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Q-KULMA

PÄÄKIRJOITUS

Osakunta murroksessa

Aihetta juhlaan

Vuodenvaihteen hiljaiselon jälkeen osakunnalla on taas keväisen pirteä pöhinä
päällä. Vuosijuhla-valmistelut ovat täysillä käynnissä, virkailijat ovat alkaneet
toteuttaa toimintasuunnitelmiaan ja peruskorjaus odottaa aivan nurkan takana.
Tulevan vuoden haasteet ovatkin isot niin
osakunnan hallituksen, Satalinnan Säätiön kuin yksittäisen osakuntalaisen näkökulmasta.

Jälleen on se aika vuodesta, kun koko
osakunta ponnistelee vuosijuhlaan liittyvien tehtävien parissa. Tänä vuonna juhlapaikkana on Satakuntatalon ylväs juhlasali. Useasti korjattu ja hyvin huollettu
juhlasali on helppo saada juhlakuntoon.
Valitettavasti samaa ei voi sanoa kaikista
muista talon osista, sillä ainakin Satakuntatalon asuntolaosat ovat remontin
tarpeessa. Osakunnan koti kaipaa kunnostusta.

Tuoreiden civisten mukaantuloa osakunnan toimintaan on ollut ilo seurata. Monet ovat jo tarttuneet vastuullisiin virkoihin ja yhä useammat löytäneet viisin sekä
sen mielenkiintoiset keskustelut. Näissä
keskusteluissa olen ilokseni huomannut
kuinka aktiivisesti nuoremmat osakuntalaiset haastavat ja kyseenalaistavat toimintatapojamme. Kyky uudistua ja kehittyä on osakuntamme välttämättömyys.

Meillä ei oikeastaan ole muuta mahdollisuuttakaan, mikäli haluamme myös tulevien opiskelijasukupolvien kiinnostuvan
toiminnastamme.
Tuleva vuosi asettaa virkailijamme kuitenkin täysin uuden haasteen eteen. Todennäköisesti vuonna 2019 alkava Satakuntatalon peruskorjaus vie osakunnalta
väliaikaisesti pois tutut toimitilat. Jokaisen virkailijan onkin jatkuvuuden takaamiseksi alettava jo pohtimaan, miten helpottaa seuraajaansa toimintaa tulevana
vuonna.
Suurin vastuu osakuntamme mielekkään
toiminnan säilymisestä väistötilojen aikana ja sen jälkeen on osakunnan nykyisellä
hallituksella. Koko Satakuntatalon tyhjentämisen jälkeen ei voida olettaa, että
kaikki nykyisistä jäsenistä palaavat takaisin ja aloittavat automaattisesti työnteon
osakunnan toiminnan palauttamiseksi.
Lisäksi meidän on otettava huomioon,
että vuonna 2019 tulemme todennäköisesti saamaan huomattavasti vähemmän
uusia fukseja, sillä osakuntamme tehokkain vetonaula, halvat asunnot, ei ole
käytettävissä. Tämäkin toki on asia, johon
hallitus pystyy aktiivisella mainostamisella ja rekrytoiminnalla vaikuttamaan.
Tulevaa murrosta ei kuitenkaan tule ottaa
uhkana vaan loistavana mahdollisuutena.
Olisikin hyvä miettiä miten voisimme
päivittää puitteitamme myös sisäisesti.
Mitään ’peruskorjausta’ ei tässä tilanteessa tarvita, mutta pieni pintaremontti voisi
olla paikallaan. Tällainen isompi projekti on myös omiaan keräämään satolaiset
yhteen kun palaamme takaisin Satakuntatalolle.

kuva:
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Feng Dengin

Iikka Terho
Filosofian yo

Satakuntatalon peruskorjausremontista on puhuttu ainakin toistakymmentä
vuotta. Itse asiassa remontista on puhuttu niin kauan, että siitä on muodostunut
osakuntalaisten keskuudessa samanlainen vitsi kuin Länsimetrosta ja Olkiluoto
3:sta suomalaisten keskuudessa. Toisin
kuin Olkiluoto 3:n reaktorin käyttöönotto peruskorjausremontin käynnistyminen on jo näköpiirissä rahoitusneuvottelujen alettua. Toivoa sopii, että remontti
alettuaan valmistuu nopeammin ja pysyen paremmin talousarviossa kuin edellä
mainitut muut rakennushankkeet.
Satakuntatalo on osakunnalle sekä henkinen että fyysinen kivijalka. Ilman Satakuntataloa osakunnan toiminta olisi
todennäköisesti aivan erilaista. Siksi
Satakuntatalon
peruskorjausremontti
on osakunnalle todella merkittävä asia
sekä osakunnan toiminnan että talouden kannalta. Remonttiin on varauduttava asianmukaisesti ja valmistauduttava henkisesti siihen, että osakunnan on
toimittava noin vuoden Satakuntatalon
ulkopuolella. Remontin aika ei tule olemaan helppoa, mutta osakunta selviää
siitä varmasti, kun valmistautuminen ja
toiminnan suunnittelu aloitetaan ajoissa. Evakkoajan jälkeen on luvassa entistä
ehompi Satakuntatalo, jonka vuoksi kannattaa kestää ja jaksaa odottaa.

Vaikka tämänkin vuoden vuosijuhla tulee varmasti olemaan ikimuistoinen,
mielessä siintää jo aika Satakuntatalon
peruskorjauksen jälkeen. Jos remontti
onnistuu kaikin puolin, on todella aihetta
juhlaan, sillä kaikki talon remontit eivät
aina ole menneet suunnitelmien mukaan.
Remontin jälkeen talo olisi kauttaaltaan
juhlakunnossa ja kestäisi taas paremmin
myös asukkaidensa arkea.
Riemukasta vuosijuhlaa toivottaen
peruskorjauksen jälkeisestä ajasta unelmoiva
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ARTIKKELI

Tummasta puvusta ja miesten
juhlapukeutumisesta
Usein kuulee puhuttavan – yleensä
naispuolisen juhlakansan suulla –
kuinka miesten juhlapukeutuminen
on niin helppoa. Laittaa vain päälle
sen saman tumman puvun joka on
pyörinyt kaapissa lakkiaisista, ellei
jopa rippijuhlista lähtien, ja a vot.
Tämä on totta. Miesten juhlapukeutuminen on helppoa. Silti sitä ei osata tehdä oikein.

4.

Takin oikea napitus on sentään
aika hyvin juhlakansan tiedossa,
mutta muistutettakoon tässäkin muutamasta asiaan liittyvästä käytännöstä.
Mikäli takissasi on kolme nappia, on niiden kiinni pitämiseen hyvä muistisääntö
ylhäältä alas: joskus - aina - ei koskaan.
Jos takissasi on kaksi nappia, niin seistessä ylintä nappia pidetään kiinni ja alempaa auki. Kun istut alas, avaa kaikki takin
napit.

Tämä kirjoitus on vastaus omaan avunhuutooni siitä, kuinka edes opiskelijapiireissä miehet ovat usein kykenemättömiä
etiketin mukaiseen pukeutumiseen. Etiketin tuntemus on osa sivistystä ja keino
tehdä hyvä vaikutus seuralaisiinsa, joten
suosittelen lukemaan tämän jutun ja tarkistamaan teetkö kenties jotain väärin.
Seuraavat ohjeet koskevat pukukoodia
”tumma puku”, joka on käytössä osakunnan juhlista esimerkiksi itsareilla, satakuntalaisessa ehtoossa, ja frakin rinnalla
myös vuosijuhlilla.

1.

Tyypillisin virhe on väärän
värinen kravatti. Juhlapukeutumisessa ei ole suinkaan samantekevää
minkä väristä solmiota käytetään. Värin
tulee siis olla hopean- tai helmenharmaa. Kuosin tulisi olla mielellään kuvioton, mutta maltillinen ja vaivihkainen
kuviointi – esimerkiksi kevyt viivoitus
– tulee kysymykseen. Räikeän kuvioidut
ja värikkäät solmiot menevät suoraan ns.
pellekravatti-kategoriaan, ja niiden käyttö juhlapukeutumisessa on luonnollisesti
täysin verboten.
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3.

Käyttäkää taskuliinaa! Taskuliina on tyylikäs lisä pukuun, ja
sitä voi käyttää myös epämuodollisemmassa pukeutumisessa, myös ilman kravattia. Nyrkkisääntönä taskuliinan tulee olla eri kuosia, väriä, ja materiaalia
kuin solmio tai solmuke. Tätä sääntöä
näkeekin rikottavan hyvin usein, esimerkiksi käyttämällä sinisen silkkikravatin kanssa sinistä ja silkkistä taskuliinaa. Juhlakontekstissa ja tumman puvun
kanssa liinan tulisi olla valkoista, kuviotonta puuvillaa tai pellavaa. Värillinen
mutta hillitty taskuliina saattaa myös
tulla kysymykseen juhlapukeutumisessa,
mutta se vie kokonaisuutta heti rennompaan ja vähemmän juhlalliseen suuntaan.
Persoonallisuutta voi hakea liinan eri
taittelutavoista.

5.
2.

Väärän värinen paita on jopa
räikeämpi virhe kuin väärä
kravatti, mutta kiitollisesti paljon harvinaisempi. Lausuttakoon se siis julki
tässäkin, ettei Sinun tule missään tapauksessa pukeutua minkään muun väriseen
kuin valkoiseen kauluspaitaan. Värikkäät
paidat sopivat arkipukuun tai smart casual -pukeutumiseen, mutta ei tummaan
pukuun. Huolehdi myös, ettei valkoisenkaan paidan napit ole minkään muun
kuin valkoisen sävyisiä.

Liivi juhlistaa kokonaisuuden,
ja taskuliinan tapaan se näkee
valitettavan vähän käyttöä suomalaisten
juhlapukeutumisessa. Liivin värisävyn ja
materiaalin tulee olla sama kuin pukusi
takissa ja housuissa. Jätä alin nappi auki.
Liiviä käytettäessä näkee toisinaan sen
virheen, että osakuntanauhat on puettu
liivin päälle. Päinvastoin, nauhat tulee
pukea paidan päälle ja liivin alle, mikä
pätee myös frakin kanssa.

6.

Rannekello ei kuulu sitsipukeutumiseen. Tarkoitus on kadottaa
ajantaju ja keskittyä seuraan ja juhlaan.
Samalla logiikalla on syytä pitää myös se
kännykkä taskussa pöytäosuuden aikana.

7.

Joillekin meistä on kertynyt
useampiakin osakunta- tai ainejärjestönauhoja. Rinnan päälle ei tule
asettaa enempää kuin kolme nauhaa kerrallaan. Mikäli olet tilaisuudessa jossa
sinulle myönnetään uusi nauha ja sinulla on jo kolme nauhaa päälläsi, uuden
nauhan voi taitella vaikka rintataskuun
taskuliinan tilalle, tai etenkin ruotsinkielisten suosimalla tyylillä takin käänteen
ympärille.

8.

Joillekin meistä on myös ehkä
myönnetty akateemisia kunniamerkkejä. Tästä pari pointtia: Ensinnäkin, tarkista kutsusta kuuluvatko ne
pukukoodiin. Jos kutsussa lukee vain
”osakuntanauha”, tulee sinun pukeman
vain oman osakuntasi nauha. Jos kutsussa lukee ”akateemiset kunniamerkit”, voit
pukea myös mitaleita ja muita nauhoja.
Jos sinulle on myönnetty jokin mitali
”osallistumispalkintona”, voi olla hyvän maun mukaista jättää se pukematta
joillakin juhlilla. Esimerkiksi 2017 vuosijuhlilla jaetun Yhdessä – Tillsammans
-mitalin voi pukea aina vuosijuhlien
yhteydessä, mutta muuten se voi vaikuttaa turhalta prassailulta. Jos puet mitalin
tumman puvun tai frakin kanssa, jätä
taskuliina pois!
Tämä ei ole ollut täysin kattava, vaan
pikemminkin pintapuolinen katsaus niihin tumman puvun käyttöön liittyviin
etikettisääntöihin joista helsinkiläistä
opiskelevaa juhlakansaa nähdäkseni
pitäisi muistuttaa. Joistain säännöistä on
eriäviä mielipiteitä, mutta ei niiden orjallinen noudattaminen olekaan koskaan
ollut päätarkoitus. Etiketti on juhlaa
varten, eikä toisin päin – ja jos etiketin
oikeasti hallitsee, sitä on lupa tyylikkäästi
rikkoa. Pukukoodin noudattaminen on
kuitenkin varmin tapa kunnioittaa juhlaa
ja kanssajuhlijoita.
Ossi Hyvärinen
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SATAKUNTATALON KAUNEIN KÄMPPÄ
SATO:N SENIORIJÄRJESTÖ ALKAA
JAKAA OMAA STIPENDIÄ - KRITEERINÄ
OSAKUNTA-AKTIIVISUUS
ja espressokoneen hankintaan. Kyseinen stipendi on hyvin arvostettu.
Satakunnan Killan Memento vivere
-stipendin nimi on peräisin Satakuntalaisen Osakunnan kunniajäseneltä,
kuvanveistäjä Emil Cedercreutzilta, joka kirjoitti nuo sanat
Stipendin nimi on Satakunnan
‘‘Stipendin saaja
taiteilijakotinsa
HarjuKillan Memento vivere -stilan oveen. Lausahdus
pendi, ja sen tarkoitus on
saa nimittäin kunon latinaa ja tarkoittaa
palkita Satakuntalaiseen
nian päättää, mihin
suomeksi “Muista elää”.
Osakunnan nykyinen tai
Satakuntalaista
entinen jäsen osakunnan
Osakuntaa hyödyteteen tehdystä työstä.
Stipendin
pääomaa
tävään tarkoitukkartotetaan
Killan
Satakunnan Killan Meseen stipendiraha
jäsenten
lahjoitukmento vivere -stipendi
käytetään.’’
silla ja arpajaisilla. Kilta
poikkeaa merkittävästi muistoivoo, että stipendi lähentää
ta osakunnan ja sen läheisten
osakunnan ja seniorijärjestön suhrahastojen jakamista stipendeistä.
detta entisestään sekä lisää osakunStipendin ensimmäinen erikoisuus on,
talaisten
keskuudessa
tietoisuettä sitä ei voi hakea. Toinen erikoisuus
utta seniorijärjestön toiminnasta.
on, että stipendin saaja itse ei hyödy siitä taloudellisesti. Stipendin saaja saa
Hanna Hannus
nimittäin kunnian päättää, mihin Satakuntalaista Osakuntaa hyödyttävään
tarkoitukseen stipendiraha käytetään.
Satakunnan Kilta eli osakunnan seniorijärjestö alkaa tänä vuonna jakaa
omaa stipendiään osakuntalaisille. Ensimmäinen stipendi jaetaan osakunnan vuosijuhlassa maaliskuun lopussa.

Idea stipendin toteutustapaan on
lainattu
SatO:n
ystävyysosakunnalta Gästrike-Hälsinge Nationilta Uppsalasta. Gästrike-Hälsinge
Nationilla
vastaavan
stipendin
saajat ovat käyttäneet stipendin
esimerkiksi uusiin huonekaluihin, puutarhan kunnostamiseen
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Karhunkierroksen toimitus haluaa
selvittää tulevan vuoden aikana, kuinka luovia asukkaita satakuntatalolla
oikein asuu. Kotitalomme huoneet
ovat ‘vaihtelevan’ kokoisia ja siksi niiden sisustaminen hyvällä tyylillä ja
käytännöllisesti saattaa osoittautua
hankalaksi.
Arvioinnissa erityisesti huomiota kiinnitetään tilan tehokkaaseen käyttöön ja
hyvin mietittyihin opiskelumahdollisuuksiin.
Ilmianna itsesi tai kaverisi lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:

paatoimittaja@satakuntatalo.fi.
Postista tulee ilmetä asukkaan nimi
valokuvia asunnosta sekä perusteluja
miksi juuri tämä asunto on satakuntatalon kaunein.
Arvovaltainen raatimme arvostelee asunnot ja kahteen seuraavaan lehteen kirjoitetaan parhaista kahdesta esittelyt
kuvineen. Lokakuussa lukijat pääsevät äänestämään voittajan, joka
luonnollisesti palkitaan!

paatoimittaja(a)satakuntatalo.fi

Voittaja palkitaan!

KARHUNKIERROS 1/2018
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REPORTAASI: LASKIAISRIEHA

OSAKUNNAN LASKIAISRIEHA
KUVINA!

Nyt
mennään!

Laskuporukka valmiina haastamaan
Sinebrychoffin mustan mäen!

Kaikki nautiskelivat laskuhuumasta
omalla tyylillään.

Osakuntalaiset kaivoivat jälleen pulkkansa vintin uumenista ja lähtivät
nauttimaan harvinaisen lumisesta laskiaisesta. Edes hurjimmat hyppyrimäet eivät kauhistuttaneet opiskelijoita. Kaikkensa antaneina, laskijat
palasivat Satakuntatalolle nauttimaan kaakaosta ja laskiaispullista!
10
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Urheilutoimikunnan loihtimat
pullat oli ansaittu!

Edes puiston jyrkimmät kohdat
eivät pelottaneet opiskelijoita.

Alas selvittiin yhtenä kappaleena,
eikä punschiakaan läikkynyt.
12
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Kuvat: Antti Torkki ja Iikka Terho
Teksti: Iikka Terho
ja Laura Suominen
KARHUNKIERROS
1/2018
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ESITTELYSSÄ: HALLITUS 2018

ESITTELYSSÄ: HALLITUKSEN JÄSENIÄ

OSAKUNNAN HALLITUS 2018
Karhunkierroksen toimitus kysyi
vuoden 2018 hallituksen jäseniltä
neljä kiperää kysymystä, joilla
pyrittiin selvittämään mitä heidän
päänsä sisällä liikkuu.

Kysymykset:
1. Kuka olet?
2. Tehtäväsi hallituksessa?
3. Missä asioissa osakuntalaisen tulisi olla sinuun
yhteydessä?
4. Toteemieläimesi?

1. Maria Djakonowsky, hallituk
sen puheenjohtaja, viidennen
vuoden osakuntalainen ja yhtä
vanha teologi.
2. Kutsun kokoukset koolle ja
johdan puhetta niissä. Lisäksi
pidän yleisesti lankoja käsissä.
3. Muhun voi olla yhteydessä
mistä vaan. Usein kysymykset
ohjautuvat mulle tai kuraat
torille, jos kukaan muu ei tiedä
vastausta. Mutta olen 		
mielelläni yhteydessä osakun
talaisten kanssa asiasta kuin
asiasta! Aina saa nykiä hihasta!
4. Tylsä mutta kohdallani ilmeinen
eli kissa.

14
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1. Olen Camilla, 4.vuoden 		
suomenkielen opiskelija ja satolainen
2. Pääsihteeri
3. Esim. Juhlien ilmoittautumisia
ja laskutusta koskevissa asio
issa ja vaikkapa hallituk		
sen päätöksiä koskevissa kysy
myksissä.
4. Koala 🐨

1. Juho Valtteri Tuomi
2. Kuraattori (vrt. oikeuskansleri)
3. Missä tahansa asiassa joka
vaatii osakunnan tai sen 		
toimivan johdon huomion.
4. Ursus arctos

1. Salla. Toisen vuoden osakuntalainen, ja toisen vuoden hallinnon ja organisaation tut
kimuksen opiskelija. Espoosta.
2. Taloudenhoitaja. (Jos tähän saa
sellasen peace-merkkiä näyt
tävän käsiemojin, niin sellainen.)
3. Talousasioissa. Stipendiasio
issa. Esimerkiks. Jos oot tehnyt
laskun, mutta et oo saanut vielä
rahojasi, se saattaa olla mun
vika. Mut mulle saa tulla jut
telee ihan mistä vaan <3
4. Kysyin kavereilta. Ne sano, et
joku lintu, pöllö, suklaapupu tai
aavikkokettu. Aw!

1. Johannes Vihervirta
2. Tiedotussihteeri, talousvaliokunnan pj sekä hallituksen
toinen varapuheenjohtaja.
3. Gyl mul voi mist vaa tul puhelee.
4. Aito-Karhu <3

KARHUNKIERROS 1/2018
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HALLITUKSEN JÄSENIÄ

1. Iha Henkka vaan
2. Isäntä mää oo mut emmää hallituksest tiär mittää.
3. Lähin kaikki mikä koskee Viisii ja
C6:tost.
4. osakuntaeläin mallia isäntä

1. Ville Kopio
2. Kunhan istuskelen.
3. Lähestyä saa mistä asiasta
tahansa, mutta älkää koskeko.
Muistuttakaa aina jos netissä on
vikaa.
4. Satakuntatalon serverit

HALLITUKSEN JÄSENIÄ

1. Olen Miliza Paloviita, osakunnan
emäntä.
2. Olen virkani puolesta hallituk
sessa ja kuulun talousvaliokuntaan.
3. Osakuntalaisten tulisi olla
minuun yhteydessä jos he haluavat järjestää juhlat ja tarvitsevat apuemäntiä avukseen.
Tai jos on kysyttävää liittyen
okiruokiin, viisin astioihin tai
juhlien ruokatarjoiluihin.
4. Kotka

1. Tiera Hirvonen, useamman
vuoden osakuntalainen ja en
simmäistä kertaa hallituksessa.
2. 🐨Yleisvaliokunnan  puheenjohtaja 	
ja siten ensimmäinen vara
puheenjohtaja.
3. Missä vain! Osaan vähintäänkin
ohjata oikean henkilön puheille.
4. Wanha kettu

16
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1. Iikka Terho, kolmannen vuoden
osakuntalainen.
2. Valvon kaikilla aisteillani hallituksen toimintaa Karhunkierroksen päätoimittajan ominaisuudessa.
3. Mikäli mieleesi juolahtaa mitä
tahansa ideoita koskien tätä
julkaisua.
4. Diskolisko

1. Lassi Savolainen, valtiotieteen yo, tuore civis
ja virallinen kokoustekniikkaintoilija.
2. Kansainvälisten asioiden vastaava.
3. Jos askarruttaa osakunnan tai hallituksen
toiminnassa jokin, eikä uskalla vanhemmilta
osakuntatieteenharjoittajilta siitä kysyä, on
minuun turvallista ottaa yhteyttä. Vierailut
ystävyysosakuntiimme Uppsalan ja Tarton
yliopistoissa tapahtuvat myös minun kauttani.
4. Cemi-Aitokarhu

1. Johannes Pessi. Toisen vuoden 		
osakuntalainen. Opiskelen SibeliusAkatemiassa.
2. Rivihallituslainen ja yleisvaliokun		
nan jäsen.
3. Minuun voi ottaa yhteyttä missä 		
asioissa vaan.
4. Mäyrä

KARHUNKIERROS 1/2018
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1.

PERUSKORJAUS TULEE, OLEMMEKO
VALMIIT?
Satakuntatalon peruskorjaus on siintänyt pitkään tapahtumahorisontissa monin äänenpainoin
mainittuna. Onko se uhkaava pilvi kotimme yllä?
Onko se mahtava loikka nykyistäkin uljaamman
Talon hyväksi? Se on joka tapauksessa oikeasti tulossa!

Tähän mennessä tapahtunutta
Remontin hankesuunnitelma on valmistunut, eli on päätetty, mitä kaikkea
peruskorjausurakkaan kuuluu. Rahoitusneuvottelut ovat käynnissä, samoin
neuvottelut
sunnittelijaosapuolten
kanssa. Virallinen päätös urakan käynnistämisestä on tehty ja keskeiset osapuolet on valittu.

2.
Mitä tullaan tekemään?

3.
Mitä seuraavaksi?
Kun urakan osapuolet saadaan valittua,
aloitetaan toteutussuunnittelu, eli lopullisten piirustusten laadinta ja urakan organisointi.
Tavoitteena on saada rakennuslupahakemus vetämään syksyn 2018 alussa ja remontti käyntiin vuoden 2019 loppupuoliskolla.

Putki-, sähkö- ja ilmanvaihtoremppa, kellaritilojen ja C-rapun uudelleenjärjestely,
asuntolan ja Viisin päivitys ja uudelleenjärjestelyä, julkisivuremontti, ikkunaremontti, sekä pihakannen remontti.
Talo tyhjenee remontin ajaksi asukkaista. Remontti kestää n. yhden lukukauden. Vanhat asukkaat pääsevät etuajooikeudella takaisin uusiin tiloihin.

LISÄÄ TIETOA JA VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN SAAT
INFOTILAISUUDESSA 16.4. KLO 19! PAIKKANA VIISI,
TARJOILUJA ON!

Me

Satalinnan Säätiön hallituksen
opiskelijajäsenet, Stella, Antti
ja Tero, olemme vastuussa rempan tiedotuksesta asukkaille ja Osakunnalle,
sekä asukkaiden tarpeiden ja toiveiden
viestittämisestä Säätiölle. Tiedotusta on
tarjolla tästä alkaen rempan loppuun saakka sähköpostissa, infotilaisuuksissa,
Karhunkierroksessa, sekä instagramissa.
Pysy kuulolla!
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Lähesty meitä, kun olet innostunut,
pöyristynyt tai ihmeissäsi, ja kun haluat
rakennuttaa taloon oman nimikkosiiven.
maili: peruskorjaus@satakuntatalo.fi
IG: @saton_peruskorjaus
Teksti ja kuva Stella Vahteristo

KARHUNKIERROS 1/2018

19

VUOSIJUHLAVIIKON OHJELMA
19.3.
TANSSIHARJOITUKSET

20.3.
TAKKAILTA
21.3.
JUHLAKOKOUS

24.3.
VARJOVUOSIJUHLAT

22.3.
KULTAISEN
KOLMION
APPRO
25.3.
SILLIS
25.3.
AAMUJÄÄTELÖ
25.3.
FESTIVAL
PÅ
BÅTEN

25.3.
JATKOT

JUHLINNASSA MUKANA:
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‘‘Eeeei! ... Ei kun joo.’’
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- Yksi Herra Hirvosen 		
kauneimmista mietelausesta.
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- Johannes vihervirta luututessaan viisin lattiaa
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‘‘Jos haluat kusta muroihin,
kuse omiisi’’

‘‘Kello on vasta nuori”
‘‘Pilluhan se on aina mielessä, mut koodataan nyt
ensin!”
- Civis Mäntylä civis Terholle kesken kiihkeiden
java-sulkeisten.

- Ville Kopion elämänohjeita

‘‘Mun mummo oli tosi edistysmielinen. Se hyväksyi kaiken muun
paitsi banaanit.’’

‘‘Yhteiset tilat on kyllä paskoja, kun kukaan ei pidä niistä
huolta. Siks kommunismi ei
toimi”

‘‘Keskimmäinen jalka
laitetaan sisälle”
- Mäkipää vujuviikon
tanssiharjoituksissa

- Ville Kopio neljältä 		
aamuyöstä

Simo arpoo hatusta nimen:
‘‘Niina!’’
Joku:
‘‘Niina ei ole paikalla!’’
Simo:
‘‘Niina... no tässä lukee Milla
Gustafsson, mutta eikös se
ole aika sama asia.’’

- Lasse A. tiedustelee Essi R:n
työolosuhteita.

‘‘Tän kanssa voi kans olla
kivaa”

‘‘Jarmo vois rassata mua koska
vaan’’
- Iikka T pohtii korjaustarpei-

Mäksy:
‘‘En tiennyt, että kivekset kiinnostaa sua noin paljon.’’
Lasse K:
‘‘No, ei ne yleensä oo noin ylhäällä’’


‘‘Ei pitäis mennä nukkumaan,
ei vaan pitäis sanoo mitään
fiksuu eikä tyhmää’’

- Ester Viisissä 2.2.2018

‘‘Onks teil töis semmoset sähkötuolit?”

Antti T:
‘‘Tiera, mihin aikaan ne sun
sitsit alkokaan?”
Tiera H:
‘‘En mä niin hirveesti oo vielä
juonut”

- Filosofian yo Hirvonen 		
pohtii sanomisiaan

- Iikka T. farmasian vuju
jatkoilla esitellen samalla
omaa kättään.

taan viisissä
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Isäntä
Henri Honkanen

