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pääkirjoitus
Syksyn aikana siirtymä varovaisesta toivosta täyteen opiskelijahedonismiin kävi
nopeasti ja huomaamatta. Aluksi mietittiin käsidesejä ja telttasitsejä, mutta kuin
varkain kalenteri täyttyi approista, sitseistä, pikkujouluista ja välillä myös siitä
opiskelusta. Punaisen Myllyn tahmea tanssilattia tuli tutuksi ja tapahtumalippuja
metsästettiin epätoivoisina Jodelissa. Puhelimen kuvagalleriasta löytyy eräänä
lokakuisena yönä kuvattu onnellisuusmanifesti, jossa julistan rakastavani tätä
opiskelijaelämää ja erilaisista härpäkkeistä kolisevia haalareitani.
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3. periodin kurssi-ilmoittautumisissa itse kukin myhäili tyytyväisenä. Luentojen
paikkatiedot olivat näkyvillä aivan kuten ennenkin ja paluu (tai jopa ensikosketus)
luentosaliin oli nyt vihdoin edessä.
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“Kyllä tää tästä vielä räjähtää”, joku puuskahti iloisia ihmisiä pullistelevassa
opiskelijaruokalassa, kun ensimmäiset otsikot uudesta virusvariantista
täyttivät uutisvirran. Kuinkas sitten kävikään, kun varianttikauhistelu mediassa
kääntyi nouseviin tartuntamääriin, kotitestien hamstraukseen ja lopulta myös
korkeakouluopiskelijoita koskeviin rajoituksiin.
Opiskelijaelämän tärkeimmästä annista, uusista ystävistä, päästiin onneksi
nauttimaan. Maskien sijaan näkyi hymyä ja tunteiden kirjoa, ja oma maskiaknekin
ehti vähän helpottaa. Sen jälkeen paluu neljän seinän sisään tuntuu entistä
raskaammalta.
Mutta ehkä meidän pitäisi muuttaa ajattelumalliamme. Ehkä uusi variantti
onkin meille rautalankaan kääritty lahja. Se on räkäinen, kuumeinen ja leviää
harmillisen
aggressiivisesti
etenkin
pikkujoulukaudesta
toipuvissa
opiskelijapiireissä, mutta sen oireet ovat tekstiä kirjoittaessa monella
perusterveellä lievemmät tai jopa olemattomat. Kolmas rokotekierros on
päässyt vauhtiin ja moni päivitteleekin kärsimättömästi ajanvaraussivua.
Ehkä virus voi vihdoin asettua aloilleen, kausiflunssan kainaloon.

10 Kuolemattomat

Nuutti Nikkola

Kirjoittajat
Tytti Ruusunen
Meri Tuominen
Riikka Pasanen
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Q-kulma
Carpe diem - tartu hetkeen!
Vuosi on viimein paketissa, ja kiteytän sen sanaan “toiveikas”.
Alkuvuodesta vuoden 2020 shokki alkoi hiljalleen laantua, tai ainakin
jo muodostunut rutiini jatkui. Asioita tehtiin ja tapahtui, etänä ja
lähitoimintana. Ympäröivän yhteiskunnan mukautuminen uuteen
järjestykseen jatkui, esimerkiksi mahdollisuudet liikkuvuuteen ja
tapahtumien järjestämiseen paranivat rokotusten myötä. Oli pettymys,
että esimerkiksi vuosijuhlaa emme voineet juhlia yhdessä paikan
päällä, mutta Zoomissa järjestetty juhla toi kuitenkin juhlafiilistä
osallistujille.
Peruskorjaus alkoi, ja jatkuu, ja kymmenet osakuntalaiset ovat tehneet
valtavasti töitä sen eteen tilanteesta ja rajoituksista huolimatta. Ajatus
uudistuneesta Satakuntatalosta motivoi, emmekä voi koskaan kiittää
tarpeeksi siitä näkyvästä ja näkymättömästä työstä jota osakuntalaiset
tämän megaprojektin yhteydessä tekevät.
Poikkeusjärjestelyiden ja peruutusten pettymystä lievitettiin
keskittymällä tuleviin mahdollisuuksiin, erityisesti seuraavaan
syksyyn. SatO oli mukana niissä vähissä fuksitapahtumissa mitä
saatiin järjestää, ja viikkotoiminta pyörähti käyntiin pitkän tauon
jälkeen.Toiveet olivat korkealla myös Ehtoon suhteen, ja se saatiinkin
onnistumaan lähitapahtumana. Samoin pääsimme juhlimaan
kesän lopussa Satalinnan sairaalalla, fuksiaisissa, uusien ehtoossa,
virkailijanvaihtokaronkassa (tosin vasta lokakuussa) ja itsenäisyyspäivän
juhlassa.

Milloin on “optimaalinen hetki”? Tai, onko täydellistä hetkeä
olemassakaan? Jos jotain olen korona-aikana oppinut, niin se on tämä:
aina ei kannata odottaa. Mitä tahansa voi tapahtua, ja meillä jokaisella
on korona-ajalta kokemuksia siitä, kun jokin kovin odotettu menee sivu
suun rajoitusten, tartuntojen, altistumisten tai jonkin muun takia. Jos
jokin on mahdollista, pitää tarttua toimeen. Tämä elämänohje toimii
varmasti myös poikkeusajan jälkeen.
Vielä yksi, konkreettinen esimerkki tästä. Osakunnan toukokuun
kokouksessa vuonna 2011, oli keskustelussa kuntavieraan päättäminen.
Pääsihteeri luki kokoukselle osakunnan hallituksen esityksen, jossa
esitettiin kuntavieraaksi Eurajokea. Kokoukseen osallistujien joukosta
civis Salla Seppälä toi esiin, että Eurajoesta oli keskusteltu aiemminkin
hänen ollessaan hallituksessa, mutta he olivat tulleet siihen tulokseen,
että “valitaan Eurajoki vasta sitten, kun Olkiluoto 3 valmistuu”.
Pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa. “Enää ei ilmeisesti jaksettu odottaa. Civis
Heikki Hyyti oli sitä mieltä, että on tylsää mennä käymään Olkiluodossa
juuri ennen kuin se valmistuu. Civis Antti Salonen totesi, ettei sinne ehkä
enää pääse sitten, kun se on valmis.” Eurajoki valittiin kuntavieraaksi
vuodelle 2012.
Hyvä, etteivät jääneet odottamaan. Olkiluoto 3 valmistui vasta kymmenen
vuotta myöhemmin.

“Hän, joka odottaa täydellistä hetkeä, ei saavuta unelmiaan.
Uskalla yrittää jo tänään.”
Lämmin kiitos teille kaikille vuodesta 2021.
Valtavasti tsemppiä uuden lukukauden alkuun, ja jaksamista uusimman
tartunta-aallon keskellä. Ottakaa mahdollisuuksista vaari, sillä niitä ei
välttämättä tule heti uudelleen.

- Riikka-Q

Vuoteen mahtui myös monia historiankirjoihin jääviä toivon ja
pettymyksen hetkiä. Honkajoen kunta liitettiin Kankaanpään
kaupunkiin. Rauman Lukko voitti jääkiekon Suomen mestaruuden 58
vuoden tauon jälkeen. Oppivelvollisuus piteni Suomessa 18 ikävuoteen
ja toisen asteen oppimateriaalit muuttuivat samalla maksuttomiksi.
Tokiossa pidettiin olympialaiset. Tampereelle tuli “raitsikka”. Viimeiset
yhdysvaltalaiset joukot lähtivät Afganistanista. Abba teki paluun ja
julkaisi uutta musiikkia. Kimi Räikkönen kertoi lopettavansa uransa
Formula 1 -sarjassa. Blind Channelin biisi Dark Side pärjäsi hyvin
Euroviisuissa ja oli Suomen kuunnelluin kappale. Eurajoella Olkiluoto 3
valmistui ja alkoi tuottaa sähköä.
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Marraskuun
kokouksessa
tulevan
vuoden emännäksi valikoitui henkilö,
joka lupasi vaalipuheessaan lihan
palautuvan ruokalistoille osakunnan
tapahtumissa. Otan nyt kantaa asiaan
perustellen, miksi tämä olisi huono
kehityssuunta Satolle, ja miksi se
oikeastaan olisi myös osakunnan omien
tavoitteiden vastaista.

LIHA EI KUULU
OSAKUNNAN
TULEVAISUUTEEN
väistyvän yhteiskuntasihteerin kannanotto

Haluan aloittaa sanomalla, ettei
osakunta missään nimessä ole mikään
jäsenistönsä moraalinen arvojohtaja.
Siksi en vetoa lihansyöntikysymykseen
liittyvään eettiseen dilemmaan, jääköön
se jokaisen itsensä arvioitavaksi.
On
kuitenkin
myös
niin,
ettei
järjestötoimintaa tehdä milloinkaan
irrallaan arvoista. HYY:n alaisena
järjestönä Saton on laadittava arvojaan
ohjaamaan ympäristösuunnitelma. 2021
päivitetyssä suunnitelman versiossa
argumentoidaan muun muassa näin:
”Osakunnalla on tärkeä rooli jäsenten
toiminnan
suuntaamisessa
kohti
ekologisempia elämäntapoja.”
Ympäristösuunnitelmassa todetaan, että
osakunta voi toimintansa kautta saada
aikaan positiivisia kerrannaisvaikutuksia
ympäristöasioissa
vaikuttaen
osakuntalaisten
päivittäisiin
tapoihin ja asenteisiin. Tästä johtuen
elintarvikkeiden
yhteydessä
suunnitelmassa
mainitaan,
että
käytännössä
ympäristöystävällisiä
tavoitteita
toteutetaan
tarjoamalla
pääasiallisesti
kasvisruokaa.
Lihan
palauttaminen tarkoittaisi siis näiden jo
asetettujen tavoitteiden hylkäämistä.

Kasvisruokaa voivat kaikki syödä, kun
taas liha palvelee yhä pienenevän
jäsenistön
osan
makuaistin
ympärille rakentuvia preferenssejä.
Kasvisvaihtoehdot ovat myös usein
osakunnan
rahakirstun
kannalta
ystävällisempiä.
Osakuntakulttuuriin kuuluu vahvasti
perinteiden vaaliminen, mutta se ei silti
tarkoita, että toiminnan tulisi laahata
menneessä. Muun ylioppilaskunnan
tavoin on myös osakunnan oltava
tulevaisuuteen
suuntautuva,
jotta
jatkuvuus on mahdollista.
Maailma on menossa eteenpäin,
halusimme sitä tai emme. Ihmiskuntaa
kohtaa vakava ekologinen kriisi, jonka
edessä emme saa lamaantua, vaan on
tartuttava toimeen.
Muun muassa näistä syistä olen
sitä mieltä, että osakuntalaisten
henkilökohtaiset halut syödä eläimiä
voidaan jatkossakin täyttää osakunnan
ruokatarjoilujen ulkopuolella.
Teksti: Tytti Ruusunen

Lihantuotanto on monesti todettu
olevan
kestämättömimmästä
päästä, mitä tulee ruuantuotannon
päästöihin. Siksi osakunnalle on hyvin
yksinkertainen ja tehokas keino toteuttaa
ympäristötavoitteitaan
olemalla
tarjoamatta lihaa. Lisäksi kasvisruuan
puolella on myös käytännölliset
argumentit
liittyen
emännistöön
ja budjettiin. Mitä useampia eri
vaihtoehtoisia ruokia emännistön on
valmistettava, sitä haastavammaksi työ
käy. On mielestäni väärin hankaloittaa
ja monimutkaistaa vapaaehtoisuuteen
perustuvaa työtä tieten tahtoen aivan
turhan syyn takia.
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Tuulahdus kesäjuhlilta

Osakunta juhli kesää Satalinnan sairaalalla jo toista vuotta peräkkäin.
Kesäjuhlien pääiltana la 31.7. Sitsasimme sairaan terassilla, ja sitsipöydässä
kirjoitimme yhdessä uudet sanat vanhaan tuttuun sävelmään. Jääköön
laulun kuvaama aika pian unholaan!

Korona-laulu
(kesäjuhlilta 2021)
säv. Dirlandaa

Me opiskellaan Zoomissa,
daa dirlan dirlan daa
Me juodaan yksin kotona -On mielenterveys heikkoa -Vuoden päästä aikoja -Meil on turvavälejä -Meil on maskiaknea -Meil on käsidesejä -Meil on tikku nenässä Koronafuksit kotona -Ei koskaan luentosalissa -Varttuneemmat pulassa -Kandit, gradut katkolla -Kaikki okit etänä -Kokouksetkin etänä -Vuosijuhlat etänä -Koska jatkuu elämä? –
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”hyvää Aito-Hanuri Kavereidenkesken Ursula Karhun
17-vuotissyntymäpäivää!
- Ja kansallista
maksalaatikkopäivää!”

KUOLEMATTOMAT
”On se hyvä ko kotiviinini on saanu
harrastusmerkin ennen mua, ei Eero
siin ollu mukana paitti vittuilemas ja
polttamas tupakkaa”
-T. Heinänen Sipillä

”Kuulostaako Sillanpää satakuntalaiselta?
- Mulla on yksi yläasteen kaveri jonka
sukunimi oli Sillanpää, niin kyllä se
kuulostaa!!”
Fuksi Q:n rastilla
”Jos sul on tarpeeks sympatiaa
voit suorittaa hirveitä asioita
metsässä”
T. H. Ohjeisti lautapelin sääntöjä

”tuli perseen alla kun kokoajan
pelottaa et hajooks jotain
on parempi kun mukavassa
kesäisessä säässä hiljakseen
eteenpäin kelluminen”
Tieran purjehdusanalyysi
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”Jos joku vetää kadulla käteen,
voit olettaa siitä muutamaa
asiaa.”
Patrik M, asiakaspalvelusta

”Ei osakunta oo ainakaan
sairaalaa rakentanut, kun ei niillä
oo siihen rahaa.”

”ILMAPALLOJA! Voi vittu juku!”
-fuksi-Olavi kommentoi joukkueensa
voittamaa palkintoa

”tää googlen oma
haamu-Kankaanpää
näyttää kyl ihan
samalta ku ne kaks
muutaki”

”En juo shotteja, ne sotkee mun
nestetasapainon”
t. tiera hirvonen

”Paljon tarvii lyödä tiskiin että
saa nimettyä kutospäädyn
Savolaiseksi osakunnaksi”
L.S.

”Jos paska menee vituiks ni
turha vetää tunteisiin.”
Altti Klemetin elämänviisaudet
jallun äärellä, Vappu 2021

”Nyt on kyllä kauniin viisimäistä
diskurssia”
Taneli H. Satogramin
keskusteluista

”Ei sinänsä ponttoneilla ole
kokorajoitteita - jos on vaikka
legopalikoita kuljettava legoalus
niin voi olla tampoonin kokoinen
ponttoni!”
Elias toteaa keskustelussa
ponttoneista ja tampooneista.

Elokuun lopulla Reetta sai Hämiksellä idean,
että ottaa yhteiskuvan aitokarhun kanssa
häneen nojaten. Yritti hypätä syliin, mutta
kaatuikin karhun syleilyssä kohti lattiaa, kovalla
vauhdilla, kolauttaen samalla sormen ja ranteen
koukistajalihaksen puuarkun reunaan. Lihas repesi
ja arkun kansi murtui. Tuli myös paha mieli, mutta
ylpeä siitä että uskalsi painia karhun kanssa.

”Tai sitten TJ = x = we must measure the affective
effects on the TJ number on the population of
SatO participants using the Schwartz scale of
universal values. PhD research incoming.”
T.A. analysoi /tjviisiä Satogramissa

”Sanokaa mitä sanotte, se on
instituutio”
Simo puhuessaan konseptista
”Simo”

”joskus soitin viisin kännykkään
niin joku tyttö vastasi ihan
paniikissa että mistä sain
numeron”
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