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Yhteiskuntavastuuseen 
osakunnasta

Pääkirjoitus

Tänä keväällä Kymenlaakson tunnettavuus on moninkertaistunut. Lähes jokainen 
suomalainen lienee ainakin kuullut Kuusankoskesta ja Kouvolan seudusta, monet 
osaavat jopa paikantaa alueemme. 

Muun Suomen seassa mekin tiedämme, että paperimammutti UPM Kymmene Oyj 
aloittaa laajamittaisen saneerausohjelman muun muassa Voikkaan ja Kymin tehtail-
la. Yhtiön 8.3.2006 annetun tiedotteen mukaan päädytään irtisanomaan noin 3600 
työntekijää, joista 770 on kymenlaaksolaisia. Tämän lisäksi yhtiö lähettää eläkkeelle 
yhteensä 1500 ihmistä. Tämä ei ole pelkästään uutinen, kuten esimerkiksi Irakin sota 
tai kaivosonnettomuudet Kiinassa, vaan lähes jokainen meistä osakuntalaisista todel-
la tuntee irtisanotun tai tulevan eläkeputkelaisen. Monessa perheessä molemmat van-
hemmat ovat pian työttömiä. Heillä on lapsia, he käyvät kuusankoskelaisella kampaa-
jalla ja Kouvolan postissa. Heidän maksamillaan veroilla kustannetaan meidänkin 
isovanhempiemme terveyskeskushoito. 

Onneksi me olemme vain opiskelijoita emmekä voi tehdä mitään. 30 vuotta sitten kan-
natti ehkä kiivetä barrikadeille ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, silloin 
oli muodikasta osallistua, olla poliittinen ja ympäristötietoinen. Nykyään nuoriso 
opiskelee kapitalistisen tutkinnon ja antaa yhteiskunnan pitää itse huolta itsestään. 
Meistä joku ehkä sentään toivoo, että joku toinen ottaisi vastuun ja muuttaisi maail-
maa. 

Osakeyhtiössä ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous; UPM:n varsinainen yhtiöko-
kous pidettiin Helsingin messukeskuksessa 22.3. Toimihenkilöunionin kokousedustaja 
esitti pyytämässään puheenvuorossa, että hallitus velvoitettaan tarkistamaan sanee-
raussuunnitelmiaan. Puheenjohtaja laamanni Merilampi vastasi ehdotukseen. Lain 
mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia tulee ilmoittaa niin aikaisin 
yhtiölle, että siitä saadaan maininta yhtiökokouskutsuun. Toimihenkilöunionin ehdo-
tusta ei siis voitu käsitellä. Osakas Manner puolestaan ehdotti jaettavaa osinkoa tar-
kistettavaksi 0,75 € sijasta 50 senttiin. Kysymyksestä järjestetyssä käsiäänestyksessä 
hänen ehdotustaan kannatti tuhatpäisestä osanottajajoukosta vain kourallinen. UPM 
saneeraa siis, ja me emme voi tehdä mitään.

Me olemme tulevaisuuden osakkeenomistajia. Ehkä jokainen meistä ei välttämättä 
omista pörssinoteerattuja yhtiöitä, mutta jokainen meistä on osallinen jotenkin vai-
kuttavassa yhteiskuntaan. Nyt olemme osakunnan jäseniä, tietyllä tavalla osakkaita. 
Jotta pieni osakuntamme toimii, on meidän osallistuttava. Jokaisen ei tarvitse olla 
kaikkialla mukana, mutta sekä sinulla että minulla on taitoja, joilla voimme hyödyttää 
yhteistä toimintaamme. Aina ei ole aikaa tai väsyttää tai olisi vain kivaa jäädä kotiin. 
On paljon vaikeampaa kannattaa osingon määrän alentamista yleisen edun takia kuin 
ottaa hiljaa vastaan oma voitto-osuutensa. Mutta kuka lopulta voittaa ja mitä?
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Inttäminen – Kymenlaakson 
kansallislaji?

Antti Raappana
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Kello on varttia vaille seitsemän. Silti Ma-
rian Helmen takasalissa on jo yksi odottaja 
kahdeksan hengen pöydässä. Viittä vaille 
paikalla on jo kuusi innokasta. Lopulta 
paikalle saapuu yhdeksän keskustelusta 
kiinnostunutta osakuntalaista. Tuolit pöy-
dässä ei riitä. Paikalle on saavuttu jopa 
Ruotsista asti. Kuulumisten jälkeen onkin 
helppoa siirtyä illan aiheeseen: Miksi mat-
kustaa kauas? Mitä lähialuematkailulla on 
tarjota? Onko matkailu eettistä? Keskus-
telu rönsyilee aiheesta sivuun ja takaisin. 
Turismi, rasismi, ympäristökysymykset, 
oman historian tuntemus, ruotsalaiset, 
”kyllä suomalaisen tunnistaa aina”, omat 
hauskat matkakokemukset ym. vilahtavat 
keskustelun lomassa. 

Vaikka aihe heitetään ilmaan ja aihees-
ta päätetään keskustella, ei tunnelma ole 
jäykkä eikä teennäinen. Luontevasti yh-
destä aiheesta siirrytäänkin jo keskustelun 
mukana seuraavaan. Ilta on varsin tyypil-
linen Inttäjien ilta; kokoonnutaan yhteen, 
kuka ottaa olutta kuka ei, keskustellaan 
tai väitellään yleismaailmallisista tai var-
sin korkealentoisista aiheista. Eräskin 
kerta loppuillasta keskustelun aiheena oli 
”sex and gender”. Sosiologian termino-
logiaan perehtymättömillä alkoi tuolloin 
kupit tyhjetä. Keskustelun harharetkiä su-
vaitaan, mutta kun on aiheesta tultu kes-
kustelemaan, on keskustelu yleensä pää-
määrätietoista. Myös osallistujien asenne 
keskusteluun on tavoitteellisempaa kuin 
mitä ”baarikeskustelussa”. Osallistujat te-
kevät keskustelun, mutta kovin erityisalo-
jen teemoja pyritään välttämään.

Kuten Liisankadun Osakuntien perintei-
nen debatti on vuosia osoittanut, väitte-
ly kuten myös keskustelu ei ole mikään 
helppo laji. Varsinkaan, kun kello tikittää 
puheenvuoron päättymistä. Lisäksi vielä, 
jos väittelyssä joutuu puolustamaan kan-
taa, joka ei itselle ole ominta, voi kokema-
ton helposti jäädä väittelyssä alakynteen. 
Kokenut väittelijä voikin keskittyä toisen 
väitteiden kiistämiseen oman puolen vah-
vojen puoltojen sijaan tai sitten jumittaa 
vastapuolen mitättömän pikkuseikan puo-
lustamiseen. Myös keskustelun ylläpitä-
minen ja keskusteluun haastaminen ovat 
arvokkaita taitoja. Rennossa seurassa, 
baarin takahuoneessa onkin helppo har-
jaannuttaa itseään suurempia pelikenttiä 
varten.

Kymen Inttäjät on vuosia sitten (ainakin 
jo 90-luvulla) perustettu Kymenlaakson 
Osakunnan keskustelukerho. Toiminnan 
muoto on vapaa, eikä kerholla ole määrät-
tyä kokoonkutsujaa. Paikkana on suosittu 
juottolaa, jossa musiikki ei ole häiritsevän 
kovalla. Live-musiikki paikkoja on perin-
teisesti vältelty. Joskin livebändi voisi tuo-
da kokonaan uusia puolia keskusteluun. 
Korostaisi sanattoman viestinnän mer-
kitystä. Aikanaan kokoontumispaikkana 
toimi nimensä puolesta osuva Juttutupa. 
Mikäli siis jotakuta himottaa keskustella, 
Inttäjät voi kutsua koolle. Kokoukset ovat 
luonnollisesti avoimia kaikille eikä ennak-
koon tarvitse ”osata keskustella”. Kuten 
viimeisin kokoontuminen osoitti, Inttäjät 
elää ja voi hyvin ja toiminnan tulokselli-
suuden voi lukea palkintolautasista. 
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Koska on tietenkin hyvin yksin-
kertaista selittää, mitä teologia on, 
siirrymme heti korkeampiin ja hie-
nompiin sfääreihin systemaattisen 
teologian ja ekumeniikan pariin. 
Helsingin yliopiston teologinen tie-
dekunta on jakaantunut kuuteen eri 
laitokseen ja laitokset ovat jakaan-
tuneet moniin eri oppiaineisiin. Sys-
temaattisen teologian laitos on siis 
yksi kuudesta ja ekumeniikka on 
yksi laitoksen oppiaineista. Ensin 
on siis valittava laitos ja sen jälkeen 
pääaine laitoksen oppiaineista. 

”Systemaattiseen teologiaan kuulu-
vat kristillisten tai muiden oppien ja 
käsitysten sisältöä sekä rakennetta 
tutkivat teologiset tieteet.”

”Ekumenian tavoitteena on kristilli-
sen kirkon ykseyden toteutuminen. 
Ekumeniikka puolestaan tarkoittaa 
ekumenian sekä siihen liittyvien 
ilmiöiden tieteellistä tutkimusta. 
Ekumeniikka on syntynyt ekumee-
nisen liikkeen myötä. Tieteenalana 

Systemaatikon salattu elämä 
– analyysia ja rautalankaa

Mirja Natunen 
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lä ekumeniikka voi olla sekä ekumee-
nisen toiminnan kriitikko että apu-
väline sen edistämiseen.”

Edelliset sitaatit ovat virallisia mää-
ritelmiä laitoksen kotisivuilta, mut-
ta mitä on todellisuus? Miten syn-
tyy systemaattisen teologian gradu? 
Mikä on systemaattinen analyysi? 
Mitä tutkielmaseminaarissa tapah-
tuu? Mikä on hermeneuttinen kehä? 
Entä hypoteettis-deduktiivinen me-
todi? Mikä oli Schleiermacherin 
etunimi? Oliko Luther kiva?

Gradun tekijän oppaan nimi on erit-
täin osuvasti ”Prosessia ja rautalan-
kaa”. Prosessi alkaa metodikurssil-
la, jonka jälkeen pitäisi periaattees-
sa tietää, miten metodina käytettä-
vä systemaattinen analyysi toimii. 
Kurssin jälkeen alkava koko luku-
vuoden kestävä tutkielmaseminaari 
on kuitenkin usein melkoista rauta-
langan vääntämistä ja pilkkujen ja 
alaviitteiden viilausta. Seminaarien 
työskentelymetodit taas riippuvat 
hyvin paljon ohjaavasta professo-
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rista. Omassa seminaarissani,joka 
istunnossa käsitellään yksi ”esitel-
mä” eli periaatteessa 5-15 sivua jon-
kun seminaarilaisen gradutekstiä. 
Esitelmää kommentoi professorin 
ja assistentin lisäksi ennalta määrät-
ty opponentti ja mahdollisesti jos-
kus jopa muutkin seminaarilaiset. 
Seminaarin päätyttyä opiskelija on 
vain oman motivaationsa varassa. 
Apua saa kuitenkin professorin vas-
taanotolta ja sähköpostitse.

Jokaisella tutkielmaseminaarilla on 
oma yleisaihe, johon seminaaris-
sa alkunsa saavien gradujen aiheet 
liittyvät tai sitten eivät. Oman semi-
naarini yleisaihe on ”Kristilliset kir-

kot internetissä”, joka tarkoittaa lä-
hinnä sitä, että gradujen päälähteet 
löytyvät netistä eivätkä välttämättä 
kirjaston hyllystä. Oman graduni 
työnimi taas on ”Kveekareiden ajat-
telu ja toiminta Pohjoismaissa inter-
net-aineiston valossa”. Tavoitteena-
ni on analysoida Pohjoismaiden 
kveekari-yhteisöjen itseymmärrystä 
tutkimalla heidän virallisia kotisi-
vujaan nykytilannetta painottaen.

Koska systemaattinen teologia on 
niin kivaa ja kveekaritkin ovat ki-
voja niin tarjoan lopuksi kaikille ki-
voille lukijoille kivan mahdollisuu-
den tutustua aiheeseen lisää kivoilla 
Internet-sivuilla.

Systemaattisen teologian laitos - 
http://www.helsinki.fi/teol/steol/index.htm

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit - 
http://www.saunalahti.fi/~nl02067/kveekarit/
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Vaikka Lordi voitti koko kansan sydä-
met ja Euroviisut, voimme me suoma-
laiset vielä lohduttautua voittamattomi-
en kilpailuiden kuninkaalla – jalkapal-
lolla. Kuluneena keväänä Suomen lei-
jonat selvisivät olympiafinaaliin, mutta 
Suomen jalkapalloleijonien selviäminen 
joko EM tai jopa MM-turnaukseen fi-
naalista puhumattakaan tuntuu jo Euro-
viisuvoittoa suuremmalta ihmeeltä, joka 
ei voi toteutua… No, vannomatta paras.

Toisin kuin jokavuotiset jääkiekon 
säälikisat, nämä kisat avartavat myös 
vannoutuneemman penkkiurheilijan 
mieltä, sillä jalkapallo yhdistää enem-
män kuin mikään muu suurinta osaa 
maailmastamme. Lopettaneet ja vielä 
pelaavat suuret taiteilijat (pelaamisessa 
ja/tai näyttelemisessä; osa myös kentän 
ulkopuolella) herättävät lajin kannat-
tajissa ahtaat henkiset rajat ylittäviä 
keskustelua. Filippo Inzaghi ja Diego 
Simeone inhottavat esityksillään yhtä 
monta ihmistä kuin Ronaldinho ja ”Zis-
sou” mykistävät. Jalkapallon ystäviä 
yhdistää yli kansallisten ja kielellisten 
rajojen sama lapsenomaisuus ja leikki-
mielisyys, joka on parhaimpina hetkinä 
nähtävissä lajin todellisten huippujen 
otteista.

Suomen epäonneksi Mursu-Muurinen 
ei onnistunut viemään maajoukkuettam-
me taaskaan kisoihin, mistä kiihkeim-
mät kannattajat ottivat kovasti nokkaan-

sa. Karu tosiasia on, että pelaamatta ei 
lajin huipulla pärjätä ja suomalaisten 
suurien kärkinimien istuessa penkil-
lä tai pelatessa seurojensa otteluissa 
viimeisen vartin, ei tärkeitä otteluita 
voiteta, vaikka yksi suurten sarjojen 
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Matti Hannikainen

Pullo ja pallo...

Kuva: MRP Matila Röhr Productions Oy - FC Venus
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arvostetuimmista maalivahdeista ja 
keskuspuolustajista pelaavatkin Suo-
mi-paidassa. Tämä onkin kummallista 
Suomi-faktaa – joka lajissa Suomesta 
löytyy erinomaisia puolustavia pelaajia. 
Tilastollisesti Suomi kuitenkin sijoittuu 

40. heikommalle puolelle, kun kisoi-
hin selviää 32 maata. Vaikka tilastoa 
voidaankin tulkita monin eri tavoin, ei 
liene puhdasta sattumaa, että emme tä-
näkään kesänä voi jännittää omiemme 
puolesta, vaan joudumme tunnustamaan 
muuta väriä (sillä eihän sinivalkoista 
Kreikkaa voi EM-kisojen esityksen jäl-
keen kannattaa, eihän). 

Kaiken tämän vuodatuksen jälkeen on 
paikallaan muistuttaa kaikkia Suomen 
naisten loistavasta esityksestä viime 
kesän Euroopan mestaruuskisoissa 
Englannissa. Jo pelkästään kisoihin sel-
viytyminen oli saavutus, johon täysam-
mattilaismiehemme eivät ole pystyneet, 
mutta Jalopeurojen välieräpaikka Sak-
saa vastaan oli jo uskomaton saavutus! 
Tällä one-linerilla saa kyllä raavaam-
mankin seurueen hiljenemään hetkeksi.

Kenties näiden esimerkkien jälkeen on 
aika lopettaa tämä tarina FC Palloseu-
ran (kuvitteellinen 6-divaria pelaava 
seura) Kulmalan sanoja tyttöystävälleen 
vapaammin lainaten: ”Tosin kuin yksi-
kään yleisurheilija, joka ei koskaan voi 
työntää kuulaa kuin Halvari, juosta kuin 
Lewis tai heittää kuin Zelezny, minäpä 
saatan edes kerran harhauttaa kuin Zi-
dane, syöttää kuin Ronaldinho tai vii-
meistellä kuin Henkke.” Tässä on syy, 
miksi minä edelleen jaksan viettää aika-
ni mokoman pallon perässä hikoillen.

Kuva: MRP Matila Röhr Productions Oy - FC Venus
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iin oli kulunut syrjäsuomalaisten päivä eläintarharetkellä. Olivatpa he aika ajoin jopa intoutuneet luonnontieteelliseen keskusteluun – ikään kuin häilyvänä muistona ajoilta, 
jolloin heitä vielä oli kiinnos-tanut kirjatieto. Sen verran tosissaan olivat he suhtautuneet erimieli-syyksiin, ettei sisaruksellinen tappelus ollut kaukana. 

    Yhtä meluisina kuin mennessäkin he taivalsivat kohti osakuntata-loaan iloisesti jutustellen. Kuka muisteli haltioituneena riikinkukon pöyhkeää pyrstöä, kuka 
karhunpoikasten leikkisää temmellystä. Suut kävivät niin sukkelaan, että vähistä yhteisistä varoista päätettiin si-joittaa jokunen ropo kuulun olutravintolan 
tuotteisiin. Ja niin pian kuohusi neljä tuoppia vähintään yhtä vuolaasti kuin ostajansakin. Eikä rupatteluinto ottanut laantuakseen ohraisen juoman myötä, 

vaan vierähtipä tavernassa tunti jos toinenkin. Hillityn sävyisästi syrjä-suomalaiset pitivät iloaan kapakan hämyssä, niin että monien, moni-en muiden osakuntien 
olisi sietänyt ottaa heistä mallia. 
    Kesäinen päivä oli jo aikoja sitten muuttunut illaksi sekä alkanut hämärtyä yöksi, kun nelikkomme astui majatalosta kadulle. Edelleen asiallisina he 
matkasivat kohti kotoaan. Toivoa lukuun ottamatta heistä ei kukaan ollut nauttinut olutta kohtuutta enempää. Nopeasti huomasivat toiset, miten 
huikat olivat muuttaneet heidän aina niin hillityn ja harkitsevan toverinsa sangen rääväsuiseksi ja suorastaan pisteliääksi. Eikä kulunut aikaa-
kaan, kun tämä tyyneyden perikuva kaikkien suureksi yllätykseksi yhtäkkiä hypähti erään suurmiehen patsaan jalustalle ja aloitti surku-
hupaisen puheensa. 
     Toivo: Nyt minä tahdon juhlapuheen pitää kaikelle kansalle kymmenestä riikinkukosta ja sen seitsemästä kirahvista. Ensik-
si tah-don kuitenkin tähystää kuulijakuntani yli, mutta näenpä suureksi surukseni vain haisevia hiiriä ja sen peijakkaan 
rottia. Olkoonkin, että tunnen suurta kunnioitusta myös eläinmaailman edustajia koh-taan – varsinkin tämänpäiväi-
sen vierailuni perästä. 
     Nyt minä tahdon kuulutuksen kuuluttaa, että yliopiston rehtori ja kaupungin kamreeri aikovat ahkerasti 
avioon. Huomenna he viettä-vät häitänsä huomenna jälkeen yön. Olkaamme siis kaikki kutsutut ja 
vielä useammat valitut tähän niin perin merkittävään juhlaan, että jättäkäämme talomme, tava-
ramme ja omaisemme varmistaaksemme paikkamme tässä autuaassa kalaasissa. 
     Minä olen ollut kaupungissa opissa, puhelinkopissa, vesisodassa ja monessa 
muussakin sodassa. Seilannut Ruotsiin sekä törmännyt luotsiin. Nähnyt Afrikan 
jäätiköt ja Alaskan helteet. Matkannut mannut ja kannut. 
     Mutta siitä on paras, etten ole lunttari enkä toisten runttari. En ole 
tuhrinut kirjaston kirjoja enkä tähyillyt ammattikorkean mirjoja. 
Saapa osakunta olla minusta suorastaan ylpeä, sillä koska 

tahansa missä tahansa pystyn laulaa lurauttamaan 
ylväästi kauniin kotimaa-kuntamme laulun 

ja kotiseutuylpeyttäni korostaakseni 
havainnollis-tan sen kehoni 

elein. 
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vielä useammat valitut tähän niin perin merkittävään juhlaan, että jättäkäämme talomme, tava-
ramme ja omaisemme varmistaaksemme paikkamme tässä autuaassa kalaasissa. 
     Minä olen ollut kaupungissa opissa, puhelinkopissa, vesisodassa ja monessa 
muussakin sodassa. Seilannut Ruotsiin sekä törmännyt luotsiin. Nähnyt Afrikan 
jäätiköt ja Alaskan helteet. Matkannut mannut ja kannut. 
     Mutta siitä on paras, etten ole lunttari enkä toisten runttari. En ole 
tuhrinut kirjaston kirjoja enkä tähyillyt ammattikorkean mirjoja. 
Saapa osakunta olla minusta suorastaan ylpeä, sillä koska 

tahansa missä tahansa pystyn laulaa lurauttamaan 
ylväästi kauniin kotimaa-kuntamme laulun 

ja kotiseutuylpeyttäni korostaakseni 
havainnollis-tan sen kehoni 

elein. 
    Sepä oli 

puhe.

II osa: Paljon puhetta
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Tyhmiähän myä ollaan. Tutkimusten mu-
kaan kansamme älykkyysosamäärä alittaa 
yhdellä pykälällä sadan maagisen rajan. 
Onneksi puolustukseksemme on olemassa 
toisenlaisia todisteita, joiden valossa näyt-
täydymme lähestulkoon fiksuina. Joka 
kolmas vuosi maailman lasten osaamista 
mittaavissa Pisa-tutkimuksissa suoma-
laiskoululaiset sijoittuvat vuosi toisensa 
jälkeen aivan kärjen tuntumaan. Lukemi-
nen sujuu meiltä kirkkaan ykkössijan ar-
voisesti, luonnontieteissä edellem-
me taituroivat ainoas-
taan Korea ja 
Japani. Tämä 
on huomattu 
myös naapu-
rissa; teoriassa 
viisi yksikköä vii-
saammat ruotsa-
laislapset (äo 104) 
sijoittuvat Pisa-tes-
teissä selvästi suoma-
laisia huonommin ja 
syy tähän on kuulem-
ma selvä: suomalaisten 
parempi koulujärjestel- m ä . 
Täällä Ruotsissa suomalaisten menestystä 
onkin ryhdytty kutsumaan ihmeeksi (fins-

Den fin(sk)a modellen

Elisa Jahkola

ka undret) ja katseet luodaan nyt nöyrän 
kiinnostuneina lahden yli meihin, ei ehkä 
sittenkään niin tyhmiin naapureihin. Syy-
tä olisikin.

Vaikka ruotsalainen koulujärjestelmä kai-
kessa tasa-arvoisuudessaan muistuttaa 
erehdyttävästi omaa systeemiämme, on 
siinä se perustavanlaatuinen vika, että 
oppilaita iästä riippumatta käsitellään 

silkkihansikkain kuin ensim-
mäisestä kolhusta särkyviä 
posliininukkeja. Ruot-
salaisen ”päähän taput-
telu”-pedagogiikan mukaan 
esimerkiksi numeroarvosanat 
ovat liian julmia ja valtakun-
nalliset kokeet aiheuttavat 
oppilaille liikaa paineita. 
Aina ala-asteelta yliopis-
toon ruotsalaiset saavat 
arviot opintosuorituk-
sistaan numeroiden si-
jaan sanallisella skaa-

lalla – peruskoulussa 
traumaattisesta arvosanasta ’hylätty’ 

on vielä varmuuden vuoksi luovuttu ko-
konaan. Valkolakin ruotsalaiset painavat 
nykyään päähänsä pelkän lukion päättöto-

U
pp

Sa
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distuksen perusteella, ylioppilaskirjoituk-
set kun lakkautettiin koulu-uudistuksen 
yhteydessä jo 60-luvulla.

Henkeen ja vereen demokraattiset 
ruotsalaiset antavat oppilai-

den osallistua kou-
lunkäyntiä kos-

k e v a a n 

p ä ä -
t ö k s e n t e -
koon huomat-
tavasti enemmän kuin 
auktoriteettien nimeen vannovat s u o -
malaiset. Pari vuotta sitten vierailin Ruot-
sissa kokeilevalla ala-asteella, jossa koulu 
oli perinteisten luokkien sijaan jaettu n. 
80 oppilaan ja 4-5 opettajan yksiköihin. 
Oppilaat saivat jo 7-vuotiaasta lähtien 
itse päättää lukujärjestyksestään ja edetä 
omassa tahdissaan. Koulua meille esitel-

leen rehtorin vakuuttelut systeemin erin-
omaisuudesta kaikuivat ainakin allekir-
joittaneen tapauksessa kuuroille korville, 
kun kaikki huomio kiinnittyi käytävillä 
riekkuviin, ”omassa tahdissaan” eteneviin 
kansankodin toivoihin. Koulumaailmassa 
demokratiasta on näköjään pelottavan ly-
hyt askel anarkiaan.

Lellimissyndrooma ei vaivaa ainoastaan 
peruskoulua ja lukiota; myös korkeakou-

lutasolla sen hedelmät ovat nähtä-
vissä – ja valitettavasti myös 
korjattavissa. Täällä yliopisto-

opiskelijat suorittavat yhä use-
ammin kurssikuulustelun kotona 

parin päivän kotitenttinä. Demokra-
tian nimissä opiskelijat saavat usein 

äänestää tenttimuodosta (kotitentti/sali-
tentti) ja yllättäen kotitentti kaikkine apu-
välineineen vetää lähes aina pidemmän 
korren. Kun nyt kuitenkin kerran pääsin 
osalliseksi perinteisestä salitentistä, oli 
leukani loksahtaa ihmetyksestä paikoil-
taan kun nelituntisen rupeaman puoli-
välissä ystävällinen ääni ilmoitti tupak-
katauon mahdollisuudesta – ja näin siis 
nuuskan luvatussa maassa.
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Opintorahaa ei ole korotettu 90-luvun alun jälkeen. 
Opintorahan ostovoima on laskenut viidenneksen, 
eikä opintoraha riitä kattamaan elinustannuksia.

Kokonaismäärältään suomalaisen opiskelijan saama 
opintotuki on selvästi pienempi kuin muissa Pohjois-
maissa.

Opintorahan korotus lyhentää opiskeluaikoja, koska 
opiskelijoiden ei ole pakko tehdä töitä turvatakseen 
toimeentulonsa. 

15 %:lla korotettu opintoraha olisi korkeakouluopis-
kelijoille 297,86 euroa.

Mukana kampanjassa ovat kaikki valtakunnalliset 
opiskelijajärjestöt, jotka edustavat yhteensä lähes 
500 000 opiskelijaa. Adressissa on tällä hetkellä 
91396 nimeä.

Allekirjoittamalla adressin voit kertoa kansanedus-
tajille, että sinunkin mielestäsi nyt on aika korottaa 
opintorahaa. Adressi luovutetaan eduskunnalle syk-
syllä 2006.

Lisätietoja kampanjasta saa Internet-sivulta www.
opintoraha.fi. Sivustolla on myös linkki, jonka kautta 
adressin voi allekirjoittaa.
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Kevät on tullut. Mistä sen voi huomata? Ei pelkästään auringon-
paisteesta, vaan myös älyttömästä pölyn määrästä, joka kaupun-
gissa leijailee katujen lakaisusta huolimatta. Asiaa ei ainakaan 
auta katuhiekan poisto lehtipuhaltimilla, mikä näyttää olevan ko-
vinkin yleistä. Siitepöly kuulu tietenkin myös olennaisesti kevää-
seen. Mitä olisi kevät ilman tukkoista nenää ja turvoneita silmiä? 
Ehkä hieman mukavampi, sen voin myöntää. On keväässä toki 
puolensakin. Tulee vihdoin vähän lämpimämpää, ruoho alkaa 

näyttämään taas vihreämmältä ja linnut sirkuttavat mukavasti. Poikkeuksena ehkä su-
loääninen lokki juuri makuuhuoneen ikkunan takana aamuneljältä.

Ensimmäiset luonnokset kolmannesta ylioppilastalosta valmistuivat äskettäin. Niis-
sä osakuntatilat on sijoitettu maanpinnan alle. Luonnonvaloa tilaan tulee valokuilun 
kautta maan tasalta. Ikkunaton osakuntatila kuulostaa aika hurjalta ensi kuulemalla. 
Samanlaista tilaa löytyy kuitenkin jo nyt osakunnalta. Osakunnan lehtisalin ikkunat 
ovat valkoiset, niistä ei näe ulos mutta tilaan saadaan kuitenkin luonnonvaloa. Leppä-
suolle tulevaan taloon ei ole tulossa omaa tupakkatilaa, vaan tupakalla on käytävä joko 
ulkona tai Domman biletilojen yhteydessä olevassa tupakointitilassa. Taloon on tulossa 
näillä näkymin sähkölukot, jolloin osakunnallakin päästään vihdoin eroon iän ikuisesta 
avainongelmasta. Unicardin muuttuessa uudenlaiseksi siruttomaksi kortiksi, samanlai-
seksi kuin matkakortti, on sitä mahdollista käyttää Leppätalon avaimena, jolloin ei 
tarvita enää erillistä avainta osakuntatiloihin. Vielä kun sama kortti kävisi atk-luokkiin 
muuallakin.

Muista käydä kirjoittamassa nimesi opintorahavetoomukseen. Vetoomuksen osoite on 
http://opintoraha.fi. Adressissa on jo yli 87000 nimeä.

Antin suusta
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Antti Palmu
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Jääkiekko on kamppailu-urheilua. Lajissa kamppaillaan perimmiltään istumapaikoista. Pelissä 
on kaksi joukkuetta ja paljon numeroituja pelaajia. Heille ei kuitenkaan ole varattu numeroituja 
paikkoja. Itse asiassa penkkejä on vähemmän kuin pelaajia. Osa pelaajista joutuukin istuimen 
vapautumista odotellessaan säntäilemään aidatulla kentällä.

Aitauksessa olo on tehty mahdollisimman vaikeaksi: kenttä on jäädytetty vaarallisen liukkaaksi 
ja pelaajien jalkoihin on sidottu metalliterillä varustetut kengät. Lisäksi toisen joukkueen pelaa-
jat tönivät koko ajan.

Istumapaikkoja vartioi kunkin joukkueen capo di tutti capi. Hän on se huonosti istuvaan ja 
räikeään pikkutakkiin sonnustautunut yrmy mies, joka jauhaa koko ajan purukumia. Hän hää-
tää muutaman pelaajan kerrallaan aitaukseen tuupittavaksi. Penkeille jääneet eivät haluaisi 
päästää ketään lähtijöiden tilalle, vaan he hakkaavat aitauksesta tulijoita isoilla hanskoillaan ja 
käyräpäisillä kepeillä eli mailoilla.

Pelaajan on mahdollista saada istumapaikka yksityisaitiostakin, mutta siitä joutuu tappele-
maan. Pelaaja saa istua aitiossa kuitenkin vain pari minuuttia kerrallaan. Sitten hänen on läh-
dettävä takaisin aitaukseen tönittäväksi ja kampitettavaksi.

Pelissä on kaksi pelaajaa, joita ei päästetä ollenkaan istumaan. He seisoskelevat aitauksen eri 
päissä verkosta rakennettujen laatikoiden eli maalien edessä. Heitä kutsutaan maalivahdeiksi. 
Aitauksessa vuorollaan olevat pelaajat koettavat osua näihin raukkoihin mustalla kumikiekolla, 
jota lyödään em. mailoilla. 

Jääkiekko on hyvä yleisölaji. Katsojilla on kaksi tärkeää tehtävää.
Ensinnäkin katsojien on tarkasti seurattava em. mustaa kiekkoa. Jos aitauksessa oleva pelaaja 
ei osu kiekolla maalivahtiin, vaan kiekko livahtaa maaliin, on katsomon reagoitava salamanno-
peasti.

Mikäli katsoja kannattaa sitä joukkuetta, jonka maaliin kiekko osuu, on katsojan huudettava 
mahdollisimman kuuluvasti “paitsio”. Mikäli katsoja kannattaa toista joukkuetta, voi huutaa mitä 
tahansa. Pääasia on se, Että huutaa kovaa ja jotain sellaista, josta ei saa selvää. Esimerkik-
si “ööööh-haa-möää-haa” on suositeltava huuto. Katsojan pitää myös Nousta seisomaan ja 
huitoa käsillään. Mikäli vierekkäin istuvat katsojat Huutavat eri asioita, on kamppailu-urheilun 
ylevien periaatteiden mukaista lyödä naapuria esimerkiksi olutmukilla.

Katsojien toinen tehtävä on Tunnistaa pelissä mukana olevia vähemmistöjen edustajia. Lajin 
fanaattisimmat kannattajat ovat koko lailla päteviä tunnistamaan joukkueisiin kuuluvia homo-
seksualisteja. Pelin edetessä varsin montaa pelaajaa tervehditäänkin katsomosta iloisilla ja 
reippailla “homoo-o”-huudoilla.

Toinen merkittävä aitauksessa oleva vähemmistö ovat näkövammaiset. He eivät kuulu kum-
paankaan joukkueeseen. Maallikkokin erottaa nämä sokeat henkilöt varsinaisista pelaajista 
siitä, että heillä on mustavalkoiset paidat.

U
rheilunurkkaus

Fair play vai Fiery Play?
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Liisankadulla
tapahtunutta

Osakunnalla
ajankohtaista

Uusia osakuntalaisia otettiin avosylin vastaan 22.3. uusien illassa. Paikalla oli myös 
yksi uusi.

Maakuntavaliokunta kokousti 28.3., jolloin käynnistettiin pitkään mietinnän alla ollut, 
maakuntaan suuntautuva mainosprojekti.

Liisankadun debatissa 30.3. osakuntaamme edustivat menestyksekkäästi Riku Njöd, 
Antti Kekki ja Heikki Kantola. Woiton wei tällä kertaa Wiipurilainen osakunta.  

Inttäjät väittelivät maailmoja syleilevistä aiheista 11.4. perinteisesti Marian helmessä.

12.4. Liisankadun osakunnat järjestivät tilakeskusteluillan, jossa sekä esiteltiin että 
hiottiin toivomuksiamme uusista tiloista. Osakunnat muuttavat näillä näkymin Leppä-
suolle kolmannelle ylioppilastalolle sen valmistuessa noin vuonna 2008.

Osakunta virkistäytyi elokuvaillalla 18.4. Taidekappaleena oli tällä kertaa Brokeback 
Mountain. Osanottajia oli 4 kappaletta.

Yrjönpäivän kaljaviesti juostiin 21.4. KyO:a joukkueessamme edustivat Antti ”Ant-
su” Mänttäri, Juha ”Julle” Kurkela, Teemu Toivanen ja Antti Tani. Loistavan joukku-
eemme ansiosta voitto kotiutui KyO:oon! 

Aktivistipäivälliset nautittiin Nylands Nationin klubilla 26.4.

Nostatimme kulttuuritietoisuuttamme kolmen hengen voimin Ateneum-vierailulla 
29.4.
  
Liisankadun wappua juhlittiin 30.4. perinteisin menoin.

Osakunnan kevätretki suuntautui tänä vuonna Seurasaareen. 

Osakunta suljetaan kesäunille 22.5., jonka jälkeen rakkaisiin osakuntatiloihimme pää-
see vain piikkiavaimella. Tilat avautuvat jälleen 27.8.

Tänä vuonna kesäretkeilemme Haminassa 7.-9.7.
Ilmoittautumiset Tarja Eerolalle, tarja.eerola@helsinki.fi

Osakunta kokoontuu syyskuussa 21.9. 

Tuoreimmat uutiset osakunnan postituslistalla ja nettisivuilla.
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Kymenlaakson osakunnan 
virkailijat 2006

Inspehtori
Esko Ukkonen 
puh. 09-191 44172 (työ),
09-412 8524 (koti) 
esko.ukkonen@helsinki.fi

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

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

Valokuvaaja
Heikki Kantola
hezu@iki.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lasse Jääskeläinen
puh. 050 531 5921
lasse.jaaskelainen@hut.fi

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

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

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

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

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

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

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

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



kypsää tavaraa...


