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Matematiikkaa ja musiikkia

Pääkirjoitus

Harrastan innokkaasti musiikkia ja matematiikkaa. Ensi alkuun voisi luulla, että näil-
lä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tämä näkemys on kuiten-
kin väärä, kuten tulette kohta havaitsemaan.

Sävelkorkeudet ilmaistaan taajuuksina, siis lukuina. Ja luvut kiistatta liittyvät
matematiikkaan. Yksinkertaisimmillaan muusikko päätyy matematiikkaan alkamalla 
analysoida sävelkorkeuksien suhteita. Jo Pythagoras kiinnitti huomiota siihen, miten 
kauneimmilta kuulostavissa intervalleissa (kahden sävelen yhdistelmissä) korkeam-
man ja matalamman äänen taajuuksien suhteet muodostavat yksinkertaisen murto-
luvun. Esimerkiksi oktaavissa korkeamman äänen taajuus on kaksinkertainen mata-
lampaan nähden. Kvintillä suhde on 3:2, ja muilla puhtailla intervalleilla jotakin vas-
taavaa.  Musiikki siis pohjautuu yksinkertaisille murtoluvuille: kyseessähän on vain 
sopivasti peräkkäin ja päällekkäin ladottuja intervalleja. Samoin matematiikkakin 
rakentuu kokonaislukusuhteiden ympärille. Musiikin ja matematiikan yhteinen pohja 
luvuissa on syynä sille, miksi musiikki (toisin kuin muut taiteenlajit) tuntuu matematii-
kan tavoin jollakin lailla eksaktilta.

Musiikkia voidaan analysoida myös korkeammalla tasolla, ja tällöinkin päädytään 
siihen, että musiikin teoriassa vallitseva logiikka on paljolti matematiikkaa muistut-
tavaa. Johann Sebastian Bachin fuugat ovat hyviä esimerkkejä. Ne edustavat kont-
rapunktin nimellä kulkevaa sävellystyyliä, jossa ideana on kuljettaa samanaikaisesti 
useita päällekkäisiä melodioita siten, että yhtä aikaa soivat sävelet muodostavat
soinnun. Jokaisella äänellä on siis kaksi funktiota, olla sekä melodian  että sointuku-
lun osana. Tämä kaksoismerkitys tekee fuugan kirjoittamisesta haastavan älyllisen
harjoitteen, jonka ympärille on  kehittynyt pitkälle viety sääntökokoelma helpotta-
maan säveltäjän työtä. Säveltäjä pelaa näiden sääntöjen puitteissa siinä missä mate-
maatikko aksioomiensa ja logiikan. Hyvän fuugan sisäinen logiikka on vääjäämätön, 
aivan kuten hyvin muotoillun matemaattisen todistuksenkin.

Mutta musiikki ei toki ole pelkkää sääntöjen noudattamista - niin kuin ei ole
matematiikkakaan. Barokkifuugan säveltäjälle ja matemaatikolle jää tarkoista sään-
nöistä huolimatta lukematon määrä vapausasteita toteuttaa luovuuttaan. Sekä sävel-
täjä että matemaatikko luovat kauneutta omien eksaktien järjestelmiensä puitteissa.

Kypsän toimituskunta on sen sijaan keskittynyt luomaan kirjallista kauneutta.  Ahke-
rien toimittajiemme työn hedelmät ovat nyt käsillänne. Toivotan antoisia lukuhetkiä 
kaikille! Älkääkä unohtako lukiessanne kuunnella hyvää musiikkia.

Antti Haimi 
½ päätoimittaja 
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Toukokuussa vuonna 2004 silloinen hal-
lituksen puheenjohtaja Antti Raappana 
tuli hymyillen näyttämään muulle halli-
tukselle, että ”tuli tällainen kirje”. Kir-
jeessä kysyttiin, haluaako Kymenlaakson 
osakunta antaa lausunnon 3. Erillisen Au-
tokomppanian lipun tulevasta käytöstä. 
Asia herätti hieman hilpeyttä muissakin, 
vastaavaan kun harvemmin törmää.

Historian hämärää

Puolustusvoimissa oli 50-luvulla käyn-
nissä voimakas uudelleenjärjestely, kun 
sodanaikaiset yksiköt lakkautettiin ja uu-
sia perustettiin rauhanajan oloihin. Näihin 
aikoihin syntyi Pohjois-Kymenlaaksoon 
useita varuskuntia, niin Vekaranjärvi, Ko-
ria kuin perinteisempi Kouvolakin, jonne 
sijoitettiin 3. Erillinen Autokomppania. 

Jo Rooman legioonista lähtien symbolit 
ovat olleet tärkeitä sotilasyksiköille kuten 
värit osakunnille, ja vuosisatojen ajan yk-
sikön suurin häpeä oli menettää lippu. Li-
pun sai vanhoina aikoina osoittamalla ur-
heutta taisteluissa ja menetti viholliselle, 
jos yksikkö antautui. Lippujen ja symbo-
loiden arvostamisen perinne on jatkunut 
tähän päivään saakka, kunnes 50-luvulla 
tilanne oli sellainen, että kaikilla uusilla 
yksiköillä ei ollut lippua.

Tähän lippuongelmaan puututtiin yliop-
pilaiden keskuudessa kampanjalla, jolla 
kannustettiin osakuntia lahjoittamaan lip-
pu kotiseutunsa joukkoyksikölle. Vuosi-
juhlakokouksessaan 26.2.1958 25-vuotis-
ta taivaltaan juhliva KyO päätti lahjoittaa 
lipun 3. Erilliselle Autokomppanialle. Li-
pun valmistivat osakunnan naiset käsityö-
nä ja sen vihki käyttöön Senaatintorilla 
puolustusvoimien lippupäivänä 4.6.1958 
presidentti Urho Kekkonen. Lipussa on 
autojoukkojen aselajitunnus kultainen 
siipipyörä keskellä, pohjaväri on taivaan-
sininen ja tangon puoleisessa yläkulmassa 
on Kymenlaakson hopeinen lohivaakuna.

Ajan saatossa autokomppania siirtyi Sa-
von Prikaatin yhteyteen Mikkeliin, ja kun 
prikaati lakkauttettiin 31.12.2006, oli lip-
pu vaarassa ajautua museoon. Kuitenkin 
samaan aikaan uudella yksiköllä, Karja-
lan Huoltopataljoonalla ei ollut lippua, ja 
yksikkö halusi vaalittavakseen 3. Erillisen 
Autokomppanian perinteet ja on sijoitettu 
Vekaranjärvelle. 

Hilpeydestä huolimatta osakunnan halli-
tus ilmoitti, että osakunta on valmis anta-
maan lausunnon lippuasiassa. Sitten meni 
tovi jos toinenkin, kunnes vuonna 2005  
osakuntaa lähestyttiin uudelleen. Laadim-
me lausunnon, että osakunta lahjoittajana 
toivoo lipun olevan aktiivikäytössä ja säi-
lyvän Kymenlaaksossa toimivalla joukko-
osastolle. Aktiivisesti asiaa hoiti silloinen 
puheenjohtaja Mari Heikkilä. Itse kirjoi-

Matka sinne ja 
takaisin

- kertomus siviilien 
tutustumisesta Absurdistaniin

Riku Neuvonen
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tin ensin lausunnon, minkä jälkeen Marin 
kanssa inspehtorin kommentit kuultuam-
me allekirjoitimme sen.

Mitä siitä seurasikaan

Lausunnon antamisen jälkeen meni taas 
tovi ennen kuin osakuntaa lähestyttiin 
Vekaran suunnalta. Vuoden 2006 lopulla 
selvisi, että lippu siirtyy Karjalan Huolto-
pataljoonalle. Yhteydenpito jatkui Marin 
kautta, ja Vekaralta pyydettiin osakunnan 
edustajia paikalle lipunnaulaustilaisuu-
teen, joka oli valapäivänä 9.2.2007. Pää-
timme sitten Marin kanssa lähteä, koska 
tällaisia tapahtumia ei kovin useasti satu 
kohdalle. Näköjään osakunnan kuraatto-
reille kerran 50 vuodessa.

Vielä kun puolustusvoimat järjesti kul-
jetuksen Kouvolasta ja minun osaltani 
muutaman kivenheiton päästä Vekarasta,  
ratkaisu oli helppo. Aamulla muista na-
keistaan vapautettu kuski tuli hakemaan 
ja vaikutti olevan todella ”harmissaan” 
joutuessaan ajoon sen sijaan, että olisi ul-
kona pakkasessa. 

Itse Vekaranjärvellä lipun arvo selvisi 
konkreettisesti kun kaikki yliluutnantista 
everstiin tulivat kiittelemään lausunnosta 
ja kertoivat sen merkityksestä yksikölle. 
Selkeästi lipulla ja tunnuksilla on paino-
arvoa nykyisessäkin armeijalaitoksessa. 
Matka Rooman legioonien kotkista 1700-
luvun taistelulippuihin ja 2000-luvun me-
kanisoidun sodankäynnin huoltoyksik-
köön on yllättävän lyhyt. 

Itse naulaustilaisuudessa oli läsnä vete-
raaneja, perinneväkeä ja Valkealan kun-
nan edustajia. Yhteensä lipun naulaajia oli 
kolmekymmentä, joskin nauloja oli paljon 
vähemmän mutta samoja nauloja lyötiin 
pari-kolme kertaa. Itse olin osakunnan 
edustajana naulaa lyömässä ja kaiketi se 
oikeaan osui. Varsinaisesti ele oli symbo-
linen koska naulat oli jo aiemmin hakattu 
hyvin tiukasti kiinni ja seremoniassa niitä 
vain kopautettiin.

Soiton ja puheiden jälkeen edessä oli pe-
rinteinen hernekeitto ja lätyt, joiden aika-
na perinnekiltojen edustajat puhuivat. Itse 
en ole koskaan oikein päässyt sisään kil-
tojen maanpuolustuspaatokseen ja vastaa-
vaan, joten olo oli hieman ulkopuolinen. 
Muutenkin täysin ulkopuolelta tulevalle 
koko tapahtuma on tosiaan hieman kuin 
matka Absurdistaniin, jossa asiat tehdään 
omalla tavallaan, joka ei aina avaudu se-
kaan tiputetulle.

Perinneaterian jälkeen vuorossa oli esitte-
lykierros ympäri Vekaranjärveä ja tutustu-
minen ulkona olevaan kalustoesittelyyn. 
Uusina esitellyt rakennukset näyttivät 
samalta betoniarkkitehtuurilta kuin van-
hatkin, mutta sen sijaan panssarikorjaamo 
oli varsin vaikuttava toimivuudessaan. 
Omasta asepalveluksesta on kulunut aikaa 
melkoisesti, mikä tuli selväksi, kun ka-
lustonäyttelyssä kerrottiin, että Protoja ei 
enää ole ajoneuvovalikoimassa. Onneksi 
sentään kaikista UAZeista ei ole luovuttu, 
vaan karu venäläinen sotilasinsinööritaito 
muistuttaa uusiakin sukupolvia siitä, ettei 
sota ole pelkkää kiiltävää hightechiä.

Esittelykierroksen jälkeen vuorossa oli 
valatilaisuus, jossa alkoi vilu hiukan is-
keä. Puku ja sellainen yli kahdenkymme-
nen asteen pakkanen kun ei ole kaikesta 
muusta varustuksesta huolimatta mikään 
maailman lämpimin asustekokonaisuus. 
Valassa oli ensimmäistä kertaa esillä 
Karjalan Huoltopataljoonan uusi lippu, 
ja komeasti se välkkyikin talviaurin-
gon paistaessa. Toivottavasti osakunnan 
lahjasta on iloa maakunnassa vähintään 
seuraavat viisikymmentä vuotta.ista. 
Omassa seminaarissani,joka istun-
nossa käsitellään yksi ”esitelmä” 
eli periaatteessa 5-15 sivua jonkun 
seminaarilaisen gradutekstiä. Esi-
telmää kommentoi professorin ja 
assistentin lisäksi ennalta määrätty 
opponentti ja mahdollisesti joskus 
jopa muutkin seminaarilaiset. Semi-
naarin päätyttyä opiskelija on vain 
oman motivaationsa varassa. Apua 
saa kuitenkin professorin vastaan-
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Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Luo-
minen on ensimmäinen asia, josta ker-
rotaan maailman luetuimmassa kirjassa. 
Oletko koskaan miettinyt luomista nyt, 
kun maailma on jo olemassa ja valmis 
meille? 
 En olisi 
millään hennonnut 
kirjoittaa tätä pien-
tä pohdiskelua rak-
kaaseen Kypsääni. 
Syynä on uusi kesä-
puseroni. Se on hal-
vasta alennusmyyn-
tikankaasta, eikä 
kaavakaan ole kum-
moinen. Saan sen 
päivässä valmiiksi; 
siis jos en kirjoita 
tätä tarinaa sinulle. 
Puseroni on minulle 
tällä hetkellä maa-
ilman tärkein asia. 
Älä naura! Ymmär-
rät kyllä, kun kerron 
tarkemmin. Tärkeää 
siinä ei ole huono ja 
– jos saan kritisoida 
– ompeluteknisesti 
erittäin vaikea lui-
rukkakangas. Tär-
keää ei myöskään 
lopulta ole ompe-
lemalla säästämäni 
raha eikä myöskään 
kavereiden velvollisuudesta antama 

ihailu; oletsä tehnyt sen itse? 
 Maailma näyttää valmiilta, mut-
tei ole sitä. Itse asiassa se on joka päivä 
vaarassa kaatua, mutta ei kaadu, sillä 
meistä jokainen luo sen aina uudestaan. 

Ihmisten teot vaarantavat Vihreiden ja 
ympäristötieteilijöiden mukaan maapal-

Maiju Kettunen

Luomukseni
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lon ilmaston ja Suomenlahden. Ihmisten 
pienet ja huomaamattomat teot kuiten-
kin pitävät maailman, myös Suomenlah-
den rannat hengissä.
 Minä luon vaatteita sekä ajoittain 
ruisleipää, muffinsseja ja posliinimaa-
lauksia. Ei kuulosta ehkä kovin kum-
moiselta; mitä luomukseni olevatkaan 
esimerkiksi Aatamin tai Eevan vierellä? 
Mutta tärkeää ei ole lopputulos, vaikka 
tietysti haluan, että minulla on edes joku 
paita myös kesällä. Itse luominen on se, 
millä elämme. 
 Luominen alkaa mielikuvasta 
päässä. Minä näen jokaisen vaatteen, 
jonka ompelen, ensin päässäni juuri 

tietyn värisenä 
ja luonnollises-
ti 3D-mallina. 
Näen vaatteen 
haasteet, huo-
nosti istuvat 
kohdat ja mate-
riaalin ongelmat. 
Viime kesänä 
mietin koko len-
kin Kurvista 
Mustikkamaalle 
ja takaisin erästä 
kaunista persi-
kanväristä lenin-
kiä, joka lopulta 
ei kuitenkaan 
syntynyt. Se 
luomistyö ei to-
teutunut, toisin 
kuin moni muu. 
Esimerki l läni 
tahdon kuiten-
kin sanoa, että 
tärkeintä kaikes-
sa luomisessa on 
ajatus. Kaikki, 
varmaan tämä 
maailmakin, al-
kaa ajatuksesta. 

Jokainen luomus, sinä niin kuin minä-

kin, on ajatuksen ilmentymä. 
 Luomisen toinen osa on toteutus. 
Ompelu pääsee kunnolla vauhtiin vasta, 
kun löydän ja ostan juuri oikean mate-
riaalin ja leikkaan kaavat sekä kankaan. 
Yksi elämäni suurimpia onnen tunteita 
on kahden kankaan neulaaminen yh-
teen nuppineuloilla. Se on ihanaa. Siinä 
hyödytön kankaan retale alkaa muuttua 
eläväksi taideteokseksi, vaatteeksi. Ja 
yllätys on aina yhtä suuri, kun ompe-
lun ja muutaman purkaamisen jälkeen 
puen ensimmäisen kerran uuden vaat-
teen päälleni ja ihailen sitä ja näytän sen 
kaikille. Se on minun tekemäni ja minä 
näyn siinä. 
 Muutakin voi luoda kuin vaat-
teita. Eräs hyvä ystäväni luo kaunista, 
kaunista musiikkia, isäni taloja ja mam-
mani maailman parasta uunituuvinkia. 
Tärkeintä on kuitenkin itse luominen ja 
luomuksen synnyttämä riemu. Minä pa-
laan nyt puseroni pariin. Mitä sinä luot 
tänään?
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haluavansa Nuuskamuikkusesta itselleen 
heilan ja ehdottaa varsin suorasukaises-
ti seurustelun aloittamista. Muikkunen 
tipahtaa jokeen ja pinnalle päästyään to-
teaa paremmaksi vajota takaisin veteen. 
Luonnollisesti Muikkunen ei lopulta hu-
kuttaudu, mutta hänen reaktionsa ei ehkä 
ole täysin käsittämätön kun otetaan huo-
mioon, että Myyllä ja Nuuskamuikkusel-
la on sama äiti. Pohdiskelin pienempänä 
suuresti auringonpimennystä ja Muu-
mit opettivat, että auringonpimennystä 
on katsottava nokisen lasin läpi. Miksi? 
”Muuten me emme näe, että emme näe 
aurinkoa.” sanoo Pikku Myy.

Muumeissa kaikki on tietysti ideaalia, 

Kuka osakuntalaisista ei muistaisi kat-
soneensa lapsena Muumeja? Itse taisin 
kuulua 90-luvun alussa ensiesityksensä 
saaneiden Muumilaakson Tarinoiden par-
haimpaan kohdeyleisöön. Muistan pelän-
neeni öristen metsästä hiipivää Mörköä 
enemmän kuin Freddy Kruegeria, ja John 
McClanekin oli ihan nysverö Muumipei-
kon rohkeuteen verrattuna. 

Laineilla lipuva teatteri tuntui mystiseltä 
omituisine hahmoineen ja Muumipapan 
muistelmatkin olivat yhtä jännitysnäytel-
mää. Ja missä muualla oppi sanoja kuten 
mamelukkikala? Unohtumaton on myös 
Nuuskamuikkusen reaktio, kun hänen 
istuessaan sillan kaiteella Myy ilmoittaa 

Muumeilta elämää oppia voi

Maria Rämö

Muumit opettavat hyvää elämää.
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tustajansa armotta. Myyn mukaan Muu-
mipeikko on lihava lössykkä ja Niiskulle 
Myy voi vastata ”Ala painua pöpöttäjä” 
tai ”Sinä senkin papanapää!” Nipsustakin 
paljastuu tarkemman analyysin jälkeen 
angstinen teini: “Tämä perhe on mahdot-
toman tyhmä!”

Muumeilla on elämänohjeita, jotka sopi-
vat hyvin myös osakuntaelämään. Tenttiin 
lukiessa voi soveltaa Myyn ohjetta “Minä 
en jätä huomiseksi mitään, mitä voin teh-
dä tänään” ja juhliessa Nipsun ”Ehkei oli-
si pitänyt lisätä siihen spriitä...” ja Muu-
mipeikon ”Miten voi olla jano vaikka on 
juonut koko yön?” kannattanee pitää mie-
lessä. Ja kun seuraavana aamuna vääntäy-
tyy kouluun, voi hyvällä omallatunnolla 
jäätää epäsosiaalisena luentosalin taka-
nurkassa, sanoihan Nuuskamuikkunenkin 
”Eihän sitä aina voi olla ystävällinen ja 
seurallinen. Ei yksinkertaisesti ehdi.”

Muumilaakson Tarinoita on tietysti ensi-
sijaisesti lastenohjelma, mutta parin päi-
vän mittaisen Muumi-maratonin jälkeen 
(itselläni aina kun olen flunssan kourissa) 
lastenohjelman status joutuu kyseenalai-
seksi. Kuinka monessa lastenohjelmassa 
suloinen koiranpentu (Surku) etsii susi-
veljiään, ja joutuessaan kiiluvasilmäisten 
ja terävähampaisten, vihaisten susien kes-
kelle huokaa ”syökää minut sitten, min-
käs sille mahtaa?” Muumit saavat hyvälle 
mielelle, ovat hauskoja tahallisesti ja vie-
lä useammin tahattomasti, ja mikä paras-
ta, vievät nostalgiselle matkalle aikaan, 
jolloin elämän suurimpia hämmennyksen 
aiheita oli, miksi Muumit ovat alasti mut-
ta uivat uimapuvut yllään. 

Muumitalon ovea ei lukita yöksi, ja kaik-
ki ovat tervetulleita teelle. Kaikki ovat 
suvaitsevaisia, isoäidillä on aina resepti 
valmiina ja Muumilaakson ainoa ilkimys, 
Haisuli, on hänkin pohjimmiltaan vain yk-
sinäinen. Oikeat arvot ovat siis Muumeis-
sa kohdallaan. Nipsu on poika, ja laakso-
laisista pahin pelkuri. Myy taas on tyttö 
ja pistää kaikille muille jauhot suuhun. 
Hemuli suutelee posteljoonia poskelle 
saatuaan tietää löytäneensä uuden lajin, ja 
Mörkökin on ihastunut Muumipeikkoon. 
Laakson sovinisti lienee Niisku, joka ei 
juuri arvosta kauniimpaa sukupuolta: 
”Tuommoista voi vaan ajatella naisen 
vaatimattomilla aivoilla.” Onneksi Muu-
milaaksossa on Myy, joka tylyttää vas-

John McClane on nynny!
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Etiikan perusteet

Jussi Rainamaa

Mitä meidän tulisi tehdä?

Tästä kysymyksestä on vaikeata jatkaa 
eteenpäin. Emme voi kuitenkaan paeta 
sitä, että me itse olemme sen asettaneet. 
Kuka on siis se, joka kysyy näin?

Ensin on lakattava ajattelemasta sanoilla. 
Jos emme tee näin, voimme antaa vasta-
uksena kysymykseen siitä, mitä meidän 
tulisi tehdä, vain joukon valmiita sanoja, 
joihin meillä on ulkokohtainen suhde. Sen 
jälkeen voimme vain kysyä, miksi meidän 
tulisi toimia tavalla, johon ne viittaavat. 
Voimme kutsua näitä sanoja hyväksi, 
mutta niiden hyvyys on vain tässä valin-
nassa.

Jotta kysymys siitä, mitä meidän tulisi 
tehdä, olisi aito, meidän on tehtävä ero 
oman olemisemme ja oman toimintamme 
välille, ts. nähtävä se, mitä teemme, it-
sellemme vieraana. Omasta olemisestaan 
irrotettu toiminta vaatii selitystä, ja tiede 
totisesti haluaa selittää meidät pois. 

Jotta kysymys siitä, mitä meidän tulisi teh-
dä, olisi aito, on annettava sanojen merki-
tä sitä, mitä ne välittömästi ja väistämättä 
merkitsevät. On ajateltava sanoilla. Ky-
symys saa välittömän ja väistämättömän 
merkityksensä kehyksessä, jossa toimin-
tamme on meille vierasta. Tässä kehyk-
sessä etiikasta tulee vain sen näytelmän 
kauppatavaraa, jota esitämme ja jota kut-
summe vapaudeksi (toisista ihmisistä).

Kysymys siitä, mitä meidän tulisi tehdä, 
tarkoittaa: Mitä ihmisen tulisi tehdä? Tä-
hän ei voi vastata kukaan, ei edes Jumala. 
Jos Hän vastaisi, olisi Hän se, joka tämän 
kysymyksen asettaa. Me asetamme tämän 
kysymyksen, koska me olemme ihmisiä. 
Kun me teemme jotakin, ihminen tekee 
jotakin. Me olemme itsellemme vierai-
ta, emmekä voi olla turvassa missään. 
Ehkä jotkut kansat olivat joskus vapaita 
olemaan sitä, mitä ne olivat, oman olemi-
sensa vuoksi. Meillä on muutos, kasvu ja 
kehitys, emmekä me voi sietää heitä.

Uskoin aina, että Kant oli oikeassa sano-
essaan, että moraalin ehdoton käsky vaatii 
meitä kohtelemaan ihmisyyttä toisissa ja 
itsessämme aina päämääränä. Kysymys 
on vain siitä, miten nämä sanat tulisi ym-
märtää.

Ihmisyys syntyy siitä, ettemme voi ym-
märtää yhdelläkään sanalla mitään muuta 
kuin tämän sanan itse. Yksikään teko ei ole 
mitään muuta kuin se itse. Sen selitys on 
se itse. Jotta teoillamme olisi seurauksia, 
niiden on oltava sitä, mitä ne ovat, oman 
olemisensa vuoksi. Teon hyvyyttä, sitä, 
mitä meidän tulisi tehdä, ei voida asettaa 
teon ulkopuolelta, sillä teoilla, jotka itses-
sään eivät ole mitään, joiden hyvyys on 
hyvyyttä koska, ei ole seurauksia.

Jos minä sanon sinulle, että teen tämän 
teon, koska uskon sen tekevän sinut on-
nelliseksi, tulisitko sinä onnelliseksi?
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Ihmisyyden kohtelu päämääränä tarkoit-
taa tilaa, jossa emme ole enää itsellemme 
vieraita. Me tiedämme jokaisessa tilan-
teessa, miten meidän tulisi toimia, sillä jo-
kainen tilanne on olemassa vain tässä toi-
minnassa. Oikeutusta vaaditaan aina suh-
teessa tilaan, jossa toinen on vain ihmistä 
esittävä väline. Ihmisen kohtelu ihmisenä 
tarkoittaa sen kehyksen tuhoamista, joka 
pakottaa meidät näkemään toimintamme 
itsestään ulkoisena ja vastaamaan “ihmi-
nen” kysymykseen siitä, kuka on se, joka 
näin tekee.

Se, joka näin tekee, olemme me, sinä ja 
minä, ei ihminen. Etiikka alkaa tästä.

Kas, on tuolla perhoinen,
mi lentää sulosiivin!
Mistä lenskään luoksein 
moinen?
Kullan kutreilta varmaan-
kin.

-Oi sa ihana perho,
sua puhutella tohdin,
nosta salaisuuden verho,
ma pääni puhki pohdin!

Lennä minun edelläin
mun tietäin johdata!
Oi, näytä jalo eläin,
miss’ voin Hänet kohdata!

Älä hylkää mua pimeään
vaan toteuta unelmain!
Se mahdontonta on, ma pel-
kään,
ja toivo pelkkä luulo 
vain.

Tie loputon lie ja kova
aavistaa voin siitä häi-
vän.
Ja perhoinen, tuo mokoma,
elää vain yhden päivän.

Der junge Mänthär

Runonurkkaus
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Kevät ja sen myötä puutarhajuhlakausi lähestyy. Kypsän toimitus 
esittelee kaksi ruokalajia, joilla voit hemmotella ystäviäsi. Nämä kaksi 
raikasta reseptiä tekevät puutarhakutsuistasi ystäväpiirin arvostetuimmat. 
Kypsän ohjeilla onnistut varmasti.

Teijän keittiössä

Makaronivelli 
kahdelle

1 l vettä
1 l maitoa 
3 dl täysjyvä makaroneja
1 tl suolaa
4 sitruunamelissan oksaa
0 % rasvaa

Kaada vesi kattilaan ja lisää siihen 
täysjyvämakaronit. Keitä välillä hieman 
sekoittaen, kunnes makaronit ovat 
pehmeitä. Kaada vesi pois kattilasta. 
Voit käyttää apuna pastasiivilää. 
Lisää kattilaan maito ja suola. 
Kuumenna välillä hieman sekoittaen. 
Ylikiehuneen maidon saat kätevästi irti 
hellasta teräsharjalla. Koristele annos 
sitruunamelissan oksilla. Vinkki: Saat 
ruokalajiin uutta ilmettä lisäämällä 
lopuksi palan punajuurta.  

Möystäke 
kahdelle

4 keskikokoista perunaa
400 g sika-nautajauhelihaa
1-2 sipulia
1 tölkki tomaattimurskaa
1 tl suolaa
1 tl maustepippuria
2 valkosipulin kynttä

Laita pestyt perunat kattilaan ja 
keitä hiljalleen n. 45 minuuttia. 
Perunoiden kiehuessa voit aloittaa 
jauhelihan paistamisen. Kuullota 
ensin sipulit. Lisää pannulle liha ja 
ripottele joukkoon suola, pippuri ja 
valkosipuli. Murskaa valkosipulin kynnet 
valkosipulipuristimella. Voit käyttää 
myös hummeripihtejä. Kaada lopuksi 
pannulle tomaattimurska. Kuori perunat, 
kun ne ovat kypsiä. Asettele kuoritut 
perunat ja kypsä liha lautaselle. Muussaa 
haarukalla tasaiseksi massaksi.    
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Kymmenen uutisia

Osakunnalle vallittiin uudet virkailijat vuoden 2006 viimeisessä kokouksessa. Erityi-
sesti seniorisihteerin virasta käytiin dramaattinen kamppailu. Vaaleihin päädyttiin 
hallituspaikkojen ja liikuntasihteerin valinnoissa. 

Virkalijanvaihtokaronkassa nähtiin Rikujen esittämä Cancan-show. Kaikki selvisivät 
vammoitta. 

Osakuntalaiset tyydyttivät kulttuurinnälkäänsä käymällä Kansallisteatterissa kat-
somassa Minna Canthin näytelmän Papin perhe.

Elisan lukupiiri aloitti toimintansa. Tiettävästi kukaan ei ole vielä saanut kirjaa pää-
tökseen. 

Klubihuoneen lamppu vaihdettiin. 

Lauluillassa harjoiteltiin vuosijuhlassa tarvittavia lauluja. Eräiden osalta laulaminen 
äityi varsin kokonaisvaltaiseksi. 

Laskiaisenvieton suosio ylitti kaikki odotukset. 

Osakunta vietti 74. vuosijuhlaansa ravintola Pörssissä reilun viidenkymmenen osal-
listujan voimin. Vuosijuhlapuhujana toimi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto 
Parjanne. Inspitär Kira Ukkoselle myönnettiin ansiomerkki. Jatkoja vietettiin Varsi-
naissuomalaisella osakunnalla. 

Vuosijuhlien silliksellä laulu raikasi ja ruoka maittoi. Lahjaksi saadut tavarat otettiin 
saman tien käyttöön. Myös alakerran naapuri kävi tuomassa tervehdyksensä. 
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Osakuntavuosi on ehtinyt kohtalaisen pitkälle, ja olen jo ehtinyt 
johtaa useampaakin hallituksen kokousta näin vuoden ensim-
mäisen Kypsän ilmestyessä. Pohjois-Haagan Alepan hyllyyn 
on jo ilmestynyt simaa. Lehti on kuitenkin koottu mielestäni 
vähintäänkin kohtuullisella ripeydellä, kiitokset toimituskun-
nalle. Olemme jo ehtineet viettää vuosijuhlaa, virkailijanvaih-
tokaronkkaa, lauluiltaa, laskiaista ja monia muita toiminnan-
täyteisiä osakuntailtoja sekä keksiä itsellemme lisää hauskaa ja 
mielenkiintoista tekemistä tulevien kuukausien varalle. Minus-
ta tuntuu, että yleinen henki on suorastaan piristymään päin. 

Jäsenmaksujen määräkin on kasvussa. 

Omaa rooliani puheenjohtajana voisin luonnehtia melko epäjohtajamaiseksi nyt kun 
alan pikkuhiljaa olla selvillä siitä, miltä vallan kahva tuntuu. En ole ryhtynyt siitä sen 
kummemmin kiskomaan. Täytyy kyllä myöntää, että minusta tuntuu joskus kokouk-
sissa samalta kuin eräissä yhteisosakuntalaisissa pirskeissä Hämiksellä, joissa minut 
nakitettiin portsariksi. Availin ovea kohteliaasti kaikille, ja ihmiset tulivat ja menivät, 
miten mielivät. Aiheuttamastani turvallisuusriskistä huolimatta välikohtauksilta vältyt-
tiin, mutta herkkää velvollisuudentuntoani oli kolhittu. Portsarinhan kuuluisi päteä! 
Saatan kuluvan vuoden aikana päästä vastaavasta tunteesta eroon puheenjohtajuuden 
suhteen. Hyppy välihuomauttelijasta puheenjohtajaksi ei ole helppo.

En aio tässäkään ryhtyä suuriin linjapuheisiin, vaan säästän ne esitettäväksi suullisesti. 
Osakunta näyttää lipuvan rauhallisesti sopivalla kurssilla Leppäsuolla siintävää tunte-
matonta tulevaisuutta kohti ja maihinnousuvalmistelut on jo aloitettu. Sitä ennen saam-
me kuitenkin viettää vielä vuoden tai pari kotoisalla Liisankadulla ja keskittyä hyvin-
vointiosakunnan turvaamiseen ja kehittämiseen ilman suuria rakennemuutoksia. 

Antsun suusta

Pu
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Antti Mänttäri
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Kuka sinä olet?

Eräällä psykolo-
gian ammattikäy-
tännön kurssilla, 
meiltä osallistujil-
ta kysyttiin hyvin 
yksiselitteinen ky-
symys: ”kuka sinä 
olet?”. Kysymyk-
sen näennäisestä 
yksinkertaisuu-
desta huolimatta, 
on siihen todella 

vaikea vastata. Omat vastaukseni lähtivät 
liikkeelle ulkoisista määritteistä, kuten 
”nainen, opiskelija”, sekä rooleista suh-
teessa muihin ihmisiin: ”tytär, sisko, täti.” 
Nämä määritteet eivät kuitenkaan kerro 
minusta ihmisenä vielä mitään. Tämä on 
kuitenkin se julkinen tunnettuuden taso, 
jolla useimmissa tuttavuussuhteissa liiku-
taan.

Kahden ihmisen kohdatessa, vuorovaiku-
tuksessa haetaan erilaisin tavoin vastausta 
tähän perimmäiseen kysymykseen. Kui-
tenkaan mikään kysymys ei ole riittävän 
tarkka, jotta saisimme toisesta ihmisestä 
tietoomme kaiken sen mitä haluamme 
tietää. Suurin osa olemuksestamme ei ole 
määriteltävissä sanoin, vaan paljastamme 
itseämme jatkuvasti puheiden, tekojen ja 
eleiden kautta. Elämänkokemuksemme, 
temperamenttipiirteemme ja geenimme 
muodostavat sellaisen yksilöllisen koko-
naisuuden, jonka määrittäminen sanoin 
onkin lähes mahdotonta. Kuinka edes voi-
simme kertoa itsestämme mitään todella 

merkittävää, jos kokonaisuus ei ole itsel-
lemmekään selvillä. 

Ikuinen keskustelunaihe onkin se, onko 
ihmisellä edes pysyvää minää, vai onko 
minuus enemmän sosiaalinen rooli, joka 
vaihtelee tilanteittain. Tämä jälkimmäi-
nen, sosiaalipsykologinen näkemys ihmi-
sestä asettaa kyseenalaiseksi sen, voim-
meko edes määritellä itseämme ilman, 
että suhteutamme itseämme muihin. Psy-
kologinen ihmiskuva sen sijaan lähtee nä-
kemyksestä, että on olemassa joku pysyvä 
minä, joka pohjautuu biologian ja ympä-
ristön yhteisvaikutuksille, ja on kohta-
laisen pysyvä ajan yli. Minuutta voidaan 
siis ajatella ainakin suhteessa muihin, että 
sisäisinä piirteinä. Kertoisiko minusta jo-
tain enemmän se, että vastaisin kukasi-
näolet- kysymykseen kertomalla olevani 
sensitiivinen, sosiaalinen ja kärsimätön, 
kuin vastatessani olevani tytär tai sisko? 
Ainakin ensimmäiset vastaukset tuntuvat 
itselleni merkityksellisimmiltä ja lähei-
simmiltä. Toisaalta taas ne ovat merkityk-
settömiä, jos niitä ei suhteuta elämäntilan-
teeseen tai ihmissuhteisiin. 

Itsetuntemusta pidetään tärkeänä mielen-
terveyden edistäjänä. Itsetuntemuksella 
tarkoitetaan omien halujen ja toiveiden 
tunnistamisen lisäksi oman käyttäytymi-
sen ymmärtämistä, sekä käyttäytymistä 
selittävien tekijöiden tunnistamista. On 
hyvä miettiä joskus, miksi toimi tietyssä 
tilanteessa juuri niin kuin toimi ja mitkä 
ovat ne selitykset, jolla rauhoittaa itseään 

Saara Nurminen
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tietäessään toimineensa väärin. Ehkäpä 
juuri tämä tunteiden, toiveiden ja motiivi-
en taso voisi avata meille jotain uutta ta-
paamastamme ihmisestä. Se, että joku toi-
nen voi tutustua tähän tasoon, edellyttää 
tietysti että tutustumme ensin itseemme. 

Erilaiset määritteet tai toimintamallit, ku-
ten opiskelija, antavat roolin, joiden suo-
jassa meidän on helpompi toimia ihmisten 
kanssa. Olemalla tietyn alan opiskelijoita 
tai ammattilaisia voimme ottaa erilaisen, 

etäisemmän roolin suhteessa muihin. 
Meidän ei tarvitse tulla tilanteeseen avoi-
mina, paljaina itsenämme. Voimme toi-
mia vaikkapa osakunnalla niiden odotus-
ten mukaisesti, mitkä osakuntatoimintaan 
tai rooleihin liittyvät, aivan kuin kantai-
simme yllämme näkymätöntä univormua. 
Jään kuitenkin miettimään, mistä jäämme 
paitsi, jos emme koskaan tutustu ihmiseen 
kulissien takana. Kerro siis minulle, kuka 
SINÄ olet. 

Wiipurilaisen osakunnan laulajat 
esittää Heinrich Schützin Johannes-passion. Esitykset ovat

Munkkiniemen kirkossa 2.4. klo 20.00
Korson kirkossa 4.4. klo 19.00
Kirkkonummen kirkossa 6.4. klo 15.00 sekä
Forssan kirkossa 6.4. klo 19.00.

Kuoroa johtaa Jutta Seppinen. Solisteina Mika Keitel,  Juha Ahonen ja Jaakko Sä-
relä. 

Ilmainen sisäänpääsy.  Käsiohjelma 10/5 euroa. 

Osakunta seilaa Tallinnaan
On aika jättää Helsingin pölyt vähäksi aikaa ja suunnata eteläi-
seen naapuriin. Laivamme Viking Rosella lähtee Helsingistä 
keskiviikkona 11.4. klo 12.30. Iltapäivällä ja illalla on runsaas-
ti aikaa olla Tallinnassa, sillä laivassa pitää olla takaisin vasta 
puolen yön aikoihin. Laiva tulee takaisin Helsinkiin torstaina klo 
11.15. Matkan hinnaksi tulee n. 30 euroa. Lisätietoja antaa Maria 
Rämö. Nosta sinäkin ankkurisi!
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Kymenlaakson osakunnan 
virkailijat 2007

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

Kuraattori
Riku Neuvonen (Valkeala)
puh. 040 750 0735
kyo-q ät helsinki.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Antti Mänttäri (Kouvola)
puh. 050-4125984
kyo-pj ät helsinki.fi

Taloudenhoitaja
Riku Nöjd (Kuusankoski)
puh. 040-7766758
kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi

Sihteeri
Maiju Kettunen (Kouvola)
puh. 040-5410410
kyo-sihteeri ät helsinki.fi

Emäntä
Mari Häkkinen (Kotka)
puh. 040-7461893
kyo-emanta ät helsinki.fi

Isäntä
Ville  Halkola (Kotka)
puh. 0400-787793
kyo-isanta ät helsinki.fi

Toiminnanohjaaja
Maria Rämö (Kouvola)
puh. 040-8471020
kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi

Tiedotussihteeri
Jussi Rainamaa (Kuusankoski)
puh. 050-4629709
kyo-tiedotussihteeri ät helsinki.fi

Kypsän päätoimittajat
Antti Haimi (Kouvola)
puh. 040-5152267 
kyo-kypsa ät helsinki.fi 

Antti Mänttäri (Kouvola)
puh. 050-4125984
kyo-kypsa ät helsinki.fi

Ulkoasiansihteeri
Elisa Jahkola (Anjalankoski)
puh. 040-7289097
kyo-ulkoasiainsihteeri ät helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Ville Halkola (Kotka)
puh. 0400-787793
kyo-liikuntasihteeri ät helsinki.fi

Kulttuurisihteerit
Elisa Jahkola (Anjalankoski)
puh. 040-7289097
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi

Maiju Talvisto (Anjalankoski)
puh. 040-5753659
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi

Seniorisihteeri
Tarja Eerola (Kotka)
puh. 044-298722
kyo-senioirisihteeri ät helsinki.fi

Kappalainen
Elisa Jahkola (Anjalankoski)
puh. 040-7289097
elisa.jahkola ät helsinki.fi

Laulunjohtaja
Antti Haimi (Kouvola)
puh. 040-5152267
antti.haimi ät hut.fi

Musiikkivastaava
Antti Keikki(Kouvola)
puh. 050-0634642
ajkekki ät cc.hut.fi

Valokuvaajat
Heikki Kantola
Maiju Kettunen
Kati Lassi
Antti Palmu 

Arkistonhoitajat
Antti Palmu (Kouvola)
puh. 044-5723006 
antti.palmu ät helsinki.fi

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

Apuemännät
Tarja Eerola(Kotka)
puh.044-298722
tarja.eerola ät helsinki.fi

Laura Hirvisaari(Kuusankoski)
puh. 040-5561019
laura.hirisaari ät helsinki.fi

Antti Palmu
puh. 044-5723006
antti.palmu ät helsinki.fi

Jussi Rainamaa
puh. 050-4629709
jussi.rainamaa ät helsinki.fi

Saara Nurminen
puh. 050-5160424
saara.nurmnen ät helsinki.fi

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

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

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

Apuisännät
Antti Tani
puh. 040-7226864
antti.tani ät helsinki.fi

Antti Haimi
puh. 040 515 2267
antti.haimi ät hut.fi

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

Jussi Rainamaa
puh. 050-4629709
jussi.rainamaa ät helsinki.fi

Pyry Kinnunen 
pyry.kinnunen ät helsinki.fi

Hallitus 
pj. Antti Mänttäri 
puh.050-4125984
kyo-pj ät helsinki.fi

siht. Maiju Kettunen
puh. 040-5410410
kyo-sihteeri@helsinki.fi

Antti Kekki
puh. 0500-634642
ajkekki ät cc.hut.fi

Saara Nurminen
puh. 050-5160424
saara.nurminen ät helsinki.fi

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

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

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

Elisa Jahkola
puh. 040-7289097
elisa.jahkola ät helsinki.fi

 



”Sirppi ja vasara ne 
taivahalla loistaa...”

24.3. klo 18.00

Balalaika
soi!”

”...basga haisee

teskirrejH 

Ilmoittautumiset Saaralle 


