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Tervetuloa!

Ensimmäisenä haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki fuksit, eli satolaisten 
iloiseen joukkoon liittyvät, syksyllä opintonsa aloittavat satakuntalaistaustaiset ja 
-mieliset. Tässä Karhunkierroksen numerossa on tiivis paketti, joka tarjoaa teille 
oivan ponnahduslaudan osakuntaelämään. Hienoa päästä tutustumaan teihin!
 
Uusien fuksien lisäksi meillä on osakunnalla joukko mahtavia toisen vuoden
osakuntalaisia. Tervehdys teillekin, OG koronafuksit! Toivottavasti näytte ja 
kuulutte osakunnalla samalla innolla kuin fuksivuonnanne! Toivon, että autatte 
ideoimaan omaan kokemukseenne pohjautuen lisää tapoja, joilla osakunta voi 
tarjota apua ja tukea uusille jäsenilleen etäopintojen jatkuessa. Te olette tässä 
asiantuntijoita.
 
Hei kolmannen vuoden osakuntalaiset, miten teillä menee? Olette toivottavasti 
saaneet kahden osakuntavuotenne aikana mahdollisuuksia osallistua 
monipuolisesti osakunnan toimintaan, vaikka teidänkin opiskeluajastanne suurin 
osa on ollut etänä. Monet teistä ovat jo kokeneita virkailijoita ja toimikuntalaisia, 
mutta tekään ette ole vielä päässeet juhlimaan osakunnan vuosijuhlaa paikan 
päällä*. Juhlamestarillamme on jo suuria suunnitelmia ensi maaliskuulle, pysykää 
kuulolla!
 
Männävuosien fuksit, te osakuntaiältänne varttuneemmat ystävät – teillä on 
tietoja ja taitoja, joita jakaa eteenpäin. Osakunnat ovat elävää historiaa, mutta 
perinteiden kantaminen eteenpäin on erityisen merkityksellistä koronavuosien 
jälkeen. Siihen tarvitsemme erityisesti teidän apuanne.
 
Joten, satolainen ystävä, kuuntelehan. Kestipä Ken on fuksi -laulu kohdallasi 
kaksi, kymmenen tai viisitoista minuuttia, osakunta ei olisi sama ilman sinua. 
Kanna kortesi kekoon tulevana lukuvuonna: laula lisäsäkeistö, opeta vieruskaverisi 
skoolaamaan*, lausu runo, elvytä kerhotoimintaa, opeta taitoja tai niksejä**, rakenna 
kestävä aasinsilta, kirjoita muistiin kuolematon ja lähetä se päätoimittajalle... tapoja 
on monia, joten ota haaste vastaan!
 
Kiitos, että olet mukana.
 
Jutellaan kun tavataan!
 Riikka-Q

Kuraattorin 
tervehdys

* ja skoolauksen jälkeen purkamaan, vastakkaisessa järjestyksessä
** Tai opettele/palauta mieleen Pas de Quatren neljän osan askeleet, sillä jos ne 
häviävät SatO:lta, ne ovat hävinneet kaikilta osakunnilta
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Satakuntalainen Osakunta
Satakuntalainen Osakunta eli SatO 
on Helsingin seudulla opiskelevien 
satakuntalaisten ja satakuntalaismielisten 
korkeakouluopiskelijoiden yhteisö. Olit 
sitten juuri yliopistoelämää aloitteleva 
tai jo pidemmälle ehtinyt opiskelija – 
olet lämpimästi tervetullut liittymään 
Satakuntalaiseen Osakuntaan!

Osakunnan jäsenmaksu on 12 euroa 
lukuvuodelta. Maksun voi suorittaa 
pankkisiirrolla HYYn jäsenmaksun 
yhteydessä tai käteisellä osakunnan 
syksyn fuksipäivystyksissä, joita pidetään 
syyslukukauden alussa. 

Fuksipäivystysten loputtua osakuntaan 
voi liittyä jäsensihteerin vastaanotolla joka 
keskiviikko klo 18-18.30, josta voi jatkaa 
suoraan klo 19:15 alkaviin osakuntailtoihin! 
Lukuvuonna 21-22 jäsensihteerin vastaanotto 
järjestetään Hämäläis-Osakunnan tiloissa 
Paasikivi-huoneessa, joka löytyy 5. 
kerroksesta. 

Vaikka SatO:n jäsenistä suurella osalla 
on jonkinlainen suhde Satakuntaan, 
ei satakuntalaisuus ole jäsenkriteeri 
– toivotamme osakunnan jäseniksi 
tervetulleiksi kaikki kotipaikasta riippumatta. 

Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi voivat 
liittyä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, 
Taideyliopiston, Svenska handelshögskolanin 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoilla 
olevat opiskelijat. Ulkojäseniksi voivat liittyä 
kaikki ylioppilastutkinnon suorittaneet, siis 
esimerkiksi ylioppilastutkinnon suorittaneet 
ammattikorkeakouluopiskelijat tai muiden 
kuin pääkaupunkiseudun yliopistojen 
opiskelijat. 

Ulkojäsenillä ei ole osakunnan kokouksissa 
äänioikeutta, eivätkä ulkojäsenet voi olla 
osakunnan hallituksen jäseniä. Muuten 
ulkojäsenellä ja varsinaisella jäsenellä ei ole 
juurikaan eroa. Jäseneksi voi liittyä missä 
tahansa kohtaa omia opintoja ja ympäri 
lukuvuoden.
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ToimikunnatSatakuntalainen Osakunta
Osakunnalla on eri aihepiirien 
toimikuntia, jotka toimivat virkailijoiden 
apuna. Toimikunnat järjestävät 
nimensä mukaisesti paljon toimintaa.  
Toimikuntien jäsenet seuraavalle 
vuodelle valitaan aina edeltävän 
vuoden joulukuun osakunnan 
kokouksessa. Toimikunnan jäsenyys on 
helppo tapa lähteä mukaan osakunnan 
toimintaan! Toimikunnat ovat avoimia 
kaikille osakunnan jäsenille ja niihin voi 
liittyä pitkin vuotta ottamalla yhteyttä 
kiinnostavan toimikunnan
puheenjohtajaan.

Opastustoimikunta
Opastustoimikunta järjestää ohjelmaa 
ja opastusta fukseille, eli toimii siis 
eräänlaisina tutoreina osakunnassa. 
Opastustoimikuntaa johtaa 
opastussihteeri.

Juhlatoimikunta
Juhlatoimikunnan tehtävänä on 
avustaa juhlamestaria vuosijuhlan, 
Satakuntalaisen ehtoon sekä 
muiden merkittävien juhlien 
järjestämisessä. Juhlatoimikuntaan 
kuuluvat automaattisesti juhlamestari 
puheenjohtajana, sekä emäntä ja isäntä.

Kirjastotoimikunta
Osakunnalta löytyy oma kirjasto, jota 
hoitaa kirjastotoimikunta. Toimikunta 
valitsee keskuudestaan lehtivastaavan. 
Kirjastotoimikuntaa johtaa 
kirjastonhoitaja.

Kirkkoraati 
Kirkkoraati, eli tutummin Kraati, 
huolehtii osakuntalaisten hengellisestä 
hyvinvoinnista. Toimikunta järjestää 
ekskursioita ja säännöllisiä tapahtumia, 
kuten maailman ilmiöitä ihmettelevää 
punkkupiiriä. Kraadin toimintaan 
osalllistuminen ei kuitenkaan edellytä 
mihinkään tiettyyn uskontoon 
kuulumista! Kraatia johtaa kappalainen.

Urheilutoimikunta
Urheilutoimikunta järjestää 
liikunnallisia tapahtumia ja ekskursioita. 
Urheilutoimikunta järjestää viikoittain 
useita säännöllisiä urheiluja, kuten 
lenkkejä ja keskivartalotreenin. 
Toimikuntaa johtaa urheiluohjaaja.

Kulttuuritoimikunta
Kulttuuritoimikunnan tehtävänä 
on edistää osakuntalaisten 
kulttuuriharrastusta. Kulttuuritoimikunta 
järjestää mm. ekskursioita ja 
osakuntalaisten kulttuurinlahjoja 
esitteleviä open stage -iltoja. 
Kulttuuritoimikuntaa johtaa 
kulttuurisihteeri.

Yhteiskunnallinen toimikunta
Yhteiskunnallinen toimikunta edistää 
osakuntalaisten harrastuneisuutta 
yhteiskunnallisissa asioissa ja Satakuntaa 
koskevissa asioissa. Toimikunta valitsee 
keskuudestaan ympäristövastaavan. 
Toimikunta järjestää ekskursioita, 
tapahtumia ja osakunnan kesäretken. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii 
yhteiskuntasihteeri.
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Satakuntatalo

Vuonna 1952 valmistunut Satakuntatalo sijaitsee Kampissa, aivan Helsingin 
keskustassa. Sijainti ja kulkuyhteydet talolle ovat loistavat, sillä Kampin keskus 
ja metroasema sijaitsevat vain kivenheiton päässä. Satakuntatalolla järjestetään 
osakunnan tapahtumia, juhlia sekä jokapäiväistä rentoa toimintaa, jonka 
mahdollistavat esimerkiksi bändikämppä ja saunatilat. Talolla riittää toimintaa 
aina syvällisistä keskusteluista leppoisaan kahvitteluun ja hienoista pöytäjuhlista 
pikkutuntien spontaaneihin bileisiin.

Lisäksi Satakuntatalosta löytyy kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja, jotka on 
tarkoitettu osakunnan jäsenille. Asunnoista suurin osa on soluhuoneita, lisäksi 
talossa on muutama yksiö. Satakuntatalolta löytyy mm. sauna, kuntosali ja 
kattoterassilla varustettu kerhohuone. Talolla asuessa osakunnan toimintaan on 
entistäkin helpompi päästä mukaan, kun juhlat ja tapahtumat löytyvät saman katon 
alta.

Satakuntatalolla on parhaillaan käynnissä kattava peruskorjaus, jonka ajan 
osakunnan toimintaa jatketaan Hämäläis-osakunnan tiloissa. Uudistettu, entistäkin 
upeampi Satakuntatalo aukeaa osakuntalaisille jälleen kesällä 2022!
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Rakas fuksi!

Mahtavaa, että olet päätynyt SatO:lle ja suurimmat onnittelut opiskelupaikan 
johdosta! Olet varmasti ansainnut sen, joten nauti ja ota siitä kaikki irti. Halusin 
aloittaa tämän myös lupaamalla juuri Sinulle asian, joka ei välttämättä vielä 
tunnu sinusta täysin selvältä: Kaikki järjestyy. Itsekin joskus fuksin kengissä 
seisoneena muistan elävästi ristiriitaiset ajatukset ja sen, miten kaoottiselta elämä 
fuksisyksyn alussa ajoittain näytti. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Ennen kuin 
huomaatkaan, olet löytänyt oman paikkasi opinnoissa ja opiskelijajärjestöissä, ja 
toivottavasti myös meidän osakunnallamme. 

Osakuntaelämäsi alkutaipaleella rinnallasi kulkee opastustoimikunta, joka 
toimittaa osakunnalla tuutorien virkaa. Pidämme kunniatehtävänämme 
johdatella teidät uudet jäsenet opiskelija- ja erityisesti osakuntaelämän 
saloihin. Vakuutan, että tämän syksyn jälkeen tiedät jo paljon enemmän siitä, 
mitä tapahtuu sitseillä, missä sijaitsee Hämis ja kuka oikein on Aito. Me ollaan 
täällä teitä varten, valmiina opastamaan ja antamaan vastauksia ihan kaikkiin 
teidän kysymyksiin. 

Jos minun pitäisi mainita yksi ainoa asia, joka mielestäni tekee juuri SatO:sta 
jäämisen arvoisen paikan, olisi minun mainittava poikkitieteellisyys ja kaikki 
tutkintojen ja vuosikurssien asettamat rajat ylittävä ystävyys. Hermostuneena 
fuksina osakunnalle saapuessani en osannut edes aavistaa, miten uskomattomiin 
ihmisiin saisin tutustua, miten hienoja mahdollisuuksia saisin ja miten paljon 
rakkaita muistoja pääsisin luomaan. Eikä SatO:lla muistojen luominen rajoitu 
ainoastaan oman osakunnan ihmisiin; Aktiivisena osakuntatoimijana tulee 
huomaamattaankin tutustuneeksi ihmisiin myös muista osakunnista. 

Koko opastustoimikunnan puolesta haluankin toivottaa juuri Sut tervetulleeksi 
osakuntaan! Toivottavasti osakunta-aikasi täyttyy upeista muistoista ja naurusta. 

Tapahtumarikasta syksyä toivoen,  

Opastussihteeri Henna

Opastustoimikunnan
tervehdys
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Opastustoimikunnan
tervehdys
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OSAKUNNAN ARKI
Kaikki ovat erittäin tervetulleita hengailemaan osakunnalle milloin vain! 
Satolaiset saavat viettää lukuvuoden 21/22 Kampista löytyvissä Hämäläis-
Osakunnan tiloissa eli Hämiksellä, koska oma rakas Satakuntatalomme on 
tällä hetkellä peruskorjauksessa. Ensi kesänä onneksi pääsemme takaisin juuri 
remontoituun Viisiin eli SatOn omaan osakuntahuoneistoon! Kaikki viikottainen 
toiminta tapahtuu tällä hetkellä Hämiksellä ellei muuten mainita.

Keskiviikkoisin klo 19.15 järjestetään osakuntailta eli tuttavallisemmin oki. 
Osakuntaillan päätteeksi tarjotaan osallistujille emännistön loihtimaa ilmaista 
okiruokaa eli iltapalaa, joka sisältää yleensä niin suolaista kuin makeaa pientä 
syötävää sekä kahvia ja teetä. Mainio helpotus opiskelijabudjettiin!

Okien ohjelmistoon on kuulunut vuosien varrella niin pääsiäismunien maalausta, 
entisten osakuntalaisten uratarinoiden kuulemista, osakuntalaisten oma 
open stage -ilta, mindfulness-harjoituksia, kokkisota, vierailu Korkeasaareen 
ja kuohuviinimaistelua. Tulevien osakuntailtojen ohjelman löydät 
tapahtumakalenterista sekä osakunnan tiedotuslistalta. Osakuntaillat pidetään 
yleensä osakuntahuoneisto Viisissä Satakuntatalolla, mutta tämän lukuvuoden 
ajan ne järjestetään Hämäläis-Osakunnan tiloissa peruskorjauksen vuoksi.

Torstaisin Kraati järjestää vuoroviikoin teehetken ja viini-piirin, joissa vaihtelevien 
teemojen kautta pohditaan maailmanmenoa. Alkusyksystä Kraati järjestää 
erityisesti fukseille suunnatun illan, johon kannattaa tulla nauttimaan virvokkeista 
ja keskustelemaan elämän suurista kysymyksiä muiden osakuntalaisten kanssa!

Urheilutoimikunta järjestää yleensä viikoittain useita säännöllisiä urheiluja, 
kuten lenkkejä ja keskivartalotreenin. Syksyllä -21 urheilutoimikunta järjestää 
perjantaisin klo 16 omakustanteisen kiipeilyn kiipeilyareena Redissä.

SatOn aktiivinen lautapelikerho Salakerho järjestää joka toinen sunnuntai 
syyskuusta alkaen peli-iltoja eli RaHanPeSuja (Rakkaudella Hankittujen Pelien 
Sunnuntait). 

Tämän kaiken lisäksi osakunnan muut kerhot ja toimikunnat järjestävät jatkuvasti 
epäsäännöllisempää toimintaa, johon kannattaa lähteä mukaan. 

Lisäksi luvassa on legendaarisia teemasitsejä, glamourintäytteisiä vuosijuhlia 
sekä aikanaan loisteliaat Satakuntatalon avajaiset joita et halua missata!
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VUOSI 
HÄMÄLÄISTEN
KANSSA
Hämäläis-Osakunnan talo eli Hämis on koko lukukauden myös satolaisten käytössä. 

Hämisläiset ovat tervetulleita osallistumaan kaikkiin SatOn järjestämiin tapahtumiin 

ja me satolaiset saamme osallistua heidän järjestämiinsä tapahtumiin. Hämäläis-

Osakunnan talon yläkerrassa sijaitsee kirjasto, josta löytyy opiskelutiloja ja paljon 

lainattavaa kirjallisuutta. 

Hämiksellä sijaitsee myös satolaisten suuressa suosiossa oleva opiskelijaravintola, 

jossa kannattaa ehdottomasti käydä syömässä herkullista ja edullista kotiruokaa 

opiskelujen välissä. Sieltä löydät satolaisen ruokaseuraksi mihin kellonaikaan 

tahansa. Tiistaisin järjestetään Hämiksen osakuntailta, johon myös satolaiset ovat 

erittäin tervetulleita. Hämiksen lautapelikerho kokoontuu keskiviikkoisin.

Hämäläis-Osakunnan sivuilta löytyy todella hyvät ohjeet siihen, miten heidän tiloihin 

pääsee. Osoitteessa hamalais-osakunta.fi näkyy etusivulla punainen painike, jossa 

lukee “Tietopaketti uudelle jäsenelle”. Klikkaa sitä ja etsi kohta “Miten meille tullaan?”. 

Jos olet matkalla SatOn väliaikaiselle toimistolle, suuntaa ylimpään kerrokseen asti 

Paasikivi-huoneeseen. Nähdään Hämiksellä!
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Hei Fuksi!
Onnittelut jälleen kerran opiskelupaikasta ja tervetuloa Satakuntalaiseen 
Osakuntaan! Edessäsi on nyt se kuuluisa, riemukas ja kimalteleva Fuksivuosi, joka 
tulee mitä luultavimmin olemaan tähänastisen elämäsi yksi parhaista! 

Hyväksyessäni opiskelijapaikan eräänä kesäkuisena aamuna olin itsekin räjähtää 
innosta - muutaman kuukauden päästä minua odottaisivat kokonaan vieras 
opiskelijamaailma, uudet kokemukset ja ennen kaikkea uudet ihmiset!

Pandemialla oli toki näppinsä pelissä siinä, mihin suuntaan fuksivuoteni oli 
menossa, mutta en antanut sen suinkaan estää minua tutustumasta ihmisiin ja  
saamasta uusia, mahtavia kokemuksia.  Etäaika muutti wanhoja perinteitä,  
mutta jätti tilaa täysin uusille ideoille ja mahdollisuuksille. Tärkeintä oli olla 
kaikessa mukana täysillä, niin isoissa kuin pienissä jutuissa! Paras osakuntamuisto 
fuksivuodelta oli mahdollisuus lakittaa Apollon patsas vappuna (vas.)!

Satolaisten kanssa on siis kuluneen vuoden aikana tullut tanssittua lavatansseja 
puistossa, hoilattu Rauman ganalia Zoomissa, katsottu temppareita ja saunottu 
pitkälle yöhön. Tiedekunnat tai vuosikurssit eivät rajoita ystävystymistä 
osakunnalla. Toiminnassa on mahdollista kohdata niin samanlaisia kuin toisin 
ajattelevia tyyppejä, mikä antaa uutta perspektiiviä tärkeässä elämänvaiheessa.

Opiskelu on elämän parasta aikaa ja osakunnissa on mahdollista päästä sen 
ytimeen!

Meri Tuominen
Fuksi ’20
Karhunkierroksen päätoimittaja
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Ei tiennyt Matti, kenelle soitti TEKSTI: Heidi Storberg
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TEKSTI: Heidi Storberg
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Fuksin tapahtumakalenteri
18.9. Fuksipuisto

Kaikkien Helsingin osakuntien yhteinen 

puistojuhla, joissa osakunnat esittelevät 

toimintaansa. Piipahda SatOn pisteellä 

moikkaamassa meitä ja tutustu muihin 

osakuntiin. 

25.9. Fuksiaiset

Fuksiaisissa pääset tutustumaan osakuntaan 

sekä vanhoihin ja uusiin osakuntalaisiin ja 

illan päätteeksi on tietysti jatkot! 

1.10. Osakunta-appro

Osakunta-approssa on mahdollisuus kierrellä 

kaikilla osakunnilla ja kerätä seikkailun 

tiimellyksessä passiin leimoja. Ilta huipentuu 

yhteisiin jatkoihin!

8.10. Uusien ehtoo -sitsit

Sitsit eli akateeminen pöytäjuhla ovat yksi 

opiskelijaelämän kulmakivistä ja Uusien 

ehtoossa nähdään miten SatO:lla sitsataan! 

Tutuksi tulevat niin skoolaus kuin perinteiset 

laulut ja tavat.

30.10. Satakuntalainen ehtoo

Satakuntalainen ehtoo on juhla, jossa 

Satakunta ja satakuntalaisuus näkyvät 

eniten. Juhlassa nautitaan satakuntalaisen 

pitopöydän antimista ja erilaisista esityksistä, 

kuten fuksien esittämästä Piispan surma 

-näytelmästä. Osalla juhlijoista on tapana 

käyttää kansallispukua!

Pikkujoulut

Joulunajan lähestyessä osakunnan fuksit 

järjestävät yleensä jollain teemalla varustetut 

eeppiset kekkerit.

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla

On aika laittaa ylioppilaslakki päähän, kun 

fuksisyksy huipentuu itsenäisyyspäivän 

juhlaan. Juhlassa fuksit saavat omat 

osakuntanauhansa sekä civis-tittelin. Tämä 

päivä on täynnä juhlallisuuksia!


