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Qulma
Kuraattori Elina Lähdeniemi, Kuva Samu Heino

Tervetuloa mukaan Karhuliiton
100-vuotisjoulujuhlaan!
Minusta tuli satolainen yhdessä illassa vuosia sitten.

tilanteen sitä vaatiessa löytää Talolta usein myös apua

Kun eräänä helmikuun torstaina vuonna 2007 muutin

ongelmaan kuin ongelmaan, kiitos osakunnan monitie-

Satakuntatalolle mukanani vain peitto ja tyyny, en vielä

teellisyyden. Kaiken kaikkiaan, Satakuntatalo on Sata-

tiennyt mihin päädyinkään. Mutta muuttopäivälle osu-

kuntalainen Osakunta.

neet eteisnaapurini nimipäiväjuhlat tempaisivat minut

”Eräänä joulukuun aamupäivänä vuonna 1913 kuuluu Kansallisteatterin yhdestä sivuhuoneesta iloista
lasten laulua. Keskellä lattiaa pienen joulukuusen ympärillä leikkii Maila-täti viiden pienokaisen
kanssa innokkaasti tuttuja joululeikkejä… On Satakuntalaisen Osakunnan entisten jäsenten lasten

matkalle, jolla olen yhä. Satakuntatalosta tuli kotini ja

Olitpa siis fuksi tai civis, tule Viisiin! Tule ensimmäistä

Viisistä sen tärkein huone. Viisissä olen vuosien aikana

kertaa tai sadatta kertaa. Tule arkena tai juhlana. Mut-

viettänyt monta aamua, päivää, iltaa ja yötä. Yksin ja

ta tule ja löydä oma osakuntasi, se joka pitää kotiaan

yhdessä, ystävien ja vieraiden kanssa. Juhlinut, opis-

Satakuntatalolla.

ensimmäinen joulujuhla.”
Näin alkaa Satakuntalaisen Osakunnan 300-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1954
kirjoitettu kertomus Karhuliiton joulujuhlaperinteestä.

kellut, nukkunut ja syönyt. Itkenyt ja nauranut, tanssinut ja laulanut. Ja vaikkei koti enää moneen vuoteen
ole virallisesti Lapinrinteellä ollutkaan, on Viisin ovi

Neiti

Q

Sunnuntaina 24.11.2013 klo 15-18, Satakuntatalon Juhlasalissa (Lapinrinne 1, Helsinki)

yhä kotiovi.
Klo
Satakuntatalo ja Viisi ovat myös osakunnan koti ja sen

15:00 Sata vuotta Karhuliiton joulujuhlaa!

sydän. Valtaosa osakunnan jäsenistä on ainakin jossain
vaiheessa asunut Talolla: kongilla tai päädyssä, miekka-

Lyhyt katsaus Karhuliiton joulujuhlan syntyyn ja edelleen jatkuvaan 100-vuotiseen perinteeseen

rissa, junanvaunussa tai yksiössä. Osa on viihtynyt kuukausia, osa vuosia. Satakuntatalo on yli kuudenkymme-

Karhuliittolaiset kolmelta vuosikymmeneltä muistelevat lapsuutensa ihania juhlia

nen vuoden aikana tarjonnut kodin ja ystäviä monille

1940-luku: Silja Forsberg

ja taas monille satakuntalaisille opiskelijoille. Mutta

1960-luku: Hannu Halila

vaikket olisi koskaan Talolla asunutkaan, ovat Viisin

1980-luku: Sari Lounasmeri

ovet aina auki. Kaipaat sitten sohvaa, seuraa, kahvia
tai juhlia, melko varmasti löydät sitä Viisistä. Aina kun

Satakunnan Kilta luovuttaa Karhuliitolle uuden lipun

osakunnalla jotain tapahtuu, tapahtuu se hyvin todennäköisesti Viisissä tai jossain päin Satakuntataloa. Ja

16:00 Karhuliiton 100-vuotisjoulujuhla
Joulukuvaelma, joulunäytelmiä ja -leikkejä, yhteislauluja, musiikkiesityksiä, arpajaiset, itse joulupukkikin saattaa ehtiä paikalle…

Tervetuloa!
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Civikset Köyliötä kiertelemässä 2.-4. elokuuta
Teksti Hanna Hannus, Kuvat Reijo Siltala

Viikonloppu huipentui illalliseen tilausravintola

Korkeassa

tammessa,

jonka

muinaisuutta henkivä sisustus ja menevä
irkkubändi nostivat tunnelman korkealle.

Mikä saa osakuntalaiset vuosi toisensa jälkeen osallistumaan kesäretkille, joissa tutustutaan kulloiseenkin kunta-

Ruoaksi tarjoiltiin hampurilainen, jonka

vieraaseen? Ainakin retket tarjoavat uimista, makkaranpaistoa ja Suomen kesää parhaimmillaan. Lisäksi retkien

kaikki ainekset olivat kokin mukaan tulleet

takuuvarma ohjelmanumero on ihmetyksen herättäminen ylioppilaslakeilla ja muilla osakuntatunnuksilla. Monelle

lautaselle 50 metrin sisältä ravintolasta!

meistä kesäretki tarkoittaa näiden ohella mahdollisuuden muuttaa oudot vaakunat Porin huoneen seinällä ja vin-

Tämä herätti ainakin oman kaupunkilaisen

hat nimet Satakunnan kartassa kasvoiksi, muistoiksi ja rusketusrajoiksi.

mieleni määrittelemään uudelleen sanan
lähiruoka.

Itse tiesin Köyliöstä ennen kesäretkeä ainoastaan sen,
että sieltä ovat kotoisin civis Markku Alho sekä legenda
Lallista ja piispa Henrikistä. Kesäretken jälkeen tiedän
miltä Cedercreutzien kartano näyttää, missä Lallin
patsas sijaitsee sekä sen, kuinka mutainen teekkari on
suojärven poikki uituaan. Ja että köyliöläiset ovat vieraanvaraista ja mutkatonta sakkia!
Sunnuntaiaamuna satolaiset kohtasivat köyliöläiset pesisottelussa. Köyliöläisillä oli kotikenttäetu
puolellaan, sillä osakuntalaiset joutuivat tyytymään hopeasijaan.

Kiitos Köyliölle mahtavasta kesäretkestä! Ensi
vuonna valloitetaan Huittinen!

Kesäretki alkoi saunomisella ja illanvietolla Yttilän Ottassa Köyliönjärven rannalla. Osakuntalaisten ja köyliöläisten välejä selviteltiin heti
mölkkymittelössä. Kuvassa heittoon keskittyy civis
Kristian Kokkola.

Lauantain ohjelmaan kuului Köyliön historiaan, nähtävyyksiin ja elinkeinoihin tutustumista. Asiantunteva opastus Cedercreutzin suvun Köyliönkartanoon tutustutti satolaiset kartanon historiaan.

Köyliössä osakuntalaisia isännöivät:
Pia Loman, Kotipesäksi kylien Köyliö -hankevastaava
Reijo Siltala, hallintojohtaja
Veli-Pekka Suni, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
6
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Suuri Fuksikysely 2013
Teksti Maija Niinisalo, Kuva Ville-Matti Honkanen
Kyselyn tekijät Antti Torkki, Maija Niinisalo, Tero Alitalo, Salla Seppälä, Liina Niittymaa

Satakuntalaiseen Osakuntaan on syksyn aikana kirjautunut ennätysmäärä fukseja: 36 uutta jäsentä (naisia 20,
miehiä 16). Jäseniä on kirjattu fuksipäivystyksissä syyskuussa sekä myöhemmin syksyllä osakunnan tapahtumien yhteydessä - useissa bileissä on löytynyt ainakin yksi uusi jäsen kirjattavaksi!
Fuksiaisissa lokakuun alussa teetimme Karhunkierroksen rastilla kuusiosaisen kyselynfukseille. Fuksiaisiin osal-

Kysymys 4. Henkilö?

listui noin kolmasosa uusista jäsenistä, ja kyselyn tulokset julkaistaan nyt. Tehtävissä tuli valita ”oikea vas-

Neljäs kysymys saattoi hämmentää osakuntafukseja, jotka eivät vielä tunne osakunnan historiaa ja

taus” vaihtoehtojen joukosta.

siihen liittyviä tärkeitä henkilöitä. Edwin Linkomies ja Maila Talvio jakoivat kärkisijan (3 vastausta),
Emil Cedercreutz sai kaksi vastausta ja hännille jäi Johannes Tiusanen yhdellä vastauksella.

Kysymys 1. Joukkue?
SM-liigaa seurataan Viisissä kiihkeästi, ja kyselyn
aloitti jääkiekkoaiheinen oikean joukkueen valinta.

Kysymys 5. Mikä?
Tulos on hälyttävä:

Klassikkokysymyksestä Teekkari vai Humanisti? ei

Lukon kannattajien määrä on huolestuttava, vain 1

selvinnyt, kuuluiko kysymykseen vastata preferens-

kpl vastanneista! Kulta-joukkue Ässätkin sai vain 4

sin vai identiteetin perusteella.

kannattajaa. Mitä ihmettä?!
Tulos on kuitenkin selvä:
Humanisti päihitti teekkarin tällä kertaa 8-2! Myös
vastausvaihtojen ulkopuolelta tuli ”ei kumpikaan”-

Kysymys 2. Sukurasite?

vastauksia.

Tunnetusti osakunnan jäsenissä on paljon sisaruksia. Halusimme kartoittaa fuksien kokeman sukurasitteen määrän.
Vastaukset jakautuivat tasaisesti:
3 vastaajaa koki paljon sukurasitetta, 4 vastaajaa vähän ja 4 vastaajaa ei ollenkaan.

Kysymys 6. Oletko sinkku?
Kyselyn päätti kaikkien mielessä pyörivä kysymys: onko fukseissa paljon sinkkuja?

Kysymys 3. Juoma?

Kyllä on! Kyselyyn vastanneista jopa 9 ilmoitti olevansa sinkku ja vain 3 ei.

Lempijuoma kertoo ihmisestä paljon. Osa vastaajista otti vapauden
valita useampi juoma vaihtoehtojen
joukosta. Suosituimmaksi juomaksi
osoittautui opiskelijoiden ikiaikainen
suosikki, olut.
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PINNALLA JUURI NYT
Koe ikivihreä Sipin mökki
Teksti ja kuvat Salla Seppälä

Mökin sisustukseen kuuluu neljän eri ikäisen sohvan lisäksi
suomalaisia design-klassikoita,
Ilmari
tuoleja.

Tapiovaaran
Lähes

Domus-

lattianrajaan

ulottuvaa ikkunaa reunustavat

Satakuntalaisen osakunnan jäsenet saavat nauttia har-

käsinkirjaillut verhot.

viaisesta etuoikeudesta, perintönä saadusta kesämökistä, jonka paikalliset tuntevat "Tuomarin huvilana". Sipin
mökki on palvellut jäsenistöä 1960-luvun lopulta asti,
mutta on edelleen ajankohtainen. Siihen nähden että
Kauvatsa on keskellä-ei-mitään, Haronmäen tontille on
saostunut jopa hämmentävän paljon mahdollisuuksia
olla osallisena kuumimpiin muoti-ilmiöihin. Karhunkierros listasi 10 tapaa olla ajan hermolla Sipin mökillä.

1. Reippaile trendikkäästi polkupyörällä

2. Kotoile ihanasti

Kaikki Helsingin cooleimmat hipsterit pyöräilevät, ja

Tunnelmavalaistusta, pehmoisia peitteitä ja itse nik-

moni normaalikin. "Pyörällä liikkuu huono veronmak-

karoituja tarvekaluja, tuunattuja huonekaluja ja vil-

saja, autolla hyvä", muotoili kokoomuspoliitikko Harry

lasukkailua. Siihen nähden, että Sipin mökki ei ole

Bogomoloff – ja tottahan sen on oltava, sillä puoli vuo-

kenenkään koti, se soveltuu erinomaisesti kotoiluun.

rokautta parinsadan kilometrin mökkimatkaan käyt-

Alkaa kummasti kynttilöiden polttaminen kiinnostaa,

tävä pyöräilijä ei tue kansantaloutta mittavilla juhla-

kun niiden ja öljylampun lisäksi muita valonlähteitä ei

juomaostoksilla eikä kuluta bensaa tai osta junalippua

ole. Vilteille ja villasukille on käyttöä, jos puunkulutus

Valtion Rautateiltä. Mukavuudenhaluiset pääsevät mö-

pidetään kohtuudessa. Itseään voi toteuttaa esimerkik-

kille nopeammin ja helpommin autolla ja julkisin kul-

si sahan, kirveen ja vasaran kanssa, lopputuloksena voi

kuneuvoin.

olla yhtä lailla polttopuita kuin persoonallisia huonekalujakin.

3. Tee ruokaa ajan kanssa
...tai syö se kylmänä. Hyvä hiillos ei synny sekunneissa,
mutta on vaivan arvoinen. Kaikki slow food -intoilijat
ja vänrikki Koskela tietävät, että laatuun vaaditaan
aikaa eikä hosumalla synny kuin kusipäisiä mukuloita.
Haronmäki Slow Food Restaurantin kestosuosikkeihin
kuuluvat

mm.

aurajuustotäytteiset

pekoniherkku-

sienet, erilaiset kasvisnyytit, suklaabanaani ja sysiyöllä
nautittu loimulohi.

4. Karppaa
Karppaaminen alkaa olla jo aika nähty, mutta Sipillä se
kannattaa aina. Useimmat takkavalmistukseen soveltuNiin visuaalisesti kuin kulinaristisestikin vaikuttava suklaaba-

vat ruuat ovat vähähiilihydraattisia.

naani on mökkiruokien klassikoita.
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5. Hemmottele hiuksia ja ihoa luonnonmukaisesti
Mikään ei ole parempaa hiustenhoitoa kuin raikas kai-

Aistikkaasti asetellut sisustus-

vovesi, ja sitä Haronmäen kaivossa yleensä on. Hiuksis-

taulut viimeistelevät tuvan hie-

tasi tulee silkkisen tuntuiset jopa ilman hoitoaineita!

nostuneen

Nauti kaivovedestä tunnelmallisessa, puulämmitteises-

löytyy lämpimiä tossuja ja suk-

sä saunassa ja anna kosteiden löylyjen pehmittää ihoa

kia niin vakituisille kävijöille

ja mieltä. Sipin mökin nykyinen jatkuvalämmitteinen

kuin harvinaisemmille vieraille

sisustuksen.Korista

kiuas lämmittää saunan vähällä vaivalla, toisin kuin
entinen.
Haronmäen kaivo ja vedennostomekanismi. Yksi vanha konsti

6. Elä ekologisesti, säästä vettä ja energiaa

on parempi kuin pussillinen uusia.

Sähköä on helppo säästää, kun sitä ei ole tarjolla muuten kuin polkemalla erikoiskuntopyörää. Jokainen omin
käsin kaivosta nostettu vesilitra tuntuu arvokkaalta.

osallistunut klapitalkoisiin. Nykyaikainen kuivakäymälä

Energian, Sipin mökin tapauksessa polttopuun, sääs-

miellyttää niin käyttäjää kuin ympäristöäkin.

täminen kiinnostanee vähintäänkin jokaista, joka on

7. Huvittele hassuilla eläimillä

marin iholla, kenen kanssa olit ja mitä et olisi oikeas-

Kissavideoita, kummallisia syvänmereneläimiä, taita-

taan halunnut kokea. Julkiseen avautumiseen ei tarvita

via hylkeitä – mitä näitä nyt on. Mökillä ei ole saatavilla

nettiyhteyttä eikä naamakirjaa, vaan elämykset tal-

kuin nettiyhteyden irvikuva, mutta enempi ei ole tar-

lennetaan mökin vieraskirjaan, jossa ne säilyvät vuo-

peen. Korvaa kissavideot aidolla toiminnalla! Eläinmaa-

sikymmeniä. Sieltä niitä voivat tulevaisuudessa lukea

ilman edesottamuksia pääsee ihastelemaan ikkunasta,

vaikka omat lapsesi! Jätä virtuaaliviljely FarmVillessä

verannalta tai läheisestä Ahvenuksen lintutornista.

vanhemmillesi – Haronmäessä voit kuokkia oikeasti.

Mökki sijaitsee Puurijärven lintupitoisen kansallispuiston vieressä, joten ohjelmistossa on pääasiassa lintuja.

10. Rentoudu sormet mullassa

Esimerkiksi rakastettu kansallislintumme laulujoutsen

Mikä olisikaan ihanampaa kuin syödä ihan itse viljel-

viihtyy mökin ympäristössä. Myös nisäkäshavaintoihin

tyä superluomulähiterveysruokaa omasta kasvimaasta?

on hyvät mahdollisuudet.

Kaupunkiviljely on – varsinkin kasvukauden aikana – ollut pinnalla kuin korkki. Sitä harjoitetaan myös Sipin

8. Ole oman elämäsi barista

mökillä, vaikka mökki sijaitsee ns. ydinmaaseudulla.

Kahvista tulee erityistä, kun se tehdään jollain muul-

Kaupunkiviljelyksi voitaneen lukea kaikki viihteellinen

la tavalla kuin normaalilla kahvinkeittimellä. Helsin-

pienviljely, jonka varsinainen tarkoitus ei ole tuottaa

gin lattekahviloita edullisempi vaihtoehto on tehdä

ruokaa, vaan saada aitoja elämyksiä, jotka ravitsevat

itse herkullista pannukahvia suuressa sinisessä kahvi-

syvälle suomalaiseen turpeeseen yltäviä kulttuurisia

pannussa – yhden kupillisen hinnalla saa monta pan-

juuriamme.

nullista, ja laatu on vain omista keittotaidoista kiinni.
Äärimmäisen erikoiskahvin ystävät voivat kotitekoise-

Viime kesänä Haronmäessä kaupunkiviljeltiin ruohosi-

na korvikkeena kokeilla sivettikissan kakkaaman Kopi

pulia, minttua, timjamia, raparperia, mustaherukoita

Luwak -kahvin sijaan hiirenpapanoita.

ja nauriita.

12

Minttu tuotti menestyksekkäästi lehtiä

moneen mojitoon, mutta naurissatoa tuli tuskin lit-

Haronmäen McDonald's. Ruokaa hitaasti, mutta rakkaudella.
Ruuanlaiton lisäksi takka palvelee lämmittäjänä, jätteenkä-

9. Jaa kokemuksesi sosiaalisessa mediassa

raakaan. Ahneet linnut söivät kaikki 14 mustaherukkaa

Tunnelmallinen yhden tähden valaisin on omin pikku käsin

sittelylaitoksena ja televisiona.

Kerro, mitä söit illalliseksi ja miltä jokivesi tuntui ui-

ennen sadonkorjuuta. Ehkä juuri sinä istutat sinne ensi

askarreltu jaloviinapullosta. Kriisitilanteessa sitä voi käyt-

kesänä jotain uutta?

tää myös lyömäaseena.
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Osakuntakuulumisia
Kuvat Marcus Söderlund

Syksy on jo pitkällä ja osakunnalla on ehtinyt tapahtua
paljon. Tämän syksyn fuksien ensimmäiset sitsit, Uusien Ehtoo, juhlittiin syyskuun viimeisenä viikonloppuna
ja seuraavallaa viikolla olikin sitten fuksiaisten vuoro.
Satakuntalaista Ehtoota vietettiin lokakuun lopussa.
Noin 80 hengestä koostunut juhlaväki pääsi nauttimaan
jälleen satakuntalaisen pitopöydän antimista. Kuntavieras Huittisista ei valitettavasti ollut paikalla edusBYÄHT
VOI @&#!, MIKÄ ILTA!

EN OO JUONU NÄIN

@&#! FUKSIAISTEN RASTIT ON KAIKKI

tajaa, mutta viimevuotinen kuntavieras Köyliö paikkasi

SITTEN ALA-ASTEEN!

SUUNNITTELEMATTA !

tämän puutteen. Ehtoon jatkoja juhlittiin pitkälle seuraavan päivän puolella, kesäajankin muuttuessa talviajaksi.

HOIDA NYT SE OMA KIRJASTON

JONKUN TÄTÄKIN SIRKUSTA ON JOHDETTAVA!

PASKAS KUNTOON, @&#!@%!

MEITSI VAIKKA ALOITTAA JOL-MINÄ TAIDAN OTTAA PARI
LAIN TYHJÄNPÄIVÄISELLÄ.

TASOITTAVAA..

SIIVOTKAA

PORKKANOI-

VESSA!

TA PEPPUUN!

@&#N HYVÄ

MEITSI LÄHTEE HAKEMAAN

IDEA !

ALEPASTA PERRYÄ.

Fuksiaisissa, Karhunkierroksen rastilla, fuksien tehtävänä oli täydentää sarjakuvan puhekuplat.
Yllä rastin voittajaryhmän, Hybridisammakoiden taidonnäyte.
14
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Loppuvuoden satoskooppi
Teksti Miia Viinamäki, Alina Suvila, Piirros Hanna Takala
Piispa (Neitsyt)
23.8.–22.9.
Karhunkierroksen viralliset astrologit katsoivat kristallipalloonsa ja ennustivat loppuvuoden tapahtumat. Ho-

Filosofinen piispa on aina iloinen ja valmis henkevään

Ennuste loppuvuodelle:

roskoppiekstrassa paljastamme, millaisten ihmisten kanssa olet todellisuudessa tekemisissä. Lue, mitä annet-

keskusteluun. Teehartauksien ja punkkupiirien vakio-

Ennuste on huono, mutta mikäli astut mukavuusalueesi

tavaa vuodella 2013 on vielä sinulle ja osakuntatovereillesi

kasvona hän on tutustunut osakuntalaisten syvälliseen

ulkopuolelle, saatat löytää elämäsi rakkauden vaikka

puoleen ja on aina valmis (sielun) hoitoon.

hämikseltä.

Ennuste loppuvuodelle:
Loppuvuotesi on hurjassa nousukiidossa. Nauti vauhdis-

Pukki (Oinas)

ta ja suuntaa kohti päämäärääsi, mutta muista elämäsi

Haarikka (Kauris)

pääasiat ja pidä pää tiukasti hartioilla.

23.12.–21.1.

21.3.–20.4.

tavat tukkia baaritiskin erikoisine drinkkitoiveineen ja

Osakunnan viriili keplottelija saa aina (haluamansa).

pesiytyvät tanssilattioille.

Hän patsastelee itsevarmasti niin bileissä kuin pöytä-

Ennuste loppuvuodelle:

juhlissa, mutta viihtyy parhaiten urheilutapahtumissa,

Tämä maa on liian pieni sinulle, mutta loppuvuodesta

Alasin (Vaaka)

ta loistaa “viisaudessaan” välillä yksin.

kuten karhuhiihdossa, jossa voi osoittaa mies/naiskun-

sinulle tarjoutuu tilaisuus nähdä jotain suurempaa. Le-

23.9.–23.10.

Ennuste loppuvuodelle:

tonsa. Pukin laulukirjan on kuin epätoivoisten sink-

vitä siipesi ja liidä unelmiesi perään!

Osakunnan toiminnan kivijalka, alasin, ei pidä mete-

Sisäinen palosi uhkaa kuihtua. Kokeile jotain uutta,

kujen puhelinluettelo.

liä itsestään vaan tekee työtä käskettyä. Usein hänelle

vaikka bändikämppää tai voisit ehkä liittyä SatOn kuo-

Ennuste loppuvuodelle:

lankeavat ikävät velvollisuudet, kuten viisin vessojen

ron riveihin. Tähteys on taattu ja ensi vuoden kulttuu-

Saat tilaisuuden näyttää, että olet muutakin kuin sek-

Hummeri (Rapu)

siivous, sähköpostilistojen päivitys tai ihan mikä tahan-

rihaarukka on käytännössä hyppysissäsi!

sisymboli. Liity vaikka juristikerhoon tai kirjastotoimi-

22.6.–22.7.

sa…

kuntaan. Ja mikäli et pääse vanhoista tavoistasi eroon,

Hummeri on osakunnan mystisin jäsen, joka ryömii

Ennuste loppuvuodelle:

niin muista kuitenkin huoneiden huono äänieristys.

kolostaan silloin tällöin ilmaisen okiruoan houkuttele-

Katkeroituminen uhkaa, jos vielä jatkat muiden miel-

Siika (Vesimies)

mana. Kukaan ei tiedä mistä hän tulee ja minne hän

lyttämistä. Toisaalta osakunnan tuho uhkaa, jos lo-

21.1.–19.2.

Haarikka vainuaa kulttuurin uudet tuulet. Hän on boheemi ja huoleton koko kansan Juhani Tamminen, mut-

katoaa juhlien jatkoilta. Jokainen silti tuntee

petat. Mieti tarkkaan, kumpi on sinulle tärkeämpää.

Osakunnan virallisena juorukellona tunnetulta siial-

Sarvet (Härkä)

hummerin ja vaivaannuttavilta aamuöisiltä kohtaamis-

Muista välillä kuitenkin rentoutua vaikka saappalan

ta ei mikään jää näkemättä tai ainakaan luotettavan

21.4.–20.5.

ilta ei voi välttyä Kampin pippurissa.

antimien äärellä.

lähteen kautta kuulematta. Siika on osakuntatapah-

Sarvet ja alasin täydentävät toisiaan. Siinä missä alasin

Ennuste loppuvuodelle:

tekee töitä vailla kunniaa, kerää sarvet kunnian mui-

Loppuvuodesta sinulle tarjoutuu tilaisuus tutustua pa-

tumissa kotonaan kuin kala vedessä. Puolueeton siika
saattaa toisinaan sortua juttujen värittämiseen,jottei

den tekemistä töistä. Sarvet bongataan usein photo-

remmin osakuntatovereihisi. Käytä koko keskiviikkoilta

Lalli (Skorpioni)

bombaamassa gallerian kuvista ja yhteyksissä joihin

okissa seurusteluun ja saatat yllättyä! Älä kuitenkaan

24.10.–22.11.

Ennuste loppuvuodelle:

hänellä ei ole mitään asiaa. Terävä mutta kiusallisen

ota esimerkkiä nahkiaiselta.

Piispan paras kaveri Lalli on teräväsanainen, huonolla

Luvassa on oikea pommi ja mikäli pidät silmäsi ja kor-

huumorintajulla varustettu älyniekka. Sanan säilä si-

vasi auki saatat olla ensimmäinen joka saa juorun tie-

piikikäs sarvet kertoo mielellään perättömiä tarinoita

valtaa lähistölle uskaltautuvia civiksiä ja paskaläpältä

toonsa. Paljastuksesi jälkeen osakunta ei enää koskaan

Ennuste loppuvuodelle:

Karhu (Leijona)

eivät välty edes fuksit.

ole entisensä!

Älä anna harhakuvitelmien sumentaa arviointikykyäsi.

23.7.–22.8.

Ennuste loppuvuodelle:

Pidä mielessäsi marraskuun kokous, ensi vuonna sinul-

Karhu on yksinkertaisuudessaan osakunnan rehti ja

Jatka samaan malliin. Olet oikealla tiellä paskaläppä-

lakin on mahdollisuus saada jotain totuudenmukaista

reipas jokamiehen kaveri, joka on helppo saada innos-

palkinnon voittajaksi. Muista kuitenkin, että huipulla

Nahkiainen (Kalat)

kerrottavaa saavutuksistasi lapsenlapsillesi.

tumaan ja huijattua mukaan toimintaan, jopa liuotin-

tuulee ja sieltä on suunta vain alaspäin.

20.2.–20.3.

sankariteoistaan.

Nahkiainen nähdään harvoin vaatteet päällä, paitsi

kerhon kokoontumisiin. Hänelle tulee kuitenkin välttää

silloin harvoin kun hän poistuu talolta. Tämä lipevä

antamasta liikaa vastuuta, sillä karhu sotkeutuu omiin-
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osakuntaelämä kävisi niin tylsäksi!

Pääskyt (Kaksonen)

kin käpäliinsä.

Ukko(s)mies (Jousimies)

21.5.–21.6.

mutta vaaraton viisin loiseläjä tunnetaan mutkatto-

Ennuste loppuvuodelle:

23.11.–22.12.

muudestaan.

Pääskyt on luonteeltaan seurallinen ja hyvä valinta

Talvi tuo tullessaan väsymyksen, mutta vältä liikaa hor-

Ukko(s)mies, tuo bileistä toisiin vaeltava fuksien yk-

Ennuste loppuvuodelle:

esimerkiksi pöytäjuhlien aveciksi. Toisinaan pääskyn

rostamista, sillä onnesi saattaa liidellä pääskyjen muo-

sinäinen metsästäjä, tavataan usein bileiden jälkeen

Sukkuloit taitavasti läpi tämänkin vuoden karikoiden,

jatkuva sirkutus saattaa ärsyttää epäsosiaalisempia

dossa ohi! Muista silti, että kaikki makealta näyttävä ei

äpärä kädessä ja takki tyhjänä. Elinpiiri rajoittuu van-

mutta varo, etteivät ahtojäät yllätä ja aiheuta törmä-

yksilöitä. Nokka pystyssä kulkevat pääskylaumat saat-

ole hunajaa.

han ketun ja Mount Everestin välille.

yksiä. Nouset vielä kerran pohjamudista pinnalle!
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SOKka - IRTI
Teksti Markku Alho, Kuvat Anna Torkki

alati lyömässä, kärkkäästi sankareitamme

voittamaan lähdettykään. Turpakäräjien skaala oli vain

haastamassa iltahupeihin. Saimme pelail-

yllättävä.

la rennosti eräidenkin yhtäältään iltaisin kansallislajistamme nauttivien tove-

That said, olen ylpeä suorituksestamme. Veren maku

reina.

illoista

suussa pelaavat ammattilaisetkaan eivät saaneet puh-

generoituivat - harjoitteiden tarve ala-

kottua ulkopeliämme ylenpalttisen paljoa - toki am-

ti näkyi demotessamme heille erityises-

mattimies löi merkatulla lyönnillä varmasti juoksun,

ti

Höntsäksi

sisäpeliämme.

harjoittaisimme

eräät

Wechs,

näistä

ah

curiat,

mutta heikkoon ulkokenttään olisi ollut potentiaalia

Go-maisilla

rankoa paljon kovemminkin. Onnistunutta polttoa

te

itsejämme!

aluevalta-

seurasi aina joukkueen tavaramerkki, takuuvarmas-

uksilla luikahdimme liikuntapuiston web-

ti vastustajan selkärankaa murentanut SOKKA! - IRTI!

bejä

iltaisin

-huutokombo. Hyvähenkinen huutelumme oli ehdot-

toki

hiekkatekonurmellakin

uskomattomilla

strategisilla
takomaan.

Harjoittelimme
ehättäessäm-

tomasti turnauksen kärkikastia, ja olimme siis selkei-

me. Ehtaa yritystä, erittäin onnistunutta

tä moraalisia voittajia. Odotettavasti sisäpeli takkuili

- fanfaarein tuettavaa - harjaantumista

kautta laidan - joukkueemme koki tulikasteensa oi-

esittivät taidoissaan innokkaimmat geime-

keassa ottelussa vasta turnauksessa, vieläpä kovia luk-

reistämme ennen reissua.”

kareita vastaan. Lopulta kohtasimme jumbofinaalissa
sisarjoukkueemme HYPistelijät, ja juoksutilin auettua

Raivoisan treenikauden tuloksia päästiin ensi kertaa

tasaisen väännön päätteeksi sankarijoukkueemme koki

testaamaan tositoimissa Osakunnan kesäretkellä Köy-

vihdoin pesäpallokatarsiksen, jollaisesta viereisen ren-

liössä, vaikkei SOKkAn jäsenistöstä ollutkaan paikalla

tosarjan kaljaa kentällä ryystäneet polttolinjapelaajat

kuin neljä pelaajaa. Köyliön kunnan edustusjoukkue

osasivat vain uneksia.

haastoi rankasti osakuntalaisten urheilullisen kompe-

Suomen kahdeksanneksi parhaat opiskelijapesäpalloilijat

tenssin. Tuloksesta ei jäänyt tarkkaa historiantietoa,

Pelaamassa olivat:

mutta Köyliön kunnanvaltuuston puheenjohtajan, myös

Markku Alho, Marcus Söderlund, Antti Torkki, Maija Nii-

pelaamassa olleen Veli-Pekka Sunin sanoin “ainakin Sa-

nisalo, Tero Alitalo, Jannimaija Tuomala, Kristian Kok-

takunta voitti kuusi-nolla”.

kola, Annaleena Rajala, Johanna Toivola, Sini Laurikka-

Turnaukseen panostanut sisarjoukkue toiseksi viimeinen

la sekä Juhani Halminen
Todellinen voimainponnistus koitti Porissa, Satakunnan

Satakuntalaisen Osakunnan Keskinkertaiset Amatöörit

havaittiin entisen fuksin innolla gonah-

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMMAKKOn

Kesän ajan valmennusjohdosta vastasivat:

(SOKkA) osallistui 21.-22.9.Porissa pidettyyn opiske-

dettua. Harvemmin taituroineet reippaas-

järjestämässä opiskelijoiden suomenmestaruusturna-

Markku Alho, Maija Niinisalo, Vesa Piilola ja Maisa Laine

lijapesäpallon SM-turnaukseen. Turnaus osoittautui

ti iskostivat selkärankaansa ikiaikaisia

uksessa, jonne pitkästä ja kunniallisesta perintees-

ennennäkemättömän kovatasoiseksi, kilpasarjan ko-

neuvoja ulkokentän pesäpalloilusta taik-

tä poiketen osallistui paljon kovatasoisia joukkueita.

vimmista kokoonpanoista löytyi useampiakin Super- ja

ka

hienovaraisen

Pääkaupunkiseudulta osallistui SOKkAn lisäksi sisar-

ykköspesissarjojen kärkinimiä. Mahtavista haasteista

epäilevästi chillisti heitteleviä, arvaa-

joukkueemme HYPistelijät, eli Helsingin Yliopiston

huolimatta joukkueemme sijoittui - jos ei nyt aivan

mattomia lukkareita. Lyöntipeli ehostui

Pesistelijät, joiden kanssa järjestimme kesän treenit,

Now I’m back on my feet

huikeasti - niin ainakin välttävästi.

notkahdellen, goldhammereiden epäilemättä

sekä Otaniemen teekkareiden Otakoppi, taannoisten

Just a man and his will to survive”

olematta freeseimmillään. Onneksi uusia

vuosien toistuva opiskelijoiden suomenmestari. Muista

-Survivor, Eye of the Tiger

roimimisvälineitä

internet-

kilpasarjan joukkueista mainittakoon ainakin Vaasan

rastajat eivät epäröineet. Yhteistoimin

kaupasta vaatia a-luokan lyömävälineik-

Boom-City, jonka tähtilyöjällä meni kovaa jo lauantain

epelit omaksuivat fakiirivalmentajiltaan

si. Arvaten näistä destruktiivinen tur-

viimeisesstä matsissa, ja klassinen Tampereen seudun

taitoja helteisinä ehtoina Tannerin il-

mio heleästi erään lasikuitukomposiitin

teekkareiden nimellä pilaamaton Herwannan Pesäpal-

Kesän kokemusten perusteella järjestäjäkaade-

lan groovessa. Ehkäpä ruumiinkulttuurin

asetti

korvannee.

lo, Seinäjoen AMK:n joukkue keskittymistä häiritsevi-

ri on todennut, että HY:n piirissä on kysyntää

innoittamina taittoheittoharjoitteistakin

Näitä opettivat wanhat, nähtiinpä super-

ne lukkareineen sekä toki porilaisten kotijoukke BBC

urheiluseuralle ja olemmekin perustamassa ur-

suoriuduttiin tavallaan helposti. Ennen

pesistaustainen urheilijatar reippailuam-

Frog. Alusta asti oli selvää, että harvoilta kilpasarjan

heiluseuraa opiskelijapesäpalloa varten!

tätä harrastaneilta reippailuiloa ilmeni

me valvomassa, innokkaimpia valmentamas-

joukkueilta tulisi pisteitä herumaan, ja lämmittelyjä

Lisätietoja kesän valmennusjohdolta!

laidasta laitaan, osin failaten - tämä

sa. Oli randomeitakin sakkeja tiistaisin

seuratessa vielä harvemmilta - mutta eihän kisoihin

”Iltaisin
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tänä

suvena,

Karhunkierros 3/2013

tarmokkaat

har-

oppivat

tarkkailemaan

raaskittiin

sekajätteeksi.

Takuu

”Risin’ up, back on the
Did my time, took

street

my chances

Went the distance
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Muodin huipulla
jalla
h
o
p
Teksti Salla Seppälä, Kuvat Samu Heino
Mallit Tero A., Suvi J.
TIEDÄN MITÄ PUIT VIIME KESÄNÄ!
Löydä oma tyylisi syksyn kiehtovasta mallistosta! Kulutettua farkkua sinisenä ja harmaana, tee-se-itse-shortsit, vähäeleiset neuletakit, rennot t-paidat printillä ja ilman, pikkuisen raitaa ja puhvihihaa – siinä pähkinänkuoressa pyykkituvan syys- ja talvimallisto 2013. Väriskaala on enimmäkseen hillityn skandinaavinen,
materiaalit mutkattomia ja helppohoitoisia. Näitä vaatteita et näe katukuvassa Lontoossa, Pariisissa tai edes
Helsingissä – vaan pyykkituvan noutamattomien pyykkien korissa.

Suvi:
Taskullinen t-paita These Glory Days
Farkut Sisley
Tero:
Toppi Putri Collection
Farkkushortsit Fit & Loyal
Vaalea

20
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neuletakki

Vailent

Karhunkierros 3/2013          21

Mitä Viisi syö?

Tero:
Musta

neuletakki

T-paita Fruit
Hattu

Divided

of the

by

H&M

Teksti ja kuvat Liina Niittymaa, Tero Alitalo

Loom

ja rusetti kuvausrekvisiittaa

Karhunkierros on ottanut tehtäväkseen selvittää, millaisia kulinaristisia elämyksiä osakuntahuoneistossamme
nautitaan. Lehden toimittajat Liina Niittymaa ja Tero Alitalo soluttautuivat osakuntalaisten joukkoon selvittääkseen tämän monien mieltä kiehtoneen arvoituksen. Mitä Viisi syö?

Aamupala
Aurinko paistaa Porin huoneen ikkunasta kylmänä syysaamuna. Lounais-Suomen uutiset soljuvat taustalla ja
kahvinpannu kolahtelee mukien reunoihin.
Sohvilla istuu osakuntalaisia, jotka ovat saapuneet Viisiin jakamaan yhteisen aamupalahetken. Tätä on todellinen yhteisöllisyys.
Toisen vuoden osakuntalainen Ossi Hyvärinen on ottanut mukava asennon sohvalla ja nauttii aamupalastaan.
Hän on valinnut ekologisen tavan nauttia jogurttinsa:

suoraan purkista juomalla ei tule lainkaan tiskiä!
Huhu kertoo, että Ossin saattaa joskus nähdä syövän
Viisissä aamupalaksi peräti vohveleita. Karhunkierroksen soluttautujat eivät valitettavasti päässeet tätä todistamaan, mutta ilmiannot Ossin vohveliaamupalasta
voi lähettää osoitteeseen paatoimittaja@satakuntatalo.fi.

Suvi:
Printtipaita Dressmann

Ossin vieressä istuvan osakunnan fuksin Ulla Värteen

Farkkuhame H&M

annos on hieman sofistikoituneempi. Hän syö turkkilaista jogurttia, johon on sekoitettu luomumysliä ja
hillon puutteessa siirappia. Myslilinjalla on myös asuntolajohtokunnan puheenjohtaja Markku Alho, joka
kaataa jogurtti-mansikkamyslinsä sekaan kylmää rasvatonta maitoa. Aamulla varhain vironnut civis Vihtori
Mäntylä kertoo myös nauttineensa aamulla jogurtin ja
myslin yhdistelmästä. Voidaan siis sanoa, että jogurtti
ja mysli monessa muodossa ovat osakuntalaisten suo-

Suvi:

sikkiaamupalan kivijalkoja.

Lakana
Hieman kymmenen jälkeen Porin huoneeseen saapuu
civis Kristian Kokkola. Hänen aamupalansa on hieman
22
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tieteilijän elkein, ettei ole järkeä maksaa ylimääräistä
hämiksen (Hämäläis-Osakunnan ruokala) kahvista, kun
saman sumpin voi vetäistä viisin sohvilla ilmaiseksi.
Karhunkierroksella ei ole varaa olla asiasta eri mieltä.
Porin huoneessa on toisinaan pulla(va)a tai muuta palanpainiketta. Niiden syöminen on sallittua, kunhan
siihen saa luvan leivosten oikealta omistajalta. Toimitus suositteleekin kysäisemään ikilupaa (iki-)civis
Mäkipäältä pullavan kulutuksen suhteen. Muutenhan
työläämpi valmistaa kuin Ossin, mutta palkinnoksi

kaikkien ruoka-aineiden kuluttaminen on melko oman-

Kristian saa erinomaisen kattauksen kaikista keskeisis-

tunnonvaraista toimintaa. Toimitus toivoo kuitenkin,

tä ravintoaineista. Kananmunat varmistava proteiinin

ettei kukaan olisi liian pullarohmu, jotta kaikille riit-

saannin, hiilihydraatteja saa paahtoleivästä ja pienet

täisi mussutettavaa.

voikimpaleet tuovat annokseen rasvoja. Varsin esimerkillistä toimintaa, Karhunkierros tuumaa. Kristianin

Päivällinen

lautasmallista voivat nuoremmatkin osakuntalaiset ottaa mallia.

Kellon juostessa eteenpäin uutta kierrostaan voivat
opiskelijoiden energiavarastot huveta tasolle, joka

Usein nälkä voi iskeä moneen osakuntalaiseen samaan kohottavaa mättöä. Ruokailijoiden onnellisuus on lä-

Osakunnan isäntä Ville-Matti Honkanen valloittaa keit-

edesauttaa vanhojen paskojen ja (suht) normaalien

aikaan, jolloin ruokailusuunnitelmat kannattaa yh- hes käsin kosketeltavissa. Toimitus voisi kritisoida ruo-

tiön ja toimittajien sydämet puoli yhdeltätoista. Hänen

osakuntalaisten välisen kuilun muodostumista.

distää. Ruoan tekeminen lähes kymmenelle henkilöl- an terveellisyyttä, mutta kerroshampurilainen suussa
le kerrallaan vaatii kuitenkin lähes apuemäntämäistä on vaikeaa olla negatiivinen.

lautaselleen päätyy paahdettua ruisleipää. Sen päällä
on vähärasvaista juustoa, vähärasvaista Oivariinia ja

Onneksi jo aamulla terveellisiä ruokatottumuksia edus-

kokkausintoa, joten valmisruoan hakeminen lähistön

hyvin rasvaista meetvurstia.

taneella civis Kokkolalla on ässä hihassa: Lautasella

ravitsemisliikkeistä tulee huomattavasti kätevämmäksi Myöhää illalla keittiöstä kuuluu rapinaa. Onneksi ky-

komeilee valkoinen mozzarella-juustopallo nuudelipe-

vaihtoehdoksi. Näin on käynyt myös nyt: Monet civikset seessä on vain hieman nälkäiseksi jäänyt civis Alitalo

Yhteisöllinen aamupala osakuntahuo-

valittelevat nälkäänsä, mutta yhteinen kokkausinto on joka napostelee mysliä sekä juo “vielä viimeisen tent-

neistossa on kuin pala taivasta. Kar-

täysin kateissa. Onneksi isäntä Honkanen osoittaa jous- tiinlukukahvin”. Ja näin osakunnan ruokaympyrä sul-

hunkierroksen toimittajat suositte-

tavuutta ja kykyä altruismiin käydessään Hesburger- keutuu.

levat kyseistä toimintatapaa kaikille

ravintolassa ja tuodessaan kaikille verensokerilukemia

osakuntalaisille.

Lounas
Lounasaikaan ei ruokailevia osakuntalaisia viisissä juurikaan näy. Toimittajat epäilevät syyksi varsinkin
syksyisin epidemian lailla leviävää
opiskelu-nimistä oireyhtymää, jonka
seurauksena tartunnan saaneet osakuntalaiset viettä-

dillä. Annoksen tekeminen on kuulemma helpompaa

vät huomattavan osan ajastaan korkeakoulujen tilois-

kuin heinän kasvamisen katselu, vesi kun kiehuu no-

sa. Ruokailukin hoidetaan hätäisesti juuri ja juuri ih-

peammin.

misarvolle sopivissa Unicafe-ravintoloissa, joista matka
jatkuu takaisin tieteellisen sorvin ääreen.

Civis Tupala on päättänyt nähdä vaivaa ruokailunsa
eteen. Hän on tehnyt itselleen tomaatti-vuohenjuusto-
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Tästä huolimatta kahvi näyttää kuluvan pannusta lähes

keiton (melkein kuvattu), joka herättää osakuntahuo-

taianomaisesti. Civis Marko Salonen toteaakin kauppa-

neistossa kunnioitusta. Toimitus kadehtii panostusta.
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Virkailija vinkkaa
Milla Gustafsson, Hallituksen puheenjohtaja

Kuolemattomat

Hoi!
Osakuntavuoden ehdottomasti mielenkiintoisin kokous pidetään 20.11., kun valta vaihtuu ja osakunnalle
valitaan 25 uutta virkailijaa vuodelle 2014.
Hallitus pitää marraskuun osakunnan kokousta edeltävänä torstaina (14.11.) kello 19 C6:ssa virkaan mieliviä

Tältä

osakuntalaisia valistavan illan otsikolla ”Virkoja ja viiniä - Minustako osakunnan virkailija 2014?”. Illassa

kuultuja kuolemattomia lausahduksia

palstalta voit lukea osakunnalla

käydään vanhojen virkailijoiden johdolla läpi, miksi virkailijaksi kannattaa hakeutua ja mitä yksittäiset virat
oikeasti käytännössä pitävät sisällään.

”Vihtori on vaan katkera, kun en lähtenyt sen kanssa ”Pitäiskö meidän ensin sortata ne alapää-ongelmat?”
katsomaan miesten pippeleitä.”

Virkojen kirjosta löytyy varmasti kaikille jotakin, mikä kolahtaa - vastuualueita löytyy kulttuurista tieto-

– Honksu

– Emma L. rapujuhlissa
”Se on niin naama kiinni siin vehkees, et se ei huo-

tekniikkaan. Erityisesti virkailijauraansa aloitteleville sopivia ja mukavia pestejä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja ja urheiluohjaaja, joiden taakkaa jakamassa on myös oma toimikunta. Kunnianhimoisemmil-

”Sä oot sen takii olemas, et meil olis enemmän kal- maa niit punkkeja”

le konkareille on tarjolla aikaa ja omistautumista vaativia luottamustehtäviä, joissa oppii takuuvarmasti

jaa.”

tulevaisuudessa hyödyllisiä käytännön taitoja, kuten ryhmässä työskentelyä, delegointia ja rahankäytön

– Kaisa J. pikkusiskostaan

– Vihtori kertoo polttarisuunnitelmasta

suunnittelua.
Marraskuun osakunnan kokousta kannattaa ehdottomasti tulla seuraamaan paikan päälle, vaikka virkaa ei
itselleen ensi vuodeksi havittelisikaan. Tarjolla on useimmiten monituntiseksi venähtävä spektaakkeli, jossa
äänivaltaansa osakunnan jäsenenä pääsee kerrankin toden teolla hyödyntämään. Tätä äänivaltaa pääsevät
käyttämään aivan ensimmäistä kertaa myös fuksit, kun heidät kokouksessa hyväksytään vihdoin osakunnan
varsinaisiksi jäseniksi. Illan kulusta ei draamaa puutu, ehdokkaat pääsevät taistelemaan verbaalisesti viimeiseen hengenvetoon ja vaalilupauksia satelee. Istumalihasten kokemat koettelemukset korvataan tuttuun
tapaan apuemännistön loihtimalla ilmaisella kokousruoalla.
Psst! Fuksi! Jos virkailijaksi lähteminen tuntuu tässä vaiheessa liian suurelta ja pelottavalta ja haluat vielä
tunnustella tietäsi vuoden ajan, hae apuhenkilöksi tai jäseneksi toimikuntaan! Apuhenkilöt ja toimikunnat
valitaan joulukuun osakunnan kokouksessa 18.12..
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