aikanaan Maila Talvio. Nykyään Lukupiiri 
kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan 
kulloinkin luettavana olleesta kirjasta. Keskustelu on 
kevyttä ja usein eksytään myös läheltä tai kaukaa liip-
paaviin asioihin. Luettavat kirjat valitaan lukupiiriläis-
ten mielenkiinnon mukaan. 

SATAKuNTALAiNEN OLuTSEuRA

Satakuntalainen olutseura (SOS) edistää olutkulttuuria 
ja oluttietoutta osakuntalaisten keskuudessa. Seura jär-
jestää jäsenilleen ja muille osakuntalaisille erilaisia ak-
tiviteetteja, kuten osakuntailtoja ja ekskursioita. Tämän 
lisäksi järjestämme jäsenille enemmän tai vähemmän 
spontaaneja retkiä pääkaupunkiseudun oluttupiin sekä 
muuta huurteista toimintaa. 

Silja Suni Kuva Hanna Peuraniemi

v niin kuin viisi

Tylsää? Ei ikinä!

Osakunnan piirissä toimii lukuisia toimikuntia ja kerho-
ja. Pyhäkoulussa tai iltapäiväkerhoissa traumatisoituneet 

löytävät näistä suojaisan satamansa, kuten myös urheiluun, 
laulamiseen tai kaunokirjallisuuteen hurahtaneet. Toimikun-

nat toimivat osakunnan sääntöjen määräämissä puitteis-
sa, kerhon taas saa perustaa kuka vain. Osallistuminen 

kannattaa - aktiivisuus tuo lisäpisteitä, mikäli päätät hakea 
kämppää Satakuntatalolta tai lisävuosia asumiseesi.

Juhlatoimikunta 
Juhlatoimikunta suunnittelee ja toteuttaa juhlamestarin 
johdolla osakunnan isoimmat vuosittaiset juhlat: Sa-
takuntalainen Ehtoo syksyllä ja osakunnan vuosijuhla 
keväällä. Osakunnan juhlat ovat hyvä tilaisuus näyttää 
osaamistamme muille järjestöille, joten juhlatoimikun-
nan tehtävä on tärkeä. Toimikuntaa tarvitaan siis kak-
si kertaa vuodessa, joten työmäärä on pieni verrattuna 
muihin toimikuntiin.

Kirjastotoimikunta
Osakunnalla on myös ikioma kirjasto! Satolaisten käy-
tössä on laaja, vuosittain täydentyvä kokoelma kirjalli-
suutta klassikoista nykypäivän teoksiin. 
Kirjastotoimikunta päivystää joka keskiviikko ennen 
osakuntailtaa kello 18.30-19.15, jolloin kirjoja voi laina-
ta ja palauttaa tai vaikka tulla ehdottamaan uutta kirjaa 
hankittavaksi. Tervetuloa! 

Kraati
Kirkkoraati, eli Kraati, pitää huolen osakuntalaisten 
henkisestä jaksamisesta. Kraatin kaksi päätoiminta-
muotoa ovat vuoroviikottaiset punkkupiirit ja teehar-
taushetket. Kraatin okien sisältö vaihtelee suuresti 
elokuvien katselusta yhteiseen oleiluun ja hiljattain on 
myös muodostunut perinteeksi kerran kesässä pidettä-
vä yhteinen retki. 

Kulttuuritoimikunta
Kulttuuritoimikunnan ensisijainen tehtävä on pitää 
osakuntalaisten sielut ravittuina ja mielet tietoisina ym-
päröivästä taiteesta. Kulttuuri käsitteenä on kuitenkin 
hyvin laaja. Siispä toimikunnan jäsenenä on mahdolli-
suus toteuttaa itseään järjestämällä kaikkea aina kult-
tuurisaunoista kulttuurimatkaan!

Opastustoimikunta
Opastustoimikunta huolehtii osakunnan nuoremmas-
ta polvesta eli fukseista koko syksyn ajan järjestämällä 
monenmoista tapahtumaa ja tekemistä; bileitä, ratikka-
ajelun, talokierroksen jne. Lisäksi toimikunta junailee 
infoajia maakunnan lukioihin ja ottaa lukiovieraita 
vastaan osakunnalle. Mikäli kaikensorttinen askartelu, 
puuhailu ja järjestely hyvässä seurassa innostaa, terve-
tuloa opastustoimikuntaan!

Ulkoasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta pitää yhdessä ulkoasiainsihtee-
rin kanssa yhteyttä ystävyysosakuntiin Ruotsissa (Gäst-
rike-Hälsinge nation) ja Virossa (Raimla ja Veljesto). 
Toimikunnan mukana voi siis päästä ulkomaanmatkal-
le lahden taakse! 

Urheilutoimikunta
Osakuntalaisten liikuttamisesta vastaa urheilutoimi-
kunta. Toiminta on sitä, mitä toimikuntalaiset kulloin-
kin saavat päähänsä; avantouinnista vaikkapa Jukolan 
viestiin. Mikäli haluat saattaa oma lempilajisi osakun-
talaisten tietoisuuteen, on tämä toimikunta paikkasi! 
Viikoittain järjestetään mm. lenkki, keskivartalotreeni 
sekä kuntopiiri.  

Yhteiskunnallinen toimikunta
Yhteiskunnallinen toimikunta järjestää excursioita ja ta-
pahtumia. Lisäksi toimikunnan vastuulla on osakunnan 
kesäretken järjestäminen johonkin rakkaan maakun-
tamme kunnista - miten olisi resiina-ajelu Pomarkussa 
taikka kartanoyöpyminen Eurajoella?

Silja Suni

TOiMiKuNNAT ESiTTäYTYVäT
w niin kuin kliseinen tapa kirjoittaa vanha

KiVA KERHO (KiKE) 

KiKe on SatO:n uusin ja kivoin kerho. Alle vuoden 
vanhan kerhon toiminta on vasta muotoutumas-
sa, mutta tähän mennessä kerho on järjestänyt jo 
tieteelliset iltamat, Oscar- ja euroviisuvalvojaiset 
sekä kesäsitsit. Kaikki ovat tervetulleita kerhon 
toimintaan tekemään osakunnasta entistä kivem-
man! 

KuORO

Satakuntalaisen Osakunnan kuoro on osakuntalaisista 
koostuva laulava joukko, joka kokoontuu kerran viikos-
sa harjoittelemaan yhdessä. Kuoro esiintyy Osakunnan 
juhlissa, akateemisessa joulukonsertissa ja järjestää vuo-
sittain oman joulu- ja kevätkonsertin, joten esiintymisiä  
kertyy useampia vuoden aikana. Ohjelmiston sisältö 
liikkuu laidasta laitaan, kansanmusiikista Michael Jack-
soniin. Kuoro on avoin kaikille rennosta  musiikillisesta 
toiminnasta kiinnostuneille! 

SALAKERHO

Salakerho vastaa osakunnan lautapeleistä, joita onkin 
aika kasa. Joukossa on sekä seurapelejä (kuten Alias, 
Cranium ja Trivial Pursuit) että varsinaisia lautape-
lejä (kuten Carcassonne, Finca, Menolippu). Mukaan 
mahtuu myös lyhyitä (Guillotine) ja pitkiä (”yksi no-
pea Risk”) pelikokemuksia. Salakerhon okeissa ja peli-
illoissa pääsee pelaamaan joko vanhoja tuttuja tai tu-
tustumaan uusiin pelituttavuuksiin. Täydellinen lista 
peleistä löytyy myös osakunnan sivuilta. 

VALOKuVAuSKERHO

Valokuvauskerhon tarkoituksena on edistää valokuva-
usharrastusta Satakuntalaisessa Osakunnassa. Kerho 
järjestää osakuntailtoja ja valokuvauskävelyjä, joissa 
tutustutaan erilaisiin kuvaustilanteisiin tai otetaan vaan 
rennosti ja kuvataan, mitä mieleen tulee.
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Miten kohdata naapurifuksi Talolla?

Tämä juttu syntyi Talolla asuvien osakuntalaisten 
aidosta tarpeesta löytää toimivia ja helppoja keinoja 

tutustua naapurissa majailevaan uuteen ja tuntemat-
tomaan osakuntafuksiin. Oheisesta listasta voit valita 
omaan aikatauluusi ja elämänkatsomukseesi sopivim-

mat keinot.

Timo Häivälä, Elina Lähdeniemi, Markku Alho ja Maija Niinisalo
Kuvitus Salla Seppälä

Epäsuora toiminta

1. Luonnollinen kohtaaminen
 
Samankaltaisessa elämänrytmissä elävät naapurit koh-
taavat ennen pitkää toisensa luonnollisessa elinympä-
ristössään. Akateemisesta vapaudesta villiintynyt fuksi 
saattaa kuitenkin nauttia aamukahvinsa vasta iltapäi-
vällä, jolloin civis on luonnollisesti luennolla. Muuten 
erinomainen kohtaamismuoto kärsii kuitenkin huomat-
tavasti aamuyön tilanteissa, joissa civis on sattumalta 
täydessä parrulastissa.

+ sopivan harmiton ensivaikutelma
+ vaivaton

- vaatii onnea
- epäsuotuisat olotilat

2. Stalkkaus
 
Kun luonnollista kohtaamista ei ole syntynyt, voidaan 
kohtaaminen järjestää keinotekoisesti. Keinoja ovat mm. 
fuksin aikataulun ja postin tarkkailu, eteisen kenkien 
laskeminen sekä oven takana odottelu. Toteutustapaa 
valittaessa kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi 
pimeässä vessassa järjestämäsi ensitapaaminen saattaa 
jäädä myös viimeiseksi.

+ hyvä onnistumisprosentti
+ kokemus karttuu vuosien mittaan

- kiinnijäämisen nolous
- voi olla aikaavievää

Suora toiminta

1. Koputus ovelle

Jos olet suoran toiminnan civis, niin helpointa on tie-
tysti mennä ja koputtaa naapurin oveen. Kiusallisten 
hiljaisten hetkien välttämiseksi mieti ennen koputta-
mista valmiiksi keskusteluavauksia, kuten: kotikunnan 
vaakunan heraldiikka, kirkkojen veronkanto-oikeus tai 
jallun tähtimäärä. Suurimpia haasteita koputtamisen 
toteuttamisessa on ajankohdan valinta; ”päiväunilta” 
herätetty fuksi ei välttämättä ole vastaanottavaisessa 
tilassa.

+ helppo toteuttaa
+/- small talkin tarve

- täytyy toteuttaa mahdollisimman nopeasti fuksin saa-
vuttua
- väärällä hetkellä koputtaminen

2.  Kirje oven ali

Jos fuksin kohtaaminen kasvotusten jännittää, voit il-
maista syvimmät tunteesi tällä perinteisellä keinolla. 
Runomittaan kirjattu keskustelunavaus saattaa tehdä 
ikimuistoisen vaikutuksen fuksiin. Vastauksen viipyes-
sä saattaa herkkä runoilijasielusi kuitenkin kärsiä. Varo 
myös yllättäen aukeavaa ovea.

+ jättää reagointivaraa kohteelle
+ sopii erityisesti ujoille

- hieman outoa ja vanhanaikaista
- kiinnijäämisen kivuliaisuus

3.  Järjestä juhlat, kutsu naapuri

Kaikki tykkäävät juhlista, jopa fuksit. Vaikuttaaksesi so-
siaalisesti aktiiviselta ja laajasti verkostoituneelta van-
hemmalta yliopisto-opiskelijalta, järjestä huoneessasi 
vuoden parhaat bileet. Näin et joudu tapaamaan naa-
puriasi yksin, olettaen, että juhliin saapuu myös joku 
muu. Ylenpalttisilla tarjoiluilla voit myös saavuttaa fuk-
sin lähtemättömän ihailun.
 
+ fuksista riippumatta hauskaa
+ taustajoukot apuna fuksin kohtaamisessa

- tarvitset ystäviä
+/- tarjoilut

4. Toimintaehdotuksen tekeminen

Virkamiesmäiseltä kuulostava toiminta ei vaadi by-
rokratiaa, vaan voit suoraan pyytää naapurifuksin 
mukaan lempitoimintaasi. Hyvällä tuurilla voit saada 
fuksista elinikäisen harrastuskumppanin. Ehdotusta 
tehdessä kannattaa kuitenkin varoa vääränlaisia miel-
leyhtymiä, joita saattaa syntyä esimerkiksi liiallisesta 
viinin tarjoamisesta.
 
+ toiminta saattaa olla kivaa
+ yhteisen harrastuksen löytäminen
 
- namusetävaikutelma

äärimmäinen toiminta

1. Järjestä palohälytys,  
 pelasta fuksi. Esittäydy.

y niin kuin yleisvaliokuntaX niin kuin olet tässä
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Kuinka kauniita kuin eivätkös olekin ihmislapset, koska 
he pienenä ja viattomina meidän eteemme käyvätten?! 
Sillä niinkuin lähteen silmä on kirkas, niin on myöskin 
heidän katseensa paiste. Ja niinkuin viheriöivä niittu ke-
väällä on vehmas, niin vehmauden läpitunkema eikös 
olekin, rakkaat civis-kuulijat, myöskin phuxin habitus. 
Tämä seikka älköön kuitenkaan meitä ihmetyksen kaut-
ta raskautetuiksi saattako. Veljet ja sisaret! Luokaamme 
silmäys suuren luonnon helmoihin! Mikä yhdenkaltai-
suus eikö vallitsekin phuxin ja luontokappaleen välillä, 
koska ne kumpaisetkin yhtä vehmaita habitukseltaan 
ovatten. Ja niinkuin luontokappalten ulkomuoto läm-
pimän maidon kautta alkujansa ulossaatettu on, niin 
on myöskin phuxin kirkkaassa olemuksessa maidolla 
osansa ollut. -- -- --

Rakkaat kuulijani! Me voimme todeta, ettei heidän 
habituksessansa suurtakaan moitetta ole.

Mutta niin kuin vaskilantissa on kaksi puolta, niin 
on myöskin ihmisolemuksessa ja olletikin phuxin per-
soonassa kaksi vallan eri toimintata: ruumiin toiminta 
ja hengen toiminta. Ja niinkuin vaskilantissa se puoli, 
joka ei pitkään aikaan ole valoa saanut, voidaan helpol-
la tuiki ruosteiseksi ja niinollen täydellisen ylöshiomi-
sen kaipaavaksi todeta, niin on myös phuxin henkinen 
toiminta peräti kirkastamista kaipaava.

Rakkaat phuxit! Te olette kuitenkin meidän lähim-
mäisiämme, meidän sisariamme ja veljiämme tällä 

elämän yrttitiellä. Me talutamme teitä pimeyden läpi, 
ett ette jalkaanne kiveen loukkaisi. Ottakaat vaarin mei-
dän ohjeistamme. Noudattakaat niitä, kuin olisivat ne 
lain pykäliä.

Ensiksikin, jos oletten filosofisen tiedekunnan jos-
sakin osastossa ja eritotenkin historiallis-kielitieteelli-
sessä, niin ei teidän suinkaan tule luoda tästä lähtien 
itsellenne sen laatuista harhanäkemystä, että te olisitte 
viisaampia ja arvostelukykyisempiä, kuin opintoneu-
vojat, jotka teitä varten asetettu on, ettekä myöskään vii-
saampia kuin ne herrat, jotka teille yliopistossa opetusta 
antavat. Luopukaa ystävät tällaisesta kannasta, jos kuu-
lutte filosofiseen tiedekuntaan. Ja jos kuuluttekin mui-
hin tiedekuntiin, niin tehkää samoin! Sillä muistakaa, 
että vaikka te tähän saakka olisittekin kaiken maailman 
voittaneet, niin ette te kuitenkaan civiksen rinnalla mi-
tään olisi. Teidän puheenne olkoon: niin, niin, tai ei, ei. 
Kaikki mikä siitä on yli, se on kuin helisevä vaski taikka 
kilisevä kulkunen.

Toiseksi: olkaat nöyrät ja alamaiset kaikessa ja tyy-
tykäät, niin tahdon sanoa enemmän: ottakaat kiitollisin 
rinnoin vastaan ne murut, jotka civiksen pöydältä va-
risevatten. Ja ne kaikki vakaasti mieleenne painakaat-
ten! -- -- --

Jos näin teetten, tuletten kasvamaan ihmisyydessä ja 
hyvissä tavoissa.

Z niin kuin Zorron yö

phuxien
valistamiseksi elämän taipaleelle

Teksti Reportteri Lalli 1928 nro 2.
Kuva Tuntematon osakuntalainen, ko. Lallin kansikuva

ääkköset niin kuin iran, irak 

Lalli Satakuntalaisen Osakunnan lehti maanantai hel-
mikuun 4 p:nä 1929 numero 2.

Oli kerran... 

Oli kerran Osakunnan kokous, jolloin salissa oli enem-
män väkeä kuin eteisessä.

Oli kerran Osakunnassamme sellainen jäsen, joka sano-
malehden luettuaan pani sen takaisin lokeroonsa.

Oli kerran sunnuntai, keskipäivä, jolloin Osakunnas-
samme oli kaksikymmentä naista ja vain yksi civis.

Oli kerran satakuntalainen ”siivetär”, joka omienkin ci-
vistemme mielestä osasi tanssia.

Oli kerran satakuntalainen civis, joka osasi olla omille-
kin ”siivettärillemme” kohtelias.

Oli kerran Helsingissä syntynyt civis, joka ei ollut ”va-
paamielinen”.

Oli kerran arvokas lahja, jonka Osakunta vastustelemat-
ta, mielihyvin otti vastaan.

Oli kerran civis, joka ei koskaan käyttänyt knoppeja.

Oli kerran osakuntalainen, joka pyytelemättä kirjoitti 
Lalliin.
     A.L.

Vanhaa Uutta

Nykyosakuntalaisten ajatusten juoksun harhapolkuja

* Ville-Matti H.: ”-- masturbokaappi --”
Salla S.: ”-- masturboahdin.”
Ville-Matti H.: ”Welcome to my world”
-Viisi, puhetta siivouskaapeista.

* ”Jos Timo Soini jakaantuis, Samu ois se hyvä puolis-
ko ja se paha ois persunuorten pääsihteeri.”
-Juhani H.

* ”Jokainen istuu jossain ja kaikki istuu tasan yhdessä 
paikassa.”
- Matemaatikot Oleg G. ja Miikka K. keskustelevat 
plaseerauksesta 

* ”Seksuaaliterveys on mun bitch.” 
- Juhani H. valistaa muita C6:ssa

* ”Ei saa kutittaa! Emmäkään lyö sua!” 
- Tero A. Suvi J.:lle Viisin kesäisessä illassa
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Lyhyt laulu miesten maun ”kehityksestä”.

Pastori Jussilainen aikoinaan:
Sä kutsumukseks’ tietää tahdo Nainen
tee työtä, parsi, paikkaa vainen!

Nykyajan mies:
Sä kutsumukseks’ tietää tahdo Nainen
liverrä, flirttaa, jazzaa, polta vainen!

   Opinottaneita.

Kulttuuria
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Not as easy-going as you might think


