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Abit huomio!
Pääkirjoitus

Tervetuloa vuoden viimeisen Kypsän pariin! Tämä numeromme on
ensisijaisesti suunnattu Kymenlaakson lukioiden nykyisille abeille, siis
potentiaalisille osakuntalaisille. Heille kerrottakoon, että Kymenlaakson
osakunta on Helsingin yliopiston piirissä toimiva opiskelijajärjestö, joka
kokoaa yhteen kymenlaaksolaistaustaiset ja -henkiset korkeakouluopiskelijat
koko pääkaupunkiseudulta. Painotettakoon lisäksi, että vaikka järjestömme
virallisessa nimessä keikkuukin Helsingin yliopisto, ei jäsenyys ole rajoitettu siellä
opiskeleville. Esimerkiksi allekirjoittanut on opiskellut Teknillisellä korkeakoululla.
Osakunta järjestää vapaa-ajan toimintaa, jonka kirjo käy juhlallisista
frakkitilaisuuksista saunailtojen ja teemabileiden kautta kirjallisuuspiiriin.
Opiskelijajärjestöjä on Helsinki pullollaan, joten on luonnollista kysyä: miksi
juuri osakuntaan? Keskeinen ero moniin muihin järjestöihin on osakunnan
poikkitieteisyys. Yhdistävänä tekijänä on vain Kymenlaakso, joten tieteenalat
laidasta laitaan ovat edustettuina. Toisia ajattelutapoja ja opiskelualoja edustavien
ihmisten kanssa keskustelu on avartavaa ja selkeästi opiskeluajan parhaita puolia.
Haluamme levittää tämän lehden avulla ja muutenkin Helsingissä opiskelemisen
ilosanomaa. Omilta lukioajoiltani muistan monien koulukaverieni vieroksuneen
Helsinkiä ja menneen opiskelemaan johonkin pienempään yliopistokaupunkiin.
Minulle sen sijaan pääkaupunkiseutu tuntui silloin ainoalta varteenotettavalta
vaihtoehdolta. Ajan kanssa päätöksen oikeellisuus on tullut vain selvemmäksi.
Helsinki näet on kaikkea muuta kuin tympeä suurkaupunki. Muutaman vuoden
Helsingissä pyörineenäkin jaksan edelleen ihastua kaupungin ilmapiiristä. Minulle
se on aina ollut juuri sopivan kokoinen: keskusta-alue on loppujen lopuksi melko
pieni ja olonsa alkaa nopeasti tuntea kotoisaksi, mutta silti ihmisiä on niin moneen
lähtöön, että tunkkaisuuden tunnetta ei synny. Osakuntatoimintaan osallistuminen
auttaa ottamaan Helsingin ja opiskelijaelämän eri puolista kaiken irti!
Koska tämä lehti on tämän päätoimittajakaksikon viimeinen, haluan vielä kiittää
kaikkia tämän vuoden aikana kirjoittaneita. Lehden ennestäänkin korkea taso on
nousussa ja seuraavat päätoimittajamme epäilemättä kohottavat sen edelleen uusiin
ulottuvuuksiin. Antoisaa alkuvuotta kaikille!
Ja abit, nähdään osakunnalla ensi syksynä!

Antti Haimi
½ päätoimittaja


Ei voittoa, ei jatkoon
- epäonnistuminen osana arkipäivää
Maiju Talvisto

Tuntuuko joskus siltä, että lyöt päätäsi seinään ihan vain siksi, että kipu
on kivaa? Huomaatko nousseesi sängystä taas sillä huonommalla jalalla?
Tuoko peilikuva taas esille kaikki leveät osat kropastasi? Vaikuttaako taas
siltä, että olet yrittänyt jotain oikein kovasti ja elämäsi Idols-tuomaristo
äänestää sinut ulos ensimmäiseltä kierrokselta?
Joskus se alkaa ihan pienestä vastoinkäymisestä. Aamulla kiireessä pitäisi saada yön aikana kallon jatkeeksi ilmestynyt afro silotetuksi, mutta
juuri silloin harja häviää. Meikit leviävät sateessa, sillä kahdenkymmenen
metrin matkalla bussipysäkille ehtii jo kastua eikä väärinpäin kääntynyt
sateenvarjo suojaa. Luentopaperit loppuvat ja kalenteri on jäänyt kotiin
– aamupalapöytään, siihen leivän viereen, joka muuten jäi syömättä.
Päivän mittaan se kasvaa. Unohdat varata liput keikalle, johon haluat
mennä. Etkä saa niitä enää, sillä Gloria on loppuunmyyty. Et saakaan tehdä
arvostelua juuri siitä keikasta, mistä olet halunnut, sillä kaverisi kirjoittaakin jo siitä samaan lehteen.
Ja jos päivä ei ole vielä mennyt tarpeeksi huonosti, tulet illalla kotiin
päästyäsi pudottaneeksi kananmunaa tai jotain muuta harvinaisen hankalasti siivottavaa lattialle aivan vain voittajafiiliksen nostattamiseksi. Huomaat lisäksi, että mitkään juoksevat asiat eivät ole juosseet minnekään
vaan kasautuvat merkinnöiksi kalenteriin. Ihmiset alkavat pitää sinua saamattomana ja kykenemättömänä organisointiin, joten he alkavat jahdata
sinua kuin hattivatit ilmapuntaria.
Päivän lopuksi tunnet itsesi banaanikärpästäkin mitättömämmäksi eliömuodoksi. Parasta, mitä voit tehdä, on sulkea puhelin, kääriytyä peittoon


ja teeskennellä ulkomaailman häviämistä.
Mikä siis on epäonnistumisen estetiikka? Uskoisin, että tieto siitä, että
tämä päivä on vain muita huonompi, auttaa rekisteröimään sen tosiasian,
että huominen tai jokin tulevista huomisista on tätä päivää parempi. Joskus
nämä huonot päivät onnistuvat homehduttamaan ympäriltään viikkoja, toisinaan kuukausia. Silloin voit vain toivoa, että saat huomispäivän arvonnassa jonkun toisen arvan, etkä taas sitä, jossa lukee ”ei voittoa”.

Historian loppu
Jussi Rainamaa
Kun yritän kirjoittaa siitä kehityksestä,
jota hyvällä syyllä voi kutsua historian
lopuksi, kaikki sanat tuntuvat tekevän
itsensä välittömästi tyhjiksi. Ei ole mitään, mistä aloittaa. Näin on tietysti aina
laita, sikäli kun ymmärtäminen tarkoittaa
kaiken ymmärtämistä, mutta koskaan ei
ole tuntunut niin epärehelliseltä kuin nyt
yrittää suojautua sarkasmin ja kyynisyyden taakse ja asettaa itsensä ulkopuolelle.
Voihan sitä teeskennellä olevansa menossa jonnekin, aivan kuin meillä olisi jotain
hävittävää.
Se, ettei mitään ulkopuolta ole, on selvää.
Kun puhe on siitä, mitä meillä on (tiede,
kapitalismi, joitain epätoivoisia vastalauseita, ei paljoa muuta), tämä on mahdollista unohtaa. Kun puolestaan puhutaan
siitä, miten se, joka meillä on, on meille,
ei kysymys ole asiasta maailmassa. Historian loppu ei ole asia maailmassa. Siitä
kirjoittaminen on kuin seisoisi paikassa,
jossa maailma loppuu, ja vain katsoisi,
sanomatta mitään.
Historian loppu tarkoittaa, että historia on
lakannut olemasta historia, toisin sanoen
yhteys menneen ja nykyisyyden välillä

on katkennut. Ihmiset ovat nykyään menneisyyden yläpuolella. He puhuvat siitä
ikään kuin se olisi ollut vain tie tähän hetkeen pääsemiseksi; holhoava, nolostuksensekainen ymmärtämys on kiitos niille, joiden vuoksi me olemme nyt elossa.
Historia on loppunut, koska me olemme
nyt päässeet sinne, minne menneen ajan
ihmisetkin olisivat halunneet.
Jotta yhteys menneen ja nykyisyyden välillä voi katketa, täytyy olla jotain, mikä
on niiden ulkopuolella ja minkä suhteen
ne ovat olemassa. Tässä suhteessa keskeistä on Luonnon vähittäinen syntyminen uuden ajan tieteellisessä mielessä,
mikä tekee ymmärrettäväksi Valistuksen
suhteen perinteeseen. Vaikka Valistuksenkin ihminen oli menneisyyden yläpuolella, hän oli vielä nöyrä, koska oli päässyt
uuden Jumalan, Luonnon, yhteyteen. Hän
oli kuin Jumala. Nykyinen ihminen ei ole
nöyrä, koska hän on Jumala. Tämä on
historian loppu kaikkein pohjimmaisella
tasolla.
Miten ihmisestä siis tuli Jumala? Vastaukseksi riittää yksi sana: televisio.


Mikä erottaa ihmisen Jumalasta? Ihminen
ei tiedä, kuka hän on. Hän ei omista niitä asioita, joita maailmassa on, niitäkään,
jotka hän on itse tehnyt, koska hän ei tiedä, miksi ne ovat olemassa; tullakseen
Jumalaksi ihmisen on luotava jotain, jonka oleminen palautuu kokonaan häneen.
Maailma, joka on televisiossa, on kokonaan ihmisen oma, ja se kertoo ihmisille,
että maailma, jossa me elämme, on myös
meidän omamme, koska me olemme ottaneet sen ja luoneet sen uudestaan. Koska
ihminen on Jumala television kautta, tulee
tästä maailmasta sille alisteinen. Maailma
on nyt aina jossain muualla kuin täällä,
tässä paikassa, tässä huoneessa. Televisio
näyttää, missä se on, mutta kun me menemme sinne, se ei ole siellä.
Historian loppu on länsimaisen kulttuurin
viimeinen vaihe. Vain teistisessä uskonnossa, jossa ”Jumalan valtakunta on meidän sydämessämme”, ihmisestä voi tulla
Jumala. Vastaavasti ateismi on vain yksi
kristinuskon muoto, joka olettaa, että se,
millainen maailma on, selittää sen, miksi se on sellainen, millainen se on. Mitä
historian loppu sitten tarkoittaa käytännössä?
On yhä vaikeampi olla huomaamatta, miten täydellisesti ikä on kadottanut merkityksensä ihmisten välisiä suhteita määrittävänä tekijänä. Vanhoista ihmisistä on
tullut yhteiskunnalle vaivallista painolastia, joilla ei ole nuoremmille mitään opetettavaa. Heidän on päinvastoin itse opittava pysyäkseen yhteiskunnassa mukana
sen tehdessä muutoksesta päämäärän itsessään. Surullisinta on, että he uskovat,
mitä heille sanotaan, yrittävät ja kuitenkin
epäonnistuvat, pyytävät ymmärtämystä ja
lopulta kuolevat, toisaalta helpottuneina
mutta toisaalta katkerina, koska se, mitä
he pitivät maailmanaan, on jo ohi.
Vanhat ihmiset eivät ole ainoita, jotka on
pakotettu seisomaan samalla viivalla lastensa kanssa: myös lapsilla ja nuorilla on
nyt koko maailma kannettavanaan. He
kaikki seisovat samalla viivalla ja katsovat televisioon, joka näyttää maailman


niin kuin se nyt on, jumalallisena, ehdottomana, meidän omaisuutenamme. Kun
katseen kääntää pois, kaikki on vaillinaista; tuntuu kuin haaskaisi aikaansa. Televisio tekee meistä kokonaisen, aivan kuten
Jumala on kokonainen.
Koska television valaisemassa maailmassa jokainen on Jumala, me olemme nyt
kaikkialla; ja kun me olemme kaikkialla,
me emme ole missään. Koska maailma on
nyt meidän omaisuuttamme, ei ole mitään
paikkaa, jossa voisi vain olla, sillä pelkkä
maailmassa oleminen tarkoittaisi asettumista sen tasolle ja sitä myöden jonkun
toisen omaisuudeksi. Jumalan on luotava ja siispä meidän on jatkuvasti luotava,
jottemme hukkuisi maailmaan. Tämä luominen tarkoittaa ostamista, kuluttamista,
suorittamista, saavuttamista, oppimista,
kehittymistä, itsensä ylittämistä, elämän
hallintaa. Se tarkoittaa uusia vaatteita,
uusia autoja, uusia suhteita, se tarkoittaa
epävarmuutta, itseinhoa ja katkeruutta. Se
tarkoittaa uusliberalismia ja alakulttuureita, identiteettipolitiikkaa ja koulusurmia.
Se tarkoittaa ihmisiä, joiden kaltaisiksi
halutaan tulla, ja ihmisiä, jotka haluttaisiin vain unohtaa.
Hiljaiseksihan tämä vetää. Varmasti jotain
pitäisi vielä sanoa, mutta ei ole mitään,
mihin lopettaakaan. Minä menen nyt.

”Ihminen on olemisen
naapuri.”
-Martin Heidegger

Antsun suusta
Antti Mänttäri

Olen syrjäytetty. Vuosi puheenjohtajana on ohi ja jäljelle jää
vain muisto. Puheenjohtajan palstalla puhisee ensi vuonna
uusi puhis. Minun on tyydyttävä kohtalooni, sillä osakunnalla
tarvitaan henkistä tilaa, jota ei synny elleivät vanhat jäärät
siirry ajoissa syrjään. Olen kuin sammal, joka mätänee, jotta
uusi kasvusto voisi kasvaa sen päälle. Tai soihdun kantaja historian hämäristä
lähtevässä viestissä. Olo on hieman haikea. Näin jälkikäteen tuntuu siltä, että olisin
voinut tehdä monta asiaa toisin. Vuosi meni nopeasti, ja olin vasta pääsemässä
vauhtiin. Minun on tietenkin myönnettävä, että maatumisessa on hyvätkin puolensa.
Ensi vuonna voin ottaa huomattavasti rennommin. Armeijakielellä huomaan jopa
jo hieman gonahtaneeni, minkä voin hyvin todeta esimerkiksi tätä kirjoittaessani:
rima on selvästi alempana kuin muutama vuosi sitten, kun kirjoitin ensimmäistä
kertaa Kypsään. Samaan aikaan huomaan myös runsaasti uutta intoa ensi vuoden
toimijoissa. Väistyminen on siis hyväksi, mutten luultavasti malta millään pitää
näppejäni erossa asioista, joihin niitä ei enää oikeastaan kaivattaisi. Vuosi 2007
oli kokonaisuudessaan vähintäänkin varmaa osakuntalaatua. Kivoja tapahtumia
oli viikoittain ja onnistuneista järjestelyponnisteluista jäi hyvä mieli. Mihin
kummaan olisinkaan aikani käyttänyt, ellen olisi osakuntalainen? Olisin varmaan
joutunut lukemaan ylenmäärin tieteellistä kirjallisuutta tai tylsistymään kuoliaaksi
omassa kämpässäni. Joka tapauksessa olisin jäänyt paitsi lukuisista ilon hetkistä.
Tässä vaiheessa onkin syytä kiittää kaikkia osakuntalaisia: olette hienoja ihmisiä!
Voiko olla silkkaa sattumaa, että yhteisöömme valikoituu juuri teidän kaltaisianne
huipputyyppejä.

Puhiksen puhinoita

Puheenjohtajan palstan pitämisessä voin hyödyntää myös
päätoimittajan rooliani. Sen ansiosta nimittäin tiedän tähän
numeroon tulevan runsaasti materiaalia, joukossa myös exkuraattorin osakunnan tilaa koskeva pamfletti, joten minä voin
keskittyä täysillä henkilökohtaisten tuntojeni tulkintaan - nyt
puhuu Antti!

Lukijoiden kannattaa muistaa, että puheenjohtaja on tietenkin vain hyvin pieni osa
osakuntaa, joka luonnollisesti korostuu hänen itsensä päästessä tilittämään omalla
nimikkopalstallaan. Vastaavaa virkailijakohtaista palstaa voisi minun puolestani
aivan hyvin pitää vaikka apuisäntä. Puheenjohtajan palsta nyt vain on perinne, joka
on sattunut syntymään jonakin Kymenlaakson osakunnan 75 toimintavuodesta.
Osakunnalla kaikki ovat tärkeitä tavalla tai toisella. Jokaisella on virkaa – asemasta
riippumatta!


Fuksina osakunnassa
kokemuksia ensimmäisen
osakuntasyksyn ajalta

Milja Ahtosalo
Kun sain heinäkuun lopulla kaipaamani
ilmoituksen siitä, että olin päässyt Helsingin yliopistoon sisään, en ollut silloin
kuullut osakuntatoiminnasta juuri yhtään mitään. Paitsi joku tuttuhan siellä
taisi olla, mutta enpä silti ollut häneltäkään mitään osakunnasta kysynyt. Päätin
kuitenkin maksaa HYY:n jäsenmaksun
kanssa osakunnan jäsenmaksun. Olihan
osakunnalla yksi fuksiasunto tarjolla, ja
mikäs olisi ollut sen mukavampaa, jos
olisin onnistunut sen saamaan. Olisi ollut
yksi huoli vähemmän muuttaessa uuteen
kaupunkiin. Jäin siis odottamaan mitä tuleman piti.
Sinänsä elokuun loppupuolella kun yliopisto-opiskelu alkoi, ei osakunta kuulostanut järin houkuttelevalta. Juurihan olin
päässyt (vihdoin) pois Kymenlaaksosta,
iki-ihanasta Haminasta, suureen kaupunkiin, asumaan yksin jne., mitä nyt pikkukaupungissa kasvanut nuori nyt vain
haaveilla voi. Kuitenkin päivien kuluessa
ja kaiken uuden ollessa niin kovin outoa,
alkoi ajatus siitä muista samalta seudulta
kotoisin olevista kuulostaakin houkuttelevalta. Ehkä siellä saattaisi olla jotain tuttuja kasvojakin, joiden näkeminen ei enää
tuntunut yhtä ahdistavalta kuin aiemmin.
Ja ainakin muiden alojen opiskelijoita,
mikä voisi olla mukavaa vaihtelua ettei
aina tarvitsisi puhua oman alan kurssikaverien kanssa suomen kielen sijamuodoista.
Siispä syyskuun puolessa välissä uskal

tauduin ensimmäiseen Uusien iltaan Liisankadulle. Olin käynyt kirjoittamassa
nimeni martikkeliin osakunnan internetsivujen ohjeiden mukaisesti jo aiemmin,
joten tiesin mihin mennä. Uusien illassa
oli ehkä hieman yllätyksekseni kymmenittäin ihmisiä, ja olihan siellä muutama
tuttukin. Mukavien fuksiohjaajien vetämien leikkien jälkeen opin melkein kaikkien nimetkin yhdeltä istumalta, ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi, mutta kaikkein
mukavinta oli ehkä tutustua niin moneen
uuteen ihmiseen. Päätin, että voisin tulla
toistekin.
Seuraava kerta olikin jo samalla viikolla
Liisankadun osakuntien (eli lisäksi hurjasti pälpättävien wiipurilaisten ja minulle
hieman tuntemattomiksi jääneiden karjalaisten) avajaiset ja niiden jälkeen Uusien ilta 2 muutamaa viikkoa myöhemmin.
Ensimmäiset pöytäjuhlani koskaan olivat
osakunnan daamipäivälliset, tuttavallisemmin Böynarit, jotka osoittautuivatkin
sangen mielenkiintoiseksi ja hauskaksi
juhlaksi. Tarjolla olisi ollut syksyn mittaan
monia muitakin hauskoilta kuulostaineita
tapahtumia ja juhlia aina eduskuntavierailusta rapujuhliin ja perinteiseen ylioppilaiden soihtukulkueeseen osallistumiseen
itsenäisyyspäivänä, mutta kaikkeen en ole
valitettavasti ehtinyt tai kyennyt mukaan.
Toisaalta se jättää sitten tuleville osakuntavuosille paljon uutta koettavaa. Yhdestäkään tilaisuudesta en ole kuullut sanottavan pahaa sanaa eikä itsellänikään ole
ollut mitään valittamista, joten täytyy kai

se uskoa, että osakunnalla on oikeasti niin
mukavaa kun kaikki osakunta-aktiivit kiven kovaan väittävät.
Fuksisyksyyn osakunnalla on siis mahtunut hyvin paljon kaikkea, ja olen jo ehtinyt vähän tutustua osakunnan käytännön
toimintaan olemalla keittiössä epävirallisen apuemännän roolissa ja onnistuin saamaan itselleni jo osakunnan edustajan paikan osakuntien yhteisjärjestössä. Fuksit
järjestävät myös pikkujoulut, joista pitäisi
tulla mahtavat. Pian on myös virkailijakokous, jossa toivon saavani jonkin viran,
ehkä joku helpohko näin alkuun kuten
se apuemäntä, sillä tekemällä kuulemma
oppii osakunnan toimintaa parhaiten. Ja
näin ensimmäisen puolen vuoden perusteella tulevalta voisi odottaa paljon lisää
hauskoja hetkiä osakuntalaisten parissa.
Tein ihan viisaasti kun syksyllä rohkenin
lähteä mukaan.
Anna Petrovskaja
Opiskelen venäjän kieltä ja kirjallisuutta HY:n humanistisessa tiedekunnassa.
En aio valmistua kyseiseltä linjalta, vaan
olen sallinut itselleni vuoden ajaksi opiskelua omaksi ilokseni. Haaveenani on
nimittäin opiskelupaikka lääketieteellisessä. Tietenkin suosittelisin, että jokainen valmistautuisi hyvin ja lukisi itsensä
suoraan sisään omalle alalle. Valitsemani
tie voisi olla varteenotettava vaihtoehto
muillekin, sillä akateemiseen maailmaan
pääseminen saattaa helpottaa valintojen tekemistä. Tuo kuuluisa akateeminen
vapaus ei koske kaikkia samalla tavalla.
Minun opiskeluni tapahtuu tiiviissä ryhmissä, ja tahti ei anna aikaa haihatteluun.
Kannattaa siis heti ottaa opiskelut vakavasti, koska matalin aita ei aina olekaan
se helpoin tie. Innostavaa on myös se, että
lukion sekamelskan sijaan voi keskittyä
yhden asian perinpohjaiseen tutkimiseen.

kuin moni varmaan ymmärtää (itse olen
lähtöisin Anjalankoskelta). Ei kannata siis
pelätä yksinäisyyttä ”muka” niin suuressa
kaupungissa kuin Helsingissä. Jokainen
löytää paikkansa yliopistostamme, jos
vain haluaa. Siellä sosiaalinen verkosto
kasvaa huomaamatta, kavereita saa helposti, jos on itsekin avoin uusille kuvioille. Itsenäisyys asettaa tiettyjä haasteita:
pitää pärjätä, pysyä pinnalla eikä saa jäädä
muista jälkeen. Tämä ei ole niin ahdistavaa kuin luulisi. Eteen tulevat vaikeatkin
kaudet motivoivat jatkamaan eteenpäin,
kun tietää, että edessä on paljon uusia,
mielenkiintoisia asioita opittavana. Täällä, jos missään voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Minä olen ainakin saanut enemmän
itseluottamusta kuin koskaan aikaisemmin. Jos teillä on ennakkoluuloja Helsinkiä tai helsinkiläisiä kohtaan, heittäkää
ne syrjään. Pääkaupunki ei ehkä miellytä kaikkia, mutta yliopisto on vertaansa
vailla, ja milloin Helsingissä ei olisi ollut
hauskaa?
Osakuntaan kannattaa rohkeasti liittyä,
vaikka ei tuntisikaan ketään. Vain olemalla aktiivinen pääsee mukaan menoon.
Olen saanut valtavasti iloa osallistumisesta toimintaan. Samanhenkinen seura
ja riehakkaat juhlat eivät anna sulkeutua
kuoreen. Osakuntaan voi tulla kuin omaan
olohuoneeseen. Joukkoon kuulumisen
tunnehan on todella tärkeää, jos opiskelupaikkakunta on vieras.
Toivotam tuleville ylioppilaille rohkeutta
itsenäisen elämänne kynnyksellä.
Lopetan ystäväni haikulla:
”Taivas avoinna,
Kevyt askel vie
minut uuteen maisemaan”

Kaikkein eniten olen nauttinut itsenäisyydestä ja vapaudesta. Pienellä paikkakunnalla olo käy helposti ahtaaksi, niin


Pienet, pienet p

12.12.2007 kerääntyivät maakunnasta Helsinkiin tiedon ja
opin perässä muuttaneet tontut
viettämään osakunnan juhlintakauden huipentumaa ja päätöstä: pikku-fuksien Pikkujouluja.
Tunnelma kohosi heti alkumaljojen ilmestyttyä saliin, Hawaiiteemalla tietysti!

Koska fuksit olivat perinteen mukaan juhlien emäntiä ja isäntiä, halusivat he juhlistaa
myös vuoden 2007 fuksityön kantavia voimiamme, fuksiohjaajia Saaraa ja Maiju T.tä.
Tytöt pääsivät kampaamaan, meikkaamaan
ja syöttämään kahta onnellista uhria roskapussien sisältä selän takaa – kuten saattoikin
odottaa…

Osakunnassa oltaessa jokaisen
juhlan tunnelmaan kuuluu musiikki ja laulu. Fuksit kannustivat muita tonttuja joulun juhlintaan juhlaa varten laaditulla
laululäystäkkeellä.
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pikkujoulut

Maiju Kettunen

Jo päiväkodeissa opittiin, että joulujuhla ei ole mitään ilman Tip tap, tip tap,
tipetipe tip tappia. Etualalla on kuraattori Marin erinomainen taidonnäyte.

Tarkasti valmisteltu joli sen sijaan
fuksien ihastuttava evankeliumi-mukaelma. Spumante-laatikossa uinui
vastaasyntynyt lapsi.

Juhlakansa sai nauttia myös
spontaaneista ohjelmanumeroista: tässä Lasse Sipilä a.k.a.
Hawaiian surfer boy in Christmas mood ja hurmaavat avustajansa Saara ja Mari Hä.

11

Huimaavaa jännitystä tarjosi myös juhlan viimeinen ohjelmanumero, limbokisa,
jonka tuoksinassa jopa Puuhkamies joutui
riisumaan höyhenensä. Civiksistä voiton
ja drinksut veivät taitava kolmikkomme
Teemu, Saara ja Antti K.

Kuten kaikki hyvä, loppui pikkujoulujen virallinen
osakin sääntöjen mukaan heti klo 21 pintaan. Tavan mukaan kiitolliset ja juhlista toden totta nauttineet civikset osoittivat suosiotaan laulaen fukseille,
jotka – perinteen velvoittamina – ottivat suosionosoitukset vastaan urheasti lehtisalin keikkuvalla
pöydällä.
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Sovelias käytös
osakunnan juhlissa 2.0

Riku Neuvonen
Uudistamisen aika on taas käsillä.
Tällä kertaa muutoksen kohteena
ovat osakunnan käytösohjeet, joita
noudatettakoon kaikissa osakunnan
juhlissa ja mielellään myös
edustustehtävissä. Alkuperäiset ohjeet
julkaistiin Kypsässä 3/2000. On selvästi
aika päivitykselle, sillä onhan osakunnan
iso vuosijuhla tulossa, nykynuorison
käytöstavat tunnetusti rappiolla ja
osakuntalaisilla syytä mennä myös
muualle edustamaan.
Ohjeiden esitystapa on kertojasta
johtuen virallinen ja tylsä. Malli
noudattaa normaalia oikeustieteellisen
tiedekunnan vastauskaavaa eli ensin
pääsääntö ja sitten poikkeus. Näistä
ohjeista saa poiketa vain, jos siihen on
erittäin hyvä syy, sattuu huvittamaan tai
jos on umpikännissä eivätkä mitkään
v***n säännöt voisi p****le enempää
kiinnostaa.
1. Juhliin tulee saapua ajoissa.
Merkittävin poikkeus on tietysti
akateeminen vartti. Opiskelijoiden on
syytä pitäytyä vartissa, valmistuneet
voivat venyä vähän yli ja lisensiaatit tai
tohtorit sitten tehdä mitä huvittaa, suuria
tähtiä pitää aina odottaa. Myöhästyä saa
myös silloin, jos on pakottavaa tarvetta,
ei huvita olla ajoissa, etkot venyivät
tai on muuten vaan paljon parempaa
tekemistä.
2. Liiallinen alkoholin nauttiminen ei
ole hyvästä.

Ellei sitten tunne pakottavaa tarvetta
juoda enemmän kuin laki sallii, ja
lakihan sallii todella suuret määrät.
Vaihtoehtoisesti voi myös tuntua tosi
hyvältä idealta örveltää jo alkuillasta.
3. Häiritsevä käytös ei ole suotavaa.
Paitsi silloin kun mielessä on tosi hyviä
juttuja ääneen huudettavaksi, tuntee
olevansa maailman keskipiste ja tuntee
ihan varmasti olevansa verraton esiintyjä.
4. Vastakkainen/oma sukupuoli
kannattaa jättää rauhaan alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Ellei sitten tunne olevansa erityisen
viehättävä, verraton seuranpitäjä ja
vastakkaisen/oman sukupuolen unelmien
kohde.
5. Sammuminen ei ole suotavaa.
Ellei tunne suunnatonta väsymystä tai
muuten vain pakottavaa tarvetta toviksi
”lepuuttaa silmiä”.
6. Mesoaminen sammumatta ei ole
suotavaa.
Kohtelias juhlija sammuu, jollei kykene
poistumaan paikalta ja aiheuttaa liikaa
häiriötä. Poikkeuksena tilanne, jolloin
tuntee mesoamisensa olevan välttämätön
osa juhlien onnistumista ja kaikkien
muiden nauttivan esityksestä. Erityisen
pahalla katsotaan ns. Dracula-kännejä.
7. Laulaminen muulloin kuin
yhteislaulutilanteessa ei ole suotavaa.
Paitsi, jos tietää omaavansa hyvän
äänen, on pakottava tarve laulaa ja on
varma, että kaikki muut haluavat kuulla
lauluesityksen. Tai sitten vain tietää
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hyvän biisin ja haluaa sen esittää.
8. Alkoholin tarjoaminen kaverille on
epäreilua käytöstä.
Paitsi jos se tuntuu erittäin hauskalta
idealta tai kaverilla on tentti tai aikainen
työpäivä juhlien jälkeen. Samoin
poikkeuksen muodostaa jatkoille
houkuttelu, joka on sallittu aina ja
kaikkialla.
9. Käytännön pilojen tekeminen
sammuneelle ei ole kivaa.
Poikkeuksena tilanne. jossa aiottu pila on
erityisen hauska tai muuten vain tuntee
pakottavaa tarvetta sen tekemiseen.
”Hitleröinti” on sallittu aina.
10. Toisen juoman juominen,
kaataminen tai pilaaminen on huonoa
käytöstä.
Ellei sitten janota eikä jaksa jonottaa
tiskillä, käsi heiluu holtittomasti
mahtavan selitysperformanssin aikana,
vessaan on jonoa tai tuhkakuppi on
täynnä.

14. Juhlissa saatujen ideoiden
toteuttaminen ei ole kovin viksua.
Poikkeuksena tilanteet, joissa idea
on erittäin hyvä ja/tai tuntee valtavaa
halua idean toteuttamiseen. Erityisesti
kännipuhelut ja -tekstiviestit eivät ole
koskaan huonoja ideoita.
15. Alkoholin vaikutuksen alaisena on
pakottava tarve rikkoa näitä sääntöjä
ja se on hyvä juttu.
Ellei sitten ole täydellinen tylsimys ja
ylipäätään ikävä ihminen, mikä on jo
äärimmäisen huonoa käytöstä.
Kirjoittajaa tietää kerrankin mistä
kirjoittaa.

Korjaus tehtäväshakkiin

11. Valikoitujen totuuksien kertominen
muista ihmisistä ei ole suotavaa.
Paitsi jos tuntee tarvetta purkaa
sydäntään ja haukkua kaikki ikävät
ihmiset. Joka tapauksessahan kohde vain
saa mitä ansaitsee. Kehuminen ja etenkin
”shää oottt toshi hyvvä kaverli”-vaihe
ovat aina sallittuja.
12. Saman asian jankkaaminen koko
illan ei ole kovin viksua.
Paitsi jos asian tuntee todella tärkeäksi ja
sen äänekäs toistaminen on tarpeellista,
niin mikäpäs siinä. Ei kukaan kuitenkaan
kerrasta usko.
13. Toisten muissa juhlissa tekemien
mokien kertominen, saati kuvien
esittely, ei ole kivaa.
Poikkeuksena tilanteet, joissa moka tai
kuva on erityisen hauska tai muuten vain
kertomisen arvoinen.
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Eräs tarkkaavainen lukijamme huomautti, että ylläoleva edellisessä numerossa ilmestynyt shakkitehtävä
on mahdollista ratkaista 56 siirrossa
tehtävänannossa ilmoitetun 58 siirron sijasta.

Kauppojen käyttöohje Christmas Edition
Maria Rämö
Helsingin Sanomien
NYT-liite julkaisi
muutamia
vuosia
sitten
Kaupungin
käyttöohjeen. Juttu esitteli mm. metroon ja ratikkaan
nousemisen käytäntöjä, keinoja muiden
ihmisten huomioonottamiselle ja yleisiä ajatuksia siitä,
kuinka kaupunki toimii. Juttu oli luonnollisesti vitsimielessä tehty, mutta jokaisessa vitsissä on puoli totuutta – niin myös
Kaupungin käyttöohjeessa.
Jouluostoksilla Helsingissä käydessä on
ilmeistä, että jonkinlainen Kauppojen
käyttöohje - Christmas-edition olisi tarpeen. Joulunhan ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Silti kauppojen jouluruuhkat tuntuvat olevan todellinen shokki
ärtyneille kanssa-asiakkaille.
Jo kaupassa liikkuminen on haaste. Ihmisiä on liikaa, ja pahimmassa tapauksessa
osalla on lastenvaunut ja kitiseviä pienokaisia mukanaan. Täysi talvivarustus
päällä hikoilevat ihmiset yrittävät raivata tietään haluamalleen osastolle, mutta
edessä on aina huuhailijoita, jotka ovat
päättäneet suorittaa sunnuntaikävelynsä
Stockmannilla. ”Ai kato vitsi meidän Vekulle olis ihana tollanen kumipallo!” Lause johtaa usein täyspysähdykseen keskellä kapeaa käytävää, eikä kukaan pääse Vekun omistajan ohitse – jolloin koko jono

pysähtyy, ihmiset ärtyvät ja tuloksena on
verta, hikeä ja kyyneleitä. Toinen hasardialue ovat liukuportaat, jotka joillekin ostosten tekijöille ovat himoittu keidas aavikon keskellä, toisille taas väylä päästä
paikasta a paikkaan b. Kummallista, että
metrotunneleissa oikeassa reunassa seisominen toimii loistavasti, mutta ostoskeskuksissa liukuportaat on mielletty oivalliseksi paikaksi erilaisille sukukokouksille
niin, ettei kukaan pääse ohi kenestäkään.
Toinen hasardivaihe on kassalle pääseminen. ”Siis mä en käsitä, miten täällä on
näin paljon ihmisiä” on tuttu lause kassajonoista, joissa eri-ikäiset ja kokoiset ihmiset tuijottavat lasittunein katsein kuka
minnekin, soittelevat kiukkuisina tuttavilleen ja pahoittelevat myöhästymistä, koska ”tää jono vetää nyt taas niin uskomattoman hitaasti.” Hymyilevät opiskelijat
tekevät parhaansa pöydän toisella puolella ja palvelevat asiakkaita hämmentävällä
ripeydellä, mutta jouluostoksia tekevälle
perheenäidille mikään ei riitä. Kun hänen
vuoronsa tulee, hän iskee sylillisen tavaroita tiskiin ja vaatii kaikkiin joulupaperia, rusetteja ja kaikkia mahdollisia trumeluureja. Kun kerran kassalle on päästy,
vahinko on hyvä laittaa kiertämään niin,
että muutkin joutuvat odottamaan mahdollisimman kauan.
Osallistuvan havainnoinnin tulokset todettiin ajalta kaksi viikkoa ennen joulua.
Mylläkkä tavarataloissa aatonaattona tai
jouluaattona on vielä pahempi. On surullista ajatella, että jonkun on oltava töissä
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jouluaattona vain siksi, että joku toinen
haluaa suorittaa jouluostoksensa juuri tuona päivänä. Kiire ei ole mikään syy. Joululahjoja on aikaa ostaa kokonainen vuosi
– kiireisimmät voivat mennä ostamaan
seuraavan vuoden lahjat 27. joulukuuta.
Monella meistä on kokemusta jouluruuhkista myös tiskin toiselta puolelta. Perheenäiti tulee kolmen lapsen ja viiden
ostoskassin kanssa hampurilaisravintolaan, ja tilanteen jokainen osapuoli on
epätoivoinen. Asiakas odottaa myyjältä
mahdottomia, ja kaikki yleiset käsitykset
joustavuudesta ja muiden ajattelemisesta
ovat kaukana. Myyjällä ei ole muuta mah-

dollisuutta kuin tehdä parhaansa ja nauraa
jälkikäteen.
Kaikenlaiset kliseet joulun unohtuneesta
todellisesta merkityksestä ja rauhasta ovat
tipotiessään kiireisissä ostoskeskuksissa.
Asioitahan ei voi määritellä ilman niiden
vastakohtaa, joten ehkä jouluostosten teko
ahdistavassa ilmapiirissä on jotain, mitä
vaaditaan, jotta voimme myös haaveilla
hiljaisuudesta ja kynttilöiden loisteesta.
Ja kun tapaninpäivänä olemme jo täysin
kyllästyneitä tuohon hiljaisuuteen ja kynttilöihin, voimme rynnätä alennusmyynteihin – joiden väenpaljous tulee meille taas
täydellisenä yllätyksenä.

Suomenlahden kahta puolta
Riku Nöjd

Suomessa
vietettiin 6.
joulukuuta itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlaa. Virossa vastaava
tasaluku tulee
täyteen helmikuun 24:
ntenä. Kielisukulaisuuden
tähden
suomalaisia ja virolaisia on 1800-luvun
loppupuolelta alkaen nimitetty veljeskansoiksi, joskin kielisukulaisuus oli huomattu jo paljon aiemmin. Kieltemme samanlaisuuden suomalainen ja virolainen
huomaavatkin vaivatta, vaikkeivät olisi
päivääkään toista kieltä opiskelleet. Entä
kuinka paljon yhteistä on kansallisiden16

titeeteissämme? Kulkeeko Suomensilta
– ikivanha kielikuva suomalais-virolaiselle yhteydelle – muuallakin kuin kielen ja
kulttuurin alueella? Vaikka tämä aihepiiri
on usein herkkä ja moniosainen, joitakin
piirteitä uskaltanen ottaa esiin.
Jo pienikin tutustuminen virolaiseen kirjallisuuteen ja ajatusmaailmaan paljastaa
virolaisten identiteettiin eniten vaikuttaneen historiallisen seikan: Viron- ja
Liivinmaan 1200-luvulla alkaneen saksalaisherruuden. Viron kansan kaunistellussa historiankäsityksessä 1200-lukua
edeltänyt aika ei suinkaan ollut Virossa
mitään pimeää keskiaikaa vaan paratiisinomaista vapauden kultakautta, jonka
päätti Saksalaisen ritarikunnan maahan
tunkeutuminen. Verisestä miehityksestä
alkoivat 700-vuotinen baltiansaksalaisten
moisionherrojen valtakausi Virossa ja vi-

rolaisten alistaminen maaorjiksi. Vaikkei
käsitystä 1200-lukua edeltäneestä lintukodosta nielisikään, saksalaisvallan kausi
on takuulla koetellut virolaista talonpoikaisväestönosaa ja antanut virolaisille ankaran opetuksen epäoikeudenmukaisesta
hallinnosta. Odotuksenmukaisesti virolaisen kulttuurin ja viron kielen käyttö eivät
tällaisissa oloissa edistyneet erityisen nopeasti, eikä ilman uskonpuhdistusta virosta olisi kenties tullut kirjakieltä joko koskaan tai ennen uusinta aikaa – niin kuin ei
todennäköisesti suomestakaan.
Noin seitsemän vuosisadan mittainen saksalaisherruuden kausi erottaakin kai eniten suomalaista ja virolaista identiteettiä.
Suomesta puuttui maaorjuus, sillä kurjimmillaan Suomen maanomistuksen epätasa-arvo ei yltänyt Viron tasolle. Ruotsin
vallan aikana Suomi rinnastui ainakin
pääpiirteissään muihin Ruotsin maakuntiin, jos kohta suomen kieli erotti Pohjanlahden ohelle alueen emämaasta. Ruotsin
vallan aikana Suomi yhdistyi läntiseen
Eurooppaan ennen kaikkea kristinuskon
ja valtionhallinnon vuoksi. Samalla luotiin uuden ajan aikana pohja valtiopäivävallalle ja lainsäädännölle, eikä jatkumoa
haitannut Suomen siirtyminen Venäjän
vallan alle 1809. Autonomian kaudella
rakennettiin pikkuhiljaa Suomen valtio
ja suomalainen kulttuuri sekä kehitettiin
suomen kieli muutamassa vuosikymmenessä kulttuurikielen tasolle. Tämän
kehityksen luonnollinen huipentuma oli
itsenäistyminen vuonna 1917, kun edellisen vuosisadan aikana suunniteltu valtio
sai ulkomaisen hyväksynnän. Viimeisenä
vaiheena Suomen itsenäisyydelle pidän
vahvan saksalaisvaikutuksen katkeamista, joka tapahtui lopullisesti vasta 1944.
Myös Virossa koettiin 1800-luvulla vahva kansallinen herääminen ja aloitettiin
virolaisuuden rakentaminen, mistä yhtenä
tuloksena syntyivät käsitteet Eesti ja eestlane. Aiemmin virolaiset olivat kutsuneet
itseään tavallisesti sanalla maarahvas
(’maakansa’). Toisin kuin Suomelle Virolle ei tarjoutunut itsehallintomahdollisuutta, vaan moisioherrojen valta säilyi

tiukkana, vaikka maaorjuus lakkautettiinkin virallisesti 1800-luvun puolessavälissä. Tarton yliopisto, joka oli perustettu sentään jo 1632, eli kahdeksan vuotta
Turun Akatemiaa aiemmin, pysyi baltiansaksalaisena linnakkeena 1900-luvun
alkuun asti. Niinpä monet 1900-luvun
alun huomattavat virolaiset kulttuuripersoonat opiskelivat Helsingissä. Vieraan
vallan lujasta otteesta huolimatta virolaisen kulttuurin kehittäminen onnistui jopa
niin hyvin, että Viroa on toisinaan arvioitu
kulttuuriltaan Suomea paljon eurooppalaisemmaksi ja edistyneemmäksi maaksi
maailmansotien välisenä aikana.
1900-luvun historiassa suurimman eron
veljeskansojen identiteetteihin on jättänyt luonnollisesti toinen maailmansota
seurauksineen. Siinä missä suomalaiset
näkevät sodassa itsenäisyyden puolesta
kamppailun, virolaisille aika merkitsee
itsenäisyyden menetystä vastustuksetta
ja uuden miehityksen alkua saksalaisten
lähdettyä maasta. Suomi saattoi ryhtyä
eurooppalaisen oikeusvaltion ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen,
mutta Viro kiinnittyi Neuvostoliiton yhteyteen. Venäläisvihamielisyys, jota suomalaiseen identiteettiin on istutettu tietoisesti viimeistään sortovuosista alkaen,
juurtui virolaisiin vasta neuvostomiehityksen myötä. Vaikka Viron neuvostoajan
lopusta on kulunut nyt jo reilu puolitoista
vuosikymmentä, tilit neuvostomiehityksen ja nyky-Venäjän kanssa ovat kaikkea
muuta kuin selvät. Viimekeväisen pronssisoturipatsaan laukaisema kärhämä ei
välttämättä jää virolaisten ja venäläistä
välillä viimeiseksi. Vakavin kysymys onkin, millaiset mittasuhteet Viron ja Venäjän erimielisyydet voivat pahimmillaan
saada. Virolaiset ovat aika ajoin pohtineet
huolestuneita, perustuuko nykyvirolainen
kansallisuustunne turhan usein vihamielisyyteen joitakuita muita, ennen kaikkea
venäläisiä, kohtaan.
Vaikka Suomen ja Viron osittain erilainen
historia on jättänyt eroja veljeskansojen
identiteettiin, paljon yhteistäkin jaamme.
Kumpikin maa on halunnut liittyä Euroo17

pan unioniin eikä ole valinnut eristäytymispolitiikkaa. Viro on liittynyt Natoonkin koskemattomuutensa turvaamiseksi.
Pienuus tiedostetaan molemmissa maissa,
mutta oman maan oikeuksista ei tingitä
kansainvälisissä yhteyksissä. Suomalaisugrilaisten kansojen ja kielten joukossa
suomalaiset ja virolaiset kuuluvat unkarilaisten ohessa siihen onnekkaiden joukkoon, jolla on itsenäinen kansallisvaltio
ja jonka kieli on otettu EU:n virallisten

kielten joukkoon. Nähdäkseni Suomi ja
Viro pyrkivät korostamaan kaiken aikaa
yhteyttään ja kiinnostus veljeskansaa
kohtaan on kasvanut kummassakin maassa sen jälkeen, kun rautaesirippu romahti Suomenlahden yltä. Vaikka Viron ja
Suomen väliset kontaktit ovat ikivanhoja
ja jaamme runsaasti yhteistä kulttuuriperintöä, kuten itämerensuomalaisen kielen,
kummallakin maalla ja kansalla on omat
erityisyytensä, jotka ovat toiselle tutustumisen arvoisia.

Mennyttä ja tulevaa

Paskapamfletteja

Riku Neuvonen
Henry Fordin mukaan
viisaat
ihmiset luovat
ja nerot lainaavat. Tätä
periaatetta
kunnioittaen
lainaan itseäni, erityisesti puhettani
kuraattorinvaihtokaronkassa. Tämä
juttu on myös
hyvä osoitus
ajan kulumisen nopeutumisesta. Ennen
Kypsä tuntui ilmestyvän harvoin, nyt taas
niin useasti etten ehtinyt tätä lähettää kolmosnumeroon.
Luvassa siis lyhyehkö katsaus siihen, mitä
osakunnassa on tapahtunut ja mitä ehkä
tulee tapahtumaan noin parin vuoden aikana. Sopii hyvin unilääkkeeksi.
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Materia

Osakunta tulee muuttamaan yhdessä rakkaitten naapureittemme kanssa kolmannelle ylioppilastalolle, jonka työnimenä
on Leppätalo. Siellä on tarjolla osakunnalle tarkoitetut tilat, joiden suunnitteluun
olemme saaneet itse osallistua. Näin ollen
tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja esimerkiksi kettiötilat on suunniteltu emännistöjä kuullen. Lisäksi tilat ovat upouudet ja
käytännössä ilmaiset.
Suurin muutos nykyiseen on oman saunan puute, mutta samassa kerroksessa on
sauna ja järjestöt voivat varata myös kattosaunan. Neliömäärä pienenee tältä osin,
mutta samalla karsiutuu käytävätilaa, takavarasto ja tupakkahuone. Varastotilaa
saa ihan vierestä, käytännössä meille on
korvamerkitty anottavissa olevaa varastotilaa.
Liisankadun osakuntatilat myydään siten, että myyminen ei haittaa osakuntatoimintaa. Muutto tapahtuu toivottavasti
vuodenvaihteessa 2008-2009, mutta voi
venyä kesäänkin saakka. Näin ollen Lii-

sankadun tiloista luovutaan aikaisintaan
kesällä 2009. Kyse on suurista summista,
joista saamme kolmanneksen. Osa rahasta menee todennäköisesti varusteluun, sillä HYY maksaa vain tietyn perusvarustetason uusiin tiloihin. Kaikesta huolimatta
taloudellisesti ja tilojen osalta osakunta
astuu uuteen aikaan.
Myynti on ollut tiedossa jo parin vuoden
ajan ja sen vuoksi rahastojen avustustoiminta on kasvanut. Vielä kun virkailijat,
etenkin taloudenhoitajat, muistaisivat,
että nuukuuden ajat ovat takana ja rahaa
saa oikeasti käyttää. Rahastot ovat budjetoineet jo pari vuotta osakunnan nostettavaksi reilun koron, jota ei olla yhtenäkään
vuonna täysimääräisesti nostettu. Nyt rahaa menee vuosijuhlaan ja historiikkiin,
mutta edelleenkin olisi varaa elää hieman
leveämmin.
Rohkeasti siis vain miettimään projekteja
ja toimintaa, joka vie osakuntaa eteenpäin.
Tiukan talouden aika on pitkälti ohitse, ja
vaikka ei rahassa tullakaan uimaan, niin
Liisankadun myynnin jälkeen ei tarvitse
jokaista senttiä laskea. Materian osalta
osakunnan nykyisyys ja tulevaisuus ovat
parhaimmalla tolalla kuin koskaan minun
osakuntamuistini aikana. Vielä kun päästäisiin eroon sentinvenyttämisasenteesta.
Henki

Osakuntahenki ei ole mystinen nurkissa
liikkuva olento, vaan yhteinen ajatus siitä,
mitä osakunta merkitsee. Tähän vaikuttaa
pitkälti talous ja jäsenmäärä. Talous sanelee toiminnan reunaehdot, ja takavuosien
tiukka taloudenpito luonnollisesti latisti motivaatiota. Jäsenmäärä taas sanelee
pitkälti sen, mihin riittää voimavaroja.
Tilanteessa jossa vastuu ja työ kasaantui
harvoille tulee myös väsymystä.
Tästä huolimatta osakuntahenki on aina
ollut vähintäänkin hyvä. Suurempia purkauksia ei ole tapahtunut ja tilanteisiin on
mukauduttu hyvin. Kaikkien näiden vuosien aikana osakunnassa on ollut hauska
käydä ja sen vuoksi siitä edelleen välittää.

Jatkossa on kuitenkin syytä muistaa, että
tätä ei saa ottaa itsestäänselvyytenä ja sen
vuoksi jankutan samaa asiaa kuin kuraattorikaudellani: Kun jokainen tekee jotain,
niin kenenkään ei tarvitse tehdä kaikkea.
Yhdessä tekeminen on hauskaa ja luova
hulluus on osakunnassa sallittava. Rohkeasti siis mukaan toimintaan oli virkaa
tai ei, etenkin apuemännistö ja -isännistö
kaipaa aina jäseniä, koska mitä enemmän,
niin sitä paremmin hommat hoituu ja kaikilla on kivempaa.
Toinen asia on suhde muihin osakuntiin.
Silloin kun tulin kuraattoriksi puhuttiin
muissa osakunnissa tyyliin ”kymäläisiä
ei koskaan näy missään”, itse yritin muuttaa sananparren muotoon ”ei kai se taas
ole tulossa” ja siinä kai osittain onnistuin.
Me emme ole yksin ja yhteisosakuntalainen toiminta on paitsi hauskaa, niin myös
osakunnan yksi elinehdoista. Käymällä tilaisuuksissa, edustamalla ja vaikuttamalla
yhteisosakuntalaisissa elimissä vahvistamme omaa asemaamme ja osakuntalaitosta. Ilman osakuntalaitosta ei meidän
osakuntammekaan ole mitään.
Etenkin edustaminen oli pitkään turhan
hiljaista. On aika surullista, jos edustajiamme ei näy edes wiipurilaisten ja karjalaisten juhlissa. Sen lisäksi, että edustaminen perustuu vastavuoroisuuteen, niin se
on hauskaa ja nykyajan hengen mukaisesti lisää yksilön verkostoitumista. Jollei ole
ihan tuppisuu, niin jokaisessa tilaisuudessa tapaa ihmisiä ja ainakin itse olen tullut
kaikkien kanssa juttuun.
Samalla näkee esimerkiksi kuinka eri tavalla toisissa osakunnissa asiat tehdään
kuin meillä, ja parhaimmillaan saa uusia
virikkeitä oman osakunnan toimintaan.
Samaten kun kerran on osakuntaan tullut,
voi samalla laajentaa akateemista yleissivistystä, johon kuuluu, että vähintään
kerran osallistuu Wiipurin pamaukseen.
Avartavaa on myös ainakin kerran käydä
jonkun muun osakunnan vuosijuhlassa.
Rohkeasti siis vain edustamaan! Keväällä
on taas tarjolla iso kasa vuosijuhlia!
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Edustaminen onkin suurin tyytyväisyyden aiheeni menneiltä parilta vuodelta.
Osittain tästä syystä vuosijuhlassamme
oli entistä enemmän edustajia muista
osakunnista, ja sinällään toki myös surullisesti kuraattorinvaihtokaronkassa oli
pöydässä melkein enemmän vieraita kuin
omia. Samalla on pysynyt hyvin mukana
selvillä siitä, mitä muille kuuluu ja ylipäätään minne osakuntalaitos on suuntaamassa. Suurin miinus on annettavaa siitä,
että Ruotsissa ja Virossa ei ole aikoihin
käynyt kunnon delegaatiota ja itsekään en
moista onnistunut toteuttamaan.
Osakuntahengen toivoisi myös realisoituvan perinteiden ja tiedon siirtymisen
muodossa. Viime vuosina osakunnan sukupolvenvaihdos on ollut ehkä turhankin
rajua, ja seniorioituneita näkyy lähinnä
vilkastuneen senioritoiminnan parissa.
Sen sijaan vuosijuhlassa ja rajanylityksessä ei vanhempia osakuntalaisia ole juurikaan viime vuosina näkynyt.
Muiden osakuntien juhlissa yksi hieno
piirre on aina, että kakkosjuhlassakin on
osakuntalaisia fuksista vaariin. Sitä kautta erilaiset perinteet, esimerkiksi kuinka
eri laulut menevät, siirtyvät ja samalla
nuorempi sukupolvi saa osakuntamenneisyyden nimille kasvot. Tätä kautta syntyy
se yhteinen vahva sukupolvirajat ylittävä
osakuntahenki. Se ei synny siten, että ak-

tiivit pyörittävät toimintaa ja vanhemmat
sekä seniorit muistelevat menneitä keskenään. Osakuntahenki on muutakin kuin
puhetta siitä, se edellyttää myös tekoja.
Nyt tuleva vuosi on osakunnalle suuri juhlavuosi, jolloin ainakin vuosijuhla kokoaa
saman katon alle useita osakuntasukupolvia. Tämä olisi hyvä hetki myös luoda uutta perinnettä. Osakunnan isoja juhlia on
kaksi vuodessa, joten ylivoimainen rasite
ei ole kyseessä. Tämä on tärkeää sillä seniorijärjestöjen taloudellista tukea ei osakunta enää parin vuoden päästä tarvitse.
Oikeastaan parin vuoden päästä osakunta
voi tukea kyseisiä järjestöjä. Materiaalisen tuen asemasta pitäisikin siirtyä henkiseen, joka tarkoittaa osallistumista edes
kerran vuodessa osakunnan tapahtumiin,
ja oman toiminnan kehittämistä muillekin
kuin niille, joiden kanssa oli kaveria aktiiviaikoina.
Varsinainen toimiva osakunta voi todella
hyvin. Uusia ”vetäjiä” on ilmestynyt useita ja näköjään myös toiminnan eteenpäin
menon kannalta tärkeitä kaveriporukoita
muodostuu. Uusia osakuntalaisia on tullut monia ja energian virtaamisen voi aistia tilaisuuksissa. Henki on vahvaa, kohta
myös materiaa riittää. Vielä kun vähän
paremmin leikkisimme muiden kanssa ja
kaksi isointa juhlaamme olisivat sukupolvien kohtaamispaikkoja, niin tätähän voisi verrata Eedeniin.

Osakuntahenkeä
p a rh a i m m i l l a a n
kevätretkellä 2007.
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Kymenlaakson Osakunnan LXXV vuosijuhla
Kymenlaakson Osakunnan LXXV vuosijuhlaa vietetään lauantaina 23. helmikuuta
2008.
Juhla alkaa cocktailtilaisuudella Uudella ylioppilastalolla osoitteessa
Mannerheimintie 5 A, 4. krs, klo 16.30. Juhla jatkuu pääjuhlan merkeissä
Vanhalla ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 3 klo 18.
Vuosijuhlapuhujana on puolustusministeri Jyri Häkämies.
Silliaamiainen tarjoillaan osakuntatiloissamme osoitteessa Liisankatu 17 B 13
sunnuntaina 24.2. klo 12 alkaen.
Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdolliset erityisruokavaliot
sekä plaseeraustoiveet. Mainitsettehan lisäksi ilmoittautuessanne, osallistutteko
myös silliaamiaiselle.
Saatte ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostiinne muutaman päivän
kuluessa.
Kaikissa vuosijuhlaan liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä vuosijuhlamestari
Kati Lassiin (kyo-vuosijuhlamestari [at] helsinki.fi tai puhelimitse 040 574 3508
klo 16 jälk.).
Illalliskorttien hinnat:
Fuksit 30 euroa
Civikset 60 euroa
Seniorit 70 euroa
Muut 70 euroa
Fuksien ja civisten seuralaiset maksavat civis-hinnan 60 euroa. Seniorien
seuralaisille hinta on 70 euroa.
Illalliskortti tulee maksaa osakunnan tilille 127130-82804 viitenumerolla 4938
viimeistään 19.2. Silliaamiaisen hinta on 7 euroa, ja se maksetaan paikan päällä.
Juhlapuku tai tumma puku, akateemiset kunniamerkit, avec.
Tervetuloa!
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Kymmenen uutisia
Rajanylittäjäisiä juhlittiin Suosikki-lehtien koristamassa ympäristössä. Yläasteteema sai
osakuntalaiset kaivamaan kaapeistaan vanhat Metallica-hupparit ja läskipohjakengät.
Rapujuhlissa tunnelma oli juuri niin antoisaa kuin rapujuhlilta sopii odottaakin. Jatkojen
jatkoista puhutaan vielä pitkään.
Itsenäisyyspäivän aattoa juhlistettiin drinkkibileiden merkeissä ”Nöpen” asunnolla.
Itsenäisyyspäivää vietettiin perinteisin menoin. Noin 20 fuksin saatua nauhansa siirryttiin
ylioppilaiden soihtukulkueeseen. Ensi vuoden airueille tiedoksi, että heidän tehtäviinsä
kuuluu ottaa koppeja lipunkantajan lakista ja lipputangon puolikkaista.
Joulukuun kokouksessa osakunta sai uudet virkailijat. Toimituskunta odottaa karonkkaa
kieli pitkällään.
Tapanintanssit lähtivät käyntiin ravintola Nevillessä Kouvolassa ja jatkuivat täältä edelleen useisiin muihin mielenkiintoisiin kohteisiin.

Vuosijuhlaviikon alustava ohjelma:
to 14.2. Vuosijuhlakokous
ke 20.2. Historiikin julkistamistilaisuus ja seppeleenlasku
ensimmäisen inspehtorin haudalle
pe 22.2. Musiikkiseminaari
la 23.2. Vuosijuhla
su 24.2. Vuosijuhlasillis
Lisätietoa netistä, kun aika on kypsä.
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Ilmatieteen laitoksella tähystettiin kaukaisuuteen.

Uusien ilta syksyllä keräsi runsain määrin uutta kymenlaaksolaista
nuorisoa.
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Iloista
alkuvuotta 2008!
T. Toimituskunta

