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Pääkirjoitus

Arvatkaa mitä? Syksy on tullut. Lehdet ilmestyvät osakunnalle, ja fukseja putoilee 
puista. Linnut ovat menneet etelään. Vain joka toinen syksy tapahtuva ilmiö on sen 
sijaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit.

HYY:n edustajistoon valitaan uudet jäsenet kaksivuotiskaudeksi marraskuun 6.ja 7. 
pidettävissä edustajisto- eli edarivaaleissa. Opiskelijoiden on vaikeata olla törmää-
mättä kampuksilla partioiviin edariehdokkaisiin, jotka tyrkyttävät vaalilehtiä, flyerei-
ta, kuumaa mehua ynnä muuta. Etunenässä ovat tietenkin Osakuntien vaalirenkaan 
innokkaat ehdokkaat riveissään neljä kymäläistä. On ymmärrettävää, että moinen 
vouhottaminen saattaa vaikuttaa kummalliselta tai suorastaan vaivaannuttavalta. 
”Poliittinen aktivismi ja äänten kalastelu” eivät kuulu monenkaan opiskelijan nor-
maaleihin harrastuksiin. 

Itse olen nyt jo toista kertaa ehdolla HYY:n edustajistoon. En tunne itseäni lähtökoh-
taisesti miksikään poliittiseksi aktivistiksi, enkä olisi osannut kuvitella ryhtyväni eh-
dokkaaksi missään vaaleissa ennen kuin liityin osakuntaan ja silloinen vaalipäällik-
kömme kertoi kyseisestä mahdollisuudesta. Sen jälkeen HYY-tietoisuuteni on kasvanut 
huomattavasti, mikä on auttanut minua ymmärtämään, miten tärkeä toimija Ylioppi-
laskunta opiskelijan kannalta on. Se vaikuttaa kouriintuntuvasti opiskelijan jokapäi-
väiseen elämään esimerkiksi opiskelijaruokailun kohdalla, mutta se tekee merkittävää 
työtä myös kulisseissa opiskelijan äänitorvena. Eikä HYY:n toiminta rajoitu pelkäs-
tään opiskelijoita koskevaksi, vaan se on valmis ottamaan kantaa myös laajempiin yh-
teiskunnallisiin asioihin, ovathan opiskelijat yhteiskunnan osa. Mitä ylioppilasnuori-
so tänään, sitä muut huomenna. Me osakuntalaiset haluamme, että Ylioppilaskunnas-
sa on parhaat mahdolliset edustajat ja uskomme heidän löytyvän poikkitieteellisestä, 
moniarvoisesta ja poliittisesti sitoutumattomasta osakuntaperheestä, jolla on vankat 
perinteet opiskelijavaikuttamisessa.  

Hyviä vaihtoehtoja ovat mm. KyO:n ehdokkaat:
Maiju Kettunen 421
Antti Mänttäri 422
Riku Nöjd 423
Satu Pohjola 424

Tutustu vaaliohjelmaan Osakuntien vaalirenkaan vaalilehdessä tai verkkosivuilla! 
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan ehdokkaisiimme ja tehdä tiukkoja kysymyksiä. En-
nen kaikkea: muista äänestää!

Antti Mänttäri 
½ päätoimittaja 

No niin!
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Syksyinen neuvosenpito

Riku Nöjd

Osakunnassa alkoi syyskokous.  Kansaa oli saapunut ympäri rainamaan 
– osa jalan, osa rämöillä autoillaan. Kerrottiinpa jonkun lentäneen ulkoa-
varuudesta asti afolla. Alkuun kajautettiin yhteislaulut ”Kuka kekki rak-
kauden?” ja ”Hirvisaarenmaan valssi”. Kokoustarjailuksi oli kaavailtu 
terveellistä vihreää salaattia, ja osakunnan Hanni-kaninen söi siitä leijo-
nanosan. 
    Kokouksessa puhetta ryhtyi johtamaan qu-marilainen Sheikkilä assis-
tenttinaan japanilainen Ni-Ko-Ko-Ivu-La. Aika ajoin ukkonenkin jyrähteli 
taustalla, joskin salamointi hellitti inspittären kiirahdettua paikalle. Taka-
nurkkaan kokoontui edellinen kuraattori kaimoineen, mutta joukon hajot-
tivat Antti-nimen hegemoniaa valvovat poliisivoimat rikullisuuden kasvun 
pelossa. Kun ensin oli mustamoalattu riittävästi kilpailevien edarivaalilis-
tojen ehdokkaita, ruvettiin tuskailemaan, olisiko kokous edes päätösvaltai-
nen. Niin moni jäsen loikoili näet samaan aikaan palmun alla tai pyydysti 
Amerikassa lassilla puhveleita.
     Pöytäkirjantarkastajien valinnassa jahkolailtiin niin pitkään, että pelät-
tiin ulkona olevan jo täysi talvisto ennen kokouksen loppua. Länsimurtei-
nen fuksiohjaaja hermoili kovasti, kuinka ”tänne osakuntaan saaraan lisää 
fukseja”. Lukuisia hyviä ideoita huudettiin yhtaikaa ääneen, kunnes – voi 
haimin paikka! – alakerran naapuri uhkasi toimittaa koko sakin häkkiseen 
kotirauhan häirinnästä. Osakuntalaiset olivat hetken kuin halkolalla pää-
hän lyödyt.  Taloudenhoitaja manasi surkeaa rahatilannetta, jonka vuoksi 
osakunnan pöytähopeat täytyisi viedä tanikonttoriin. Lisäksi vakuutusyh-
tiötä päätettiin vaihtaa, sillä Pohjolan satuja ei uskottaisi enää päivääkään. 
Kummilapsikolehdin kantolastakaan ei tahtonut tulla mitään kaikkien he-
suessa keruulippaan ääressä.
     Illan päätteeksi suunnattiin sakilla Kettuseen kokouskaljalle.
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Tiede on meidän uusi Jumalamme. Kyllä, 
mutta uudet iskulauseet ovat viimeinen 
asia, jota me nyt tarvitsemme. Estetiikka 
ei ole vaihtoehto rehellisyydelle.

Tiede syntyi, kun Jumala jätti tämän maa-
ilman keskiajan lopulla. Keskiaika loppui, 
uusi aika alkoi. Skolastikkojen saadessa 
viimein tapetuksi elävän uskon, jossa Ju-
mala oli ihmisten kanssa, ihmisen oli nyt 
seurattava Jumalaa Hänen poistuessaan.

Miten kristityt seuraavat Jumalaansa? 
He tulevat Häneksi. Kristityt, toisin kuin 
juutalaiset ja islaminuskoiset, voivat aina 
tulla Jumalaksi, koska Jumala tuli kerran 
heiksi. Kun kristityt seurasivat poistuvaa 
Jumalaa, maailma, kaikki, mitä he tekivät, 
muuttui vieraaksi. Se oli jotakin itsessään 
ja tarvitsi selitystä. Selittäkää se, hallit-
kaa sitä, tuhotkaa se ennen kuin se tuhoaa 
meidät! Tämä on rukous Tieteelle.

Kun Jumala meni pois, kaikki oli aletta-
va alusta. Ei ollut mitään menetettävää. 
Dèscartes oli paitsi epätoivoinen, myös 
puhdistunut menneisyydestä, sillä hän oli 
nyt kuin Jumala. Hänen neuroottisuutensa 
kauneimmaksi muistomerkiksi on noussut 
akateeminen filosofia, jossa urheat miehet 
ja naiset jahtaavat yhdessä omaa häntään-
sä pelastukseen. 

– Missä helvetissä se totuus nyt on?
– Mä näin sen eilen. Pitää kai lukea lisää 
kirjoja.

Herran vuonna 2007 Jumala on mennyt 
pois lopullisesti. Tietysti se oli vain ajan 
kysymys. Maailma oli vieras, ja kristityt 

Tiede

olivat osa sitä. Mitä muuta vieras saattoi 
olla kuin Jumala? Tiede pelasti ihmiset, 
sillä sen kautta he pääsivät uuden Juma-
lan, Luonnon, yhteyteen, Jumalan kaltai-
siksi. Tiede on Jeesus. Vanhan Jumalan 
asema on ihmisen asema.

Tiede pelastaa meidät selittämällä meidät 
pois, Luonnon yhteyteen. Tieteelle mikään 
ei ole sitä, mitä se on, siksi, että se on sitä. 
Ihminen voi olla uuden Jumalan kaltainen 
vain, jos heillä on jotakin yhteistä. Jos 
he molemmat olisivat sitä, mitä ne ovat, 
siksi, että he ovat sitä, mitään yhteyttä ei 
olisi. Kristityt tarvitsevat selityksiä, syitä 
ja seurauksia, alun ja lopun. Ateistit ovat 
vain typeriä kristittyjä.

Mutta tiede ei selitä mitään. Se sanoo, 
mitä on, mutta minkä selitys tämä on? 
Miksi luonnonlait ovat sellaiset, kuin ne 
ovat? Jos mikään ei ole sitä, mitä se on, 
siksi, että se on sitä, syyt ja seuraukset 
jatkuvat äärettömiin. Miten silloin mitään 
voi olla olemassa äärellisenä, jonakin? 
Älkääkä sanoko, että on olemassa alku ja 
loppu eri asioina. Mistä alkeishiukkaset 
koostuvat? Mistä se, mistä ne koostuvat, 
koostuu? Silti asiat ovat läsnä äärellisinä. 
Mitä siis jää jäljelle selitettäväksi?

Kun Tiede selittää Luontoa, se sanoo aina 
loppujen lopuksi: “Tämä on.” Miksi on 
olemassa jotain sen sijaan, ettei olisi mi-
tään? Tämä kysymys on kristityille nihi-
listinen ja mieletön, koska Luonto on nyt 
heidän Jumalansa.

“Pelastus on yhä lähempänä”, julistavat 
uuden Jumalan papit lasitorneistaan ja kir-

Jussi Rainamaa
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joittavat rukouksia kiiltäväkantisiin kir-
joihin puhtaanvalkoiselle paperille. Tiede, 
protestanttisuus ja kapitalismi (sama asia) 
on aina ollut valkoisten miesten taakka. 
Mitä kirkko oli sen jälkeen, kun Jumala 
oli jättänyt maailman? Sen katsominen oli 
kuin katsoisi itseään peilistä. Se ei mer-
kinnyt Jumalan suhteen mitään. Protes-
tantit repivät sen alas, yhtä ahdistuneina 
kuin Dèscartes.

Ja aivan kuten Dèscartes myöhemmin, 
protestantit seurasivat Jumalaa tulemalla 
Häneksi. Toiset ihmiset eivät merkinneet 
mitään, maallinen oli saastaista. Kapita-
lismi perustuu tälle halveksunnalle. Jokai-
nen protestantti on kuin Jumala; heidän 
välillään ei ole mitään. Joten älkää puhuko 
toisillenne, älkää ymmärtäkö. Ei ole edes 
mitään ymmärrettävää, sillä protestantit 
(ja kapitalistit) eivät puhu toisilleen ihmi-
sinä, joilla on menneisyys (äärellisyys), 
vaan Jumalan kaltaisina, valmiina. 

Miten kapitalistit elävät toistensa kanssa? 
He pelastavat itsensä itseltään ainoan asi-
an kautta, joka heitä yhdistää, ja rukoile-
vat Jumalaa. Äärellisyys, likainen ruumis 
ja kelvoton ihminen eivät merkitse mitään 
vapailla markkinoilla. Jokainen tekee, 
mitä haluaa; saastainen ihminen pelastuu 
ehdottomuuden, Jumalan, kapitalismin 
omien lakien kautta. Me emme merkitse 
mitään; me olemme asioita, joilla on “pre-
ferenssejä”, juuri niin kuin Tiede meille 
kertoo. Kapitalismi on vastaus protestant-
tien rukouksiin.

Pelastus alkaa todella olla jo täällä. Men-
neisyyttä ei ole enää olemassa mennei-
syytenä; se on yksi asia muiden joukossa. 
Identiteetin voi ostaa kaupasta, kunhan ku-
kaan ei ehdi ensin. Kapitalistit eivät enää 
myy tuotteita, vaan elämää. Silloin kun 
tämä vielä oli ihmisten maailma, ihmiset 
ostivat asioita, jotka liittyivät heidän elä-
määnsä; nyt he ovat ihmisiä, jotka ostavat 
näitä asioita. Tämä on heidän elämänsä. 
Me tulemme paremmiksi joka päivä, me 
kehitymme ja opimme, me opimme uutta 
koko eliniän! Me emme koskaan ole val-
miita, aina on jotakin uutta, me kiellämme 

itsemme ja tulemme sellaisiksi kuin Sinä! 
Ylistäkää Herraa! Ylistäkää Jumalaa!

Näin jokin aika sitten joissakin papereissa 
otsikon “Adult–Child Discourse”. Olen 
pahoillani, mutta minä haluaisin vain elää 
jossakin, jossa vanhemmat vielä puhuvat 
lapsilleen siitä, mitä he ovat ja mihin he 
uskovat. Mutta protestantit ja kapitalistit 
tarvitsevat demokratiaa suojelemaan hei-
tä itseltään. Kun he nyt rukoilevat Luon-
nolle, he puhuvat kieltä, jonka he luulevat 
itse keksineensä. Kun toinen puhuu, on 
kuin Luonto puhuisi; kaikki on vierasta, 
uhkaavaa ja ehdotonta. Demokratia, niin 
kuin kapitalismikin, on heille ainut tapa 
tehdä mitään yhdessä. Tiede on heidän lo-
pullinen pelastuksensa.

Adult–Child Discourse? Meillä ei ole 
enää mitään mahdollisuutta.

  ”Mystistä ei ole se, 
   miten maailma on,           
  vaan se että se on.” 

- Ludwig Wittgenstein
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Pimee yö baarin vain on, 
juttu tää, kuultu jo on: 
kotiseutuain parjailee, 
mies tuo Helsingin. 
“Kouvola, turhuuden maa, 
kuin nenäkarvanpoistaja vaan.” 
Mut onneks pystyn miehelle näin 
mä mennä vastaamaan: 
 
kertsosäe: 
”Nyt rakas Kouvola voittoon kulkee, 
riemun huudot jo saattelee! 
Kymen kaupunkein uljain kukka 
maljaa kilistelee! 
Ei mulla elämän turvapaikkaa 
ole tiedossa varmempaa! 
Annan piutpaut uusimaalaisille, 
ja me suuntaamme Kouvolaan!” 
 
“Älyköt Tompass’ tapaa 
Nevilless’ viini virtaa 
Virastotalon varjoihin 
salaisuus kätkeytyy. 
Tykkimäen haaveissain nään 
sammakon vihreän pään!” 
Sanojain ei mies uskonut tuo, 
taas ryhdyin laulamaan: 
 
Kertsosäe

Oodi Kouvolalle
Sävel: Sata salamaa
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SATU RAATELI KEKEN - 
OSAKUNNAN BÖYNARIT 2007

Kutkuttava jännitys kalvoi aluksi poikien mieliä; osaisi-
vatko he miellyttää osakunnan vaativia böynia? Böyna-
reiden perimmäinen filosofiahan on yksinkertaisesti se, 
että kerran vuodessa yhdenkään tytön ei tarvitse koka-
ta, siivota tai tarjoilla vaan ainoastaan juhlia, hihkua ja 
nauttia osakunnan herrojen täydellisestä huomiosta.

Päiväkirjahuone! Kuraattori Mari, itsekin 
varsinainen Big Brother (tai Sister) kan-
nustettiin ensimmäisin aplodein istuutu-
maan Isoveli-teemaa seuranneen juhlan 
salaperäisen BigBrother-äänen tentatta-
vaksi.

Kunnon isoveli ei päästänyt tyttöjä ke-
muista ilman viikkotehtävää. Ja kuten 
böynareissa kuuluukin, haasteena oli 
tietysti jalostaa mies. No, mahdotonta 
tehtävää oli helpotettu naamioimalla se 
kahden täytekakun muotoon; toinen kak-
ku oli formulajulkkis Heikki Kovalainen 
ja toinen mäkihyppyikoni Dieter Thoma 
– molemmat böynaripäivän synttärisan-
kareita. Ja innoissaan tytöt kävivät urhei-
lijoiden kimppuun. Tässä yritettiin saada 
aikaan Heikkiä mutta lopulta päädyttiin 
pitämään kakkua enemmän Kekenä.
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SATU RAATELI KEKEN - 
OSAKUNNAN BÖYNARIT 2007

Ja tässä Dieter, jota kasatessaan innokkaat neidot jäivät hiukan ih-
mettelemään lähinnä eri ruumiinosien muotoisia karamelleja. Voi 
pojat…

Muutaman laulun, Dieterin, Keken ja taka-
puolikarkin jälkeen meno ainoastaan yltyi 
yltymistään, ja jopa päiväkirjahuone tulvi 
vaativia daameja. Sylikkäin sinne uskaltau-
tuivat Saara ja Maria.

Tyttöjen ilta ei ole mitään ilman ruokaa 
(kuka väittää, että tie vain miehen sydä-
meen kulkee vatsan kautta?). Pojat osoit-
tivat monilahjakkuutensa muun ohjelman 
ohessa myös siellä paremmissa bileissä eli 
keittiössä.

M
aiju K

ettunen
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Muu lahjakkuus sitten ka-
saantuikin tyttöjen äänek-
käästi vaatimalle osastolle; 
KyO-urokset eivät kalven-
neet tunnetusti kananlihalle 
vetävässä huoneistossam-
me. Faneja böynista tuli vii-
meistään Volgan mutkissa.

Viihdeosuuden jäl-
keen palasivat taval-
liset pojat, ja tytöille 
maistui se varsinai-
nen jälkiruoka eli 
heidän vanhat ystä-
vänsä Dieter ja Keke, 
entinen Heikki. Kiltti 
jonotus päätyi, kuten 
saattoi olettaakin, 
Satun ja kakkulapion 
hyökkäykseen Keken 
kimppuun. Kakkuja-
on ajan pojat, Antsu 
etunenässä, odottivat 
jos seuraavaa ohjel-
manumeroa – pysti 
kourassa.

Makoisan illan päät-
teeksi herrat kruunasivat 
Maria Rämön böynien 
prinsessaksi myöntä-
mällä hänelle Vuoden 
Kiertopakinnon.
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Kun heinäkuun puoliväli on ohi, ja elohopea lämpömittarissa uhkaa 
laskea alle kahdenkymmenen, tunnustaa Suomi erään tosiasian – syksy 
on saapunut. Vaikka tämä keltaisten lehtien, koulujen alkamisen ja 
kuralätäköiden vuodenaika kääntää monen naaman nurinpäin, on 
syksyssä toki hyviäkin puolia.
    1. Ötökät kuolevat. Kaikenmaailmaan nelisilmäiset ja 
kahdeksanjalkaiset surisijat poistuvat puoleksi vuodeksi luonnon 
kiertokulusta. Ainoa todellinen uhka tuntuvat enää olevan 
banaanikärpäset, ja nekin kukistuvat Raidilla.
    2. Kesähitit, nuo musiikin irvikuvat, lakkaavat soimasta radiosta. 
Syksyllä voi rauhassa avata melkein minkä tahansa radiokanavan 
tuntematta sen kummempaa inhoa, kun musiikki saavuttaa tärykalvot.
    3. TV:stä tulee ohjelmia. On siis mahdollista katsoa muutakin kuin 
iänikuisia Salkkariuusintoja ja Poliisiopisto vitosta.
    4. Ei tarvitse hymyillä vastaantulijoille. Voi vedota syysmasennukseen 
sekä kaamoksen aikaansaamaan perusilmeeseen.
    5. Ei tarvitse keksiä tekosyitä sille, että haluaa erakoitua päiväksi 
lukemaan kirjaa peiton alle.
    6. Säännöllisyys palaa takaisin elämään. Koulun alkaminen ja 
lukujärjestys luovat illuusion siitä, että ihminen on aikaansaava.
    7. Voi haravoida lehtikasoja. Ja tehdä niistä niin isoja, että niihin voi 
huoletta hypätä.
    8. Huvipuistojen tunnusmusiikit eivät enää pyöri päässä. Ei tarvitse 
vuoteen muistella Tykkimäen tunnuslaulua tai miettiä Visulahden vihreää 
lohikäärmettä.
    9. Ei tarvitse katsella, kuinka ihmiset yrittävät väkisin sulloutua liian 
pieniin kesävaatteisiin väittäen, että kyse on muoti-ilmiöstä. 
    10. Voi aloittaa uuden harrastuksen, koska kaikki muutkin tekevät 
syksyisin niin.
    Eipä siis haittaa, vaikka vaatetus vaihtuu astetta tummempaan ja 
jäätelönsyönti teenjuontiin. Edellisen top kympin perusteella jo odotan 
lehtien tipahtamista ja näytän syksylle vihreää valoa.

Syksy tulee - olen valmis

Maiju Talvisto
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Tavallisena maanantai-iltana 
kolmihenkinen testiryhmä avasi 
itsevarmoin ottein kahdeksan 
lastenruokapurkkia ja ryhtyi rohkeasti 
testaamaan, ulottuuko purkkien kyljessä 
oleva merkintä ”yli 4 kk” myös yli 
252 kuukauteen. Ennakkoluulot 
lisääntyivät heti purkkien ollessa 
siistissä rivissä pöydällä. Kaksi jäsentä 
piti ennakkosuosikkeinaan mangon tai 
aprikoosin makuja, ja yksi jäsen kielsi 
tiukasti käyttävänsä testattavia tuotteita 
normaalioloissa.

Semper: Mango 
Perustiedot: Haisee todella voimakkaasti 
mangolle. Väri on kirkas, suutuntuma 
vetinen. Kokemus jää latteaksi. Saisi olla 
paksumpaa.

Kommentit: ”Se vain menee alas.” ”En 
halua tätä lisää.”
Bottom line: Pettymys, kuin Suomen 
hiihtäjät muinoin Lahdessa.

Semper: Hedelmiä soseena
Perustiedot: Koostuu kiivistä ja 
päärynästä. Tuoksuu voimakkaasti 
omenalle. Maku on kirpeä ja hapan, 
mutta kuitenkin selkeä ja aikuisille 
sopiva.
Kommentit: ”Siel on kato tollasia kiivin 
kökköjä!”
Bottom line: Kirpaisee, kuin Liisankadun 
naistenvessa pakkasella.

Bona: Metsämarja
Perustiedot: Hillomainen, tuoksuu 
vahvasti puolukalle. Tuoksun perusteella 

Piltistä pilttiin

Maria Rämö
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sopisi paremmin kaalilaatikon 
lisukkeeksi kuin välipalaksi. Maku 
yllätti. Tuote on sakeaa, jopa 
lusikoitavaa, ja sisältää hippusia 
olematta silti hiekkainen. Erityisplussa 
keveydestään; sopii laihduttajalle! 
Mielikuva latistui ristiinmaistelun 
yhteydessä, ja testiryhmä piti tuotetta 
lopulta melko mitäänsanomattomana. 
Kommentit: ”En halua edes maistaa 
tätä.” ”Puolukkaa lapsille?!”
Bottom line: Vauvanruokien Lewis 
Hamilton. 

Bona: Ruusunmarja
Perustiedot: Outo ulkonäkö. Kaipaa 
sekoittamista. Hämmentävän ruskea ja 
kökkäreinen. Voimakas haju ja vieras, 
vahva, hapan maku. Tuo mieleen jopa 

tomaatin.
Kommentit: ”Syön tätä, koska tämä on 
terveellistä.” ”Väliinputoaja. En oikein 
saa kiinni.”
Bottom line: Jätti sanattomaksi.

Piltti: Persikka-banaani
Perustiedot: Voimakas banaaniesanssin 
ja kumimaisten banaanilastujen haju. 
Näyttää siltä, kuin joku olisi sylkäissyt 
purkin päälle. Persikan maku hentona 
alussa, ennen kuin banaaniesanssi 
räjäyttää tajunnan. 
Kommentit: ”Ei tätä!” ”Ei!” ”Ei banaani 
maistu tältä, jos ostan sen kaupasta.” ”En 
antaisi tätä edes lapselle.”
Bottom line: Hyytyi jo lähtöviivalle.

Piltti: Aurinkoinen
Perustiedot: Ihastutti 
hillomaisuudellaan. Mikään 
tuoksu ei tule liian voimakkaasti 
esiin. Kokonaisuus on 
hedelmäinen ja miellyttävä 
tuttifrutti. 
Kommentit: ”Maistuu 
hyvältä, mutta en tiedä miltä.” 
”Ostaisin!”
Bottom line: Alansa Kummisetä, 
Citizen Kane ja Casablanca.

Muksu Vadelma-mustikka
Perustiedot: Vaatii tiskiä, ei 
voi syödä suoraan purkista. 
Ekologinen vaihtoehto. 
Tuoksu miellyttävä kuningatar, 
koostumus piilolöysä ja löllöin 
testattavan ryhmän tuotteista. 
Valuu pois lusikasta. Maku on 
voimakas ja hyvä. Sopii puuron 
kanssa, ei nimensä mukaan ole 
sose vaan kiisseli. 
Kommentit: ”Voisin syödä tätä 
kotona, jos kukaan ei näe.” 
”Vararavintoa sodan varalle.”
Bottom line: Nuolaise ennen 
kuin tipahtaa.
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Muksu Hedelmäherkku
Perustiedot: Vaatii tiskiä, kuten 
kollegansa Vadelma-mustikka. Koostuu 
banaanista ja mangosta, ja jo Piltin 
kohdalla tutuksi tullut aromikas 
banaaniesanssi syöksyy esiin kuin metro 
asemalaiturilla. Banaanin makukin on 
liian voimakas. 
Kommentit: ”Tämähän on melkein 
herkullinen verrattuna Pilttiin.”
Bottom line: Kolaroi ensimmäisessä 
mutkassa.

Pitkän ristiinmaistelun jälkeen 
testaajakolmikko totesi ehdottomiksi 
jumboiksi Ruusunmarjan ja Piltin 
Persikka-banaanin. Testin voittajaksi 
ylsivät melko yksimielisesti 
legendaarinen Piltti Aurinkoinen 
ja Muksu Vadelma-mustikka, joita 
testaajaryhmä voisi suositella jopa 
emännistön käyttöön. Testaaja, joka 
testin alussa kielsi käyttävänsä tuotteita, 
päätyi ottamaan puoliksi syötyjä 
purkkeja matkaevääksi.

Oikaisu

Viime numerossa kerroimme kesäretken 
olevan kesällä Kouvolassa. Ilmoitukseen oli 
päässyt kaksi virhettä: kesäretki ei ollut ke-
sällä eikä se ollut Kouvolassa. 

Muilta osin edellinen numero oli virheetön.

Tehtäväshakki

57 siirron matti. Valkea aloittaa
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Tässä numerossa Kypsän ruokatoimitus esittelee ruskanväreissä 
hehkuvan tomaattisen kasviskeittoreseptin. Tämä soppaohje sopii 
käytettäväksi erityisesti syksyllä järjestettävissä tyttöjen juhlissa.

Tomaattinen kasviskeitto (kahdeksalletoista)

6 kpl sipuleita
6 kpl vihreitä paprikoita
6 kpl punaisia paprikoita
12 rkl oliiviöljyä
6 kpl suolakurkkuja
6 tlk tomaattimurskaa
vettä
mustapippuria
provèncale-mausteseosta
6-12 valkosipulinkynttä
600g tuorejuustoa

Lorauta jonkin verran oliiviöljyä kattilan pohjalle ja kuullota pilkotut 
sipulit sekä paprikat. Pyyhkäise kevyesti kyyneleet pehmeällä liinalla. 
Lisää tomaattimurska sekä vesi kattilaan ja anna kiehua hiljalleen n. 5-
8 minuuttia, kunnes paprikat ovat sopivasti pehmenneet. Mausta keitto. 
Voit halutessasi käyttää provencelaista mausteseosta, jota myydään 
marketeissa, mutta toimiva ratkaisu on myös heittää keiton sekaan 
omasta maustehyllystä löytyviä yrttejä kuten oreganoa, timjamia ja 
kynteliä. Kyllä se siitä. Anna keiton kiehua vielä hetki ja lisää sen 
jälkeen tuorejuusto. Kanna keitto pöytään! Ota, anna oikealta, tarjoa 
aina vasemmalta.

Teijän keittiössä

Antti Mänttäri
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Puuha-Kypsä

	 	 Yhdistä	peräkkäiset	pisteet	viivoilla.	Tuloksena	näet	syk-	
	 	 syn	juhlien		 herkullisimman	antimen.

Kypsän toimitus päätti muistaa aivopähkinänhakuisia lukijoitamme muuta-
malla visaisella ongelmalla. Kummatkin vaativat kekseliäisyyttä ja hahmo-
tuskykyä. Vinkki: käytä mieluiten lyijykynää, jotta voit yrittää useamman 
kerran. 
Ehkäpä voitte organisoida osakuntatoverien kesken ratkaisemiskilpailun, jos-
sa nopeiten tehtävät ratkaissut palkitaan. Mutta muista: leikistä ei saa suut-
tua! 

Fig. 1.1
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Etsi	fuksille	reitti	kotoa	osakunnalle

Osakunnalla paistettiin pullaa keskiviikkokahveja varten. Ensimmäisenä kahveille 
saapui Antti, joka haistoi keittiössä herkullisia pullia. Hän söi niistä puolet ja yhden 
lisäksi. Seuraavaksi paikalle saapui Mari, joka söi samoin pullista puolet ja yhden. 
Sitten oli Lauran vuoro. Hän söi pullista puolet ja yhden. Viimein paikalle saapui 
Riku, joka söi loput pullat eli puolet jäljellä olevista plus yhden. Montako pullaa Antti 
söi?

Fig. 1.2

Aleksandria
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Osakunnan kokous
pidetään seuraavan kerran 15.11.2007. Esityslistalla on esimerkik-
si  tulevien tapahtumien ideointia. Erityisesti fuksit, 
tervetuloa! Asianhaarojen salliessa on luvassa myös hulvattomat 
jatkot!

Böynareita vietettiin Big Brother -teemalla. 

Alkusyksystä järjestetyn osakunta-cooperin kärkitulos oli 2860 metriä 12 minuutissa. 
Mutta parasta oli itsensä ylittäminen.

Salvador Dalin ja kumppaneiden tuotantoa ihailtiin WeeGee-talossa Espoossa.   Koho-
kohtia olivat kaksi leipäpalaa aavikolla sekä ihastuttava hattunäyttely. 

Osakuntamme vieraili eduskunnassa Sari Palmin vieraana. Hannes Kotikadulta esitti ky-
selytunnilla hyvän kysymyksen. 

Fuksisitseillä fukseja peloteltiin tiukoilla säännöillä. 

Uusien illoissa kävi runsaasti uusia. 

Rapujuhlat
yksivuotinen rapujuhlaperinteemme saa jatkoa 9.11. 
osakunnalla.  Ilmoittautumiset Maiju K:lle. 

Kymmenen uutisia

Osakunnallemme on kahvipöytäkeskusteluissa povattu ennennäkemätöntä vaalivoittoa.
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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

Vt. isäntä
Antti Mänttäri (Kouvola)
puh. 050-4125984
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

    
  




