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Tämä on ensimmäinen haalarivappuni.

Hyväksyessäni opiskelupaikkaani viime kesänä, 

en osannut edes kuvitella viettäväni sen läppärin 

äärellä etäsitseillä muutaman kaverin kesken. 

Olen kuitenkin sitä mieltä, että wappu on ennen 

kaikkea mielentila. Se on sitä, että kuuntelee 

neljä vuotta vanhaa parempien aikojen 

wappusoittolistaa, juo simaa ja vetää haalarit 

jalkaan vaikka olisi yksin kotona. 

Päädyin puolivahingossa myymään wappulehtiä. 

Heittäydyin, vaikka aluksi epäilytti. Rupeama oli  

aivan älyttömän hauska ja tuntui, että ehkä tämä 

wappu ei olekaan  hullumpi! Tee sinäkin niin, kun 

osallistut viikonlopun etäwapputapahtumiin!

   

 Pidetään tänäkin wappuna 

itsestämme ja toisistamme 

huolta! Riemukasta wappua! <3

    

s. 4 Q-kulma

s. 6 Raportti etävujuilta

s. 8 Peruskorjaus on täällä!

s. 14 Simamestarit

s. 16 Emännän vappudonitsit

s. 18 Vapun puuhasivut

s. 20 Satogrammit

s. 22 Kuolemattomat
  Hall of Fame
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Q-kulma
Hei satolainen, Urho Kekkosen katu kutsuu! Peruskorjaus on niin lähellä että sen tieltä 

on jo alettava väistyä. Väistötilakeskustelut Hämäläis-Osakunnan kanssa on saatu 

siihen pisteeseen, että me satolaiset voimme alkaa hankkimaan kulkulupia hämäläisten 

tiloihin... ja käydä siellä! Odotettavissa on varmaan pieni kulttuurishokki, mutta samaan 

aikaan monet tutut jutut jatkuvat uusissa puitteissa: osakuntaillat, viikkopäivystykset, 

saunominen, lautapelailu, ilmainen kahvi... Satakuntalaisen Osakunnan naapurisovun (ja 

toki myös kilvan) historia Hämäläis-Osakunnan kanssa on käytännössä yhtä pitkä kuin oma 

historiamme. Länsisuomalaisen Osakunnan jakaannuttua, Satakuntalaisen Osakunta sai 

omalle toiminnalleen tilan (nyk. vanhalta) ylioppilastalolta. Historiikkimme (Satakuntasarja 

XII, 1929) kertoo näin:

“Osakunnalle varattiin vanhalla ylioppilastalolla aluksi pieni n.s. 

viipurilaisten kokoushuone, joka ensimmäisen vuoden [1904] oli yleensä 

viimeistä sijaa myöten täynnä. Kokouksissa kävi keskimäärin 50 jäsentä, 

joka oli kunnioitettava saavutus pienelle osakunnalle.“

Suurten osallistujamäärien kannustamana SatO siirtyi 

keväällä 1905 yläkertaan entiseen Länsisuomalaisen 

Osakunnan tilavaan saliin. Tämä kokoushuone 

osoittautui kuitenkin pian liian suureksi, kun ensi-

innostuksen laannuttua viikottaisia osallistujia oli 

enää 25-30.

“Suuressa kokoushuoneessa tuntuikin tämän 

vuoksi painostavan tyhjältä, joten satakuntalaiset 

mielellään luovuttivat huoneensa hämäläisille, 

kun nämä esittivät vaihtoa, jolloin Satakuntalainen 

Osakunta sai heidän entisen salinsa alakerrasta.”
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Tämäkin molempia osapuolia tyydyttänyt järjestely oli tosin lyhytkestoinen, sillä SatO 

pian joutui siirtymään hämäläisiltä saamastaan salista pois “suuremman osakunnan” tieltä. 

Kyllä osakuntalaisia kismitti, kun seuraava tila oli yläkerrassa, sen hämäläisille luovutetun 

salin vieressä. SatO kokoontui pieneen kulmahuoneeseensa siihen asti, kunnes 

osakuntatalo eli uusi ylioppilastalo valmistui. Tämänkin jälkeen ystävyys on säilynyt, ja 

osakuntien yhteys on ollut vahva. Voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi “fuksikasvatus” 

on tullut Satakuntalaiseen Osakuntaan Hämäläis-Osakunnan malliin perustuen vuonna 

1932 (Satakuntasarja XX, s. 19). Tarinan mukaan myös esimerkiksi Karhuhiihto on saanut 

alkunsa Satakuntalaisen ja Hämäläis-Osakunnan yhteisillanvietossa inspehtori Risto 

Niinin kyllästyttyä kuuntelemaan, miten hämäläiset ylpeilivät omalla ilveshiihdollaan. 

Ja nyt koittaa aika, jolloin osakunnistamme tulee ennennäkemättömän läheisiä 

naapureita. Mitä uusia ideoita voikaan syntyä vuoden kestävän vierailumme aikana? 

Ehkä käy niinkin, että hämäläiset pääsevät oppimaan meiltä jotain. Ensimmäinen 

yhteinen tapahtuma on jo toukokuussa, ja syksyn suunnitelmia on jo hahmoteltu 

(koronavarauksella). Ainakin isäntä ja lautapelikerhon puheenjohtaja ovat jo käyneet 

tutustumassa vastapariinsa ja keskustelemassa toiminnan yhteensovittamisesta. Miten 

hienoa olisikaan järjestää samanaikaiset mutta eri kerroksissa tapahtuvat fuksisitsit, 

joissa olisi yhteiset jatkot! 

Meidät on myös toivotettu tervetulleeksi vierailemaan HO:n kesäpaikalla, jos emme 

halua odotella tutustumista syksyyn. Hämäläisten neuvotteluhuone Paasikivi 5. 

Kerroksessa on muuntautunut SatO:n toimistohuoneeksi. Satakunnan vaakuna on 

nostettu seinälle (juhlallisesti ja puolisattumalta jopa inspehtorin läsnäollessa). Sopivasti 

löytynyt Satakuntatalo-kyltti on kiinnitetty rappuun oven yläpuolelle, jottei ohitse 

kulkeva hämäläinen voi olla huomaamatta, että oven toisella puolella on uusi asukas. 

Tässä vaiheessa en voi kun todeta: Täältä tullaan! 

Riikka Pasanen
kuraattori
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Säihkettä &
pizzaa etävujuilla

Maaliskuun loppupuolella päästiin kokemaan aikansa tuote - Satakuntalaisen 

Osakunnan etävuosijuhlat! Vuosijuhlille kokoontui reilu viisikymmentä satolaista 

ja SatOn ystävää ja ilta vietettiin etäyhteyksistä huolimatta tunnelma katossa. 

Vujuille päästiin osallistumaan mistä vain - niin Porista, nuotion ääreltä kuin Nepalin 

vuoristostakin.

Illan ohjelmassa oli muun muassa upea lauluesitys, jossa osakuntalaiset pääsivät 

nauttimaan suosikkisitsilaulujen  vuosijuhlatunnelmaan paremmin sopivista 

sovituksista. Etätoteutus mahdollisti myös täysin uniikkeja piirteitä juhlatunnelmaan. 

Kukin vieras sai esimerkiksi valita itse illan menun, ja vujuilla nähtiinkin kaikenlaista 

pizzasta japanilaisiin riisipalleroihin. 

Osakuntalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa riemuitsemaan mahdollisuudesta 

pukeutua pelkkään juhlalliseen yläosaan - kamerassa vilahtivat niin yöhousut, 

verkkarit kuin muutkin epäilyttävät alaosat, joihin ei normaaleissa vuosijuhlissa 

törmäisi. Ehkä jatkossa voimme kohdata vastaavaa pukeutumista myös Wanhalla! 

Mutta perinteiden ystävät, älkää huoliko! Monet puhalsivat pölyt frakkinsa harteilta 

tai vetivät ylleen upean iltapukunsa, joten myöskään säihkeeltä ei vältytty.

Illan toteutus oli allekirjoittaneen kokemuksen mukaan loistava ja kaiken vaivan 

arvoinen. Oli hauskaa kohdata osakuntalaisia pitkästä aikaa juhlistamassa yhteisen 

osakuntamme olemassaoloa. Vaikka me kaikki haaveilemmekin paluusta tuttuun 

ja turvalliseen normaaliin, voimme varmasti todeta, että oli tämäkin ainutlaatuinen 

kokemus. Ainutlaatuinen sukupolvikokemus, kuten joku suomalainen poliitikko 

joskus totesi!
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peruskorjaus 

Game of Thronesin alusta tuli juuri kuluneeksi kymmenen vuotta. Samaan tahtiin 

on kehittynyt lentävä lause ”Peruskorjaus on tulossa.” Lienen käyttänyt fraasia 

parissakin juhlapuheessa ja useassa kokouksessa. Se oli tulossa jo 2013 kun 

muutin ensimmäisen kerran talolle, kutospäädyn junavaunuun 602. Koska opiskelin 

arkkitehtuuria, puhkirakastetun kotitalon korjaaminen kiinnosti erityisesti, ja 

hankkiuduin pian Säätiön hommiin sitä miettimään. Se, etten saanut diplomityötäni 

palautettua täksikään vapuksi (vittu), kertoo että Satakuntatalon fiksaaminen vei taas 

tänä keväänä mukanaan.

Nyt peruskorjaus on tullut. Talolla asuville työmaan aloitus on ilmennyt piikkauksena 

ja kulkuesteinä, ja kaikenlaisina erityisjärjestelyinä. Sisäpiha on katettu sääsuojalla, 

polkupyörät ovat ties missä ja roskikset kellarissa. Toukokuun lopussa odottava talon 

tyhjennysmuutto realisoituu päivä päivältä enemmän, kun Viisin keittiössä pannaan 

lusikoita jakoon, ja jokainen Pontuskin on kaupan. Asukkaat muuttavat porukoissa 

HOAS-kimppakämppiin tai metsästävät kortteeria vapaiden markkinoiden viidakossa. 

Onneksemme Helsingin tämänhetkinen vuokra-asuntotilanne on asunnonhakijalle 

edullinen, vaikkei mikään paikka korvaakaan omaa Satakuntataloa, varsinkaan 

peruskorjattuna.

Olen ollut peruskorjausprojektissa pitkään ja moninaisessa roolissa, joten minulla on 

kokonaistilanteesta kattava käsitys. Tänä keväänä sekä peruskorjauksen valmistelu ja 

aloitus Säätiön puolella, että Osakunnan toiminta muuton järjestelyssä on onnistunut 

hienosti ja ajallaan. Onnistumiset ja tieto eivät tosin ole Zoomin kautta välittyneet 

kovin hyvin, vaan välillä varmaan itse kustakin on tuntunut, että homma on yhtä 

sotkua. Vauhtia, tiukkoja tilanteita ja pahaa mieltäkin on aiheutunut, mutta oikeat ja 

tarpeelliset asiat ovat hoituneet yli odotusten. Ihmiset täällä tietävät, mitä tekevät, 

ja jos eivät tiedä, muut kyllä kertovat. SatOlaisia odottaa vielä viimeinen puristus 

ja putsaus ennen muuttoa, ja sitten vaan odotellaan valmista taloa. Kiitos kaikille 

tähänastisesta panoksesta!on täällä!

C6- tilan pohjapiirros

Teksti: Stella Vahteristo
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Viisi
Tällä sivulla on viidennen kerroksen pohjapiirros. Viisin kaikki huoneet 

kunnostetaan, tässä Viisin tärkeimpiä muutoksia: 

 • Alakerran ravintolan ja Viisin välinen portaikko suljetaan. Kiltahuone 

 laajenee.

 • Vessat siirtyvät eteisestä kirjaston päähän. Vanhalle paikalle tulee 

 narikka.

 • Rauman huoneeseen mennään jatkossa kirjaston puolelta.

 • Alakerran ravintolan ja Viisin välistä ääneneristystä parannetaan.

Millainen siitä tulee?
Yritimme aloittaa tätä samaa remonttia pari vuotta sitten, mutta rahaa ei silloin 

irronnut tarpeeksi: Pettyneinä laitoimme suunnitelmat uusiksi puolet pienempää, 

”vain pakolliset” -remonttia varten. Onneksi emme ehtineet aloittaa sitä, sillä 

toiminnanjohtaja Kristiina Niemisen johdolla teimme vielä yhden ison peliliikkeen. 

Muutimme Satalinnan Säätiön yleishyödylliseksi yhteisöksi ja saimme tällä 

statuksella hankittua merkittäviä tukia ja remonttilainan Kuntarahoitukselta ARA-

lainana. Nyt aloitettu peruskorjaus toteutetaan noin kahdeksan miljoonan euron 

budjetilla, siinä laajuudessa ja niillä herkuilla, kuin alun perin toivoimme.
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Valmistelut, tutkimukset ja suunnitelmat on nyt tehty, ja rahoitus kalasteltu. 

Kaikki on lopulta saatu kohdilleen, ja piikkauskone jylläämään. Suunnitelmat 

ovat mielestäni hyvät– no olin itse piirtämässä. Niiden mukaan talosta tulee 

nykyistä parempi ja toimivampi sekä osakuntatoiminnan, että opiskelija-

asuntolan osalta. Talon alkuperäinen olympiafunkis-arkkitehtuuri, sekä 

jännittävä tylypahkamainen sokkeloisuus myös säilyvät ennallaan!

Kellarin uuden saunaosaston pohjapiirros

• Sauna ja pyykkitupa siirtyvät kellariin. 

• Saunaosastosta tulee tilavampi, kuin nykyisestä, ja sille 

saadaan oma olohuone.

• Kuntosali vaihtaa paikkaa uuden saunan naapuriin. 

• C6:een tehdään oma sisäänkäynti 

B-portaasta. Enää ei tarvitse koluta päätyjen läpi.

• Oma vessa!

Päätyjen tärkeimpiä muutoksia:

• Keittokomero muutetaan kylpyhuoneeksi.

• Yhdestä asuinhuoneesta tehdään uusi, tilavampi keittiö 

ja yhteistila, jossa on ikkuna. 

• C-rapun saunat ja pyykkitupa muutetaan saman 

tyyppisiksi asuinhuoneiksi, kuin nykyinen C2.

Seuraa hankkeen etenemistä Instagramissa! 

@saton_peruskorjaus

Kaikki sisätilat ja pinnat kunnostetaan, tehdään putkiremontti, sähköt ja lämpöverkko 

uusitaan, ilmanvaihtoa parannetaan, osakuntatiloja parannetaan ja lisätään. 

Asuntoja tulee lisää, asuntolan kylppäreitä ja keittiöitä lisätään, ja asuntojen ovet 

vaihdetaan uusiin. Juhlamelun leviämistä hallitaan. Julkisivut ja pihakansi korjataan, 

rappukäytävät kunnostetaan ja hissit näillä näkymin uusitaan. 
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SIMA-
MESTARIT
J   os jotkut, niin nämä miehet tuntevat wapun poreilevan taikajuoman, siman, 

salaisuudet. Karhunkierros sai yksinoikeudella kunnian esitellä täydelliseksi 

hiotun simanvalmistusprosessin, jonka ovat valmistelleet Suomen seksikkäimmät 

wapputirehtöörit, Helsingin yliopiston orgaanisen kemian dosentti S. Ima ja Aalto-

yliopiston kemian tekniikan professori W. Appu. Kannattaa pistää  tämä täydellisyyttä 

hipova simaresepti muistiin ensi vuodeksi!

Tarvikkeet
500 g fariinisokeria

500g sokeria

2 sitruunaa

8 l vettä

1/4 tl hiivaa

1/2 dl siirappia

rusinoita

sokeria

Kuori ja viipaloi sitruunat. Kiehauta osa vedestä ja 

kaada se sokerin ja siirapin päälle sankoon, jossa 

sima valmistetaan. 

Sekoita seosta, 

kunnes sokeri 

sulaa. Lisää loput vedestä kylmänä 

ja laita sitruunaviipaleet sekaan. Liuota hiiva 

pieneen vesimäärään ja lisää haaleaan seokseen. 

Anna käydä huoneenlämmössä 24 tuntia kannen 

kanssa. Siivilöi ja pullota sima. Lisää pulloihin 

sokeria ja muutama rusina. Sulje pullot ja työnnä ne 

ruokapöydän alle viikoksi. Viikon panemisen jälkeen 

siirrä pullot viileään ja sima on valmista tarjottavaksi.

Vasemmalta professori 

S. Ima ja professori W. Appu

Simamestarien narraatio 2021 vuosikertasiman maistamisesta

Sima valuu kauniisti lasin pintaa pitkin, se on merkki siitä että siman pitäisi olla hyvää. Väri 

on kauniin kultainen, kuin wappuaamun auringonnousu Satakuntatalon takaa. Ulkoisen 

tarkastelun jälkeen on aika kuormittaa muita aisteja, aloitetaan tietenkin professori Iman 

erikoisuudella, eli työntämällä iso nenä lasin reunalle. Tuoksu on sitruksinen, kupliva. 

Lasia on pyöriteltävä, jotta sinne pääsee ilmaa ja aromit pääsevät esille. Tasapaino 

sitruksen ja rusinan välillä on hienostunut. Pehmeät kuplat antavat suutuntumalle eloa 

ja kantavat makua terhakan leveäksi. Ei pientäkään hivahdusta hiivasta, mikä tarkoittaa 

onnistunutta panoprossessia. Veden kielelle nostattava jälkivaikutelma. Täydellistä!
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Mitä eroa on donitsilla ja munkilla? Tähän eräässä Torstaituokiossakin esille 

nousseeseen kysymykseen vastaus löytyy muun muassa taikinasta. 

Donitsit kohotetaan leivinjauheella ja munkeille toimii perinteinen 

pullataikina.  Lisäksi donitseja ei yleensä kohoteta ennen paistoa ja 

niiden kuorruttamisesta löytyy versiota lähes yhtä monta kuin leipureita. 

Vappumunkkien viimeistelynä toimii perinteisesti sokerissa pyörittely. 

Tässä reseptissä rikotaan lähes kaikkia edelle mainittuja ”sääntöjä”, sillä tällä 

reseptillä voit tehdä donitseja tai munkkeja ja kypsentää ne joko

uunissa tai kattilassa öljyssä.

Vappudonitsit
Teksti: Afrin Sarasvirta

Emännän
3 dl maitoa

25 g hiivaa (puoli pakettia)

1 dl sokeria

½ tl suolaa

½ rkl kardemummaa

1 kananmuna

7-8 dl vehnäjauhoja

75 g sulatettua leivontamargariinia

rypsiöljyä

(kuorrutteita, suklaata, strösseleitä)

1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja murenna hiiva joukkoon. Sekoita rauhallisesti, 

kunnes kaikki hiiva on liuennut. Lisää sokeri, suola, kardemumma ja kananmuna. 

Sekoita hyvin.

2. Lisää jauhoista noin puolet sekä sulatettu leivontamargariini. Alusta taikinaa ja lisää 

jauhoja, kunnes taikina on tasaista ja irtoaa kulhon reunoista.

3. Anna taikinan kohota liinan alla noin 20 minuuttia.

4. Vaivaa taikina ja muotoile siitä noin 17 palloa. Venytä taikinapalloihin reikä 

keskelle. Jos teet donitsit uunissa laita taikina voidellulle donitsipellille kohoamaan. 

Jos kypsennät donitsit/munkit öljyssä jätä muotoiltu taikina kohoamaan liinalla 

peitettynä. Kohotukseen menee noin 15-20 minuuttia.

a. Uunissa: Paista donitseja uunin keskitasolla 180 asteessa noin 10 minuuttia. Paiston 

lopussa nosta hetkeksi ylätasolle, jotta väristä tulee tasaisempi. Tarkkaile paistoaikaa.

b. Öljyssä: Kuumenna öljy kattilassa. Voit testata onko öljy tarpeeksi kuumaa

tiputtamalla pienen palan taikinaa öljyyn. Jos taikina nousee pintaan, on öljy 

valmista paistoa varten. Paista munkit ja käännä ne paiston puolivälissä. Nosta

talouspaperin päälle, jotta ylimääräinen öljy imeytyy pois.

5. Tee kuorrutus esimerkiksi suklaasta tai tomusokerista. Nyt saa olla luova!

Resepti
noin 17 donitsia
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S A T O
Hoi toveri! Kiinnostaako sinuakin, kuinka monella tavalla Viisin tiskin 

yläpuolella olevat neljä sinikeltaista kirjainta voi järjestää niin, että niistä tulee 

järkevä sana? Sinun ei tarvitse miettiä kauempaa, sillä tämä sivuntäyttäjäjuttu 

on selvittänyt asian puolestasi! Jokaista 24 vaihtoehtoa on lisäksi elävöitetty 

sanaan liittyvillä faktoilla! T. Satagrammisti

 
OTSA - Otsan lihaksiin kuuluvat takaraivo-

otsalihas, joka kohottaa silmäkulmia, sekä 

kulmakarvojen rypistäjälihas, joka vetää 

kulmakarvat yhteen ja rypistää otsan 

alaosaa.

OTAS - Sandhi on yleisnimitys 

morfeemirajoilla tapahtuville 

äänneilmiöille. Ulkoinen sandhi on 

muutos sanarajoilla, kuten sanaparissa 

ota se (ääntyy otasse).

OSTA - Osta(rikyttä) on vuonna 2009 

ensi-iltaan tullut amerikkalainen 

komediaelokuva, jossa nimikkohahmo 

sotkeutuu panttivankidraamaan ostarilla.

OSAT - Osa (oikeustiede) on lainkohtien 

jaottelussa ylin hierarkiataso, esim. 

“Vuonna 2015 voimaan tulleessa 

tietoyhteiskuntakaaressa on yli 300 

pykälää, minkä takia laki on jaettu 20 

osaan, osat 1–6 lukuun ja 2–24:ään 

pykälään.”

OAST - Spartan 206-F1 (OAST-Flyer) on 

yksi vuoden 1996 miehittämättömistä 

avaruuslennoista.

OATS - Taco Bellin Suomen ravintolat 

ottavat ensimmäisenä maailmassa 

valikoimiinsa nyhtökauran, eli Spicy 

Pulled Oatsin.

TSAO - Tsao Kiang (kiin. 操操) oli Kiinan 

1876 vsille laskettu 640 tonnin 

komposiittirunkoinen täystakiloitu 

Nanyangin laivaston tykkivene.

TSOA - Namibiassa sijaitsevan Swakop-

joen alkuperäinen nimi Tsoaxaub on 

naman kieltä, jossa tsoa tarkoittaa 

’peräaukkoa’ ja xaub ’ulostetta’.

TOAS - TOAS vuokraa ja ylläpitää 

Tampereella noin 6 000 asuntoa.

ASTO - Liivin kielessä astõ tarkoittaa 

kiivetä, astua, kävellä

TOSA - Japanilainen koirarotu, joka on 

jalostettu taistelukoiraksi.

TAOS - Useita metalleja taotaan kylmänä, 

mutta rauta ja sen seokset taotaan lähes 

poikkeuksetta kuumataontana.

TASO - Jos reaalilukuihin kuuluvat x,y,z 

ovat R3:n akseleiden koordinaatteja, taso 

voidaan määritellä neljän reaalilukuihin 

kuuluvan vakion a,b,c,d, avulla niiden 

pisteiden joukoksi, joille pätee yhtälö: 

ax+by+cz+d = 0

ASOT - Asumisoikeusasuntojen 

vastikkeiden täytyy pohjautua tiettyihin 

laissa määriteltyihin kustannuksiin, 

esimerkiksi kiinteistönhoitokuluihin ja 

asoyhtiöiden rahoituskustannuksiin.

ATOS - Motel Atos Bungalovi in Vilusi has 

a restaurant and a bar. With a garden, 

the property also features a terrace. The 

nearest airport is Tivat Airport, 38 km from 

the accommodation. (Booking.com)

ATSO - Suomenkielisen nimen Atso 

on muodostanut Helsingin yliopiston 

saksan kielen lehtori Bernhard Fredrik 

Godenhjelm, jonka runokokoelmassa 

Kertovaisia runoelmia (1892), balladissa 

Syksyinen tarina, esiintyy merirosvo 

nimeltä Atso.

AOST - The Free Dictionaryn mukaan 

lyhenne termeille “Anomalies in Ocean 

Surface Temperature” ja “Advanced Officer 

Safety Training”

STOA - Stoa on rytmikäs, mausteinen 

ja elävä kulttuurikeskus Helsingin 

Itäkeskuksessa. Sen ohjelmiston ydintä 

ovat tanssi, nykysirkus, eri taidealojen 

festivaalit sekä taidekasvatus eri ikäisille.

SOTA - “suurten yhteisöjen (vars. valtioiden) 

välinen organisoitu aseellinen taistelu, 

sotatila”.

SAOT - Ratkojat.fi:n mukaan mm. 

“alas vajoavia”, “eivät kellu”, “kahvien 

porot”, “kaivossakin tehtyjä” sekä “kaksi 

juomalasia”.

STAO - Science Teachers’ Association of 

Ontario: “STAO holds an annual conference 

that brings together science teachers from 

all across Ontario.”

AOTS - Attack of the Show! (abbreviated 

as AOTS) is an American live television 

program that initially aired from 2005 until 

2013. Attack of the Show! reviewed new 

technology, aired parodies, discussed 

pop culture and general news, and gave 

previews of video games, movies, and 

digital media.

SOAT - Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito eli kolumbialaisittain 

liikennevakuutus

SATO - Satakuntalainen Osakunta 

(SatO) on Helsingin seudulla 

opiskelevien satakuntalaisten 

ja satakuntalaismielisten 

korkeakouluopiskelijoiden yhteisö. <3 <3 
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hall of fame
Kuolemattomat

‘‘I’m not that old!”

- Mäkipää GH:n naisille varjovuosijuhlilla

KK 3/18
“Kohta aletaan lahtaa porukkaa”

-Tiera koronapoikkeustilan 1. viikolla

17.3.2020
Elias: “Skumppiksesta uusi Q”

Mauri: “Ei siitä vielä, sillä on monta

tutkintoa vielä tekemättä.”

KK 4/20
Mikki: ”Pitäs viel kolmel raidil ehtii tänää”

Essi: ”Pitäiskö sun vaikka mennä töihin?”

-Essi T. vs. Pokemon GO

KK 1/19

”Kyllä se tekis hyvää suomalaisille, jos

tulis taas joku sota”

Johannes V. pohtii vapun jälkeistä 

tulevaisuutta 

KK 2/19

Arwon osakuntalaiset, on tullut aika siirtyä Urho Kekkosen kadulle. Tämä on 

hyvä hetki katsoa menneeseen ja reflektoida kaikkea mitä on tullut sanottua. 

Pian Viisissä juodaan taas kahvia ja jauhetaan sitä itseään, mutta siihen asti  

    voimme nauttia näistä kootuista klassikoista!  

‘‘Miks te ootte kaikki jostain

Raumalta? Mun psyyke ei kestä tätä.”

- Porilaine Lauri L. Viisissä

UEII:n silliksellä

KK 2/18

“Tää on mun artisokkamekko.”

“Ja jatkoilla se voi olla arti-sokka-irti-mekko!”

- Riikka P. ja Hanna H. keskustelevat varjovujuilla

KK 2/17

‘‘Yhteiset tilat on kyllä paskoja, kun kukaan ei 

pidä niistä huolta. Siks kommunismi ei toimi.”

- Johannes Vihervirta luututessaan Viisin lattiaa

KK 1/18 

”Sunnuntaina paikalle saapuessa

on toisinaan sellainen olo,

että on vedetty muutakin kuin

kelkkaa ja menetetty muukin kuin

kansallisluottamus”

- Mäksy

KK 4/20

“Tääl hengailee jopa naisia!”

Anonyymi kommentti Viisin

KK 2/19

”Täähän on ihan kuin vankila!”

Kansanedustaja Heidi V. vierailulla 

kutoskongilla

KK 4/19

Ester S. Janpalle: ”Ei aina pidä juoda!”

Janppa E.: ”No minun kyllä pitää!”

KK 3/19

”Miks Sanna [Marin] meni naimisiin...

Oiskohan se kiinnostunu aviorikosskandaalista?🤑”

- Rakastunut Civis

KK 2/21
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Hauskaa wappua!

Wappu 2019


