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PÄÄKIRJOITUS

Uusi vuosi, uudet tuulet

Uusi vuosi tuo useasti mukanaan kaikenlaista
uutta, kuten haaveita, odotuksia, tavoitteita,
muutoksia ja mahdollisesti myös yllätyksiä.
Se mitä odotamme tulevalta vuodelta määrittää jo paljon, sillä odotukset luovat toivoa,
jännitystä ja mielenkiintoa. Tuleva vuosi tuo
myös osakunnalla paljon. Luvassa on perinteitä, kuten vuosijuhla, joka on Satakuntalaisen osakunnan historiassa jo 362. Perinteiden
lisäksi luvassa on varmasti myös uutta ja on
mahdollista, että tänä vuonna aloitamme jopa
uuden perinteen. Traditio, sukupolvilta toisille säilynyt henkinen kulttuuri on monelle tärkeä osa sekä juhlapyhiä että arkipäivää.
Uusi vuosi on tuonut myös itselleni runsaasti
uutta, erityisesti vastuun alueella. Tämä on
ensimmäinen kirjoitukseni pääkirjoittajana
ja voin sanoa olevani innoissani, mutta myös
jollain tasolla hyvin vakavoitunut saadessani toimia Karhunkierroksen päätoimittajana,
jolla on sekä suurta paikalliskulttuurillista
että arvopohjaista merkitystä monille.
			
Vuoden ensimmäisen Karhunkierroksen
teemana on uusi vuosi, uudet haasteet, uudet voimavarat ja kaikki uusiutuva mitä
vuosi mukanaan tuo. Pyrin toimikauteni
aikana saamaan lehdestä mahdollisimman
lukijaystävällisen niin, että lukijat jo odottelisivat seuraavaa numeroa, eikä niin, että
ensimmäinenkin numero jäisi lukemattomana pölyttymään kaapin päälle. Pyrin siihen,
että osakuntalehtemme sivuilla tulee esille
osakuntalaistemme lahjakkuus ja taidot niin
tiedollisissa, kuin taiteellisissakin projektimuodoissa. Olemme toimittajakuntani kanssa suunnitelleet lehteen traditioiden lisäksi
uusia aspekteja.
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Vuoden kaksi suurinta uudistusta, jotka näkyvät vuoden jokaisessa numerossa ovat: Terveisiä Satakunnasta-, sekä Virkailijat ja toimikunnat tutuiksi —kirjoitussarjat.
Uusi vuosi voi tuoda mukanaan uusia ystäviä,
saavutuksia ja elämyksiä, mutta myös pettymyksiä, vaikeita ihmissuhteita ja huolia. Yhteisöllisyyden voima on kuitenkin hämmästyttävän vahva ja se on meidän voimavaranamme
osakunnalla. Muistetaan siis auttaa, tukea ja
kannustaa toinen toistamme koko vuoden
ajan. Toivon, että vuosi 2016 tulee olemaan
kaikille rikastuttava ja kokemuksia täynnä
oleva vuosi, jonka saisimme yhdessä osakuntana viettää, juhlien yhteisöllisesti sen varrella
tapahtuvia tilaisuuksia ja saada ikimuistoisia
hetkiä, joita vielä vuosienkin päästä voimme
yhdessä lämmöllä muistella.
Teologian ylioppilas
Saana Valli

Q-KULMA
Kunta on yliopiston sydän
Sana kunta saattaa äkkiseltään kuulostaa vain hallinnolta ja iltauutisilta.
Kunta on kuitenkin yllättävän monen sanan pääte: eläinkunta, kasvikunta, maakunta, seurakunta. Sekä
tietysti tiedekunta, ylioppilaskunta
ja sokerina pohjalla, osakunta. Kunta tarkoittaa hallintotermin lisäksi
joukkoa, yhteisöä.
Yliopistomaailma on tällä hetkellä valtavien muutosten pyörteissä.
Maamme hallitus leikkaa rajulla kädellä sivistyksestä, ja erityisen rankasti leikkaukset osuvat juuri Helsingin yliopistoon.
Samaan aikaan Helsingin yliopistolla Iso pyörä -hallintouudistus
mullaa tiedekuntien rakennetta.
Pöydällä on ollut esimerkiksi yliopiston alkuperäisiin tiedekuntiin
kuuluvan teologisen sulauttaminen
humanistiseen. Tampereen yliopisto
luopui muutama vuosi sitten tiedekunnista, ja organisaatiouudistuksen
ruletti pullautti uudeksi nimikkeeksi
tieteenalayksikön. Kotoisaan ja tur-

valliseen tiedekuntaan verrattuna
sana kuulostaa byrokraattiselta ja
etäiseltä.
Leikitelläänpä hetki ajatuksella, että
yliopisto olisi ihmisruumis. Aivot
olisivat sen tutkimus ja muisti kirjastot, kädet ja jalat hallinto sekä tukipalvelut. Mutta mikä olisi yliopiston
sydän – sen tunteet, rakkaus, ilo ja
kiintymys?
Yliopiston sydän ovat sen kunnat:
tiedekunnat, osakunnat ja ylioppilaskunta. Niissä ihmiset kohtaavat,
perinteet välittyvät ja tieto syttyy
elämään.
Itse uskon, että yliopistolaiseksi
ei tulla ainoastaan suorittamalla
tunnollisesti kaikki tentit ajallaan.
Yliopistolaisuus syntyy nauramalla, ystävystymällä, kahvittelemalla
opiskelukavereiden kanssa, valvomalla auringonnousuun, väittelemällä tieteenalan ja yhteiskunnan ki
istakysymyksistä,järjestämällä maailman parhaat teemabileet, pukeutu-

malla ylioppilaslakkiin sekä laulamalla Gaudeamus igituria ja Teinilaulua.
Näitä asioita ei tehdä yksiköissä ei yksilöinä, vaan niitä tehdään kunnissa.
Samoin kuin yhteys kotimaahan syntyy kotikunnan kautta, syntyy yhteys
yliopistoon näiden kuntien kautta.
Toivonkin hartaasti, että yliopiston
säästöjen ja uudistuksen pyörteissä
muistetaan pitää huolta yhteisöllisyydestä. Yliopisto ei ole vain hallintorakenne, vaan ennen kaikkea siellä
toimivat ihmiset. Tästä syystä myös
osakunnat ja muu opiskelijatoiminta
ovat keskeinen osa yliopisto-opintoja.
Aurinkoista kevättä ja voimia reformien pyörteisiin toivotellen,
Hanna Q Hannus

Ps. Ylioppilaskunta – nimensä mukaisesti – on ylioppilaiden kunta. Muistathan, että tänä vuonna on erinomainen
mahdollisuus päästä vaikuttamaan ylioppilaskuntaan. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa
marraskuussa valitaan kaksivuotiskaudelle uusi edustajisto, joka päättää merkittävistä ylioppilaskunnan yhteisistä
asioista. SatO:n listalle kootaan taas innokkaita ehdokkaita.

Kuvitus:
Milla-Maria
Alhanen
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Osakuntahuoneiston ja
Osakunnan ja sen tilojen turvallisuutta alettiin pohtia osakunnalla viime kesän ja syksyn aikana. Lisäksi HYY kutsui kaikkien
sen piirissä toimivien osakuntien ja järjestöjen tilavastaavat ja isännät turvallisuuskokoukseen viime syyskuussa, johon myös
viime vuoden isäntä osallistui. Syynä turvallisuusasioihin havahtumiseen oli muun
muassa vuosi sitten keväällä sattuneet sääntöjen rikkomiset Uudella ylioppilastalolla.
Ihmismäärän kasvaessa ylilyöntejä tulee
aina, mutta viime aikoina opiskelijabileissä
on ollut epäilyjä jopa raiskausuhkauksista ja
huumauksista. Me saamme omassa rakkaassa Satakuntatalossamme elää yleensä hyvinkin rauhallista ja suojattua elämää. Silti on
aina mahdollista, että tuntemattomat pääsevät sisään Taloon ja Osakuntamme tiloihin,
jonkun kaveri on liian humalassa tai jopa
joku osakuntalainen tekee jotain kiellettyä
ja muita häiritsevää, emmekä olekaan täysin
tällaisilta tilanteilta välttyneet.
Näistä syistä olikin syksyllä hyvä lähteä
pohtimaan, miten voisimme jo ennalta turvata osakuntalaisten oloa ja eloa ohjeistuksen ja viestinnän kautta. Työryhmässä oli
isäntä, hallituksen yleisvaliokunta, puheenjohtaja ja yksi Satalinnan Säätiön vahtimestareista. Koska työryhmä oli melko pieni ja
se koostui vain vanhemmista osakuntalaisista, päätimme tehdä kyselyn osakuntalaisten
turvallisuudesta koskien osakuntahuoneistoa ja asuntolaa. Näin voimme turvallisuusohjeistuksessa paremmin varautua erilaisiin
vastaan tuleviin tilanteisiin kun tiedämme,
millaisiin tilanteisiin osakuntalaiset ylipäätään joutuvat.

6

KARHUNKIERROS 1/2016

Viime marraskuun aikana toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä
58 osakuntalaista. Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet oli
naisia (53%). Fukseja oli neljännes (24%), alle kolme vuotta osakunnalla olleita civiksiä 26% ja vanhempia osakuntalaisia 47%.
Suurin osa vastaajista asuu Satakuntatalolla (66%). Muissa kuin
Satalinnan Säätiön asunnoissa asuvia kyselyyn vastanneita oli
28%. Tuloksissa pitää muistaa, että vastaajien kokemukset voivat
olla kauempaakin menneisyydestä, koska sitä ei ollut kyselyssä
eritelty. Tulokset eivät siis kuvaa nykytilannetta vaan ovat ennemminkin katsaus kaikista eteen tulleista tilanteista pidemmältä
aikaväliltä.
Osakuntahuoneiston yleinen ilmapiiri (asteikolla 1-10) koettiin
hyvänä, mediaanilla 8 (kaavio 1).

Ahdistuneeksi itsensä on osakuntahuoneistossa tuntenut
viidesosa vastaajista (kaavio 2).

kyselyn tulokset

asuntolan turvallisuus
Ahdistuneisuutta on koettu useimmiten
tilanteissa, joihin liittyy tuntemattomia
henkilöitä. Myös porukoihin vaikeasti
pääseminen sekä huono käytös (tervehtimättömyys, halventavat puheet jne.) ja
juhlissa humalaisten ennakoimaton käytös on koettu ahdistavaksi. Näiden tilanteiden ahdistavuudessa oli suuria eroja,
vaihdellen asteikossa yhdestä kymmeneen (mediaani 3).

Myös asuntolan kohdalla yleinen ilmapiiri koetaan hyvänä,
mediaanilla 8 (kaavio 4).

Osakuntahuoneistossa väkivaltaan törmänneitä oli vähemmän (kaavio 3).

Ahdistuneeksi olonsa on tuntenut noin viidesosa vastaajista (kaavio 5).

Näihin tilanteisiin kuului mm. huitomista, painia ja lyömistä ja niitä on
tapahtunut pääasiassa juhlissa osakuntalaisten toimesta. Osa tilanteista on koettu hyvin uhkaaviksi, mutta
suurempi osa vain lievästi (mediaani
3). Lähes puolet (43%) kerroista näistä tilanteista on jätetty ilmoittamatta
eteenpäin ja niitä selvitettiin tilanteen
jälkeen 57% tapauksista. Monesti tilanteet ovat lauenneet itsestään ja on
myös huojentavaa, että usein muut
menevät puuttumaan näihin tilanteisiin. Vanhemmat osakuntalaiset olivat
kokeneet enemmän sekä ahdistavia
että uhkaavia tilanteita osakuntahuoneistossa verrattuna fukseihin.

Asuntolassa sattuneet tilanteet koettiin ahdistavammiksi
kuin osakuntahuoneistossa tapahtuneiden (mediaani 5).
Onkin täysin ymmärrettävää, että asuntolassa sattuneet
tilanteet koetaan ahdistavammiksi kuin osakuntahuoneistossa, koska nämä tilanteet tapahtuvat ihmisten kodeissa.
Näihinkin tilanteisiin ovat törmänneet enemmän kauemmin osakunnalla olleet. Nuoremmat osakuntalaiset ovat
kuitenkin kokeneet tilanteet ahdistavampana. Pääasiassa
tilanteet ovat liittyneet ulkopuolisen pääsemisestä taloon
tai kovaäänisistä juhlista, jotka ovat jatkuneet liian myöhään. Myös luvallisesti talossa olevat juhlijat häiritsevät
asukkaita harhailemalla asuintiloissa. Väkivalta asuntolassa on onneksi ollut hyvin harvinaista ja näistä tapauksista on myös ilmoitettu eteenpäin.
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kyselyn tulokset
Vastaajat toivoivat, että ovia ei turhaan pidettäisi
auki. Turhien palohälytysten koettiin myös olevan
ongelmallisia. Palohälytykset eivät myöskään kuulu
joka puolelle taloa ja tähän pitää ehdottomasti saada muutos. Pelastussuunnitelman esittelyä toivottiin myös. Lisäksi ulosvuokrauksista koettiin silloin
tällöin tulevan ongelmia esimerkiksi vuokralaisten
vieraiden kulkemisen kanssa. Toivottiin myös kiinnitettävän huomiota siihen, kuka on vastuussa, kun
päästetään ihmisiä sisälle esimerkiksi bileissä.
On huolestuttavaa, että ahdistavia ja uhkaavia tilanteita aiheuttavat osakuntalaiset itse. Kaikkien, jotka
joutuvat mihin tahansa esille tulleeseen tilanteeseen
olisi erityisen tärkeä muistaa, että vain ilmoittamalla asioista eteenpäin niihin voidaan puuttua ja niitä
voidaan selvittää. Yksi huolestuttavimmista asioista,
joita kyselyllä saatiin tietoon oli se, että lähes puolet ei tiedä, kenelle ilmoittaa osakuntahuoneistossa
(kaavio 6) tai asuntolassa (kaavio 7) tapahtuvista tilanteista.

Työryhmän yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin
korjata asia pitämällä huolta siitä, että kaikki tietävät, kenelle missäkin tilanteessa tapahtuneesta
kuuluu ilmoittaa. Osa vastaajista toivoi mahdollisuutta ilmoittaa asioista luottamuksellisesti ja
tämä saattaisikin alentaa kynnystä ongelmista
ilmoittamiseen.
Jo ennen tuloksia on kuitenkin edistetty molempien tilojen turvallisuutta. Sen lisäksi, että uusi
Liro-kulkujärjestelmä on vanhaa Bewatoria parempi myös turvallisuuden kannalta, uudistuksen
yhteydessä tehtiin sitoumus, jota kaikki kulkuoikeuden saavat allekirjoituksellaan lupautuvat
noudattamaan. Osakunnan nykyisiä jäseniä sitovat osakunnan säännöt, mutta koska monella
muullakin on kulkuoikeus osakuntahuoneistoon
ja toimistolle, koettiin tämän sitoumuksen olevan
tarpeellinen.
8
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Tämä selkiyttää sääntöjä myös osakuntalaisille. Myös C6:ssa tapahtuneiden ongelmien
vuoksi C6:n vuokrasopimus on uudistettu.
Kyselyn tulosten perusteella tehdään turvallisuusohjeistus. Tarkoituksena on tehdä erityisesti osakuntahuoneistoon liittyen ohje, kenelle ilmoitetaan missäkin tilanteessa ja miettiä,
mitä muita uudistuksia vastausten perusteella
tarvitaan sekä osakuntahuoneistoon että asuntolaan liittyen. Turvallisuusprojektin tulokset
esitellään osakuntahuoneiston osalta maaliskuun osakunnan kokouksessa ja asuntolan
osalta huhtikuussa järjestettävässä asukkaiden
kokouksessa.
Jokaisen tulisi käydä tutustumassa Satakuntatalon pelastussuunnitelmaan, joka löytyy
osoitteesta https://www.pelastussuunnitelma.
fi/pelastussuunnitelma/13462-satakuntatalo/.
Tulevassa ohjeistuksessa ei ole tarkoitus turhaan toistaa tai muuttaa yleisen pelastussuunnitelman ohjeita, vaan tehdä selväksi käytännöt, joita osakuntalaisten tulee noudattaa sekä
selkiyttää viestintää ongelmatilanteissa ja laskea kynnystä niistä ilmoittamiseen. Meillä on
harvinaislaatuinen ja toimiva yhteisö ja toivon,
että jokainen puuttuu ongelmatilanteisiin niitä
kohdatessaan ja auttaa kanssaihmisiä ilman
erillistä pyyntöä tai ohjeistusta.

Teksti ja grafiikat: Santtu Artukka

INSPEHTORIN TERVEHDYS

Rakkaat SatOlaiset
Vuosi 2016 on pyörähtänyt
käyntiin jo aika pitkälle, kun
kirjoitan tervehdystä Karhunkierrokseen. Vuosi on alkanut
hyvin vaikeiden tapahtumien
keskellä. Jokapäiväiset uutiset
pakolaisista, turvapaikanhakijoista, terrorismista, sodista, irtisanomisista ja koulutusleikkauksista saavat useimmat meistä
neuvottomiksi. Järki ei tajua
eikä tunne pysy mukana. Maailma näyttäytyy hallitsemattomana, sekavana ja monin osin
negatiivisena. Tässä todellisuudessa me elämme ja kohtaamme myös toisemme. Kaiken
keskellä.
Samaan aikaan Osakunta on
astunut uuteen vuoteen, uudet virkailijat ovat tarttuneet
toimiinsa, uusia tapahtumia ja
uutta toimintaa on menossa ja
tiedossa. Tuulisessa maailmassa tarvitaan ystäviä, kavereita ja
kumppaneita. Toivon, että Satakuntalaisen Osakunnan opiskelijat katsovat tulevaisuuteen
avoimina ja rohkeina. Maailma
on palan verran parempi, kun
ollaan yhdessä, toimitaan yhdessä ja halutaan rakentaa parempaa maailmaa.
On ilo nähdä, miten osakuntalaiset kantavat vastuuta arjesta
ja juhlasta. Osakunnassa on
lupa olla samanlainen tai erilainen, kukin itsensä kaltainen.
Osakunta ottaa ja antaa, ja jokaista sen jäsentä tarvitaan.
Me tarvitsemme unelmia, iloa,
kauneutta, rakkautta, läheisyyttä ja lämöä.

Kuva: Camilla Laine

Valoisaa vuotta 2016 teille kaikille!
Hannele Niemi
Inspehtori
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VIRKAILIJAT JA TOIMIKUNNAT TUTUIKSI

OSAKUNNAN HALLITUS
2016

Kuvassa hallituksen kokoonpanosta puuttuu Matti Remes, Milla-Maria Alhanen ja Riikka Pasanen

Kysymykset: Jenna Järvenpää & Riikka Pasanen
Kuvat: Tuukka Lindholm

Virkailijat ja toimikunnat tutuiksi –palstamme toimikuntaan kuuluvat: vastaavana toimittajana Jenna Järvenpää, avustavana toimittajana Riikka Pasanen ja valokuvaajana Tuukka Lindholm. Palstan tarkoituksena on
käydä hallituksen jäsenet, toimikunnat ja virkailijat vuoden aikana läpi, jotta henkilöt, toimikunnat ja virkailijat
tulisivat palstan nimen mukaisesti kaikille osakunnille tutuiksi. Luultavasti opimme myös vuoden aikana uutta
virkojen ja toimikuntien salojen lisäksi myös henkilöistä ;) 							
Tämän numeron aikana kohtaamme uuden hallituksen, yhden toimikunnista, sekä kuraattorimme.

10

KARHUNKIERROS 1/2016

ESITTELYSSÄ

Hanna Hannus,

Kuraattori 2015-2016

1) Mikä satakuntalaisuudessa sinua viehättää?
Meri, kakko, suoruus, särmät, sammakkoleivokset, murre, historia, aitous.

2) Mikä karhu olisit, jos olisit karhu? (Miksi?)
Ensisijaisesti Aito Karhu, joka saa vastaanottaa kaikkien satolaisten halit. Toisena vaihtoehtona on kuuluisa
kuusamolainen Juuso-karhu, joka tavanomaisen karhuköllötyksen lisäksi maalaa Jackson Pollock -henkisiä
teoksia abstraktin ekspressionismin hengessä.

3) Mainitse Saton kolme parasta piirrettä, joita et vaihtaisi pois missään nimessä.
Apua, vain kolme! Olkoon ne toisista välittäminen, talkoohenki – ja aamujäätelö.

Mitä hallitus tekee?
40 § Hallituksen toimivalta ja tehtävät
Osakunnan hallitus
1. ) seuraa yleistä ylioppilaselämää, ylläpitää ja
kehittää osakunnan toimintaa ja
suhteita ystävyysjärjestöihin sekä osakunnan
ulkopuolisiin yhteisöihin ja
henkilöihin,
2. ) päättää edustajien valitsemisesta juhliin ja
tilapäisiin edustustehtäviin,
3. ) päättää talousarvioon otetun määrärahan
tarkemmasta käytöstä,
4. ) laatii ja esittää joulukuussa pidettävälle osakunnan kokoukselle esityksen
seuraavan vuoden talousarvioksi,

5. ) päättää virkailijoiden, toimikuntien ja kerhon käyttövaroista ja valvoo niiden
käyttöä,
6. ) päättää osakunnan irtaimiston hoidosta,
7. ) esittää marraskuun aikana pidettävälle
osakunnan kokoukselle ehdokkaat
seuraavan toimikauden virkailijoiksi hallitukselle toimitettujen vapaamuotoisten
hakemusten perusteella. Hallituksen esitys on
samanarvoinen muiden
kokouksessa tehtyjen esitysten kanssa,
8. ) esittää toimikaudeltaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen osakunnan
kokouksen hyväksyttäväksi sekä
9. ) valmistelee, päättää ja toimeenpanee asiat,
joita ei ole määrätty osakunnan
muiden toimielimien toimialaan kuuluviksi.

KARHUNKIERROS 1/2016
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ESITTELYSSÄ

Yhteiskunnallinen toimikunta

Esitimme yhteiskunnallisen toimikunnan jäsenille seuraavat kysymykset:
1) Minkälainen on ihanneyhteiskuntasi?
2) Jos saisit valita kaikista maailman henkilöistä, niin kenet kutsuisit puhumaan okissa? Miksi?
3) Mainitse kolme sinulle tärkeintä yhteiskunnallista asiaa?

Mitä uutta tänä vuonna?
• Okiruoka on ilmaista. Kuulostaa uskomattomalta, että kerran viikossa osakuntalaisille taiotaan erinomainen iltapala, eikä siitä tarvitse maksaa mitään! Täytyy toki muistaa, että okiin osallistujat ovat
etuasemassa ruoansaannin suhteen. Jos siis laskee päivän ruokailunsa okiruoan varaan, kannattaa osallistua myös okin aktiviteetteihin.
• Liro. Se tuli jo viime vuoden puolella, mutta edelleen sen kätevyys ilahduttaa. Korttien määrä lompakossa vähenee, sillä bewan saa heittää roskakoriin ja kulkuoikeuden saa matkakorttiin. Lisäksi kortti
ei enää kulu käytössä, joten Viisin suurkäyttäjien ei tarvitse ostaa uutta korttia vuoden välein. (Jäsensihteerin vinkki: Etenkin talolla asuessa on kätevää, että kulkukortti kulkee avaimien mukana. 10 €:n
hintainen etälukuavaimenperä on kyllä hintansa arvoinen!)
• Bändikämppä. Vanha, erittäin huonokuntoinen ja pimeä johtokaaos muuttui moderniksi ja valoisaksi treenitilaksi muutamassa kuukaudessa. Nyt siellä pystyy treenaamaan kompastumatta koko lattian
peittävään jatkojohtohelv… siis viidakkoon! Jes!
Koonnut: Elina Honko
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Jenna Järvenpää

Toimikuntalainen

1.Ihanneyhteiskunnassa kaikilla olisi töitä, jokainen saisi ansionsa mukaan ja jokaisella olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässään. Syrjäytyneitä ei olisi.
2.Elävistä:
Stephen Hawking
- koska Stephen Hawking, aikamme älykkö.
Kuolleista:
Mika Waltari
-Suomen yksi mahtavimmista kirjailijoista, etenkin Sinuhen tarina olisi kuultava.
3.-Talous - sen kehitys ja suhdanteet
- Raha - vallan ja vaihdon väline
- Teollisuus - miten viiveellä toimivia järjestelmiä ohjaillaan ja kannustetaan verotuksella.

Saska Suvikas

Toimikunnan varapuheenjohtaja

1.Ihanneyhteiskuntani on yhteiskunta, jossa jokainen saa vapaasti toteuttaa ihanteitaan ja jossa jokaisella on siihen myös reaaliset ja materiaaliset mahdollisuudet. Tässä yhteiskunnassa kaikki tuntevat
kuuluvansa joukkoon ja ihmisten on hyvä olla.
2. Elävistä: Tommi Uschanov
-Nerokas yhteiskunnallinen kommentaattori, joka saa aina ajattelemaan asioita uudesta kulmasta
Kuolleista: Bertrand Russell
-Aikansa superajattelija, jonka yhteiskunnallisilla visioilla olisi käyttöä nykypäivänäkin
3. -Politiikka — kaikki on politiikkaa
-Yhteiskunnalliset instituutiot — määräävät sen kehikon, jossa elämme
-Valta — eri muodoissaan kaiken toiminnan taustalla

Antti Torkki

Toimikuntalainen

1.Yhteiskunta, jossa jokainen pärjää omillaan ja tuntee olonsa turvalliseksi. Yhteiskunnallisten henkilöiden toiminta on oikeudenmukaista ja päätöksentekoa ei tehdä kansalaisilta salassa. Jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa.
2.Esa Saarinen
-Puheissaan yrittää saada ihmiset ajattelemaan mitä tekevät. Positiivisen ajattelemisen lähettiläs.
3.-Koulutus
-Kotimainen tuotanto ja teollisuus
-Infrastruktuurin toimiminen
Mikä EI ole uutta tänä(kään) vuonna?
• Jäsensihteerin ja AJK:n päivystysaika. Keskiviikkoisin kello 18:00-18:30. Toimistolla. A-rappu, 8. kerros. Silloin voit tulla päivittämään kulkuoikeutesi Liroon, ostamaan haalarimerkkejä, kangaskasseja,
etälukuavaimenperiä tai laulukirjoja, ja hoitamaan vuokrasopimukset ja vakuutusasiat kuntoon.
Koonnut: Elina Honko
KARHUNKIERROS 1/2016
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Elina Honko

Toimikuntalainen

1.Toimiva
2.Äiti. Äiti tietää kaiken. Mitä muuta voi puhujalta toivoa?
3.Ruoka x3

Iikka Terho

Yhteiskuntasihteeri

1.Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus lähtökohdistaan huolimatta menestyä. Turvallisuutta
ja huolenpitoa voidaan pitää itsestäänselvyytenä. Yhteiskunnan turvaverkot pitävät huolen siitä ettei
kukaan jää yksin ja kaikille annetaan tukea.
2.Bruce Oreck
- Kerta kaikkiaan innostava ja voimaannuttava henkilö. Saa kenet tahansa täysillä mukaan mihin
vaan.
3.- Perhe
- Toimivat ja vastuulliset instituutiot
- Toimivat turvaverkot jotka on taattu kestävällä ja vastuullisella talouspolitiikalla.

Tiera Hirvonen

Toimikuntalainen

1.Ihanneyhteiskunnassani kaikki olisivat luonnontieteilijöitä tai insinöörejä.
2. --------- (Päätoimittajan

hmm...)

huomio: selkeästi toivottua henkilöä ei taida löytyä,

3.sosiaalinen tasa-arvo, ihmiskunnan kehittyminen ja sosiaalinen tasa-arvo.

Teksti: Jenna Järvenpää ja Riikka Pasanen
Kuva: Tuukka Lindholm
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ESITTELYSSÄ: HALLITUKSEN JÄSENIÄ

Hallituksen jäsen /
Yleisvaliokunnan pj
Ossi Hyvärinen

1)Ensimmäisen hallitusvuoteni jälkeen
halusin ehdottomasti jatkaa osakunnan
asioihin vaikuttamista. Ja toimiston käyttöä.

2)Rymyäisin läpi kaikkien osakuntien vujut
ja kakkosjuhlat. Kirjoittaisin osakunnan
uusien nettisivujen sisällöt kokonaan.
3)Valiokuntalaisten sekä virkailijoiden
paimentamista lukuisin puheluin ja
yksityisviestein.

Kysymykset:
1) Miten päädyit tehtävääsi/virkaasi?
2) Mitä tekisit tehtävässäsi, jos aika ja raha ei olisi esteenä?
3) Mitä työssäsi on sellaista, jota ei satunnainen sivustakatsoja
tulisi arvanneeksi?

Hallituksen jäsen /
Karhunkierroksen päätoimittaja
Saana Valli

1)Päädyin virkaani hetken mielijohteesta osakunnan marraskuun
kokouksessa, toisaalta koin kokouksen alussa, että päätoimittajan
tehtävä saattaisi olla lähimpänä sitä
”omaa juttuani” kaikista mahdollisista osakunnan viroista.
2)Laajentaisin sivumäärää ja järjestäisin ”äänestä
paras juttu” arvontoja, joissa olisi
huippupalkinnot.

3)Lehden taitto on yllättävän haastavaa, ainakin itseni kaltaiselle henkilölle, joka ei suuresti nauti tietoteknillisistä toimenpiteistä. Lisäksi
asioiden organisointi päässä, sekä
stressaaminen vie monta viikkotuntia.

KARHUNKIERROS 1/2016
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Hallituksen jäsen / Isäntä
Ville Kopio

1) Minua painostettiin hakemaan isännäksi yli
puoli vuotta ennen vaaleja ja murruin paineen
alla.

2) Remontoisin Viisin ja C6:n luksuskuntoon.

3) Viisin ja C6:n ulosvuokrausten neuvottelu.

Hallituksen jäsen/Emäntä
Riikka Pasanen
1)Emännäksi haluavia on kuulemma vaikea
löytää, mutta kyllä minä tähän mielelläni
lähdin mukaan. En ole superkokki, mutta
yrityksellä ja erehdyksellä aion selviytyä. Ja
takuulla olen paljon parempi kokki tämän
vuoden jälkeen! Haluan näyttää itselleni (ja
emäntä’82-äidilleni, ), että minusta on tähän
hommaan!
2)Varmaan investoisin kaikenlaiseen astiastokamaan, dippikulhoja ja jälkiruokamaljoja ja
kaikenmaailman ottimia ja kastikekannuja...
Mutta ei niille ole kauheasti käyttöä, mikä on
harmi sinällään.
Ja opettelisin emäntäperintönä kulkevan valtavan Liha-opuksen reseptejä ja tarjoilisin
niitä. Maakuopassa paistettu sika, mites olisi?
3)Tuurin määrä verrattuna taidon määrään. En taida paljastaa ennen kuin olen
kuivilla tästä.
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Hallituksen jäsen / Pääsihteeri
Minttu Levander

1)Olin kiinnostunut osakunnan hallituksen toiminnasta ja
halusin päästä mukaan päätöksentekoon. Tämän lisäksi
kiinnostukseni kirjallisuutta, kieltä ja tekstilajeja kohtaan
ohjasi minua kohti pääsihteerin virkaa.
2)Jos raha ei
olisi
esteenä,
luultavasti edustaisin osakuntaa
enemmän monilla eri vuosijuhlilla, tällä
hetkellä
edes
50%
subventio ei pelasta
pääsihteeriä.
*miettii
hiljaa
pitäisikö mennä
töihin*

3)Pääsihteerin virkaan sisältyy paljon juoksevien
asioiden hoitoa. Huolehdin
osakunnan kirjeenvaihdosta,
juoksen pöytäkirjantarkastuslausuntojen perässä ja toki
julkaisen kokouspöytäkirjoja
osakuntalaisten nähtäväksi.
Sivustakatsoja ei välttämättä
huomaa, miten keskittyneesti pääsihteerin tulee kirjoittaa
koko kokouksen ajan. Siinä
ei paljon ehdi asialistan nurkkaan piirtelemään.

Hallituksen jäsen /
Taloudenhoitaja
Matti Remes

1) Otin faijan neuvosta vaarin ja tulin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
2) Ostaisin huoneellisen heliumilmapalloja,
viisi kiloa kuivajäätä ja jokaiselle osakuntalaiselle oman Teslan - ja tietysti Sastamalan
Satakuntaan. Talon ullakolle rakennuttaisin
osakunnalle kasvihuoneen. Porin velatkin
hyväntahtoisuuttani kuittaisin.
3) Työssäni tapahtuu julkaisukelvottomia
asioita.

KARHUNKIERROS 1/2016
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Rahaa ja puurokauhoja
Tässä sitä taas ollaan. ”Uusi vuosi, uusi
minä” –vaiheessa. Vuoden viimeiset juhlat
on vietetty ja tammikuukin on hujahtanut
ohi. Nyt pitäisi miettiä, mitä kaikkea haluaisi
tänä vuonna saavuttaa ja tehdä toisin. Sitä
tuli ehkä suunniteltua jo uuden vuoden aattona.

Tinan lisäksi juhlimiseen yhdistetään vakaasti myös jo surullisen kuuluisiksi kohonneet uuden vuoden lupaukset. Niillä
on usein taipumus olla toinen toistaan
suureellisimpia, vaikka ne päätöshetkellä
tuntuvatkin yksinkertaisilta. Tavallisimpia
lupauksia tuntuvat olevan:

Suomalaisiin perinnejuhliin liittyy yleensä
tavalla tai toisella joko taikojen tai ennustusten tekeminen; tämä lienee perua villin
pakanallisesta historiastamme. Siinä missä pääsiäisenä heilutellaan pajunoksia ja
juhannuksena kieritään alasti pellossa, on
uudenvuodenaattona tapana valaa tinaa.
Etenkin lapsena tässä tapahtumassa tuntui
olevan jotain suurta, taianomaista. Tuo hopeanvärinen, kummalliseen muotoon vääntynyt möhkäle tuntui määräävän kaiken sen,
mitä seuraavan vuoden aikana tulisi tapahtumaan. Ja jokainen tietysti näki omassa
möhkäleessään tasan sen, mitä halusi. Näyttipä se siltä muiden mielestä tai ei.		

•
•
•
•

Edellisestä tinanvalamisestani on jo muutama vuosi aikaa. Istuskelimme porukalla
uudenvuodenaaton iltaa erään lukiokaverini
luona, ja jossain vaiheessa kokoonnuimme
keittiöön suorittamaan ennustuksia. Yhden
kaverin tinasta tuli litteä ja röpelöinen. Hän
oli varma, että se tarkoitti varakkuutta, koska mitäpä opiskelija enemmän halajaisi kuin
juuri rahaa. Tai kaikkihan sitä halajavat, iästä
riippumatta.			
Oma tinani oli omituinen puikula. Mielestäni se näytti suuresti meduusalta. Erään toisen kaverini mielestä se oli ilmiselvä puurokauha. Tulevana vuonna ei kuitenkaan
tapahtunut mitään sellaista, mitä olisi kovin
selkeästi voinut liittää sen enempää meduusoihin kuin kauhoihinkaan. Eikä rahaa ennustaneesta ystävästäni tullut äkkirikasta.
Emme osanneet edes pettyä.
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Liikunnan lisääminen
Alkoholin käytön vähentäminen
Painon pudotus
Järkevämpi rahankäyttö ja säästäminen
Uusien asioiden rohkeampi kokeilu
Huomattavampi aktiivisuus ihmissuhteissa
Stressaamisen rajoittaminen

Itse menin uuden vuoden juhlissa kuohuviinilasi pelottavasti kädessä heiluen lupaamaan, että hankkiutuisin vuonna 2016
eroon huonoista tavoistani, sen tarkemmin
erittelemättä. Oikeastaan odotan itsekin
jännittyneenä, mitä tarkalleen mahdoin
tällä lupauksella tarkoittaa. Luotan siihen,
että aika sen sitten näyttää. En toistaiseksi
ota siitä sen suurempaa stressiä.
Olen aiempina vuosina tehnyt jos jonkinlaisia lupauksia. Seuraava esimerkki on viime vuodelta: päätin, etten enää ikinä kävisi noutopizzalla valomerkin jälkeen, vaan
söisin sen sijaan aina jotain, mitä jääkaapistani jo löytyisi valmiina. Onnistuin pitämään tämän lupauksen kolmisen viikkoa,
kunnes tuli sorruttua. Olimme porukalla
liikkeellä erään ystäväni syntymäpäiväjuhlien jatkoilla, ja kello lähestyi aamuneljää.
Joku joukostamme – se saatoin olla minä
tai joku muu – keksi, että päätetäänpä
juhlat pizzoilla. En voinut sanoa ei, koska milloin mehevä, juustoa tihkuva pizza
maistuisi paremmalta kuin onnistuneiden
bileiden ja Kallion menopaikoissa vietetyn
illan/yön jälkeen? Eipä juuri ikinä.

KOLUMNI

Mieleeni muistuu vain yksi lupaus, jonka pitäminen onnistui täydellisesti. Minulla oli
tuolloin lyhyt polkkatukka ja päätin kaikella
tahdonvoimallani, että kasvattaisin hiukseni.
Niin, että ne olisivat viimeistään syksyllä kouluun mennessä tarpeeksi pitkät, jotta voisin
pitää ranskalaisia palmikoita. Olin tuolloin
siis kuusivuotias. Lupaus oli kenties simppeli,
mutta siksi se ei kaatunutkaan omaan mahdottomuuteensa.
Joillain ihmisillä uuden vuoden lupaukset
näyttävät aina olevan absoluuttisia. Muuan
tuttavani ilmoitti eräänä aattoiltana luopuvansa alkoholista iäksi. Toinen kertoi harkinneensa jo pitkään vegaaniksi ryhtymistä, ja nyt hän
kuulemma aloittaisi sen. Voin paljastaa, että
kummankaan lupaus ei täysin pitänyt.
Moni lukija on varmasti itsekin laatinut lupauksia vuodelle 2016. En todellakaan suolla
tätä tekstiä tyrmätäkseni kenenkään päätöksiä; päinvastoin, ihailen tahdonvoimaanne!
Voi kuitenkin miettiä, tarvitseeko lupausten
kanssa olla täysin ehdoton. Jos nauttii jonkin
yksinkertaisen asian tekemisestä, miksi sen
silloin lopettaisi kokonaan? Sillä tuntuu usein
vain kiusaavan itseään. Suklaan tai oluen nauttimiselle tai Netflixin vahtaamiselle on lähes
mahdotonta pistää totaalinen stoppi, jos siitä
kovasti pitää – ja varsinkin, jos sitä ei näe oikeana ongelmana. Parempi on vetää kyseiselle toimelle terveelliset rajoitukset, mikäli sen
jossain vaiheessa toteaa tarpeelliseksi.
Helmikuun puoliväli on jo hyvässä vauhdissa
päättäessäni tätä kirjoitusta. Olemme menossa
kohti kevättä, millä lohdutan itseäni aina kun
katson ulos lumen ja pakokaasun sekaiseen
sohjoon. Mikäpä oikeastaan olisi parempi
aika vuodesta itsensä toteuttamiseen kuin kevät? Sehän on luonnollekin valon ja uudestisyntymisen aikaa. Tammikuun ensimmäinen
päivä taas on kylmä ja pimeä, ja pahimmassa
tapauksessa silloin saattaa olla oloja edellisillan juhlien jäljiltä. Kaikkein viimeiseksi silloin

”Suklaan tai oluen nauttimiselle tai
Netflixin vahtaamiselle on lähes
mahdotonta pistää totaalinen stoppi,
jos siitä kovasti pitää – ja varsinkin,
jos sitä ei näe oikeana ongelmana.”
tekee mieli alkaa toteuttaa itseään, kun usein
haluaisi lähinnä koteloitua lämpimän peiton
sisälle.
Toki on hyvä asettaa itselleen tavoitteita. Sen
eteen ei kuitenkaan tarvitse lupailla mahdottomia. Tavoitteiden on oltava realistisia, ja
parhaimmassa tapauksessa niiden eteen työskentelystä nauttii. Mikäli itse tekemisestä ei
mielihyvää niin saisikaan, voi aina helpottaa
mieltään ajattelemalla lopputulosta – olipa kyse
sitten kandin valmistumisesta tai rantakunnon
hankkimisesta. Itse olen asettanut alkuvuodelle
toistaiseksi kaksi tavoitetta: erään roikkumaan
jääneen, hankalan kirjatentin suorittamisen ennen Game of Thronesin 6. tuotantokauden alkamista ja mielekkään kesätyön löytämisen. Ei
mitään turhan hankalaa, ja taatusti palkitsevaa!
Me muovaamme itse oman vuotemme vähitellen, päivä kerrallaan. Siihen tuskin tarvitaan
tinojen analysointia.

Teksti: Milla-Maria Alhanen
Kuva: Tuukka Lindholm
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VIISAUSKIRJALLISUUS

Viisi vinkkiä huonompaan elämään
Vältä urheilua. Älä tee sitä virhettä, mihin monet sortuvat näin vuoden alussa. Siis urheilemaan. Toki
lajit, joissa ei ole hengästymis- tai hikoiluvaaraa, ovat hyväksyttäviä. Koska niitä kuitenkin on melko vähän,
kannattaa varmuuden vuoksi välttää kaikkea liikunnallista toimintaa.

Valmisruoka, huonompi elämys. Itsetehty kotiruoka on yliarvostettua. Roiskeläppäpitsoilla voi
elää yllättävän monta viikkoa putkeen. Jos kauppojen valmisruokavalikoima jostain syystä alkaa kuitenkin
kyllästyttää, kannattaa ostaa ja kysellä kanta-asiakaskortteja pikaruokaketjuihin. Onkohan Kampin Pippuriin mahdollista saada sellaista?

Tupakoi. Jos et teininä ryhtynyt polttamaan, voit nyt korjata tuon virheen. Vaikka aloitat muita myöhemmin, ei hätää, voit vastaavasti polttaa useammin saadaksesi heidät kiinni. Jos syöpäkääryle on jo tuttu, voit
laajentaa toimintaasi nuuskauksen puolelle.

Ole sisätiloissa. Ulkona saattaisit saada raitista ilmaa sekä hyötyliikuntaa ja sitähän me emme halua.
Poissa päivänvalolta on parasta.

Pidä tosi-tv –maratoneja. Töllötintä kannattaa katsoa aina, kun se on mahdollista. Kuitenkin erityisesti sosiaalipornoon kannattaa panostaa. Ne tappavat hyvin aivosoluja, mutta antavat myös lisävinkkejä
huonompaan elämään, parhaassa tapauksessa. Harmi, että Temptation Island ja Big Brother eivät pyöri juuri
nyt…
Näillä vinkeillä siis jatkamaan vuotta 2016, koska siitä on yllättävän helppoa tehdä huonompi kuin edellisvuosista!

Teksti: Janniimaija Tuomala
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HYVÄ SYY JUHLIA - LEIKKIVÄ SATOLAINEN
Maiju Lehti

”Leikki on satolaisen työtä”, kuuluu vanha
suomalainen sanonta. Vai meniköhän se ihan
noin… Leikki on lapsen työtä? Noh, joka tapauksessa! Useat tutkimustulokset peräänkuuluttavat, miten tärkeää leikkiminen ihmiselle kuin
ihmiselle- eritoten lapsuudessa, mutta miksei
myöhemmässäkin iässä- on. Leikki on hyväksi
aivoille, mielikuvitukselle sekä luovuudelle. Sen
uskotaan myös edistävän lapsen sosiaalisia
taitoja, kuten taitoa toimia yhdessä toisten
lasten kanssa, neuvotella ja ratkaista riitoja.

Mitä leikkimiselle ja leikille sitten tapahtuu, kun barbinuket, formula-autot ja hipan
pelaaminen väistyvät sivuun tenttikirjojen,
täyteen buukattujen lukujärjestysten sekä
tasosuoritusten- toisin sanoen alkavan
opiskelijaelämän tieltä? Lentääkö se ylikäytettyjen tarralenkkareiden tavoin sekajätteeseen, vaiko kenties jotain muuta?

Opinahjon tiimellyksessä leikkiminen ja
leikkimielisyys eivät meistä suinkaan katoa
tai jää unholaan: leikin käsite vain muuttaa
muotoaan. Fiksu opiskelija onkin kehittänyt
aikojen kuluessa tehokkaan selviytymiskeinon vastapainoksi kaikelle tieteen ja taiteen parissa käytävälle tunnolliselle oman
alan puurtamiselle. Kyseinen aktiviteetti
pitää satolaisenkin leikkimieltä yllä ympäri
vuoden erilaisten tapahtumien ja häppeninkien avulla. Vaikka leikin keinot ovatkin
yleensä jo tässä vaiheessa hiekkalaatikkokakkuja pykälän verran sofistikoituneemmat,
ovat pääperiaatteet näissä kahdessa aktiviteetissa hyvin pitkälti samat. Kyseessä on
tietenkin tuo nuoruuden vapautta, ikuista
elämää sekä sen riemullisuutta symboloiva
hurmoksellinen nuoren aikuisen leikki: juhliminen.
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Mitä hyötyä juhlimisesta sitten opiskelijalle
opiskeluaikana on? Onko sen harjoittamista mahdollista perustella yhtä varteenotettavin argumentein kuin lapsen sosiaalistumista iltapäiväkerhoissa tai telinejumppien
kuperkeikkajonoissa? Vastaus on yksinkertainen: Kyllä vain ja tottakai! Juhlinnan tärkeää osuutta nuoren ihmiselämän kehityskaaren tasapainoisessa muodostumisessa
ei sovi sivuuttaa, sillä siinä missä lapsen
leikkikin, pitää juhliminen sisällään monien
tärkeiden taitojen ja tietojen oppimistaniin ihmisestä itsestään, ympäristöstään
kuin yleissivistävistä käytöstavoistakin.

Keskustelutärppi:

Juhliminen ei ainoastaan ole eheyttävää
yhdessä ilakointia jatkojen tanssilattialla
jälkiruokaviinin maun yhä viipyessä kielen
kannoilla, vaan se tukee myös muun muassa
vuorovaikutustaitojen kehittymistä, edesauttaa verkostoitumista sekä vahvistaa
parhaimmillaan yhteisöllisyyden tunnetta.
Käydessään eri osakuntavuoden tarjoamissa juhlissa, aktiivinen satolaisbilettäjä onkin varmasti saanut huomata, miten eri juhlat poikkeavat toisistaan muodollisuuksiin
tultaessa - juhlan laatu (vuosijuhlat, fuksiaiset, itsenäisyyspäivänjuhlat…) määrittääkin sen, kuinka tarkkaan syyniin käytöksesi
tulisi laittaa.

Politiikka
Uskonto
Raha
Seksi
Juoruilu
Huonot vitsit

Etikettipeli ja sen sisäistäminen onkin oma
taiteenlajinsa. Etiketti kertoo sinulle miten
käyttäytyä, toimia ja keskustella - toisin
sanoen kohdata ihmisiä juhlissa oikeaoppisen tyylikkäällä tavalla- olit sitten isoissa
vuosijuhlissa tai vaikkapa osakunnan teemabileiden hämyssä pikkujouluissa. Olemalla kohtelias ja ottamalla muut huomioon
pääsee jo etikettitaidoissa pitkälle, muut
käytöshyveet seuraavat perässä.
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Small talkin aiheet
Turvallista aluetta:
Ajankohtaiset tapahtumat
Urheilu
Kulttuuri
Luonto
Ruoka
Opiskelu
Liikenneyhteydet ja matkailu
Harrastukset
Loppuilta mahdollisesti yksin-aluetta:

Onko etikettipelitaidoista sitten todellista hyötyä missään muualla kuin muodollisilla seurapiirikutsuilla?
On, ja muualla vieläpä paljon enemmän.
Todelliselle koetukselle pelitaidot joutuvat arjen kohtaamisissa: oman perheen
keskuudessa, asuinympäristössä, työssä,
ystävä- ja harrastuspiireissä. Nykyinen
elämäntodellisuutemme muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja käyttäytymissäännöt, jotka ovat tiukasti sidoksissa aikaan,
muuttuvat mukana.

KARKELOT

SATOLAISEN MENOVINKKI:
Alkoiko etikettipeli houkuttaa?
Miten toimii 10 kultaista sääntöä käytännössä?
Saavu testaamaan hyvät käytöstapasi
SATA KUNTALAISEN OSAKUNNAN VUOSIJUHLIIN
2.4. klo 17.30 alkaen!
Juhlat alkavat cocktail-tilaisuudella Viisissä,
jonka jälkeen siirtyminen itse viralliseen juhlaan Kilta-saliin
tapahtuu klo 18.30.
Lisätietoa illalliskortin hinnasta ja ilmoittautumisohjeista
tulossa pian!

Monikulttuuristunut yhteiskunta, uudet viestimet, erilaisten arvomaailmojen kohtaaminen ja ympäristökysymykset peräävät ohjeita varsin
toisenlaisiin ongelmiin kuin oikeanlaiseen artisokan- tai hummerinsyöntiin. Nykyisen elämänpiirin hallinta
ja sen kanssa kommunikointi käyvät
jouhevammin, jos suhtautuu ennakkoluulottomasti eri kulttuuritaustoja,
ikäkausia, etnisiä ryhmiä tai ideologisia suuntauksia edustavien ihmisten tapoihin toimia.
Miten siis toimia oikeaoppisesti lähestyttäessä toista ihmistä? Ohesta
löydät listattuna jokaisen satolaisen
kultaiset säännöt kepeään keskusteluun: ottamalla neuvoista vaarin, on
sinun leimasi hyvänä tyyppinä (sekä
kutsu juhlien jatkoille) taattu!

Tärppi juhliinvalmistautuvalle:
Juhlat tulossa? Pukeutumiskoodi tai skoolauksen
alkeet hukassa?
Ei hätää!
Anu Välimäki opastaa sinulle, miten olla juhlien
suvereenein suvereeni.
Juhlaetiketin salat paljastavan
”Ai mikä e-ticket?”jutun löydät Karhunkierroksen numerosta
1/2011.

Antoisaa alkavaa kevättä hyvät leikkivät osakuntalaiset- ja ennen kaikkea:
muistakaa juhlia!
Yours truly,
Juhlamestari
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KARKELOT

Satolaisten kultaiset säännöt kepeään keskusteluun:
Keskity vastapuoleen.
Ole valpas äläkä vilkuile muualle (edes puhelimeesi!), kun puhut jonkun
kanssa.

Näytä kiinnostuneelta.
Positiivinen keskustelija jaksaa nyökkäillä ja myönnellä, hämmästellä ja
kannustaa.
Osallistumalla tällä tavoin keskusteluun jätät keskustelukumppanillesi hyvän mielen.
Älä esitelmöi äläkä jaarittele.
Omilla tiedoillaan pröystäilijä ja muiden virheiden korjaaja on kaiken luontevan keskustelun tehokkain sabotoija.
Ota huomioon seuran kaikki jäsenet.
Ryhmässä jokaisen pitäisi päästä osallistumaan keskusteluun siitäkin huolimatta, että hän olisi joukon ensikertalainen, ujo, huonokuuloinen tai vieraskielinen.
Kuuntele.
Loistavimmankin keskustelijan kannattaa pitää välillä suunsa kiinni ja
kuunnella, olisiko muillakin jotain sanottavaa.
Älä keskeytä toisen puhetta.
Sano sanottavasi, kuuntele toisen kanta ja esitä sitten omasi yhtä nokkelasti ja asiantuntevasti.
Puhu muustakin kuin itsestäsi.
Asioista voi puhua myös yleisellä tasolla, ja jos niitä mielii höystää omilla
kokemuksillaan, se käy ilman yletöntä itsetehostusta.
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Juhlamestarin lisäspecial:
Kanna satakuntalaisuutesi ylpeydellä.
Älä pahastu, jos keskustelukumppanisi heittää satakuntalaisuudestasi huumoria- se
on vain yleinen keino muualta kuin satakunnasta tulevalle käsitellä sitä, että hänen keskustelukumppaninaan on ihka oikea satakuntalainen. Kun siis jälleen kuulet
“Mikä v*ttu teitä porilaisia oikein vaivaa”- vitsin, kannattaa ennemmin joko nyökätä kohteliaasti, naurahtaa heleästi tai läväyttää vastapuolelle takaisin jotain yhtä
nokkelaa, kuten esimerkiksi mainita ohimennen porilaisten piiloaggressiivisista taipumuksista, jotka tulevat esiin tarpeeksi yllytettynä vaikkapa nakkikioskien jonoissa.
Hymyile.
Iloisia kasvoja nyt vain on mukavampi lähestyä kuin kivipatsaita. “Hymyilee kuin
satakuntalainen aurinko”, vai miten se sanonta menikään.
Älä pelkää ottaa kontaktia.
High Fiven heittäminen keskustelukumppanin kanssa ei useimmiten ole uhka, vaan
mahdollisuus, joka toimii yllättävän monessa tilanteessa.
Lähde: Hyvä käytös, hyvät tavat (Eija Kämäräinen, WSOY. 2005)
Kirjoittanut
Maiju Lehti

Ilmiannetaan

emännän astiaratsiassa selvinneet suurimmat rikkuriyhteisöt, joiden keittiöistä pelastettiin niin Viisin, C6:n kuin Okiastiaston osia ihan liian monta.
6. pääty: hieno 9 kpl kokoelma
4. pääty: melkein yhtä hieno 6kpl kokoelma
Erinäisiä osia löytyi myös 3. 5. ja 8. pääädyistä sekä toimistolta. Puhtailla papereilla selvisivät
kongit ja 7. pääty - sydämelliset onnittelut. Taputtakaa itseänne olalle. Muut - tsempatkaa!
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TERVEISIÄ SATAKUNNASTA
OURAN SAARISTO
"”Kerran kesässä pitää paatittomankin Merikarvian Amerikas käydä. Ihmeellinen Oura on tulvillaan
elämyksiä ja auringonpaistetta. Auringonpaiste on
oikein tutkittu juttu. Merellisen ilmaston ansiosta auringon lämmittävät säteet osuvat Ouraan useasti silloinkin, kun mantereella on pilvistä. Vanhan sanonnan mukaan Merikarvialla, ja etenkin Ourassa, on
sata aurinkoista päivää enemmän kuin sisämaassa.”"
-www.merikarvia.fi
Noin kuuden kilometrin päässä mantereelta, Merikarvian edustalla sijaitseva noin kolmensadan saaren Ouran saaristo on ainutlaatuinen luontokohde.

läisten sotilaiden saarelle vuonna 1916 rakentama ”ryssänkasarmi”. Kasarmi rakennettiin alunperin meriliikennettä ja kalastusta vahtineiden venäläisten sotilaiden
asunnoksi. He rakensivat saarelle myös 30 metriä korkean vartiotornin, joka ikävä kyllä ei enää ole pystyssä.
Venäläiset sotilaat pitivät melko kovaa kuria Ourassa,
esimerkiksi yhdeksän jälkeen illalla liikkuneet laivat ja
veneet oli määrä ampua pohjaan.
Ouraluodon yksi ”nähtävyys” on myös ulkovessa, joka
kulkee nimellä ”Logan Place”. Vessassa ulkovessaneitsyytensä on menettänyt näyttelijä Katherine Kelly
Lang, joka paremmin tunnetaan Kauniiden ja rohkeiden Brooke Loganina.
Ouraluodolta näkee myös viereisellä pienellä saarella
olevan Ouran Pookin, joka on niin ikään 1850- luvulla
rakennettu tunnusmajakka, joka aikoinaan ohjasi laivat
luotsiasemalle ja turvalliselle reitille. Ouraluodolle järjestetään venematkoja Merikarvialta läpi kesän.

VINKKEJÄ OURAAN
Mikäli Ouraluoto ei ”turistirysänä” innosta, löytyy Ourasta
muitakin käymisen ja kokeilemisen arvoisia juttuja.
Hamskeri

OURALUOTO
Mikäli matkaan lähtee Merikarvian Krookan-satamasta,
pääsee merkittyjä reittejä kahteen paikkaan. Yleisempi
kohde on Ouraluoto, jonne on matkailijoita varten rakennetut hyvät fasiliteetit.
Elinkeinoelämän elpyminen 1850- luvulla lisäsi huomattavasti niin kansainvälistä kuin kotimaista laivaliikennettä Merikarvialla. Reitti satamaan oli tuohon
aikaan erittäin hankala, joten luotseja tarvittiin opastamaan laivat turvallisesti satamaan. Luotsitoiminta alkoi
Ouraluodossa vuonna 1851 ja jatkui vuoteen 1968.
Saaren näkyvin maamerikki on vuonna 1937 rakennettu kolmikerroksinen luotsiasema. Se on kunnostettu
nykyisin matkailijoiden käyttöön ja koko rakennus on
mahdollista vuokrata vaikka juhlien tai kokousten järjestämiseen. Matkailijoille löytyy myös useita nuotio- ja
telttapaikkoja, sauna, uimaranta, hyvät laiturit ja niin
edelleen.
Toinen rakennus, jossa on mahdollista yöpyä on venä26
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Hamskeri on iso saari, joka niin ikään on virkistyskäyttöön
valjastettu, mutta huomattavasti vaatimattomampi varustukseltaan. Länsipuolen rannalla on muutama laavu ja keskellä saarta, metsässä, on vessa, puuvaja ja grillikatos.
Länsirannalta aukeaa hieno maisema avomerelle ja saari
on yleensä todella rauhallinen ja hiljainen. Mainio paikka
jäädä vaikka laavuun nukkumaan yöksi. Lisäksi saarella voi
bongata siellä silloin tällöin laiduntavia lampaita.
Kaddi
Ainutlaatuinen vanha ”Kalastajakylä”, jossa aikoinaan kalastajat asuivat vuodesta ne ajat, kun pääsi liikkumaan veneellä. Saaren kivikoiden välistä löytyy yhteensä viisi kalakämppää, vessa ja varastorakennus. Nykyisin Kaddikaan ei
ole enää kalastajien käytössä.
Autiosaaret
Ourassa on paljon pieniä kalliosaaria, joissa ei ole mökkejä
tai muuta asutusta. Hienointahan on ankkuroida vene autiosaaren rantaan ja pistää piknik ”omalla” saarella pystyyn.

Teksti: Tuukka Lindholm
Kuvat: Carita Hällsten & Matti Lindholm

K u o l e m a t t o m a t
”Tämän ohjelmanumeron nimi on epävireinen viulu ja promillen humala!”
-Niina VVK:ssa 29.1.

”Kyl mä voisin kissan pukee päälleni.”
-Tiera H. Viisissä 26.1.

”Tää ruoka on sitä halvempaa mitä useammin sitä syö.”
-Taloustieteilijä Iikka 13.1.

”Olen aina unelmoinut siitä, että muhkurat hieroo mua.”
-Veera S. innovoi 4. päädyssä 17.1.

”Mä huomasin eilen ajatelleeni, että eihän tässä ole kuin 11 ½ kuukautta jäljellä.”
-Emäntä ennen Topeliussitsejä 16.1.

”Nyt googlaan tunnin ja minuutin.”
-Tiera

”Sun ei pitänyt juoda paljon… mutta joit silti.”
-Oleg lohduttaa krapulaista Makea

”Mul on vaan fancyja kenkiä.” 20 s myöhemmin: ”mäkin ajattelin laittaa crocsit.”
- Iikka valmistautuu VVK:hon

Veera: ”Sul menee paljon paremmin kun mulla. Sä sentään tajuut juoda vettä.”
Vilma: ”ei tää oo vettä.”
-Keskustelu VVK:n jatkoilla

”Freudilainen takakontti! Eiku mikä se on? Hevonen? Eiku lipsahdus!”
-Tatja katsoessaan haluatko miljonääriksi -ohjelmaa

”Elinan mä nään lasten kans sillee, mut en sua.”
-Iikka Honksulle 9.2.

”Meen lapsista tulee kodittomia.”
-Honksu 9.2.

”Sinisenä hohtava tyyppi hihittää pimeässä...”

-Mäksy kertoo Tierasta 29.1. keskiyön lettukesteillä
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