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Pienin askelin
Kaikilla meillä on omat tärkeät askeleemme; ne ensimmäiset omat askeleet, ensimmäinen koulupäivä, ensimmäiset trefﬁt, ensimmäinen rakkaus, häät, lapsen syntymä
jne. Tärkeimmät askeleet otetaan yksi kerrallaan. Oletko miettinyt millainen askelkuvio omasta elämäsi syntyy? Meidän fyysinen toimintamme perustuu pitkälti aisteihin,
aistiharhoihin tai totuttuihin rutiineihin, mutta turhan usein huomiomme keskittyy
liikaa näköaistiin ja kädentaitoihin. Mihin meiltä unohtuvat jalat, jotka vievät meitä
eteenpäin? Kuinka paljon arvostamme jalkojamme suojaavia kapistuksia – kenkiä?

Pääkirjoitus

Yksi elämämme lyhimpiä yksiköitä lienee askel, joka on meitä mittansa verran eteenpäin vievä voima, joten ei ole mikään ihme, jos joskus askel painaa, matka tuntuu
pitkältä, ja yhdenkin askeleen ottaminen kauhistuttaa. Olen monesti vanhemmiltani
kuullut omista ensimmäisistä hieman epävarmoista ja horjuvista askeleistani. Äskettäin todistin itse tämän käytännössä, kun innoissani saavuin erään tanssikurssin
ensimmäisille tunneille täynnä intoa ja oppimisen halua, mutta pian sain huomata
liikkeet kuitenkin vaikeiksi tai lähes mahdottomiksi eivätkä askeleeni oikein käyneet
yksiin. Ennen kuin sain kenkää, otin jalat alleni. En ilmeisesti ole syntynyt parkettien
partaveitseksi.
Kengät - tennarit, korkokengät, bootsit, kumisaappaat, tohvelit, monot, kävelykengät
tai sandaalit - kertovat kantajastaan. Jalkamme ja kenkämme lienevät yhtä persoonallisia kuin me itsekin, vaikka tavallisia kenkiä tuskin huomataan, elleivät ne ole
upeat tai poikkea merkittävästi muusta tyylistä. Mutta tavallisetkin kengät ovat tärkeitä, sillä ilman niitä jalkojamme palelisi talvella tai polttelisi kesällä. Osakuntammekin on kuin kenkien kirjo; osa on tavallisia, jotkut ovat upeita, toiset poikkeavat massasta, mutta kaikki ovat varmasti yhtä tärkeitä viemään osaltaan osakuntaa askeleen
tai useamman eteenpäin.
Kulkuamme voi hidastaa kivi kengässä ja se hiertää. Häiritseekö askeleemme toisia,
ja joudummeko jatkuvasti hiipimään tai sipsuttamaan osakunnassa? Säästämmekö sukan varteen? Voimme matkata toki kivi kengässä, mutta pidemmän päälle, se
hiertää jalkaan rakon. Vieläkin matkaa jatkaessamme hiertää kivi lopulta ihon rikki,
rakko puhkeaa ja kivusta tulee hyvin konkreettinen. Sen jälkeen jokainen askel tekee
kipeää. Nyt kai viimeinenkin ottaa kiven pois kengästä, mutta pelkkä kiven poistaminen ei enää riitä, vaan kivun poistaminen vaatii lepoa ja aikaa.
Olympialaisten hiihtämisen, hyppäämisen ja luistelun jälkeen olikin sunnuntaina rentouttava kokemus istua kotisohvalla tv:n ääressä katsomassa Tanssii Tähtien Kanssa
-sarjassa julkkisten vaihtelevia taitoja ammattitanssijoiden sulavaan liikehdintään
ja keveisiin askeliin verrattuna. Kovassakaan pyörityksessä kukaan ei kompastunut!
Matkallamme on usein esteitä, joihin saatamme kompastua ja kaatua. Kyky nousta
ylös ja ottaa uusi askel elämän taipaleellamme mittaakin (kykyämme) selviytymistämme ja sopeutumistamme muutoksiin, joita jatkuvasti kohtaamme.
Myös osakunta on kokenut jälleen muutoksia, kun vuosi on taas alkanut vauhdilla ja
uudet virkailijat ovat näyttäneet kyntensä ja kykynsä hoitaa vastuullisia tehtäviään
kunnialla. Tällä kertaa kukaan ei liene saanut liian suuria saappaita, vaan urheilullisestikin sanottuna askelmerkit ovat osuneet oikeaan ja ponnistukset lähteneet ajallaan. Vuosi on kuitenkin pitkä aika, eikä pieni onnenpotku ole kellekään pahitteeksi.
Onnea ja menestystä kaikille osakuntalaisille ja erityisesti uusille virkailijoille!
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73. Vuosijuhla
Antti Raappana
Riku Neuvonen

Kuntokäyrä huipussaan! Intensiivinen
valmistautuminen takana! Kaikki valmiina suurta urheilujuhlaa varten! Seuraavassa Kypsän toimituksen kisaraportti
paikan päältä.
Perinteisiä Kymenlaakson osakunnan
olympialaisia
vietettiin helmikuun viimeisenä
viikonloppuna
urheiluhengen
ja –hengityksen
voimin edellisiä
kisoja pienemmällä,
mutta
iskukykyisemmällä joukkueella. Kisajoukkue
koki vielä viime
hetken vahvistumisen, kun kokenut, nykyisin
jo
ulkomailla
kisaava, entinen
joukkueenjohtaja päätti osallistua päämatkalle.
Muuten erityisesti ensikertalaisten vähäinen määrä oli
yllättävää, junioritoiminta on viime vuosina ollut hyvää, mutta sen pitäisi heijastua myöskin joukkueen kokoonpanoon.
Väkisinkin mieleen hiipii ajatus junioreiden laadun laskusta vuosien varrella.
Kisamatka alkoi jo perjantaina korkean4

paikan leirillä, jossa herkisteltiin liikkeitä
seuraavan illan koitosta varten. Viidennen
kerroksen viimeistelyharjoituksesta jätettiin varsinaiset varusteet, tanssikengät,
pois mutta silti harjoittelu aiheutti kateutta kanssaeläjissä, jonka vuoksi alempana asuvat häiritsivät valmistautumista.
Kisajoukkue ei tästä
kuitenkaan häiriintynyt, vaan suoritti
herkistelyn loppuun.
Paikalla
käyneelle, aikaisemminkin
epäurheilijamaiseen
käytökseen syyllistyneelle, häirikölle
toivotaan toimitsijakieltoa, ainakin kisasuoritusten ajaksi.
Osa kokeneemmista kilpailijoista jätti
viimeistelyn väliin ja
suuntasi ulkoilemaan
Kaartin hautausmaalle perinteisen suunnistustehtävän kanssa. Ensimmäisenä ja
viimeisenä rastina ollut ensimmäisen inspehtorin hauta löytyi
kartan ja kompassin avulla. Rutinoituneet
kisaajat suorittivat tehtävän varmuudella
ja asiaan kuuluvalla hartaudella.
Varsinaisen kisan yhteislähtö tapahtui
lauantaina osakunnalla kuohuviinin, naposteltavien ja vierailevien joukkueiden

kannustusten kera. Kilpailun järjestäjät
olisivat toivoneet enemmän väkeä lähtöviivalle, toisaalta nyt selvittiin ilman
kyynärpää-taktiikoita. Naapurijoukkueiden kannustus noudatti normaalia linjaa
eli jotain vanhaa, jotain hauskaa ja paljon
pilkettä silmäkulmassa. Kirja-, lehti-, juoma-, ja levylahjoilla seuraavankin vuoden
tuloskunto on varmasti taattu. Mukavana
yllätyksenä oli virolaisten ystäviemme
saapuminen lähtöviivalle. He olivatkin
pitäneet taukoa kansainvälisistä kisoista
viiden vuoden ajan. Tartolaisille vieraille
annettiin perinteiden mukaan joukkueen
värit kannettaviksi.
Takaa-ajo käynnistyi ravintola Kaisaniemessä. Osa kilpailijoista olikin jo lämmitellyt ennen varsinaista starttia, mutta
tietojen mukaan kukaan ei ollut reväyttänyt paikkoja usein liian rajuksi yltyvällä
valmistautumisella. Ennen varsinaista
suoritusta kannettiin liput areenalle. Tavalliseen tapaan lipputelineenä sai hetken
toimia lipunkantaja, kunnes varsinainen
teline säädettiin kuntoon. Kyllä on mukavaa, kun jokainen sukupolvi luo omia
perinteitä. Kaikkien helpotukseksi näissä
kisoissa tuli jäi sytyttämättä.
Kisasuoritus alkoikin sitten viikon verran
kunnolla sairastelleen joukkueen kapteenin Riku Neuvosen horjahtelevalla, mutta
kuitenkin kunnialla läpiviedyllä suorituksella. Juuri ennen kisaa saatu pöpö näkyi
suorituksen, muttei suorittajan tasossa:
”Tuntui kun jalat olisivat lähteneet alta”
kapteeni kommentoi suoritustaan dopingepäilyjen herättyä. Epidemiat olivat
muutenkin voimakkaasti läsnä, sillä toivoihan kisajärjestäjä omassa puheessaan
osakuntapandemiaa leviäväksi. Pääruokana ei sentään ollut kanaa.
Seuraavana vuoroon asteli joukkueen tähtipelaaja Antti Haimi, joka raikuvien aplodien säestämänä istuutui pelivälineensä
ääreen. Suoritus oli häikäisevä, vaikkakin
viallinen instrumentti oli pilata suorituksen. Kanssakilpailijat harmittelivat tähden huonoa tuuria, sillä olihan hän viime
vuonnakin kärsinyt pelivälineen epäon-

”Ihanaa Mänttärit,
ihanaa!” ja ”Eläköön Elimäki!”
5

nistuneesta hienovirityksestä.
Kisasuoritusta oli kutsuttu arvioimaan
myös ulkopuolinen asiantuntija, tällä kertaa Pyhtäältä, Espoosta ja Arkadianmäeltä
kokemusta saanut J.J.J.Kasvi. Aluksi hän
muisteli aikaisempia suorituksiaan samaisella areenalla, ja kehui huimaa suorituskuntoaan kevyen komiikan säestyksellä. Aiheellisesti hän oli pistänyt merkille
että joukkueelta puuttuu oma valmennuskeskus maaperältään, mikä vahvasti
vaikuttaa koko maakunnan tuloskuntoon.
Lisäksi akateemisten lajien pariin ohjaus
on retuperällä. Kisajoukkue nyökytteli
hyväksyvästi asiantuntijan mielipiteille.
Kisa keskeytyi hetkeksi muiden lajien palkintojenjaon ajaksi. Palkintoja jaettiin mm. kategorioissa
vuoden nakki, vuoden retki, ja vuoden kokous.
Äänestää sai jaloillaan, ja myöhemmin
kisaajat
ä ä nestivätkin
siirtymällä
konferenssiin
saniteettitiloihin.
Vuoden konferenssi
–palkinnon voittajasta
ei ole epäilystäkään. Toinen keskeytys tapahtui kun
osalle kilpailijoista jaettiin suoritusbonuksia ja kunnianosoituksia.
Merkittävimmän huomionosoituksen
ansioistaan sai monivuotinen vastuunkantaja Hanna Mattila Elimäeltä. Kisajoukkueesta kuuluikin tämän jälkeen huutoja
”Ihanaa Mänttärit, ihanaa!” ja ”Eläköön
Elimäki!”.
Entinen joukkueenjohtaja halusi myös
kokeilla suorituskuntoaan. Odotukset
olivat korkealla, tunnettiinhan konkari
yllättävistä ratkaisuistaan, mutta määrämittaiseksi tarkoitettu heitto meni pahasti
pitkäksi. Heiton kovuuden näki heti kun
kivi irtosi kädestä ja alkoi keulia. Maa6

kunnasta tullut pirteä Kouvolan edustaja
lahjoitti joukkueelle mainion kuvakirjan
ja paljastuipa edustajakin Mänttäriksi,
kaiken lisäksi on kotoisin Valkealaksi.
Kymenlaakso on pieni paikka ja kun oikein silmiin katsotaan, niin olemme kaikki vain Mänttäreitä elämän.
Lopuksi kokenut suorittaja piti puheen
joukkueen kauniimman sukupuolen edustajille, joiden syyksi paljastuikin moni asia
elämän eri suoritteissa. Kokonaisuutena
ei kenelläkään ollut asiassa valittamisen
varaa ja suurimman osan suureksi helpotukseksi ruususeremoniaa ei tänä vuonna
toistettu. Tunnettu tosiasiahan on, että
hyvä urheilija oppii virheistään ja siksipä
ruusut sekä vankilat lienevätkin kilpailukiellossa aika pitkään.
Yöllä olikin aika siirtyä
jälkipeleihin Karjalaisen Osakunnan kanssa
Savolais e n
Osakunnan tiloihin Uudelle
Ylioppilastalolle. Illan suorituksia
kerrattiin ja yltyipä
eräskin karjalainen näyttämään omaa perinteistä
osaamistaan ja esitti täydellisen oman pään tyhjennyksen tuplapoistolla. Moinen elvistely sai kymäläisiltä lähinnä paheksuvia katseita.
Perinteiseen tapaan aamulla järjestettiin
vielä feedback-tilaisuus osakunnalla. Kisasuorituksesta raukeat osakuntalaiset
tyytyivät lähinnä seuraamaan vierestä
karjalaisten (ja kymäläisen) omituista
menoa. Kyräilyn olympiakulta on saletisti
meidän!
Kiitos vielä mahtavista kisoista kisajärjestäjä Jukalle ja eiköhän kiitos kuulu myös
koko joukkueelle! Ensi vuonna uudestaan,
eteenpäin on menty.
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Matemaatikoksi viidessä
minuutissa
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Oletko koskaan haaveillut osaavasi puhua sujuvasti matematiikkaa? Jos vastaus on kyllä, unelmasi on todella lähellä toteutumistaan. Nimittäin opiskeltuasi kauttaaltaan tämän artikkelin
käsiterunousannoksen vakuutat niin äitisi kuin kahvipöytäseuralaisesi monipuolisella kulttuurintuntemuksellasi.
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Esimerkiksi Lie-ryhmistä puhuminen on mukava keino hiljaisten hetkien täyttämiseen kahvipöydässä. Lieneekin siis tarpeellista kerrata vähän aihepiiriä. Varoituksen sanana sanottakoon,
että seuraavat tiedot kannattaa jakaa kuulijoille riittävän pieninä annoksina. Lie-ryhmät ovat
samalla sileitä sekä monistoja että topologisia ryhmiä. Sileä monisto on abstrakti pinta, jossa
ei ole teräviä kulmia ja jonka jokaisen pisteen pieni ympäristö näyttää pikku pallolta. Ryhmä
taas on joukko, jossa on määritelty kertolasku.

Maallikon kielellä

sin
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Antti Haimi
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Nämä ominaisuudet yhdistämällä päädytään mitä ihmeellisimpään Lie-ryhmien teoriaan, jolla
on sovelluksia jotakuinkin kaikkeen älylliseen toimintaan: differentiaaligeometriaan, algebralliseen geometriaan, topologiaan, differentiaaliyhtälöihin (tavallisiin ja osittais-), kompleksianalyysiin (yhden ja useamman muuttujan), ryhmäteoriaan, renkaiden teoriaan, lukuteoriaan,
kvanttifysiikkaan, suhteellisuusteoriaan, Heisenbergin epätarkkuusperiaatteeseen, kvarkkiteoriaan, Fourier-sarjoihin, kombinatoriikkaan jne. vain muutamia mainitaksemme.

sin

Ajatellaanpa jotakin kolmiulotteisen avaruuden sileää pintaa. Tällaisen pinnan jokaiseen pisteeseen voidaan asettaa taso, joka sivuaa tätä pintaa. Tämä on pinnan tangenttiavaruus annetussa pisteessä. Sama voidaan tehdä abstraktimmalla tasolla myös Lie-ryhmälle. Lie-ryhmän
kertolaskun ykkösalkiota sivuavaa joukkoa sanotaan Lie-algebraksi. Helposti nähdään , että
ykkösalkion tangenttiavaruus voidaan siirtää jokaiseen muuhun pisteeseen yksinkertaisesti ryhmäominaisuutta käyttämällä. Lie-ryhmien paikalliset ominaisuudet määräytyvät niiden
Lie-algebroista, joita on paljon mukavampi käsitellä kuin itse Lie-ryhmiä.
Luulenpa, että se pöytäseuralainen on jo tässä vaiheessa kaikonnut, joten eiköhän tämä riitä
tästä aiheesta. Ajattelin lopuksi siirtyä vanhan fetissini pariin ja palkita kärsivälliset lukijani
todistamalla matemaattisesti, että joulupukki on olemassa.
Lause (Haimin 1. eksistenssiteoreema).

?
3

Joulupukki on olemassa.

=
1
+

Todistus: Määritellään lauseet L1 := ”Joulupukkia ei ole olemassa” ja L2 := ”Ainakin toinen
lauseista L1 ja L2 on epätosi”. Kaikki lauseet ovat joko tosia tai epätosia. Todistetaan, että L2
on tosi. Edetään vastaoletuksella ja oletetaan, että se on epätosi. Mutta jos L2 on epätosi, ovat
kummatkin lauseet tosia, mikä on ristiriidassa vastaoletuksen kanssa. Vastaoletus on siis väärä
ja L2 totta. Mutta tällöin ainakin toisen lauseista on oltava epätosi, ja koska L2 oli tosi, on L1:
n on oltava epätosi. Siis Joulupukki on olemassa. Q.E.D
1

1

Tätä ilmaisua kannattaa muuten viljellä. Se vakuuttaa kuulijat puhujan ammattitaidosta.

7

Tuloksekas työnhaku
Terhi Aapro

Osaatko hakea töitä ja tiedätkö miten töitä
saa? Ovatko työnhakukirjeen ja ansioluettelon kaavat selvät? Miten pukeudut työhaastatteluun? Miten annat itsestäsi parhaan kuvan haastattelijalle? Kesätöiden hakuaika on
jälleen käsillä. Jos etsit vielä työpaikkaa tai
olet menossa haastatteluun, tässä vinkkejä
onnistuneseen työnhakuun!
Mistä ja miten etsiä työpaikkoja?
Työpaikan etsinnän aloittaessasi mieti ensin
voisitko hyödyntää suhteita. Työskentelevätkö vanhempasi, joku muu sukulainen, tuttava
tai kaveri sellaisessa yrityksessä, jossa sinäkin
haluaisit työskennellä? Jos vastaus on kyllä,
tiedustele kyseisiltä ihmisiltä ensin suoraan
heidän työpaikkojensa rekrytointikäytäntöjä.
Monet työnantajat haastattelevat mielellään
työntekijöidensä suosittelemia henkilöitä,
koska muita hakijoita on avoimien työpaikkojen määrään nähden usein moninkertaisesti
ja sopivien henkilöiden seulonta joukosta on
varsin aikaa vievää ja hankalaa puuhaa.
Seuraava askel työnhaussa on netti. Työhallinnon sivuilla www.mol.ﬁ ja erilaisissa
työnhakupalveluissa, kuten www.oikotie.ﬁ ja
www.monster.ﬁ, voit selata uusia työpaikkoja
päivittäin tai asettaa vahdin etsimään sopivia
paikkoja puolestasi. Työpaikkailmoituksia on
myös sanomalehdissä ja ilmaisjakelulehdissä, mutta uusimmat paikat löytyvät yleensä
ensin netistä.
Eri oppilaitoksilla on myös nykyään omat
rekrytointipalvelunsa, joissa välitetään paitsi työpaikkoja, annetaan myös työnhaku- ja
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urasuunnitteluapua. Oppilaitoksen rekrytointipalvelussa näkyvät työpaikat ovat vain kyseisen koulun omien opiskelijoiden nähtävillä. Niitä kannattaakin todella tutkia, sillä niissä ilmoittavat työnantajat haluavat rekrytoida
juuri tämän koulun oppilaita.
Miten työpaikkaa haetaan?
Työpaikkaa haetaan joko työnantajan omalla
nettilomakkeella tai perinteisellä hakemuskirjeellä. Nettilomake täytetään huolellisesti
ja joskus on myös mahdollisuus laittaa mukaan liitetiedostona oma CV eli ansioluettelo.
Hakemuskirjeeseen liitetään aina CV mukaan
eikä kumpikaan niistä saisi olla yli sivun
mittainen. Hakemusta laatiessasi mieti, mitä
koulutusta, kokemusta, taitoja ja ominaisuuksia sinulla on haettavaa työpaikkaa ajatellen.
Liika suomalainen vaatimattomuus ei kaunista, vaan omaa osaamistaan kannattaa markkinoida. Rakenna itsestäsi faktoille pohjautuva
”myyntikirje”, ja keskity olennaiseen sekä
erityisesti napakkaan aloitukseen. CV:ssä
muista mainita myös mahdollinen osakuntatai muu järjestötoimintakokemus! Älä unohda
muoto- ja oikeakielisyysseikkoja. Vaikka työhakemus ja CV ovat muodoltaan ja sisällöltään varsin säädeltyjä asiakirjoja, voit pyrkiä
erottumaan joukosta esimerkiksi persoonallisella lopputervehdyksellä, valokuvallasi tai
tulostamalla hakemuksen sopivan väriselle
paperille. Muista, että viimeistelty ulkoasu ei
kuitenkaan korvaa huolimattomasti laadittua
sisältöä. Tarkkoja ohjeita hakemuksen ja CV:
n laadintaan löytyy netistä esimerkiksi osoitteesta www.helsinki.ﬁ/rekry.

Kutsu haastatteluun
Työnantaja kutsuu hakijan haastatteluun usein
puhelinsoitolla. Jos et ole tavoitettavissa, vastaa soittopyyntöön niin pian kuin mahdollista.
Ole puhelimessa ystävällinen, selkeä ja reipas
- se voi olla ensikontaktisi haastattelijan kanssa. Merkitse muistiin työnantajan ohjeet haastatteluun tarvittavista todistuksista, saapumisohjeista jne. Kysy rohkeasti jos jokin asia on
sinulle epäselvä.
Työhaastatteluun valmistautuminen
Haastatteluun valmistaudutaan aina etukäteen. Ennakkovalmistelut auttavat myös hallitsemaan jännitystä. Etsi valmiiksi opinto- ja
työtodistukset sekä tulosta opintosuoritusote
nykyisistä opinnoistasi ja laita ne siististi
muovitaskuun tai kansioon. Varaa mukaan
myös kynä ja muistiinpanopaperia. Mieti etukäteen haastattelussa mahdollisesti kysyttäviä
kysymyksiä ja omia vastauksiasi ja käy mielessäsi tai kaverin kanssa läpi haastattelutilanteen mahdollista kulkua. Ota myös selville
taustatietoja yrityksestä ja mieti muutama yritystä tai haettavaa tehtävää koskeva kysymys,
jotka voit itse haastattelijalle esittää.
Haastatteluun pukeutuminen tuottaa monelle
ongelmia. Kuinka valitsen oikeat vaatteet olematta yli- tai alipukeutunut? Mielestäni kannattaa lähteä miettimään, kuinka kyseisessä
tehtävässä yleensä pukeudutaan ja valita siitä
skaalasta siistein versio. Farkut voi käytännössä unohtaa, vaikka siistit farkut joihinkin
tilanteisiin voisivatkin sopia. Pukeutumisessa
kannattaa suosia hillittyä ja asiallista linjaa.
Suorat housut / hame ja kauluspaita / paitapusero tai puku / jakkupuku ovat hyviä valintoja. Luovissa ammateissa pukeutumisen
persoonallisuudella voi kuitenkin olla enemmän merkitystä. Minkä asun sitten valitsetkin, pidä huolta että vaatteet ovat puhtaat ja
silitetyt. Muunkin ulkonäön tulisi olla siisti.
Meikki ei saa herättää liikaa huomiota ja pitkät hiukset naisilla ja erityisesti miehillä on
varminta laittaa kiinni.

tatteluun saavutaan ajoissa. Ilmoittaudu paikan päällä ohjeiden mukaan. Jos joudut odottamaan haastattelijaa, voit käyttää hetken hyväksesi ja rauhoittua esimerkiksi wc-tiloissa.
Tarkista ulkoasu ja hengitä muutaman kerran
syvään sisään ja ulos. Älä pelkää jännitystä,
sillä haastattelu jännittää kaikkia hakijoita
enemmän tai vähemmän. Jos epävarmuus
kuitenkin iskee, muista, että haastattelijalla
on aina ennen haastateltavan tapaamista tästä
positiivinen kuva. Olet päässyt haastatteluun,
koska sinulla on ominaisuuksia ja taitoja, joita yritys etsii.
Tavatessasi haastattelijasi, kiinnitä huomiota
erityisesti ensisekunteihin: ota avoin katsekontakti, hymyile, anna jämäkkä kädenpuristus ja ajattele, että olet aidosti hyvä tyyppi,
jonka työnantaja haluaa tavata. Haastattelun
kuluessa pidä hyvä katsekontakti ja kiinnitä huomiota muuhunkin kehon kieleen. Ole
avoimen ja helposti lähestyttävän oloinen
ja puhu reipaasti ja selkeästi. Haastattelun
päätyttyä kiitä haastattelijaa tapaamisesta ja
muista jämäkkä kädenpuristus.
Haastattelun jälkeen
Joskus työnantaja ilmoittaa työhönottamisestasi jo haastattelutapaamisella. Yleensä työnantaja kuitenkin ilmoittaa haastattelussa, millä aikataululla rekrytointiprosessi etenee ja
milloin lopullinen valinta tapahtuu. Kaikille
haastatelluille ilmoitetaan yleensä aina päätöksestä puhelimitse.
Jos et tällä kertaa tulisikaan valituksi, kannattaa sinun kysyä päätöksen perusteluja. Tämä
palaute on arvokasta tietoa jatkossa kun haet
muita paikkoja.
Työhaastattelussa, kuten muussakin elämässä pätee sääntö, että kokemus tuo varmuutta. Vaikka et saisikaan juuri tätä työpaikkaa,
sinun on helpompi valmistautua seuraavaan
haastatteluun kun tiedät mitä odottaa. Tsemppiä työnhakuun!

Haastattelu
Haastattelu on paitsi tilaisuus, jossa työnantaja
arvioi sopivuuttasi tehtävään, myös tilaisuus
sinulle selvittää, ovatko haettava työpaikka ja
yritys varmasti sellaisia joihin haluat. Haas-

9

Neljä osakuntalaista
I osa: Kesäretki

Osakuntasatu

Riku Nöjd

S

yrjä-Suomen osakunnan (SySO) talo seisoo Kruunuhaan reunamil-la liki
Tolosen asuntoa. Lännessä sen naapurina on Saimaalainen, idässä taasen Pielisläinen osakunta. Oikeastaan syrjäsuomalainen oli onnistunut
hankkimaan kokoonsa nähden aivan liian laajat tilat, mistä kuului kiitos
nykyisten osakuntalaisten esi-isille. Nämä näet olivat ymmärtäneet junailla osakuntatiluksensa ajoissa ennen Helsingin suurta kasvua.
Kovin erilaiseksi ylvääseen menneisyyteen nähden on kuitenkin osakunta sittemmin
muuttunut, sillä sen jäsenmäärä on vähentynyt neljään, niin että Kruunuhaan pikkulapsetkin osaavat ilmaista syrjäsuomalaisten lukumäärän yhden käden sormilla ilman peukaloa. Näiden syrjäsuomalaisten nimet – lueteltuina opintovuosiltaan vanhimmasta
nuorimpaan – ovat Janne, Tuula, Toivo ja Eira. Siinä missä Janne muistaa jo Akatemian muuton Turusta Helsinkiin, on Eira nostanut opintotukea vasta parilta kuukaudelta.
Tuula ja Toivo, jotka iältään sijoittuvat jonnekin Jannen ja Eiran väliin, ovat avioituneet – siis toistensa kanssa. Niin kuin monista muistakaan rakkaustarinoista, kukaan ei
varmasti tiedä, miten lempi oli leimahtanut näiden kahden välillä, eivätkä asianomaiset
histori-aansa välittäneet kaikelle osakunnalle kuulutella. Olivathan he ajautuneet pakkoavioliittoon klassisen vahingon painostamina. Kauan sitten, ollessaan vielä viattomia abiturientteja, he nimittäin olivat koulun välitunnilla vierekkäisissä keinuissa keinuneet koko välitunnin samaa tahtia. Vanhan tiedon mukaan tämä jos mikä oli varma
merkki molempien munien asettamisesta samaan koriin. Kun iltapäivään mennessä
kohu-uutinen oli kantautunut koulun jokaiseen kuulevaan korvaan, mistä sitä ei mikään
enää imisi pois, poloisille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin näytellä korviaan myöten
rakastuneita ja viettää häitään yhtaikaa lakkiaistensa kanssa.
Taas on tullut se vuoden kiperin päivä, jota syrjäsuomalaiset pelkäävät enemmän
kuin seitsemän veljestä lukkarin koulua. Joskus niin monipuolisen osakuntatoiminnan
kuihduttua SySO:n vuosittaisen tapahtumakalenteriin oli jäänyt jäljelle näihin päiviin
enää vain kesäretki. Tuskin tähänkään sysolaiset olisivat viitsineet ryhtyä, ellei heidän
tomera inspehtorinsa olisi heitä sitkeästi patistanut.
Niin kulkivat he pitkin pääkaupungin katuja – lasten pelotukseksi ja aikuisten kauhis-
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tukseksi, mutta yhtä huolettomina kuin aina. Asiaa tuntematon ei olisi ikinä arvannut
heidän ilmeistään, millaisia opintolainoja ja heidän talonsa maksamattomia yhtiövastikkeita he kantoivat tunnollaan. Ymmärsivätköhän he itsekään?
Hakaniemen torin reunalla heidän matkantekonsa kuitenkin katkesi, kun he äkkäsivät
aukion toisella puolella joukkion, jolle Helsinki – ei koko Suomi – nauroi vielä enemmän kuin syrjäsuomalaisille. Joka iikka tunsi mainitun sakin nimellä Arkadianmäen
rykmentti, sillä vain harva muisti, mitä tointa se alun perin oli hoitanut. Ainakaan
kukaan ei muistanut sen koskaan tehneen mitään käsin kosketeltavaa, ja enimmäkseen
se nähtiin vaeltelevan ympäri kaupunki ja toi-sinaan jopa ympäri maata ties kenen varoilla. Kun väkisinkin kum-mankin joukkion tiet leikkasivat keskellä toria, he kävivät
keskenään seuraavan sananvaihdon:
Eira: Johan on, kun kiiltää ja kimmeltää. Onko itse Arkadianmäen rykmentti lähtenyt
paraatimarssille?
Janne: Ja kärjessä asteleepi marsalkan elkein heidän päällikkönsä Paavo. Heil Hitler,
meil Paavo! sanoi Vikke-vainaa.
Paavo: Hellittäpäs herjaamasta, juippi.
Toivo: Ja adjuntatteina Eero ja Matti. Missäs prenikkanne ovat?
Tuula: Pitäkäämme pienempää suuta. Eikö enää edes rehellinen matkamies saa käydä
tulematta syrjäsuomalaisilta hulluilta ilkutuksi? Te julkijumalattomat.
Janne: Vai rehelliset. Mitä ovat miehiään nuo Arkadianmäen soturit? Väinämöisen
lapsiako? Ilmarisen kera takoviako? Vaiko Lemminkäisen laisia riitapukareita? Katsokaapa vaikka tuota komp-panian piski-Mattia, Saapasjalkaista hongankolistajaa. Entistä lurppahuulta, joka tiettävästi joi kerran jos toisenkin paidan päältään. Suomen
tiettävästi ainutta huoltoasemalle murtautujaa, joka varasti myymälästä ainoastaan Lasolia. Sittemmin täysin raitistunutta takinkääntäjää, joka kerran on saatu verekseltään
kiinni tihutöistä Alkossa häiritsemästä laillista elinkeinoa.
Paavo: Senkin rääväsuut. Saattepa nähdä, että maksatte vielä jokaisesta röyhkeästä
sanastanne.
Eero: Helsingin lokitkin tietävät teidän varattomuutenne, eikä ole kuin ajan kysymys,
milloin kuljette pitkin Hakanientä kerjäläisinä. Tietäkää, että tämä manaukseni vain
jouduttaa perikatoanne.
Janne: Hah! Onkos mokomaa kuultu.
Erkki: Tuollaista arroganssia ei voi kuin pöyristellä.
Niin erkanivat nämä kaksi perin erilaista ja toisaalta perin samanlaista seuruetta eri
suuntiin. Arkadianmäen rykmentin herjaus oli silmin nähden piristänyt Jannea, Eiraa
ja Toivoa, mutta Tuulan korvissa kaikuivat pitkään ärsytettyjen rykmenttiläisten uhkaukset.
Eikä hänen huolensa ollut suinkaan turha.
*Korostan, ettei tämän tarinan henkilöillä ole mitään tekemistä todellisten osakuntalaisten
kanssa. Mahdolliset analogiat todellisuuden kanssa ovat siis täysin sattuman satoa.
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Runonurkka

Der junge Mänthär
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Huomaamattani aivan
mä itkuun pyrskähdän,
kun rakkauden laivan
nään luotain lähtevän.
Rintaani mun leimahtaa
tuskan tulipalo,
sumun sekaan katoaa
lautan perävalo.
Vai etääntyykö sittenkään
tuo lotja rakkauden?
suuntaansa se näköjään
ei pidä tarkalleen.
Holtiton on kurssinsa
mä vihdoin totesin
kunhan esiin pussista
olin saanut kiikarin.
Okulaarit paljastaa,
minkä vain harva ties:
ain’ luotsaa lemmenlaivaa
yks’ juoppo perämies!

Ruotsista, rakkaudella
Elisa Jahkola

Jonottaminen. Jono on ruotsalaisten
lempimuodostelma ja sitä kunnioitetaan
lukuisin jonotusnumerojärjestelmin ja
opastekyltein, jotka kertovat muodostelman oikeaoppisen liikesuunnan. Ja koska
jonoon järjestäytyminen on niin hauskaa,
saatetaan siihen joskus ryhtyä jo kohteen
ulkopuolella (paikallisen Alkon edusta
perjantai-iltapäivisin).
LVI-tekniikka. Asia, jonka olemassaolon
humanisti huomaa vasta sen ontuessa.
Kyllä vain, silmäni ovat kuin ovatkin täällä avautuneet suomalaisen insinööritaidon
pienille mutta tärkeille oivalluksille, esimerkiksi sille että tulvien välttämiseksi
sadevesikaivot kannattaa sijoittaa maaston
matalimpaan, ei korkeimpaan kohtaan.
Muoti. Olen aina luullut, että Ruotsi on
pukeutumisessa muutaman muotivirtaaman meitä suomalaisia edellä. Ja niinhän
he ovatkin, minä vain laahaan jäljessä.
Jos siis haluat olla aikaasi edellä, kaiva

kaapista pikalenkkarit tumman puvun jatkeeksi. Miesten toppatakit naisilla ja naisten stretchfarkut miehillä ovat myös kova
sana. Ja jos haluat olla todella chic, hanki
snowjoggersit, siis ne iloisen väriset toppasaappaat kauniilta 80-luvulta.

UppSalaista

Suomen ainoa saksalainen Roman Schatz
irvailee kirjassaan Suomesta, rakkaudella/
From Finland, with love katajaisen kansamme kummallisuuksille. Kirjan loppukaneetiksi hän toteaa: ”Niin hauska kuin
minusta onkin valittaa, en koskaan ole oikeasti katunut tänne tuloa.” En voi muuta
kuin yhtyä sakemannin suloiseen lausahdukseen – itse tosin läntisen naapurimme
Ruotsin vinkkelistä katsottuna. Mutta
koska valittaminen on niin kivaa…

Ikea. Niin toimiva konsepti kuin sinikeltainen huonekalujätti onkin, on sen palvonnassa mielestäni menty liian pitkälle
kun ”Ei mainoksia” kääntyy ruotsalaispostiluukuissa muotoon ”Ingen reklam
– men gärna Ikea-katalogen”.
Tiimityöskentely. Luin joskus tutkimuksesta, jossa eri maiden kansalaisilta kysyttiin mitä ominaisuutta he ihmisissä eniten
arvostavat. Suomalaiset arvostivat eniten
rehellisyyttä, ruotsalaiset yhteistyökykyä.
Kaikki kunnia yhteistyölle, mutta kun
kaverini soluasunnon vessapaperiteline
tultiin vaihtamaan kahden ruotsalaisteknikon voimin, oli naurussa kieltämättä
pitelemistä. In Finland we have this thing
called työtehokkuus.
Jääkiekko. Harvoin on tappio jääkiekossa
tuntunut yhtä karvaalle kuin jubileeraavien ruotsalaisten ympäröimänä 26.2. Aftonbladet käänsi vielä seuraavana päivänä
veistä haavassa antamalla suomalaisille
ohjeita siitä, miten valmistaa tee-se-itsekultamitalit ananasrenkaasta ja lakunauhasta. Tack för tipset!
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Elävä legenda -

Elävä legenda

Maiju Kettunen
Osakunta kasvatti herrasmiehiä jo 60-luvulla. Klubihuoneen sohvalla istuva Jussi
Korhonen (s. 1936, Kouvola) on tästä aito
esimerkki. Kiittäessäni Jussia – meillä
osakunnallahan ollaan sinut keskenämme - haastatteluun suostumisesta piti
hän kunniaa omanaan. Kohta 70-vuotias
eläkkeellä oleva pankinjohtaja, vaari ja
musiikkimies on tehnyt kunniakkaan uran
sekä osakunnalle että Kymen Lohen veljeskunnassa. Osakuntaan suomen kieltä
pääaineenaan opiskellut Jussi liittyi vuonna 1958, ja virkaluetteloon kertyivät seuraavan kymmenen vuoden aikana muun
muassa kotiseutusihteeri, reserviupseerikerhon puheenjohtajan, osakuntaneuvoston eli nykyisen hallituksen jäsenen
ja kuraattorin tittelit. Ansiomerkin Jussi
pokkasi 1964 ja osakuntaelämä sai kruununsa kunniajäsenyydellä vuonna 2003.
Osakunnan ohella Jussi toimi opiskeluaikanaan myös HYY:hyn, aina hallituksessa
asti. Lohia hän palveli mittavat 35 vuotta
taloudenhoitajana ja 6 vuotta suurlohena.
Jussille Kymenlaakson osakuntaan liittyminen oli itsestäänselvyys. KyO haali
50–60-lukujen taitteessa vuosittain useita
kymmeniä fukseja, jotka seurasivat Helsinkiin saapuessaan ”putkessa” vanhempia koulutovereitaan. Omaa turvaansa ystäväporukan ohella fuksille toi ”mamma”,
joka toimi emännöitsijänä silloisilla osakuntatiloissa Uudella ylioppilastalolla.
Nuoruutensa vuoksi KyO ei kokenut erityistä naisinvaasiota. Joukko oli sukupuolijakaumaltaan ”ilmeisesti tasapainossa”,
vaikka puolisot löytyivätkin ennen muuta
14

toisista osakunnista
ja kauppakorkeakoulusta. Jäseniä Jussi
muisteli
olleen 600
– 800, nykykyolaiselle lähes
uskomaton
määrä. Tapahtumat
kuulostivat
kuitenkin
tutuilta.
1960-luvun ylioppilaat nauttivat keskiviikkokahveja ja pitivät kerran kuukaudessa osakuntailtoja. Perinteisiä tapahtumia olivat Vappuaaton tanssiaiset ja ”Haminan markkinat”, meidän Rajanylitystämme vastaava marraskuinen juhla, jossa soitosta vastasi monena vuotena Pertti
Metsärinne solistinaan Juha Vainio.
Jussin aikana osakunta oli näkyvästi esillä
myös maakunnassa – polttavan ajankohtainen aihe edelleen 40 vuotta myöhemmin. Niin teatterikiertueiden kuin koskenlaskun ja miehen mittaisten tulitikkujen
myötä KyO keikkui julkisuudessa aina
sanomalehtiä ja televisiota myöten. Maakuntaan mentiin keskusteluttamaan päättäjiä tai tekemään kotiseutututkimusta ja
tuliaisiksi tuotiin sekä avustuksia monista
Kymenlaakson kunnista että paljon vierailijoita vuosijuhliin. Maakuntatoimintaa
Jussi pitää satsaamisen arvoisena koh-

- Jussi Korhonen

teena mutta
ei moiti nykyistä osakuntaväkeä
saamattomaksi; toiminta pyörii
käsillä olevien resurssien
rajoissa, ja
tärkein osakuntavoima
on
jäsenmäärässä.
Kysyessäni,
moneenko
opiskeluystävään vanha osakuntalainen
edelleen pitää yhteyttä, Jussi miettii hetken ja huokaa. Ei moneenkaan. Meidän
nykyisten kokoustajien, emäntien, päivystäjien ja juhlijoiden on vaikea mieltää osakuntaelämän loppumista. Tämä
vaihe Jussin mukaan kuitenkin seuraa
väistämättä ”työelämän repiessä ystävät
eri puolille maata” – asuntosäästämisvaiheeseen – ennen kuin ”kultaisessa eläkeiässä” parhaat yhteydet palaavat. Parasta osakuntaan kuulumisessa onkin, että
nuori ihminen oppii tuntemaan monia eri
alojen opiskelijoita. Myöhemmin työ- tai
harraste-elämässä yhteydenotto vanhaan
tuttavaan on tarpeen vaatiessa helppoa
ja vaivatonta. Osakunnassa toimimisesta
kasvaa jäsenten välille veljeys, joka yhdistää niin 40 vuotta sitten opiskelleita
kuin meitä nykyisiä osakuntalaisia monien vuosienkin päästä.

Paitsi itse henkilökontaktien kautta osakuntalainen saa apuja työelämään myös
itse osakuntatoiminnassa. Päällikön paikkoja on rajallisia, mutta Jussi painottaa,
että ”riviosallistujat ja tarkkailijat ovat
vähintään yhtä tärkeitä”. Jussi pitää arvokkaimpana antina oppimaansa kokouskäytäntöä, tapahtumien järjestämistaitoa
ja luomaansa suhdeverkkoa. ”Aktiivisuus
osakunta-aikana palkitaan myöhemmin”.
Jussi itse on jatkanut järjestötoimintaansa
myöhemmin muun muassa Lauttasaarisäätiössä ja Olari-seurassa. Osakunnalta
alkanut jatkumo on johtanut Jussin takaisin kotiseututoimintaan, jota hän musiikin
merkeissä harjoittaa nykyisellä kotialueellaan Luumäellä.
Odotin kuulevani Jussilta, millaista osakunnassa oli 40 vuotta sitten. Mietin ennakkoon piirteitä kuten ehkä poliittisuus
tai sukupuolijakauma, jotka olisivat olleet
tyypillisiä tuolle osakunta-ajalle. Minut
yllätti kuitenkin se, että haastattelemani
eläkeläisherran kokemukset ja tarinat eivät juuri eronneet siitä, miten me nykyiset
osakuntalaiset olisimme vastanneet kysymyksiini. Ennen kuin ehdin pettyä, minulle selkeni, kuinka hieno tämä päätelmäni
juttutuokiosta Jussin kanssa oli. Opitut
taidot eivät ole sidoksissa vuosikymmeneen tai tiettyyn sukupolveen, vaan
osakunta kouluttaa jokaisen jäsenensä
menestymään tulevaisuudessa ja yhteiskunnassa – vaikka me vain kuvittelemme
hoitavamme silloin tällöin päivystysnakin
tai leipovamme suklaakääretortun kokouskahveille.
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Anteeksi
Riku Neuvonen

Kuluneen kuukauden aikana pääministeri Matti Vanhanen on korottanut Suomen ulkopoliittista proﬁilia pyytämällä anteeksi äärioikeistolaisella Suomen Sisu-nettisivustolla julkaistuja pilapiirroksia profeetta Muhammedista. Mikä sen hienompaa kuin antaa
kummallekin ko. foorumin kuulapäälle egoboostia siitä, että sivuston huomaavat muutkin kuin tahattoman huumorin ystävät ja samalla viestitetään ulkomaille, että Suomen
valtiolla on jotain tekemistä kyseisten sivustojen kanssa.
Tästä pääministerin esimerkistä ajattelin, että saman tien voitaisiin pyydellä useitakin
asioita anteeksi. Maailmallahan se on kovin yleistä, viime vuosina jopa Japani on pyydellyt useamman kerran anteeksi toisen maailmansodan tempauksiaan ja saman ajan
kolttostensa vuoksi Saksa on rypenyt anteeksipyytelyn suossa jo yli kuusikymmentä
vuotta.
Anteeksipyytämisessä on kuitenkin muistettava tietty kohtuus, sillä ei jotain Yhdysvaltoja saada pyytämään anteeksi mitään ja jonkun Albanian sorit ei ketään hetkauta.
Jenkkien kohdalla tosin kyse on niin massiivisesta määrästä tempauksia, jotta hyvät
jutut ovat aika hyvin tasapainossa niiden paskamaisuuksien kanssa, joten asia lienee
parempi unohtaa.
Alustavaksi anteeksipyyntölistaksi kaavailin todella pahoja julmuuksia ihmiskuntaa
vastaan. Jenkit ja britit voidaan unohtaa, joten loikataan suoraan näiden välimuotoon eli
Kanadaan. Minusta on suorastaan pöyristyttävää, että Kanada ei ole vieläkään pyytänyt
anteeksi sitä inhimillistä tuskaa, jota Celine Dion ja Bryan Adams ovat aiheuttaneet.
Tällaiset rikokset ihmiskuntaa vastaan toki vaativat rankempia toimia kuin pelkkää
anteeksipyyntöä, mutta edes pienestä pahoittelusta olisi hyvä aloittaa.
Saksassa olisi tälläkin rintamalla syytä rypeä itsesäälissä. Ainakin liittokansleri voisi
kertoa, että miljoonas Scorpionsin heviballadi ei ehkä ollutkaan maailman paras idea.
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Elokuvapuolella Gestapon kidutusten vastine lienee Uwe Bollin tekeleet, jotka saavat
suomalaisen Visa Mäkisen tuotannon näyttämään ainoastaan huonolta. Germaanien
naapuri Itävalta voisi vihdoinkin lopettaa Hitlerin väittämisen saksalaiseksi ja siinä
ohessa myöntää, että Falco oli paljon pahempi juttu maailmalle päästettäväksi kuin
yksi hassuilla viiksillä varustettu korpraali.
Valtiotasolta anteeksipyytelyn voisi siirtää myös ihan Suomen mittakaavaan. Kymenlaaksolaisina voimme olla aika rauhassa, mutta miettikää länsirannikkoa. Turusta ovat
peräisin Bogart Co, Ressu Redford, Boycot, Suurlähettiläät ja Tommi Läntinen, siinä
ollaan jo melkein samassa suossa kuin Kanada eikä siltä pelasta kuin saksamainen
seuraavat sata vuotta kestävä katumusharjoitus. Tosin eipä Porinkaan kannattaisi juhlia
sillä yhden Dingon vastapainoksi löytyy Mamba ja tietenkin myös nykyinen Yö, joten
miinuksella sielläkin ollaan yhtä pahasti kuin paikallisten urheiluseurojen tilit. Samalla
toki Matti Vanhanen voisi esittää pahoittelunsa Jamaikalle siitä, että Waldo on väittänyt
käyttäneensä esityksissään rastafarien paratiisin aksenttia. Vähemmästäkin olisi kuvitellut, että rastat nousevat pystyyn ja hampun polttelun passivoittama reggae-mieskin
huutaa Jahia avuksi pyhässä taistossa pohjoisen pillkaajia vastaan.
Kun tällainen yleinen anteeksipyytäminen on Matti Vanhasen viitoittamalla tiellä saatu
suoritettua, saavutamme mattivanhasmaisen maailman, jossa kaikki ovat sovussa keskenään, hakeutuvat kompromisseihin, ovat kilttejä ja mikään ei tunnu enää miltään,
koska kaikki ovat tasaisen harmaita. Tällaisen uhkakuvan edessä toivookin, että kantasolututkimus vapautetaan, jotta keskusta voi Alkio-opistolla toteuttaa pitkäaikaisen
suunnitelmansa Paavo Väyrysen kloonaamisesta. Paavo ei pyydä anteeksi eikä missään
tapauksessa jämähdä tasapaksuun harmauteen. Siihen saakka voimme vain toivoa, että
pääministerimme esimerkki kannustaisi Nurmijärveä pyytämään anteeksi Matti Vanhasen olemassaoloa.
Kirjoittaja tahtoo pyytää anteeksi kaikilta niiltä, joita tämä kirjoitus on mahdollisesti
loukannut
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Antin suusta

Puhiksen puhinoita

Antti Palmu
Osakunnan toiminta on taas pyörähtänyt käyntiin joulun jälkeen.
Uudet virkailijat ovat astuneet remmiin ja osakunta on saanut yhden kynttilän lisää syntymäpäiväkakkuunsa. Osakunnalla oli paljon toimintaa viime vuonna ja uskon, että sitä löytyy vähintään
yhtä paljon tällekin vuodelle.
Osakunnalla on käynnistynyt historiikin kasaaminen tulevaa 75vuotisjuhlaa varten. Jotta historiikin kasaaminen olisi mahdollista, tarvitaan siihen tietoa osakunnan menneistä tapahtumista
ja toiminnasta. Siksi olisi tärkeää myös meidän nykyisten toimijoiden tallentaa osakunnan tapahtumia arkistoihin, jotta joskus
tulevan 100-vuotishistoriikin tekeminen olisi helppoa.
Valokuvien kautta on helppoa kertoa, mitä on tehty ja missä vierailtu. Digikameroiden
yleistyttyä kuvia otetaan varmasti enemmän kuin ennen, mutta ne näyttävät unohtuvan
ihmisten tietokoneille. Paperisia kuvia tulee teetettyä enää harvoin. Osakunnalle olisikin ehkä syytä perustaa uusi arkisto digikuville, mistä ne olisi helppo saada valokuvagalleriaan nettisivuillemme.
Pitkään suunnitteluasteella ollut kolmannen ylioppilastalon rakentaminen on vihdoin
nytkähtämässä eteenpäin. Edustajisto päättää kokouksessaan 14.3. tilaohjelmasta, jonka perusteella uuden talon tiloja aletaan suunnitella. Leppäsuolle tulevan talon rakentamisen pitäisi alkaa 2007 ja se saataneen käyttöön 2009.
Tilakysymys on puhuttanut myös Liisankadun osakuntia. Uudet tilat ilman käyttörajoituksia mahdollistaisivat kuoron ja soittajien täysipainoisen harjoittelun sekä erilaisten
tapahtumien ja juhlien järjestämisen ilman pelkoa naapurien häiriintymisestä. Myös
osakunnan huoneistokulut ovat kohonneiden vastikkeiden takia korkeat ja syövät ison
osan toimintabudjetistamme. Paremmin osakuntakäyttöön sopivien tilojen saaminen
HYY:ltä helpottaisi osakuntien toimintaa monella tapaa.
Opiskelijajärjestöt julkaisivat maaliskuun alussa kannanoton opintorahan korottamisen puolesta. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa ei ole nostettu 14 vuoteen. Myös
vuosijuhlassamme juhlapuhujana ollut kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvi sivusi opintorahan laskenutta reaaliarvoa puheessaan. Opintorahan asumislisää saatiin jo nostettua,
toivottavasti myös itse opintorahaan saataisiin se 15 % korotus. Opintorahaa tulisi korottaa peräti 20 % jotta se olisi samalla tasolla kuin vuonna 1992. Kannanoton tehneiden järjestöjen takana on lähes puoli miljoonaa opiskelijaa. Toivottavasti tällä on
painoarvoa myös päättäjille.
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[

Liisankadulla
tapahtunutta

Osakuntavuosi alkoi 9.-10.1. abikiertueella maakunnassa yhteensä 13 lukioon. Vanha hallitus kaatoi itsensä kiertuetta seuranneena lauantaina Mari
Heikkilän herkullisten tarjousten kannustamana Viikissä.

Virkailijanvaihtokaronkassa valta vaihtui leppeissä tunnelmissa 27.1.
[

[

Osakunta vei terveisensä 9.2. Kymen lohen veljeskunnalle. Kokous pidettiin Ilmatieteenlaitoksen uusissa tiloissa Kumpulassa.

[

Osakunta juhli 73. vuosijuhlaansa 25.2. Ravintola Kaisaniemessä. Juhlijoita
oli yhteensä noin 55. Vuosijuhlamestari Jukka Villstedt johdatti juhlaväen
pikkutunneiksi Uudelle ylioppilastalolle Savolaisen osakunnan tiloihin.

[

Syntynyt 23.12.2005 hyvään kotiin kaksi poikaa, Eero Antero (2010g,
42cm) ja Otto Ilmari (1890g, 43cm). Onnelliset vanhemmat Jubbu ja Katja

[

Osakunnalla
ajankohtaista

Osakunnan daamit viihdyttävät herroja 18.3. perinteisten Herrapäivällisten merkeissä.

[

Uusia osakuntalaisia otetaan avosylin vastaan 15.3. uusien illassa.

[

Osakunta kokoustaa 23.3. ja 20.4., jolloin emännistö tarjoilee herkullista iltapurtavaa sekä kahvia ja teetä.

[

Liisankadun debatissa jatkamme toivottavasti edellisvuosien voittoputkea. Väittelyyn KyO:n ohella 30.1. innostuvat Wiipurilainen ja Karjalainen osakunta.
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Kymenlaakson osakunnan
virkailijat 2006
Inspehtori
Esko Ukkonen
puh. 09-191 44172 (työ),
09-412 8524 (koti)
esko.ukkonen@helsinki.ﬁ
Vt. Kuraattori
Riku Neuvonen (Valkeala)
kyo-q@helsinki.ﬁ
puh. 040 750 0735
Hallituksen puheenjohtaja
Antti Palmu (Kouvola)
puh. 044-572 3006
antti.palmu@helsinki.ﬁ
Taloudenhoitaja
Antti Mänttäri (Kouvola)
puh. 050-412 5984
antti.manttari@helsinki.ﬁ
Sihteeri
Lotta Mustamo (Elimäki)
kyo-sihteeri@helsinki.ﬁ
puh. 0500 750 642
Emäntä
Jukka Villstedt (Kouvola)
puh. 040-509 5975
jukka.villstedt@hut.ﬁ
Isäntä
Antti Forsell (Valkeala)
puh. 040 576 4763
kyo-isanta@helsinki.ﬁ
Toiminnanohjaaja
Kati Lassi (Kuusankoski)
puh. 040-574 3508
kati.lassi@helsinki.ﬁ
Tiedotussihteeri
Antti Palmu (Kouvola)
puh. 044-572 3006
antti.palmu@helsinki.ﬁ
Kypsän päätoimittajat
Maiju Kettunen (Kouvola)
puh. 040-541 0410
kyo-kypsa@helsinki.ﬁ
Antti Forsell (Valkeala)
puh. 040 576 4763
kyo-kypsa@helsinki.ﬁ

Maakuntasihteeri
Tarja Eerola (Kotka)
puh. 044-298 7223
tarja.eerola@helsinki.ﬁ

Apuemännät
Mari Heikkilä
puh. 044 323 9080
mari.i.heikkila@helsinki.ﬁ

Hallitus
pj. Antti Palmu
puh. 044 572 3006
kyo-pj@helsinki.ﬁ

Ulkoasiansihteeri
Ville Halkola (Kotka)
puh. 040-078 7793
ville.halkola@hut.ﬁ

Mirja Natunen
puh. 050 535 2126
mirja.natunen@helsinki.ﬁ

siht. Lotta Mustamo
puh. 0500 750 642
kyo-sihteeri@helsinki.ﬁ

Antti Raappana
puh. 050 379 7177
antti.raappana@helsinki.ﬁ

Kati Lassi
puh. 040 574 3508
kati.lassi@helsinki.ﬁ

Tarja Eerola
puh. 044 298 7223
tarja.eerola@helsinki.ﬁ

Maiju Kettunen
puh. 040 541 0410
maiju.kettunen@helsinki.ﬁ

Mari Häkkinen
puh. 040 7461893
mari.hakkinen@helsinki.ﬁ

Riku Nöjd
puh. 040 776 6758
riku.nojd@helsinki.ﬁ

Ville Halkola
puh. 040 078 7793
vhalkola@cc.hut.ﬁ

Antti Haimi
puh. 040 515 2267
ahaimi@cc.hut.ﬁ

Lotta Mustamo
puh. 0500 750 642
lotta.mustamo@helsinki.ﬁ

Maria Rämö
puh. 040 847 1020
maria.ramo@helsinki.ﬁ

Kati Lassi
puh. 040 574 3508
kati.lassi@helsinki.ﬁ

Antti Mänttäri
puh. 050 412 5984
antti.manttari@helsinki.ﬁ

Liikuntasihteeri
Mirja Natunen (Hamina)
puh. 050-535 2126
mirja.natunen@helsinki.ﬁ
Kulttuurisihteeri
Riku Nöjd (Kuusankoski)
puh. 040 776 6758riku.
nojd@helsinki.ﬁ
Seniorisihteeri
Mari Heikkilä (Elimäki)
puh. 044-323 9080
mari.i.heikkila@helsinki.ﬁ
Kappalainen
Kaisa-Maria Pihlava (Kouvola)
puh. 040 774 9283
kaisa-maria.suikkanen@helsinki.ﬁ
Laulunjohtaja
Antti Mänttäri (Kouvola)
puh. 050-412 5984
antti.manttari@helsinki.ﬁ
Musiikkivastaava
Antti Haimi (Kouvola)
puh. 040 515 2267
ahaimi@helsinki.ﬁ

Apuisännät
Antti Mänttäri
puh. 050 412 5984
antti.manttari@helsinki.ﬁ

Valokuvaaja
Heikki Kantola
hezu@iki.ﬁ

Antti Haimi
puh. 040 515 2267
ahaimi@cc.hut.ﬁ

Arkistonhoitajat
Mari Heikkilä (Elimäki)
puh. 044-323 9080
mari.i.heikkila@helsinki.ﬁ

Antti Kekki
puh. 0500 634 642
ajkekki@cc.hut.ﬁ

Elisa Jahkola (Myllykoski)
puh. 040-728 9097
elisa.jahkola@helsinki.ﬁ

Kati Lassi
puh. 040 574 3508
kati.lassi@helsinki.ﬁ
Lasse Jääskeläinen
puh. 050 531 5921
lasse.jaaskelainen@hut.ﬁ

