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Q-KULMA

PÄÄKIRJOITUS

Ken ompi fuksi?

Oma Osakunta

K

Tervetuloa fuksit, phuksit, mursut,
varsat ja muilla nimillä kutsut uudet
opiskelijat sekä vanhat! Osakuntaelämä odottaa teitä saapuvaksi.

olme vuotta sitten saavuin
Helsingin päärautatieasemalle. Päivä oli kuuma,
mutta hikoilin aivan toisesta syystä, jännityksestä. Minun pitäisi löytää Kamppi ja sieltä kerrostalo
osoitteesta Lapinrinne 1. Puhelimen
karttasovellus auttoi minut perille ja
rapun päällä seisova kyltti ’Satakuntatalo’ antoi minulle varmistuksen siitä,
että olin oikeassa paikassa. Jännitykseni ei tästä kuitenkaan helpottanut,
edessäni oli ensimmäisen oman vuokrasopimuksen allekirjoitus, sekä
muutto pois kotoa opiskelija-asuntolaan Helsingin sydämeen. Löysin
tieni kahdeksanteen kerrokseen ja
sisään toimistoon. Siellä ystävällinen
asuntolajohtokunnan virkailija antoi
minulle sopimuksen luettavaksi ja
allekirjoitettavaksi. Seuraavaksi minulle näytettiin huoneeni, ’miekkari’
nro. 609. Mitään kiertelemättä voin
sanoa ensimmäisen tunteeni olleen
järkytys. Solun keittiötä esiteltäessä
toisesta huoneesta astelee mies. Hän
hihkaisee ohimennen: ’Jaa, onkos
kongille tulossa uusia tyyppejä. Tervetuloa.’ ja jatkaa suihkuun. Tässä
kohtaa mietin, mihin ihmeeseen olin
sotkeutunut. Mitä olivat ’Kongi’,
’Viisi’ tai ’Monttu’? Mikä oikeastaan
osakunta on ja miten se liittyy Yliopistoon? Lisäksi sain kuulla aimoannoksen uusia termejä, ’sitsit’ ja ’okit’
voiko niitä syödä?

donjanoisuuden ja hulvattomuuden
uudelleen löytäminen takaa hyvät
lähtökohdat menestyksekkäälle lukuvuodelle. Tätä vauhdittaakseni, moni
osakuntalainen saattaa löytää itsensä
tämän lehden sivuilta oman osakuntataipaleen alun valokuvista!
Ja teille fuksit! Toivon, että lähes
määrättömästä uusien asioiden tulvasta huolimatta löydätte rentouden
nauttia opiskeluaikanne ehdottomasti
parhaasta ajanjaksosta. Tästä lehdestä
löydät paljon vinkkejä aina termistöstä vaikkapa 8,0 neliön luksuslukaalin
sisustamiseen!
Menestyksekästä kevättä kaikille!
Fuksi vuosimallia 2015
Iikka Terho

Osakuntaan saapuvat otetaan vastaan sellaisina kuin he ovat.
Kaikki ihmiset ovat alkuperästään, ominaisuuksistaan, katsomuksistaan,
vakaumuksistaan ja
suuntautumisistaan
riippumatta
yhtä
tervetulleita
osakuntaan. Osakunta
on myös poliittisesti
sitoutumaton, mutta
se ei rajaa osakuntalaisten sananvapautta.
Eri korkeakouluissa ja
tiedekunnissa
opiskelevat
osakuntalaiset takaavat erilaisten
aiheiden ja näkökulmien esilletulon.
Osakuntaelämän alun helpottamiseksi opastustoimikunta tutustuttaa
uudet osakuntaelämän saloihin: Satakuntataloon, sanastoon ja etikettiin. Opastuksen tarkoituksena on
siirtää perinteitä ja helpottaa uusien
tutustumista toisiinsa, vanhoihin ja
osakunnan toimintaan. Olennaista
on yhteisöllisyys ja yhteishengen syntyminen.
Osakunta pyrkii tarjoamaan jokaiselle jotakin: osakunnan jäsenenä voi
esimerkiksi hakea osakuntalaisille
varattuja asuntoja ja stipendejä, opiskella tai muutoin viihtyä osakuntahuoneistossa, osallistua mieleisiinsä
juhliin tai järjestää sellaisia, käyttää
maksutta kuntosalia tai urheilla ryhmässä, varata pienellä kustannuksella juhlatilan yksityiskäyttöön tai pitää
treenit musiikkihuoneella. Osakunta

Rohkenen olettaa, että moni Satakuntatalolle muuttanut löytää ainakin jotain pieniä yhtymäkohtia äsken
kuvailemiini ensihetkiin Satakuntatalolla. Näihin ajatuksiin tulee palattua
aina syksyisin, kun kesän jälkeinen
hiljaiselo osakunnassa vaihtuu työntäyteiseksi pöhinäksi. Uskonkin, että
juuri fuksisyksyn innokkuuden, tie-

järjestää juhlien lisäksi ohjelmaa laidasta laitaan – elämänkatsomuksellisista tilaisuuksista lähiverkkopeliturnauksiin. Jos jotakin puuttuu, niin
keskustelemalla asian korjaamiseen
löytynee resursseja. Ota siis tavallasi haltuun oma yhteisösi ja tee siitä
mieleisesi.
Osakunta on osa elämää ja
osakuntalaisuus kestää elämän. Osakuntalaisuus ei
ole sidottu opiskeluaikaan
vaan jatkuu niin kauan
kuin henkilö sitä haluaa.
Opintojen
päättymisen
jälkeen voit jatkaa osakunnan seniorina ja liittyä Satakunnan Kilta ry:een.
Minulle osakunta on antanut
todella paljon. Toivon, että osakunta antaa sinullekin mieluisia ihmissuhteita, kokemuksia ja elämyksiä
– muistoja. Opintojesi ajallisesta kestosta riippumatta toivon todella, että
viihdyt osakunnassa opintojesi aikana
ja niiden jälkeen.
Tapaamistasi odottaen,

Q

Teksti: Juho Tuomi
Kuvassa Juho fuksina 2008
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INSPEHTORIN KIRJOITUS

SATIIRI

Osakunnan inspehtorilta
Hyvä uusi opiskelija!
Mitä parhaimmat onnittelut opiskelupaikkasi johdosta! Syyslukukauden
käynnistyminen
pääkaupunkiseudun opinahjoissa merkitsee kaikille
opintonsa aloittaville, opintojaan jo
täällä harjoittaville ja myös meille
opettajille, uuden alkua. Monelle uusi
opiskelupaikka merkitsee muuttoa
kotiseudulta pääkaupunkiseudulle.
Muuttoon ja opintojen aloittamiseen
liittyy monien isompien ja pienempien asioiden suunnittelua, järjestelyä
ja toteuttamista. Opintonsa aloittaville on pääkaupunkiseudulla tarjolla
suuri määrä koulutusohjelmia kaikilta inhimillisen kulttuurin, tieteen,
taiteen ja tekniikan aloilta. Lisäksi
tulevat uudet ystävät, kaverit, mutta
ennen kaikkea tuleva syksy tuo mukanaan tietoja, taitoja, kokemuksia ja
elämyksiä.
Pääkaupunkiseudun yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat olleet viime
vuosina suuren uudistumisen, rakenteellisten muutosten ja kansallisen
työnjaon kohteina. Mikään korkeinta
tutkimusta ja opetusta antava opinahjo ei ole maassamme näiltä uudistuksilta ja muutoksilta välttynyt.
Lopputulokset toivottavasti välittyvät
linjakkaampana ja tulevaisuuteen
katsovana opetuksena, tehokkaampina opiskelijapalveluina ja laadukkaampana tutkimuksena. Tieteellisen
tiedon määrä kasvaa huimaa vauhtia,
ja tämä edellyttää myös opettajilta
taitoa sisällyttää tämän hetken ymmärryksen mukaisesti merkittävimmät uudet löydöt, havainnot ja teoriat
kurssien opetukseen. Ihmiskunnan
suurien haasteiden ratkaisemiseen 
ilmastonmuutoksesta tulevaisuuden
hallintaan ja maailmanjärjestyksen
pysyvyyteen  tarvitaan tutkimukseen
perustuvaa tietoa.
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Tervetuloa Satakuntalaiseen Osakuntaan! Vuonna 1654 perustettua
Satakuntalaista Osakuntaa pidetään
syystä Satakunnan maakunnan eteläisimpänä kylänä. Osakunta toimii
samalla monitieteisenä, -taiteellisena
ja -ammatillisena kohtaamispaikkana, jolle on ominaista sen osallistava,
kannustava ja yhteisöllinen ilmapiiri.
Osakunnan henkisen toiminnan keskuksessa ”Viisissä”, mutta varmasti
myös muualla, on käyty, käydään ja
tullaan käymään unohtumattomia
keskusteluja ja väittelyitä esimerkiksi
ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisesta.
Haluan toivottaa kaikille osakuntalaisille ja ennen kaikkea uusille fukseille
onnea ja menestystä syksyn opintoihin ja muihin rientoihin!
Jari Yli-Kauhaluoma,
Osakunnan inspehtori

Kuvassa inspehtori Jari Yli-Kauhaluoma
osankunta-ajoilta

Testamentti osakunnalle

K

un olen tämän kesän katsellut erinäisiä teippejä numeroineen Satakuntatalon
seinillä, mieleeni on hiipunut kysymys, että uhkaako peruskorjaus taloamme. Siksipä nyt kerron,
miten vältämme edes osittain tämän
uhan. Nimittäin ilomielin jätän
huoneeni kutoskongin perällä osoitteessa A4 A museokohteeksi tuleville
sukupolville.

peruspäivästäni, jossa toistuvat maitorahkat ja verhottoman ikkunani
ihailu.

Tällaiset kuuluisien henkilöiden entisten asuinsijojen muuttaminenhan
vierailukohteiksi on hyvinkin yleistä.
Ei tästä varmaan ihan Ainolan veroista turistimagneettia tule, mutta
nähdäkseni on perusteltua jättää autenttinen opiskelija-asuntolan huone
tulevaisuuden ihmisille ihmeteltäväksi. Kyllähän sitä varmaan herää kysymyksiä, kuinka 2010-luvulla opiskelija on voinut näin elää.

Jannimaija Tuomala,
A4A:n uskollinen asukas

Tämä idea siis on testamenttini
osakunnalle. Oletan, että asia käsitellään
pikimmiten
osakunnan
seuraavassa kokouksessa ja peruskorjausaikojen jo ohi mentyä pieni pala
tämän ajan asumista on säilynyt Viisin yläpuolella.

Ehdotan, että käytännössä kotimuseo toteutetaan niin, että huoneeseen
jätetään pari osakunnan kalustetta,
jotka ovat olleet huonekaluinani
nämä kuusi vuotta. Muutama roskapussi papereilla täytettyinä on myös
paikallaan oikean tunnelman välittämiseksi. Lisäksi jollekin seinälle
voisi koota muistoja minusta kämppiksenä. Elosta kanssani ehti nauttia
kuitenkin yli viisi ihmistä. Muistelmat
yhteisistä ajoista olisivat luultavasti
luokkaa, että ”Janni pystyi olemaan
uskomattomia aikoja tiskaamatta”
tai ”Musiikkimausta voi olla montaa
mieltä, mutta suurimmaksi osaksi
se oli kyllä aivan hirveä hänellä”. Viimeisenä vetonaulana voi olla kuvia

KARHUNKIERROS 3/2018
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Pe 21.9.
kello 19

Fuksikarhun seikkailu
kohti osakuntanauhaa!
Ke 12.9.
kello 19:15

UUSIEN EHTOO
Uusien Ehtoossa fuksikarhu oppii sitsaamisen jalon
taidon rennossa pöytäjuhlassa ystävien ympäröimänä.
Pöytäosuuden jälkeen tanssijalka alkaa vipattaa ja on
aika siirtyä reivaamaan tanssilattialle!

SPÅRAOKI

La 27.10.

Luvassa rentoa ajelua raitiovanulla ja tutustumista Helsingin saloihin. Osakunta
kustantaa fukseille liput ja apuemännät
tarjoavat osallistujille eväitä!

Pe 14.9.
kello 19

FUKSIAISET
Rastikiertelyä Satakuntatalolla eri virkailijoihin,
toimikuntiin ja kerhoihin tutustumisen merkeissä. Tämän jälkeen käyntiin pärähtävät luonnollisesti jatkot...

ITSARIT

To 6.12.

La 15.9.
aamu

Nyt saa laittaa ykköset päälle ja juhlia fiinisti! Luvassa
on osakunnan toinen pääjuhla, jossa vaihdetaan kuntavieras, sitsataan tyylillä sekä nähdään Piispan surma
-näytelmä.

On aika painaa ylioppilaslakki
päähän ja siirtyä Uudelle ylioppilastalolle juhlimaan Suomen
itsenäisyyttä! Ensimmäinen lukukausi osakuntalaisena on päättymässä ja fuksikarhusta tulee
civis, joka tarkoittaa kansalaista.
Tämän merkkinä hän saa sinikeltaisen osakuntanauhan.

JATKOJEN JATKOT
... ja tietenkin myös jatkojen jatkot Sipin
mökillä Kauvatsalla, Satakunnassa. Kaunis maalaismaisema onkin omiaan rauhoittamaan lukuvuoden alkua.
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SATAKUNTALAINEN
EHTOO

Teksti: Iikka Terho
Kuvat: Osakunnan galleria 2008-2017
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ELÄMÄÄ MIEKKARISSA
Satakuntatalolla on kaikenlaista!
Sokkeloisia käytäviä, katoavia
kerroksia sekä ovia jotka eivät
johda mihinkään. Lisäksi meiltä
löytyy
soluasumisen
helmi;
miekkari.
“Miekkari” -nimitys on lyhenne
sanasta mielenterveysyksiö ja
sillä tarkoitetaan Satakuntatalon
pienimpiä noin 8-9 neliömetrin
huoneita. Voiko näissä kapistuksissa asua ja elää?
Karhunkierroksen
toimitus
haastatteli kuutta tällä hetkellä
miekkarissa asuvaa tai hiljattain
asunutta henkilöä ja kysyi heliltä vinkkejä mm. säilytystilan ja
viihtyvyyden lisäämiseen.

10
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Huone 608,
Reetta Peltonen
Haastattelukysymykset:

1.

Missä huoneessa asut tai asuit ja
milloin?

2.

Mikä on paras tapa lisätä säilytystilaa huoneeseen?

3.

Mitä muita viihtyisyyttä lisääviä
vinkkejä ja luovia ratkaisuja voisit
suositella?

4.

Mikä on paras keino huoneen viilentämiseen kesähelteillä?

5.

Mikä on paras kommentti mitä ulkopuolinen on huoneestasi sanonut?

1. Asuin miekkarissa numero 608,
yhden vuoden ajan 2017-2018.
2. Jäätävän epäkäytännöllisen suuri, puolet lattiatilasta vievä Ikean
Malm-lipasto. Voi lisäksi asettaa tavarat supertilavaan kattovarastoon tai
asettuu itse sinne iltasin nukkumaan, niin
tavarat mahtuu kaikki huoneeseen. Tikkaat
vaan käyttöön.
3. Paljon kasveja!! Kasvit lisää viihtyisyyttä tosi
paljon. Ja jakaa happea kun tuntuu, että sieltä
se välillä meinaa loppua. Sitten myös kivoja,
piristäviä, suuria ja vaikkapa luontoaiheisia kuvia valkosille miekkariseinille, niin fiilis
vaatekaapin kokoisesta huoneesta kaikkoaa
heti vähäsen. Kannattaa myös laittaa valoja
roikkumaan ikkunalle tai hyllyille. Pidemmän
päälle viihtyisyydestä puhuttaessa asenne
kuitenkin ratkaisee. Esimerkiksi huoneen siivoaminen on kätsympää, kun sen voi hoitaa
parilla imurin vedolla. Tai sitten voi hengailla
iltateellä kongin keittiössä, ja palailla sieltä
sitten huoneeseen nukkumaan kun taas
uskaltaa.
4. Itse en tajunnut koskaan avata koko ikkunaa
huoneen tuulettamiseksi. Tämän mullistavan
idean tajusin ottaa käyttööni vasta pari viikkoa ennen muuttoa isompaan huoneeseen. Kannattaa kuumalla kelillä nukkua
suihkepullo kainalossa ja suihkutella sillä
menemään, tai jäädyttää vesipulloja ja
laittaa ne tuulettimen eteen seisomaan.
Sellasesta urbaanista legendasta oon
ainakin kuullut.
5. Paras kommentti ulkopuoliselta: kukaan ei
koskaan kehdannut sanoa mitään.

Jatkuu

KARHUNKIERROS 3/2018
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Huone 712,
Altti Klemetti

Huone A7B,
Aino Alakiikonen
1. A7B, lukuvuodet 2016		
2017 & 2017-2018
2. Parhaiten lisää säilytystilaa sai
luopumalla säilytettävistä tavaroista.
3. Kutsu vain yksi vieras kerrallaan, näin happi
riittää todennäköisemmin kaikille!
4. Talvella huoneen viilentäminen hoitui erittäin helposti suosimalla falskaavia ikkunatiivisteitä. Kesällä ainut keino tuntea huone
viileäksi oli mennä kaupan pakasteosastolle, sulkea silmänsä ja kuvitella sitten
olevansa omassa huoneessaan.
5. “Must tuntuu et sul on kunnon huumeviljelmät siel.” Konteksti jääköön
vain asianosaisten tietoon.

1. 712 miekkari, lukukausi 20172018
2. Sängyn alle vetolaatikoihin,
kirjahylly, ja yläkaappiin mahtuu loputtomasti.
3. Huonekasvit, jopa feikit, parantavat elämää. Huoneen
pitäminen mahdollisimman
siistinä, ja vähän tavaraa
esillä antaa lisää tilantuntua. Vaaleat värit ja peilit
toimivat myös.
4. Ikkunat auki öisin ja kiinni verhoineen päivisin,
jääkaapin teho pienemmälle, läpiveto koko kongiin.
Tai sitten oma ilmastointi.
5. “Nätein miekkari koskaan.”

Huone 4B,
Mikael De Meulder
Haastattelukysymykset:

12

1.

Missä huoneessa asut tai asuit ja
milloin?

2.

Mikä on paras tapa lisätä säilytystilaa huoneeseen?

3.

Mitä muita viihtyisyyttä lisääviä
vinkkejä ja luovia ratkaisuja voisit
suositella?

4.

Mikä on paras keino huoneen viilentämiseen kesähelteillä?

5.

Mikä on paras kommentti mitä ulkopuolinen on huoneestasi sanonut?
KARHUNKIERROS 2/2018

1. Huone 4B fuksina 		
2016 - 2017
2. Paras tapa lisätä säilytystilaa
on muuttaa isompaan huoneeseen. Testattu toimivaksi.
3. Viihtyvyyttä saa mukavasti lisättyä esim. poistumalla huoneesta.
4. Huonetta saa mukavasti viileämmäksi laittamalla jääkaapin
päälle. (Jos satuit erehtymään huoneestasi ja
asutkin jääkaapissa)
5. Näin pienestä huoneesta
ei saa kommentteja.

Jatkuu
KARHUNKIERROS 3/2018
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Huone 617,
Laura Suominen
1. Olen seurannut legendaarisen 6. kongin evoluutiota kesästä 2016
asti. Asustan Kekkosen naapurissa huoneessa 617.
2. Hyödynnä tila lattiasta kattoon: sängyn alle ja kaappien päälle mahtuu vaikka mitä. Matkalaukun voi täyttää talvikengillä, eikä saappaidenkaan tyhjää
vartta kannata jättää hyödyntämättä. Ehdoton hittituote on ovinaulakko.
3. KASVIT! minikämppään erityisesti Plantagenin minikasvit. Fairy lights aka valosarjat (koska kynttilät on kielletty). Keskelle ehdottomasti tyhjää tilaa tanssimiseen.
ps. älä unohda tyynyjä!
4. Ei kesällä kuulu olla sisällä, mee ulos. Nukkumisen mahdollistamiseksi verhot
päivällä kiinni ja ikkunat yöllä auki. Kohta on taas talvi ja sauna muuttuu jääkaapiksi
<3
5. “Samankokonen ku mun vessa”, “Linnunpönttö kivalla
kaupunkinäkymällä”.

Haastattelukysymykset:

14
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1.

Missä huoneessa asut tai asuit ja
milloin?

2.

Mikä on paras tapa lisätä säilytystilaa huoneeseen?

3.

Mitä muita viihtyisyyttä lisääviä
vinkkejä ja luovia ratkaisuja voisit
suositella?

4.

Mikä on paras keino huoneen viilentämiseen kesähelteillä?

5.

Mikä on paras kommentti mitä ulkopuolinen on huoneestasi sanonut?

Huone 609,
Iikka Terho

1. Miekkari nro. 609 oli kotini fuksivuodesta 2015 alkaen noin kahden vuoden ajan.
2. Kaikki ylimääräinen vanhemmille
varastoon! Yläkaappiin harvoin tarvittavat tavarat, sängyn alle usein
tarvittavat ja avohyllyille tärkeimmät.
3. Tietysti siivoaminen on ehkä paras
keino lisätä viihtyisyyttä ja miekkarissa siihen menee noin 5 minuuttia. Toki kun sukat jättää lattialle, on
se taas kuin hävityksen kaaos. Itse
en muuta miekkarissa tehnyt kuin
nukuin ja vaihdoin vaatteet. Muuten
elämä oli osakuntahuoneisto Viisissä
tai kaverien isommissa huoneissa.
Niissä on oikein viih-tyisää.
4. Kaikki mahdollinen auki! Mieluiten
yötä päivää. Eteisen väliovi tuo lisää
rauhaa ja jos eteisnaapurin kanssa
pitää sen vielä lukossa on mahdollista nukkua oikein levollisesti.
5. ”Onko tuolla mahdollista asua?”, ”Onpas jännän kokoinen huone”

Kuvat Satakuntatalosta:
Marcus Söderlund
Kasvokuvat:
KARHUNKIERROS 3/2018
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Osakunnan galleria

SATO-SUOMI-SANAKIRJA

HAALARIMERKKIHAASTE

(LYHYT VERSIO)
Oki

Rauman Ganaali

[oki]

[Rauman Ganaal]

Osakuntailta. Virkailijat, toimikunnat ja
kerhot järjestävät osakuntalaisille aktiviteetteja. Ohessa aina ilmainen ruoka.

Raumankielinen sitsilaulu. Kuullaan
lähes poikkeuksetta osakunnan sitseillä. Pitkä ja loppua kohden eskaloituva.

Viisi

Monttu

[5]

[monttu]

Osakuntahuoneisto
Satakuntatalon
viidennessä kerroksessa. Pitää sisällä
keittiön, ruokailutilaa, kotiteatterin, kirjaston tanssilattian sekä tietokoneita ja
tupakkahuoneen.

Kuntosali Satakuntatalon kellarissa.
Käynti A-rapun hissillä vääntämällä
avainta ohjauspaneelissa. Ensimmäinen ovi vasemmalla. Kunnon hikiluola.

Rökstylä

Inspehtori

[köh, köh]

[Inspi]

Osakuntahuoneiston tupakkatila. Kauniit siniset seinät. Salaisten neuvottelujen pitopaikka.

Helsingin yliopiston professori, joka
valvoo osakunnan toimintaa. Tällä hetkellä Jari Yli-Kauhaluoma. Jokaisen
osakuntalaisen tuki ja turva.

Löytyykö haalareistasi jo Peruskorjaus-merkki? Eikö Alfred-vitsi oikein
aukene? Ei hätää!
Osakunnan hallitus ja Karhunkierros haastavat kaikki lehden lukijat
suunnittelemaan osakunnalle uusia
haalarimerkkejä!
Merkkiluonnokset voivat olla joko
sanallisia tai graafisia suunnitelmia.
Ja ne tulee lähettää päätoimittajalle:
paatoimittaja(a)satakuntatalo.fi

Hyvät ideat toteutetaan ja
parhaan merkin suunnittelija
palkitaan!

C6
[Seekuus]
Osakuntatila Satakuntatalon C-rapun
kuudennessa kerroksessa. Tilasta löytyy
pieni keittokomero (ilman liettä), televisio, pelikonsoli, istuskelutilaa sekä suuri
kattoterassi grillausvälineillä.

Sillis
[Brunssi]
Isojen juhlien jälkeen järjestettävä silliaamiainen. Pitää sisällään paljon
muutakin kuin silliä. Tulee usein tarpeeseen.

Sipin mökki
[Sipin moekki]
Yrjö Sipin osakunnalle testamenttaama
mökki oheisrakennuksineen. Sijaitsee
Kokemäen Kauvatsalla. Luonnonkaunis
ja maanläheinen.

SatOgram
[satokrami]
Osakunnan epävirallisin keskustelukanava. Ruokaseuran etsimispaikka ja
meemikuvien pyhättö. Mukaan pääsee
lähes keneltä vain pyytämällä.

Kuva: Laura Suominen
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‘‘Mul on näitä nuorison juttuja, mut
mummon silmät’’

Niina L. kysyy:

‘‘Pia, onks sulla tatuointi?’’

- Reetta P. viisissä haalareita
ommellessa.

Pia I. vastaa häädissään ja vilkuillen
käsiään:

‘‘Sääntö numero yksi: ei koskaan
vaihdeta kesken biisin. Paitsi jos
kyseessä on Arttu Wiskari.”

“Mä olen nyt oppinut oksentamaan lavuaariin”
- Oleg löytää kaikesta

- Maria D ohjeistaa musiikin soittamisessa.

jotain hyvää!

‘‘Ei kai!”
“Iikka näytä sun munaa! Sitä mitä
sä näytit mul äsken!”

KUOLEMATTOMAT!

- Tatja tekee paljastuksia 		
Laskuhumala 2018 -bileissä

TAATTUA SATAKUNTALAISTA LAATUA JO VUODESTA 1654.
‘‘Mä oon mielessäni kussut
housuun”

‘‘Voi hemmetti, sä oot kyl
viemäri’’

- Kippe Swengin
tanssilattialla

- Janpan äiti Janpalle kun 		

kuuli, että paljonko rahaa tämä on
käyttänyt alkoholiin.

Iikka Sallalle:

‘‘Pidät sitten yhteiskunnan
mielessä ja lipun korkealla’’
“Saadaanko sitä viinaa?”
- Yhteiskuntasihteerin

viranvaihto

‘‘Mäkipää on tehnyt raidoille
saman, minkä natsit teki hakaristille”
- Johannes V:n turhautumista
Viisissä

KARHUNKIERROS 2/2018

Visuaalinen kuolematon osakuntapurjehdukselta:

- Tiera H. selittää tietämättömyyttään

“Ei erektio lisää sun voimaa
millään tavalla”

Salla keskeyttää:
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‘‘Mulla on erilainen yleissivistys, kuin teillä muilla’

-Antti T. luennoi suureista
Viisissä

‘‘Sepot selälleen!”
- Reetta löytää vanhoista sa-		
nonnoista uusia puolia.

‘‘I’m not that old!”
- Mäkipää GH:n naisille
varjovuosijuhlilla

KARHUNKIERROS 3/2018
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VAUHDILLA KOHTI UUTTA LUKUVUOTTA!

Kuva: Antti Torkki

