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pääkirjoitus

Edellinen pääkirjoitus alkoi toteamalla, että vuoden 2008 suurin ponnistus olisi vuosijuhlien myötä takanapäin. Emme aio vetää sanojamme takaisin,
mutta tässä vaiheessa uskaltanemme todeta, että osakunnassa on tänä keväänä riittänyt toimintaa vuosijuhlan jälkeenkin. Viikoittain osakuntalaiset ovat
kokoontuneet muun muassa peli-iltoihin, levyraateihin, Kymen Inttäjiin, kahveille, risteilylle, juhliin sekä
kulttuuri- ja liikuntarientoihin. Leikkimielinen puheemme vireimmästä osakunnasta ei ole aivan tuulesta temmattu, kun vertaamme toimintamme monipuolisuutta sekä runsautta osakuntamme pieneen
kokoon. Emme keksi kymäläisten osakuntainnolle
mitään muuta selitystä kuin hyvän osakuntahengen,
sillä minkään taloudellisen tai muun vastaavan edun
vuoksi kukaan tuskin osallistuu KyO:n toimintaan.
Hyvät ja luotettavat ystävyyssuhteet ovat kova sana
aikakaudesta toiseen, ja juuri hyviä ystävyyssuhteita
jos mitä osakunta pystyy tarjoamaan.
Kaikki toiminta on tärkeää, eikä monipuolisuudesta kannata tinkiä. Kun on värikästä toimintaa, on värikästä joukkoakin. Poikkitieteellisyyteensähän osakunnat vetoavat tämän tästä. Kannattaa
kuitenkin muistaa, että osakuntaelämän sydän ovat
osakunnan kokoukset! Nimenomaan kokouksiinsa
osakunta kokoontuu pitämään huolta osakunnan ja
osakuntalaisten edusta. Kokouksissa kukin osakuntalainen saa tietää osakunnan tilanteesta, ja hän oppii ymmärtämään osakunnan talkooluonteen. Sitä
paitsi pelkästään muusta toiminnasta käsin katsottuna osakunta muuttuu helposti pinnalliseksi ja aatteettomaksi, kun KyO:n luonne juuri Kymenlaakson

Osakuntana hämärtyy joksikin tusinajärjestöksi. Tietenkään kokoukset eivät ole yksinään avain korkeakouluopiskelijan kymenlaaksolaisuuden vaalintaan,
mutta äärettömän tärkeitä kuitenkin.
KyO:n tulevaisuus näyttää tällä hetkellä
optimistiselta uusien tilojen ja kasvavan fuksimäärän myötä. Myönteinen kehitys on aktiivisten osakuntalaisten ansiota, koska he ovat onnistuneet levittämään positiivista kuvaa osakunnista. Lupaavan
suunnan jatkuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, vaan tiedotusta on jatkettava edelleen. Lisäksi
uudenlaista valppautta KyO tarvitsee siirryttyään liisankatulaisten omista tiloista HYY:n vuokralaisiksi.
Ylioppilaskunnan ailahtelevaa politiikkaa tulee tästedes seurata entistä tarkemmin etujemme säilyttämiseksi. Koko osakuntien joukko joutuu säännöllisin
väliajoin panettelijoiden hampaisiin, joten osakuntatoiminnan hyviä puolia on syytä pitää esillä mahdollisimman paljon. Osakuntien välinen yhteistyö kannattaa aina. Viimeinenkin ennakkoluulo osakunnista
AKS:läisinä muinaismuistoina täytyy murtaa tekemällä selväksi, millaisia ovat modernit Helsingin yliopiston osakunnat 2000-luvulla: sivistyneitä, viihtyisiä, suvaitsevaisia valistuneiden kansalaisten kasvattajia. Eli paikkoja, joissa yhdistyvät luontevasti äly ja
huvi ja joihin isänmaan toivot hakeutuvat mielellään.
Kypsä toivottaa lukijoilleen antoisaa ja rentouttavaa kesää.
Päätoimittajat



Matti Saarinen – uusi kunniajäsen
Antti Mänttäri
Kypsän toimittaja kävi haastattelemassa KyO:n tuoretta kunniajäsentä Matti Saarista hänen työpaikallaan. Haastattelijan tehtävä oli kiitollinen, sillä tarinoita ei tarvinnut lypsää. Matti oli edelleen silminnähden ilahtunut saamastaan kunnianosoituksesta ja
innokas kertomaan lukuisista hyvistä osakuntamuistoista.
Matti Saarinen syntyi Raumalla mutta kävi
koulunsa Kotkassa, koska hänen isänsä pääsi töihin
Gutzeitille. Matti kertoo tuntevansa itsensä kotkalaiseksi. Helsinkiin Matti saapui vuonna 1971 päästyään Valtiotieteelliseen tiedekuntaan lukemaan kansantaloustiedettä. Hän liittyi perinteiden mukaisesti
Kymenlaakson Osakuntaan, vaikka osakunnat olivat
yleisesti ottaen hiipumassa ja pienessä KyO:ssa elettiin vaikeita aikoja.



70-luvun myrskyisä opiskelijapolitiikka
tempasi Matin nopeasti mukaansa. Pian hän löysikin itsensä hieman yllättäen HYY:n hallituksesta.
Matti kuvaa aikaa umpipoliittiseksi. Hän itse edusti
liberaaleja, jotka olivat pienin ryhmä HYY:n edustajistossa. Siitäkin huolimatta hänestä tuli värikkäiden
vaiheiden ja poliittisten kiistojen jälkeen HYY:n pääsihteeri. Samaan aikaan hän toimi myös SYL:n hallituksessa sosiaaliasioiden vastaavana sekä YTHS:
ssä, HOAS:ssä ja lähes kaikissa mahdollisissa muissa
elimissä. Matti hoiti opiskelijoiden asioita niin intensiivisesti, ettei hän ole enää koskaan sen jälkeen ollut
yhtä kiireinen. Kolmivuotiskauden jälkeen hän katsoi paremmaksi jäädä pois politiikasta. Kiireiden vähenemisen seurauksena aikaa jäi myös osakuntatoiminnalle, joka Matilta oli jäänyt melko vähälle. Hänen omien sanojensa mukaan Urpo ”Upi” Roti iski ja
kaivoi hänet sarkofagista takaisin osakuntaan 80-luvun puolelle tultaessa.

Matti Saarisen työura lähti kunnolla käyntiin, kun hän pääsi oikeusministeriöön ministeri Paavo Nikulan avustajaksi. Sen jälkeen hän on mm. työskennellyt viestintäjohtajana Nokiassa, Nesteessä ja
Sammossa. Nykyisessä työpaikassaan Kreabissa hän
on ollut seitsemän vuotta. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi aikuista poikaa. Nykyisin Meilahdessa asuvalla Matilla on edelleen siteitä entiseen kotiseutuunsa sukulaisten ja kavereiden ansiosta. Helsingissä kokoontuu Kotkan Pojat -niminen kerho,
johon kuuluu Helsinkiin asettuneita kotkalaisia. He
kokoontuvat silloin tällöin pohtimaan, miten Kotkan
asioita voisi edistää. Matti kuuluu myös Kymen Lohen veljeskuntaan, ja hän korostaa osakunnan edustajien puheenvuoron tärkeyttä Lohien kokouksissa.
Hän uskoo sen olevan monelle Lohelle paljon tärkeämpää kuin osakuntalaiset itse uskovatkaan, koska opiskelijoiden ajatukset ja tunnot kiinnostavat kokousväkeä kovasti.
Osakuntaa Matti kuvaa pieneksi intiimiksi
piiriksi, ja parasta osakunnassa ovatkin hänen mielestään monet hyvät kaverit, joiden kanssa on saanut
olla. Matti vakuuttaa päässeensä osakunnassa toimiessaan kokemaan jotakin sellaista, josta hän olisi
muuten jäänyt paitsi, vaikka hän onkin ollut monessa
mukana. Esimerkkinä tästä on puheessa usein toistuva KyO:n 50-vuotisjuhla: juhlan järjestäjillä ei ollut minkäänlaista käsitystä pitkän kaavan mukaisten
pöytäjuhlien järjestämisestä, koska Vanhan valtauksen jälkeisessä ilmapiirissä sellaisia ei oltu järjestetty
pitkään aikaan. Kymäläiset kävivät kuitenkin rohkeasti toimeen, ja juhlasta tuli menestys. Pieni yhteisö osoitti dynamiikkaa, jollaista olisi kaivattu monessa muussakin organisaatiossa, jossa Matti on myöhemmin työskennellyt.
KyO:n pientä jäsenmäärää harmiteltiin toisinaan jo Matinkin aikoina, mutta toisaalta ymmärrettiin, että pienessä porukassa voi olla hauskempaa.
”Yksinkin voi pitää hauskaa ja kahdestaan jo erityisesti. Kahdellakymmenellä bileet vain paranevat. Jos
on 2000, niin bileet ovat jo luultavasti aika huonot.”
Suurimpana erona osakunnan nykytilan ja oman aktiiviaikansa välillä Matti pitää politikoinnin ja turhan
ryppyotsaisuuden määrää. Hänen mielestään osakunnassa on menty parempaan suuntaan, ja nykyopiskelijoita hän pitää fiksumpina kuin muutaman
vuosikymmenen takaisia, koska nykyään opiskelijoilla on parempaa tietoa ja he ovat nähneet enemmän
maailmaa kuin ennen. Harrastuksetkin ovat vuosien saatossa monipuolistuneet. Hienoina muistoina
omalta osakunta-ajaltaan Matti mainitsee vierailun
ystävyysosakunnan luona Uppsalassa, ”Onni suosii

rohkeaa” -koodinimellä järjestetyt lauluillat (laulattajana toimi Onniksi kutsuttu osakuntalainen) sekä
tietysti KyO:n 50-vuotisjuhlat.
	Syväluotavaan kysymykseen ”Mikä eläin
olisit?” Matilla on vastaus valmiina: saukko! Matti
veti aikoinaan saukko-nimistä partioryhmää Kotkassa. Ryhmän nimi oli saukko, koska kaikki uljaat eläinten nimet olivat jo käytössä. Saukko ei ole vesi- eikä
maaeläin, vaan sopeutuu elämään vedessä tai maalla
tarpeen mukaan, mikä kuvaa Matin kykyä mukautua
tilanteeseen. Tiedottajan työssä se onkin välttämätöntä. Matti siteeraa entistä Nokian johtajaa: ”Pitää
olla kuin vesi, joka hakee uomansa.”



minun helsinkini

Uudet terveiset siltojen alle
Jussi Rainamaa
Tulin Helsinkiin alun perin syksyllä 2004. Tuntuu
kuin siitä olisi nyt miljoona vuotta (suuren taistelun
jälkeen), mutta viimeinen asia, josta haluan koskaan
kirjoittaa, olen minä itse.
Aamulla ajattelin vielä, että tämän jutun tekeminen olisi mukavaa, mutta nyt se hajoaa käsiin,
mikä tietysti olisi ollut nähtävissäkin. Puhdistautuminen on ainoa ajatus; sirpaleet pitää ottaa käteen
ja heittää takaisin taivaalle ja maahan. Ei niistä mitään olisi saanutkaan, mikä ei jo olisi maailmassa ja
mitä maailma ei olisi itse sanonut. Katso, älä puhu.
Jos tämä olisi valkoisten miesten sijasta Zen-pappien kulttuuri, minullakin olisi mahdollisuus (huomaa
ironia).
Kun kirjoitan Helsingistä, tai maailmasta,
en kirjoita itsestäni, sillä minulla ei ole mitään omaa:
maailma tulee meidän kauttamme. Sanat osoittavat,
mutteivät sano mitään siitä, mitä ne osoittavat, sillä
ne sanovat vain sen, mitä ne osoittavat. Kun katsomme, me näemme lopulta paikan, jossa tämä maailma
syntyy koko ajan, koska sitä tahdotaan. Me näemme
sen Tyhjyytenä (koska maailma on äärellinen), joka
on Jumalan oikea nimi. Jos me näemme sen, historia
loppuu.
Poisheitettävät sirpaleet ovat seuraavat:
1. Helsinki on kristinuskon Jumalan portti Suomeen. Helsinki on kaunis, koska se on suomalaisten portti kristinuskon Jumalan luo. Muualla elämä on tyhjää ja yksinäistä, sillä pelastus käy lopulta portin kautta. Helsinki on keskellä.
2. Muualla oleva kauneus on epävarmaa. (Miksi se muuten olisi reunalla ja hylättynä?) Helsingin kauneus on varmaa. Sen kokemisen
muoto on antautuminen.
3. Helsingissä Jumala pitää huolen ihmisistä, sillä hän on heidät tänne
koonnut (ihmiset katsovat vierestä). Muualla ihmiset pitävät huolen
toisistaan. He vihaavat ja turhautuvat, koska he ovat kaukana Jumalasta (Jumalan hylkäämä paikka on todella sanonta), mutta he myös



näkevät laajemmin (helsinkiläisillä on yleisesti ottaen huolestuttavan
vähän itseironiaa).
4. Poliitikot ovat Jumalan auttajia. He nauravat yhdessä Jumalan
kanssa papeille, jotka ovat kansan auttajia.
5. Kirkkaalla säällä Jumalan silmät loistavat taivaan läpi. Keväinen
katupöly, savusumu ja ilman helteinen väreily kesällä estävät näkemästä kauas. Ne ovat kutsu astua taivaaseen. Taivas on auki ja luonto on herännyt. Helsinki on mukava paikka keväällä ja kesällä. (Ne,
jotka astuvat taivaaseen, ihastelevat kuitenkin vain omaa kuvaansa.
Kristinuskon Jumala ei ole oikea Jumala, koska hänestä voidaan puhua.)
6. Jos elämä on lahja oikealta Jumalalta, hänellä on todella musta huumorintaju (mistä pidän). Jos se on rangaistus, hän ei ole onnistunut
(minä olen onnellinen).
7. Helsinki ja Kuusankoski ovat vain saman asian eri puolia. Molemmat loppuvat, kun historia loppuu.

Kymenlaakson Osakunnan juhlavuoden hengessä Kypsänkin toimituskunta on päättänyt kantaa
kortensa kekoon osakuntaan ja osakuntalaisiin kietoutuvien tarinoiden ja muisteloiden tallentamiseksi
jälkipolville osaksi yhteistä osakuntahistoriaamme. Meillä onkin ilo julistaa avatuksi

Suuri kirjoituskilpailu
aiheesta

Kun tulin osakuntaan
Kilpailun satoa tulemme julkaisemaan näillä sivuilla ensi syksyn mittaan. Tekstin saa otsikoida
vapaasti, ja sen enimmäispituus on kolme (3) sivua. Valmiit jutut pyydämme lähettämään
päätoimittajille (kyo-kypsa@helsinki.fi) heinäkuun loppuun mennessä. Ilmoitamme kilpailusta
myös osakunnan ja senioreiden sähköpostilistoilla. Kirjoittelemisiin!

Ideointi: Aimo/Piirros: Lasse



aktiviteettikypsä

Pitkin seiniä
Milja Ahtosalo
Eräänä sateisena keskiviikkona 16.4. kerääntyi pieni
ryhmä kymäläisiä ja yksi esolaisvahvistus liikuntasihteerimme johdolla Rautatieasemalle tarkoituksenaan
ottaa suunta kohti Tapanilaa ja sen urheilukeskusta.
Koko retken ideana oli nimittäin kokeilla seinäkiipeilyä. Tapanilassa yhytimme loputkin kiipeilijäkokelaista ja suunnistimme halki puutaloidyllin.
Kaikki upeat mielikuvani vuorikiipeilystä,
siitä kuinka hienoa olisi roikkua yhden käden varassa korkealla negatiivisesti kaartuvalla vuorenrinteellä auringon paahteessa, unohtuivat saman tien kun
näin, mitä kiipeilyhalli todellisuudessa piti sisällään.
Korkealle katon rajaan, en edes uskalla arvata kuinka
korkealle, ulottuivat harmaat seinät, joissa oli siellä
täällä hyvin harvakseltaan pieniä möykkyjä, joita oli
sijoiteltu jopa kattoon. Niiden varassako muka pitäisi



edetä? Onneksi minulle kuitenkin paljastui, että meitä aloittelijoita varten oli huomattavasti matalammat
seinät, joissa tarttumapintaa oli hieman enemmän
kuin enemmän harrastavien seinillä.
Tositoimiin emme kuitenkaan päässeet aivan heti. Ensin oli puettava ylle varsin turvallisen
näköiset valjaat ja muodikkaat kiipeilykengät, jotka
olivat hyvin pientä kokoa niin, että varpaat varmasti
tuntuivat menevän kuolion ennemmin tai myöhemmin. Opastajamme piti ensiksi turvallisuuden pikaoppitunnin, eli kuinka kiinnität vaijerin pään valjaisiin tukevasti. Sitten hän näytti mallia ja kapusi hyvin
helpon näköisesti, ilman turvavaijeria, kolmeen metriin ja takaisin. Vihdoin koitti meidän vuoromme.
Koska meitä oli kuusi ja seiniä oli kuusi, jokainen sai ihka oman seinän. Todellisuus osoittautui
paljon haastavammaksi kuin miltä se näytti. Seinää
pitkin kiipeäminen ei ollutkaan lapsellisen helppoa,
etenkään jos vähääkin korkeammalle päästyään sattui katsomaan alaspäin ja korkeanpaikankammo vei
vallan. Jos kuitenkin onnistui kiipeämään ylös, oli
sieltä tultava alaskin eli oli irrotettava ote seinästä ja
liidettävä alas vaijerin varassa luottaen siihen, että se
ei petä.
Minua koko touhu hieman hirvitti enkä
päässyt kovinkaan korkealle, jos ylipäätään pääsin
mihinkään ja keskityinkin siksi muksahtelemaan
matalalta pehmeille patjoille. Sen sijaan kaikki muut
tuntuivat nauttivan ja olevan erittäin innostuneita
kiipeilystä ja kapusivatkin monella radalla aina kattoon saakka. Jotkut jopa intoutuivat kokeilemaan
ohjaajan esittämiä haasteita kiivetä ylös vain tiettyä
väriä käyttäen.
Kaiken kaikkiaan liikuntaekskursio oli varsin onnistunut myös liikunnan puolesta, sen huomasi ainakin seuraavana päivänä. Ja kuka ties, kenties
joku kymäläinen sai tästä todellisen kipinän uuteen
harrastukseen.

aktiviteettikypsä

Pitkin katuja – Lasersota 2008
Axl
Pitkään pinnan alla kytenyt osakunnan sisäinen valtataistelu kärjistyi kevään viikkoina avoimeksi yhteenotoksi. Tapahtumavyyhti alkoi purkautua huhtikuun alussa, kun liivittömien joukkue kaappasi naiseksi pukeutuneen Hannikaisen Lontoon Sohossa
sijaitsevasta Toolbox-yökerhosta. Ylipäällikkö Aaro
Eerikin annettua päiväkäskynsä punainen joukkue
vyörytti hyökkäyksiä kohti Etu-Töölön pubivisoja,
mutta yritykset jäivät tuloksettomiksi joukkueen
huoltoreitin katkettua keskelle viikkoa sattuneiden
pääsiäispyhien takia. Samaan aikaan Kypsän toimituskunta vastasi provokaatioon syöttämällä Pub Patrikin jukeboksiin seitsemän kappaleen arvosta kolikoita vetäytyen sen jälkeen kaljoittelemaan Liisankadun klubihuoneeseen.
Osakunnan listalla käyty panettelu ja sodanlietsonta ajoivat punaisen joukkueen ilmoittautumaan ratkaisevaan taisteluun kahdesta eri sähköpostiosoitteesta, mihin liivittömät vastasivat deletoimalla kaikki herrisviestit. Rintamalinjat lukkiutuivat.
Poliisin keskeytettyä HTK:n pikkujoulut 11.4. liivitön joukkue pakeni laserein aseistautuneena kohti Itäkeskusta. Seuranneessa metrotakaa-ajossa molemmat osapuolet kärähtivät liputta matkustamisesta
ja maksattivat sakot toiminnanturvarahastolla.
	Ensimmäinen yhteenotto käytiin Itäkeskuksen parkkihallissa tuolilla seisten KooKoo-marssin tahtiin. Punainen joukkue motitti vastustajansa
huutamalla väliin KTP tai kuolema -kertosäettä ilman melodiaa, mikä sekoitti liivittömien skoolausrytmin. Joukkue pakeni Vuosaareen toisinaan juottoloissa pysähtyen.
Ravintolasta poistuttuaan liivitön joukkue
oli juuri alkamassa luoda katsettaan katonrajaan, kun
piirittäjät monottivat pallon puolivolleystä portsarin nivusiin. Pehmustettuihin käsirautoihin kahlittu Hannikainen retuutettiin taksilla Cirrus-tornin
ylimpään kerrokseen, josta kaappaajat alkoivat karjua
Bibescoa. Rakennuksen käytävillä käydyssä tulitais-

telussa käytettiin konetuliaseina myös lasertulostimia, joiden sylkemiä paskapamflettejä liivittömät levittivät Cirruksen saunaosastolle.
Lopeteltuaan saunailtaansa aamuviiden
maissa punainen joukkue valmistautui viimeiseen
yhteenottoon. Mauno Mäntsälästä mursi kattoterassin oven parrun nokkaan pultatulla Toivo Pekkasen
pronssipäällä. Pölyn laskeuduttua sieppaajat huomasivat oven pielessä Porthanin hirven, jonka sisältä paljastui Smurffi-paketti. Troijan hevosena sisään
ujutettu pommi oli kuitenkin suutari. Samaan aikaan
Hannikainen osoittautui tarpeettomaksi, sillä punainen joukkue oli löytänyt uuden viihdyttäjän, Skarletlehmän. Kaappaajat uhkasivat vapauttaa Hannikaisen, ellei heille makseta.
Kuvassa liivittömän joukkueen jäsen koiraksi naamioituneena



”... Samperi kun meikäläinen vetää kovan rallin
niin heikoimmat ne pyörtyy ja kirjottelee lehtiin,
ne on musta naivia ihmisiä! ...”
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Nöppe ja Pornolaulu
Kypsä 2/2008 11

Viideltä pizzalle ja kuudelta putkaan
Jussi Rainamaa
Yön pimeinä tunteina Kallion laatukapakoissa tuoppien ja pizzalautasten ääressä siinnyt ajatus pizzavertailusta sai Kypsän sydän- ja verisuonitauteja kaihtamattoman hotkivan journalismin toimituksenkin
kaivautumaan esiin mukavuusalueeltaan ja tarttumaan haarukkaan laadukkaan toimittajantyön merkeissä. Ulkojäsenin vahvistettu retkue asetti tavoitteekseen koluta keväisinä viikkoina erinäisiä pizzoja
maistellen läpi kuusi enemmän tai vähemmän keskeistä helsinkiläistä syöttölää, minkä jälkeen kerätty data ajettiin Puolustusvoimilta lainattua kalustoa
apuna käyttäen määrällis-laadullisen sisältöanalyysin
läpi. Tämä raportti sisältää voimakkaita kohtauksia,
jotka saattavat olla haitallisia lapsille ja nuorille.
16.4. Pompei (Snellmaninkatu 16)

Maistetut pizzat:
Quattro Formaggi, Tropicale, Pompei, Rucola, Frutti di Mare

Kiertueen avauslähdöksi valikoitui muutaman mutkan kautta Snellmaninkadun loppupäässä sijaitseva
piskuinen Pompei, jonka autenttisen italialainen ruokalista ja ilmapiiri aina laulavaa kokkia myöden tekivät seurueeseemme oitis vaikutuksen. Koska summittaiset arvosanat ja asiayhteydestään irrotetut lainaukset kuitenkin kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, siirrymme niiden pariin jo tässä vaiheessa:
Tunnelma: eximia cum laude approbatur +
Palvelu: eximia cum laude approbatur +
Pizzan esteettisyys: eximia cum laude approbatur
Maku suhteessa hintaan: eximia cum laude approbatur +

Yleisarvosana: eximia cum laude approbatur +
Sisäänkäynti Pompein keittiöön
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Sanottua ja kuultua:

J. Rainamaa, L. Sipilä, J. Vehmas

Kiva käydä, hieno paikka. Kodikas ja rento Italia-fiilis. Pohja ohut ja rapea, täytettä riittä-

http://www.vapaa-aikavirasto.com/ravintolat/

västi. Savunmakua, mozzarella erottuvaa. Olen hövelillä päällä. Laaja, selkeästi jaoteltu valikoima. Erilaisia täytteitä. Vähä ahas.

23.4. Meritähti (Itämerenkuja 2)

M. Ahtosalo, R. Neuvonen, J. Rainamaa, L. Sipilä, J. Vehmas

Maistetut pizzat:

http://www.pompei.korttelimenu.com/

kinkku, salami, mozzarella; tonnikala, simpukka, aurajuusto; capris, mozzarella, tuoretomaatti; kinkku, sipuli

21.4. Mare Chiaro Secondo (Hämeentie 20)
Maistetut pizzat:
Mare Chiaro, Deliziosa, Quattro Stagioni

Hämeentien klassikko osoittautui maineensa veroiseksi. Todella omaleimainen ja kodikas paikka, jossa
rahalle saa vastinetta. Ennakkovaraus pienen koon ja
rajallisen kapasiteetin vuoksi välttämätön.

Ruoholahden metroasemalla sijaitseva Meritähti on
lounastavan pukumiehen valinta. Kaikin puolin siisti
ja asianmukainen paikka, joka ei kuitenkaan säväyttänyt.
Tunnelma: magna cum laude approbatur +
Palvelu: eximia cum laude approbatur –
Pizzan esteettisyys: magna cum laude approbatur
Maku suhteessa hintaan: cum laude approbatur

Tunnelma: magna cum laude approbatur +
Palvelu: eximia cum laude approbatur –

Yleisarvosana: magna cum laude approbatur –

Pizzan esteettisyys: laudatur –
Maku suhteessa hintaan: laudatur

Sanottua ja kuultua:
Ennen parempaa, tuoreet valkosipulit plussaa, samoin kahvi, leipä ja salaatti. Perus. Huo-

Yleisarvosana: eximia cum laude approbatur

nompaa kuin Kotipizzassa. Perusmozzarella, pohja palanut. Vetää sanattomaksi.

Sanottua ja kuultua:

T. Laine, R. Neuvonen, J. Rainamaa, J. Vehmas

Pizzan ulkonäkö runsas. Valikoima pieni, mutta ei suppea. Kotona tehdyn oloista; paksu,

http://www.meritahti.net/

märkä pohja. Lautaset huonoja, saa varoa ettei kirskuta. Tuttavallinen meininki. Ulkoa kämänen, hauska sisustus.

Mare Chiaro Hämeentiellä, Meritähti Ruoholahdessa
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27.4. Sivuraide (Hämeentie 54)
Maistetut pizzat:
Romeo, Mafioso, viimeinen jäi kirjaamatta (jokin päivän pizzoista)

Sivuraide otettiin mukaan vertailun vuoksi. Ei aivan
toivotonta, mutta muukin testiryhmä ymmärsi, miksi
Neuskaa ei meinannut saada tänne millään.
Tunnelma: cum laude approbatur
Palvelu: magna cum laude approbatur –
Pizzan esteettisyys: cum laude approbatur –
Maku suhteessa hintaan: cum laude approbatur –

Yleisarvosana: cum laude approbatur
Sanottua ja kuultua:
Täydellisen keskinkertaista. Listapizzat ei kannata, tarjoukset ok ja muulloinkin kuin lounasaikaan. Pizza ei mahdu lautaselle, roikkuu. Ei täs kyl makua ollu, ei edes pepperooneis,
harvinaisen vetisiä. Muistikuvia parempi.

R. Neuvonen, J. Rainamaa, L. Sipilä
http://www.vapaa-aikavirasto.com/ravintolat/

29.4. Weeruska (Porvoonkatu 19)
Maistetut pizzat jäivät kirjaamatta.
Keskellä Alppilan avohoitolaa sijaitseva Weeruska
paljastui yllättävän keskiluokkaiseksi. Ihan siisti ja
mukava, mutta kuitenkin vähän siisti ja mukava. Erikoismainintana Gourmet-pizzan ensiluokkainen ulkoasu, joka innosti poikasia dinosaurus-aiheisiin kuvitelmiin.

Yleisarvosana: magna cum laude approbatur
Sanottua ja kuultua:
Siisti, rauhallinen, sopivan tunnelmallinen. Tääl vois melkein asua. Muuten tasokas paikka,
surkea pohja. Helsingin vastine Kuusaan Martinalle. Ei täs kyl mitää persoonallisuutta ollu.

T. Laine, R. Neuvonen, J. Rainamaa, L. Sipilä
http://www.weeruska.com/

4.5. Villa di Cesare (Kaupintie 18)
Maistetut pizzat:

Tunnelma: magna cum laude approbatur

Americana, Paratiisi, Finlandia

Palvelu: magna cum laude approbatur
Pizzan esteettisyys: magna cum laude approbatur
Maku suhteessa hintaan: cum laude approbatur +

Kiertueen musta hevonen, Pohjois-Haagan aseman
lähistöllä sijaitseva Villa di Cesare otti loppukaarteessa muutamia kovia päänahkoja. Mielenkiintoinen italialainen paikka, jonka antiikin Roomaan kurkottava sisustus kapsahtaa jonnekin kitschin ja kolmannen valtakunnan välimaastoon. Tarjoilija hieman
jäässä, mutta niinhän sitä pitää sunnuntaina vapun
jälkeen ollakin.
Tunnelma: eximia cum laude approbatur –
Palvelu: cum laude approbatur
Pizzan esteettisyys: eximia cum laude approbatur –
Maku suhteessa hintaan: eximia cum laude approbatur +

Sivuraide Kurvissa. Kumpi on kumman vika?
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Yleisarvosana: eximia cum laude approbatur –
Sanottua ja kuultua:

(yllä) Neljä roomalaista miestä
(alla) Fasismia antiikin kylpylässä

Kun slaissin nostaa ylös, se pysyy pystyssä, eikä lurpahda. Nätti paikka, mielenkiintoinen
kontrasti keskiolutbaarin ja ravintolan välillä. Veitsi on tylsempi kuin käyttäjänsä.

R. Neuvonen, J. Rainamaa, L. Sipilä
http://www.vapaa-aikavirasto.com/ravintolat/

Mutta ei tässä vielä kaikki! Osakunnan kevätsitseillä 25.4. tarjoiltiin myös varsin maukasta pizzaa. Katsokaamme lopuksi, mitä näistä kekkereistä oli mieltä
Lasse ”Länsi-Helsingin hitain syöjä” Sipilä:
Menu: pieni mutta sopiva
Pizza: maukas, runsas, hyvä pohja, rapeat reunat, riittävästi lisukkeita
Ilmapiiri: iloinen ja reipas, yksinkertainen kalustus, ensiluokkainen palvelu
Hinta/laatu: off the charts
Keskiarvo: 5/5
(tekstiviesti lähetetty 25.4.2008 klo 21.35:56)

Tulossa ensi numerossa (ehkä):
Helsingin paskimmat pizzeriat
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KYMENLAAKSON VAAKUNAT 2/4

JAALA: Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar 1964. Vaakuna viittaa
Kymijoen lohenkalastukseen ja käsityötaitoon.

IITTI: Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar vuonna 1953. Avain virran
päällä kertoo Iitin kunnan keskeisestä asemasta Kymijoen varrella. Virralla
viitataan myös joen käyttämiseen puu-uittoväylänä, joka oli luonteenomainen piirre kunnalle.

KOTKA: Vaakunan on suunnitellut Olof Erikson 1957. Kotka on saanut
kaupungin perustamiskirjeen vuonna 1879 ja kaupungin ensimmäinen vaakuna oli saanut vahvistuksen jo vuonna 1881. Sen vaakunaselitys kuului:
”Halkoisen kilven yläkenttä on sininen, alakenttä hopeanvärinen. Kilven keskiosassa luonnonvärinen kivi. Kiven päällä kullanvärinen kotka. Alakentässä
ankkuri ja Merkuriuksen sauva vinoon ristissä, molemmat sinisiä.” Kotkan
kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1954 uudistaa kaupungin vaakunan, koska silloinen vaakuna ei täyttänyt enää heraldisia vaatimuksia. Kotka haluttiin
säilyttää päätunnuskuvana sekä muita tunnuskuvia haluttiin käyttää soveltuvissa määrin. Ankkuri kuvaa Kotkan merkitystä satamakaupunkina ja Merkuriuksen sauva symboloi kauppaa, liikennettä ja teollisuutta.
Lähde: http://www.finnicakymenlaakso.fi
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puheenjohtajalta

Kun aikoinaan veisasin Kouvolan keskuskirkossa muun luokan kanssa Suvivirttä,
mahanpohjassa oli perhosia. Kevätkirkon jälkeen luokka käveli siistissä, mutta meluisassa parijonossa opettajan johdolla takaisin Sarkolan ala-asteelle, ja varsinkin
meidän tyttöjen tärkeä puheenaihe oli todistus. Olimme kaikki tietysti varmoja, että
numeromme laskevat. Ja kun sitten kävelimme ystävien kanssa kotiin todistukset ja
suklaalevyt käsissä, kaikki oli vihreää, sireenit kukkivat ja olo oli vapaa – edessä oli
kesä, joka tuohon aikaan tuntui ikuisuuksien pituiselta.
Tuo ihana kutkutus mahanpohjassa ja vapauden tunne hävisivät viimeistään lukioaikoina, jolloin kylmä todellisuus iski: kesät kuluisivat töissä, eikä keväisin saanut
enää todistustakaan. Yliopistossa kesä alkaa usein jo toukokuun alussa, jolloin kukkivat hädin tuskin leskenlehdetkään, ja pahimmassa tapauksessa maassa on vielä lunta.
Koulun loppuminen oli kymmenenvuotiaalle koululaiselle iso tapaus; nykyään koulu loppuu, kun Unicafessa
istuessa toteaa, että kas, tulipa istuttua vuoden viimeisellä luennolla.
Pieni haikeus yliopistovuoden päättymiseen kuitenkin liittyy. Kesäloma on pitkä, ja opiskelu- ja osakuntakaverit häviävät kuka minnekin päin Suomea. Vaikka osakuntatilat menevät kesän ajaksi kiinni, se ei kuitenkaan
tarkoita, että osakuntatoiminta lakkaisi. Juuri perustettu muuttotyöryhmä tarvitsee vapaaehtoisia tutkimaan
osakunnan onkeloita, ja kesäretken lisäksi kuka tahansa voi järjestää terassi-iltoja ja muita tapahtumia. Kannustankin siis kaikkia järjestämään juuri sitä toimintaa, mitä haluatte – kesä on pitkä ja Helsinki on suuri!
Rentouttavaa (osakunta)lomaa kaikille! Syksy on täällä nopeammin kuin huomaammekaan, ja se tuo tullessaan kiireisen fuksisyksyn, muuton valmistelun ja tietysti kaikki perinteiset osakuntariennot. Siihen asti – vi
ses!
Maria Rämö

17

Kymmenen uutisia –
Kymis nyheter
Herriksiä vietettiin Tuska-festarit -teemalla osakunnalla 14.3. Mukana tappelua, Liukas ja Iso-B sekä Riku
”666” Neuvonen. Arvoituksena: onko A-luokan liha jo pilaantunut?
Taiteen vapaus ja tasa-arvo intätyttivät tasa-arvon päivänä 19.3. Sauna-Lasse poistui kesken inton saunaan.
Kiihkeä debatti 25.3. KyO puolusti kynsin hampain yksityisautoilua, mutta jäi sittenkin hopealle.
Kovaa peliä KyOstonissa 28.3. Kevään toisessa peli-illassa henkikin oli höllällä.
Kiasmassa tutustuttiin 2.4. Julian Schnabelin ja Nan Goldinin taiteeseen.
Levyraati jumputti ja säksätti 3.4. Voittajana joku saksalainen.
Sisun, saunan ja Sibeliuksen sävyttämää SSS-iltaa vietettiin 4.4. Syksyllä luvassa SS-ilta: ohjelmassa kiväärillä
tähtäilyä ja yhteislauluna Horst Wessel -marssi (ks. sanat ja pianosovitus Kypsästä 3/2000).
Kolme kymäläistä edusti aktivistipäivällisillä Keskisuomalaisella Osakunnalla 5.4.
HTK:n pikkujoulut 11.4. Joulupukki jakoi lahjaksi pilaantuneita siidereitä.
Miestenkerho Kansalaisten vanha elin nousi 10-vuotisjuhlan kunniaksi pystyyn ravintola Sea Horsessa 12.4.
Samaan aikaan toisaalla nuori polvi kolusi baareja 3B:llä kiertäen. Joukot yhdistyivät alkuillasta Etu-Töölössä.
Liisankadun The Amazing Race kisailtiin Yrjönpäivänä 23.4. lähiöravintoloissa. Kilpailutehtävinä lakritsin ja
oluen tunnistamista, roolileikkejä sekä karaokea.
Viini virtasi ja runosuoni pulppusi kevätsitseillä 25.4.
Osakuntalaiset laskivat leggingsejä Tukholman risteilyllä 27.–29.4. Nöppe pesi ruotsalaiset haastajansa karaoke-kisassa Pornolaulullaan.
Vappu vastaanotettiin osakunnalla 30.4.

korjaus
***
Taittovaiheessa sattuneen kömmähdyksen vuoksi tämän numeron sivulla 9 ollut lasersotaa käsitellyt juttu oli
tekaistu. Pahoittelemme virhettä.
***
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