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PääKiRJOiTus

Tämä on Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti 
Kypsän vuoden 2008 neljäs ja viimeinen numero, 
joka on erityisesti suunnattu Kymenlaakson uusille 
abiturienteille.
 Yritykseni kirjoittaa jotakin Helsingistä ro-
mahti pari numeroa sitten (Kypsä 2/2008) oudoksi 
kokoelmaksi aforismeja, joten en taida sanoa tästä 
aiheesta nyt mitään. Tai olkoon (tämä ei kuitenkaan 
koske mitään tiettyä paikkaa, minkä alkuperäinen 
kysymyksenasetteluni jätti huomioimatta): esteetti-
sesti tarkasteltuna maailma saa ihmettelemään jon-
kun huumorintajua, eettisesti tarkasteltuna ironia 
on jo melkein liikaa kannettavaksi. No niinpä niin, 
mutta entä osakunta? Miksi osakuntaan kannattaa 
tulla, jos tulee Helsinkiin opiskelemaan?
 Minuun osakunta on vaikuttanut lähte-
mättömästi. sen historia ja perinteet sekä kaikkea 
toimintaa leimaava pyyteettömyys ja yhteishenki 
tuntuvat todella muodostavan siteen, joka pitää hy-
vinkin eri-ikäiset ja erilaisilla aloilla toimivat ihmi-
set yhdessä: osakunta on yhteinen asia. Voin hyvin 
kuvitella itseni istumassa vuosienkin päästä Rajany-
lityksessä, vuosijuhlassa, Rapujuhlissa tai muissa ta-
pahtumissa ja uskoisin, että niin voi moni muukin 
siitä porukasta, joka nyt toisiaan viikoittain Liisan-
kadulla (ja kohta Leppäsuolla) tapaa. Tällaisia par-
haimmillaan koko elämän läpäiseviä yhteisiä koke-
muksia ei nykymaailmassa ole liikaa.
 Osakunnan yhteisöllisyys ei kuitenkaan ole 
poissulkevaa yhteisöllisyyttä. Osakunta ei ole ketään 
vastaan vaan päinvastoin keskusteleva ja avoin yhtei-
sö, jossa erimielisyydetkään eivät muutu haudanva-
kaviksi. Vastaavasti osakunta ei vaadi jäseniltään mi-
tään, mitä he eivät itse halua antaa. Osakunnalla voi 
käydä silloin tällöin tai vaikka joka päivä, oman ehti-
misen ja mielenkiinnon mukaan, ja toimintaa löytyy 
joka lähtöön: kulttuuria ja urheilua, illanistujaisia ja 
kerhotoimintaa, akateemisia pöytäjuhlia ja rempseitä 
sitsejä. se, mitä ei vielä ole, voidaan aina järjestää, ja 
loppujen lopuksi osakunta muodostuu osakuntalais-

ten näköiseksi. Voin vakuuttaa, ettei kynnystä osallis-
tumiselle ja toimintaan tutustumiselle ole, ja toisaalta 
se, mitä osakunta sisään imaistuaan voi itse kullekin 
antaa, on jotakin todella kunnioitettavaa. Opiskelu-
jen ajoittainen raskaus unohtuu hyvässä seurassa sa-
man tien, ja menneiden vuosien jatkuva läsnäolo tuo 
varmuutta tähänkin hetkeen.
 Kymenlaakson Osakunta ei ole vain Hel-
singin yliopiston opiskelijoiden järjestö, vaan aktii-
visia jäseniä on muistakin pääkaupunkiseudun kor-
keakouluista. Yhdistävänä tekijänä on vain kymen-
laaksolaistaustaisuus tai -henkisyys. samaan hen-
genvetoon on todettava, että osakuntaan voi toki 
liittyä milloin tahansa; itse tulin toisen opiskeluvuo-
den alussa. ensimmäinen opiskelusyksy on usein 
kiireinen, ja onhan uuteen kaupunkiin muuttami-
nen suuri elämänmuutos, jonka hallitsemisessa osa-
kunnasta voi toisaalta olla isokin apu. Osakunnassa 
tapaa vanhempia opiskelijoita, mikä edesauttaa so-
peutumista ja kotiutumista.
 Huomaan olevani taipuvaisempi kirjoit-
tamaan osakunnasta kuin varsinaisesta opiskelusta 
pääkaupunkiseudulla, mutta toki haluan rohkaista 
uusia kymenlaaksolaisia ylioppilaita hakemaan tääl-
tä opiskelupaikkaa. sen lisäksi, että pääkaupunki on 
aina pääkaupunki ja opinahjot suomen parhaim-
mistoa, Helsinki sijaitsee myös lähellä Kymenlaak-
soa, niinkin lähellä, ettei eroa niiden välillä minulle 
juuri enää ole. Molemmat paikat tuntuvat yhtä ko-
toisilta. Jos jokin ala kiinnostaa, kannattaa rohkeas-
ti hakea: tänne pääsy on täysin omissa käsissä, jos 
motivaatiota riittää. Ja tokihan opiskelualaa voi aina 
vaihtaa. Omat tavoitteet selkiytyvät vasta ajan myö-
tä, ja pääkaupunkiseudun monipuolinen tarjonta 
on tässäkin suhteessa eduksi.
 Lopuksi haluan todeta, etten ole konsult-
ti enkä elämäntapavalmentaja, vaikka siltä alkoikin 
tuntua. en kirjoita nyt aforismeja etiikasta, ironiasta 
tai schopenhauerista vaan kiitän toisena päätoimit-
tajana kaikkia lehden tekoon tänä vuonna osallistu-
neita sekä toivotan kaikille Kypsän lukijoille hyvää 
uutta vuotta 2009. seuraava Kypsä on kuulemma 
ihan erilainen… no, en syytä.
 
Osakunnalla nähdään!

Jussi Rainamaa
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Osakunnan uusiksi fuksiohjaajiksi valittiin joulu-
kuun kokouksessa 4.12. Marleena salonen ja Heik-
ki Luoto. Kypsän toimittajat Antti Mänttäri ja Jussi 
Rainamaa jututtivat heitä viikkoa myöhemmin.

* * *

(kohinaa)

- No niin hyvää iltaa Marleena ja Heikki, uudet 
Kymenlaakson Osakunnan fuksiohjaajat vuodeksi 
2009. Miltä nyt tuntuu?

H: sekavat tunteet on et tota…

- Tuliko niin sanottu kokouskrapula sit seuraavaan 
aamuun… et mitä tuli tehtyy?

H: Joutu lähtee ajamaa heti seuraavaan päivään tai 
iltan Kotkaa nii ei paljo voitu ottaa, siin olis polii-
sisedil ollu sanomist…

- sellanen moraalinen krapula…

H: Nii…

- et tuntu hyvälle idealle silloin.

H: Nii… (tirskuntaa) se oli sellanen kyl.

- No pidättekö fuksiohjaajan tehtävää haasteellise-
na?

M: No kyllä joo sillee tota mut eiköhän se siitä sit… 
mee. (naurua)
H: Nii ei sit oikein osa viel hahmottaa sitä koko ku-
vaa, et mitä kaikkee siin tulee mut kylhän siin haas-
teit on.

- Nii eihän sit yksin tarvi tehä et kaikki siin on mu-
kaan… hallitus tietyst erityisest.
- No kertokaa miten päädyitte fuksiohjaajiks?

H: No, joo, nii sano sä vaan joo…
M: No mul, vasta pari tuntii ennen sit kokousta niin 
juttelin puhelimessa Hannan kaa, siis sen entisen fuk-
siohjaajan ja, sitten siinä hän sanoi että aatteli ehottaa 
mua et sul on nyt täs pari tuntii aikaa miettiä muka-
vasti (naurua) ja sit siin kokoukses sitten tarjouduin 
ennen ku se ehti sielt huuella että Marleenast…
H: Mullakin oli eka vähä silleen et aattelin et jonkun 
homman vois ottaa sen kappalaisen homman lisäks, 
ja sit kun näytti siltä et kovin moni ei ollu halukas sii-
hen kyseiseen nakkiin nii päätin sitten tälleen “heit-
täytyä” kyseiseen haasteeseen sit…

- Mut eihän myö siin vaihees oltu tuijotettu ku vast 
muutama sekunti toisiamme…

H: Nii se oli sellanen, että se tunnelma tuli jo siin 
et…

Keskustelu uusien fuksiohjaajien kanssa
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- Niin se tuli mut…

H: Olin mä miettiny jo valmiiks…

- sul petti pokka ensimmäiseks.

H: Nii. Olin mä miettiny jo valmiiks…

- Nii nii, kyl se kappalain on vaan…

H: Yks puhe vaan.

- Nii… Yks puhe vaan… kyllä.
- No otetaanko tähän väliin yks perinteinen syvä-
luotaava kysymys: Jos olisitte eläimiä, mitä eläimiä 
olisitte? (yleistä naurua)

- Tota, ei varmaan o keskiviikkokahvien tarvetta, 
onko?
- ei, ei…
- sitte, tiskitkin myös sitte itsepalveluna.
- Joo.
- Tääkin meni nyt nauhalle.
- Tää tulee lehtee tää keskustelu.
- Nii toi on aika syväluotaava…

H: sä saat vastata eka. (naurua)

- Miekään en osais vastata tähän.

M: No must tuntuu, no ku meil oli joskus kultasii 
noutajii, nii kaikki sano et mä rupesin muistuttaa 
hyvin paljo niitä… (naurua) nii ehkä mä olisin koi-
ra ja mä olisin kultainen noutaja.
H: Mähän olisin tietyst tota lepakko koska se on sel-
lanen yöeläin. Ja mä oon aina halunnu olla Batman. 
se on vähä niinku aika lähel.

- se on aika lähel… Mitäs, pitäiskös ihan ylein esit-
tely ottaa että, tohon haastattelun alkuu tai johon-
ki kohtaa että, keitä olette, vähän taustaa… uusille 
fukseille… jotain tarttumapintaa…

H: Joo, elikkä tosiaan Heikki Luoto on nimi ja tota 
oon teologian ylioppilas ja ekaa vuotta tosiaan opis-
kelen ja ekaa vuotta osakunnallakii, että nyt on aika 
hyvä perspektiivi tällee tänä vuonna lähtä sit kattoo 
että, nyt on tuorees muistis että minkäläisii vaikeuk-
sii tälläsen ekan vuoten on ja miten osakunta pääsee 
auttamaan niissä… niissä huolissa sitte.

- Nii, jos, voitko tarkentaa täs että minkälaist huol-
ta erityisest näkisit että… uusil opiskelijoil, mikä on 
vaikeinta ollu alussa ja, miten osakunta on ehkä sii-
hen auttanu.

H: No niinku tietyst tällaset ihan pai… keskusta-
kampuksellakii itte on nii on vähän ollu vaikeuksii 
löytää niinku maantieteellisest noit mestoi ja siit on 
niinku näitten erinäisten juhlien kautta sit löytänyt 
niit ja totta kai sitte niinku tälläst…

- Ja muistanu reitit viel seuraavaan päivään…

H: Nii, se on sitte, jonain iltoin on muistanu ja jo-
nain on jääny sitten vähän harmaammaksi. Ja sit 
myös tällänen että on tutustunu uusiin ihmisiin 
kyl pal paremmin tän osakunnan kautta, ja löytäny 
niinku vähän vanhempii opiskelijoit ja eri yhteyksist 
ettei vaan siitä omast pienest piiristä.
M: Joo, elikkä Marleena salonen ja Haminasta ko-
toisin ja eläinlääkiksessä opiskelen nyt… no ekaa 
vuotta, et viime vuonna olin kemialla ja osakunnalla 
nyt toista vuotta ja… jaja… (naurua) Onko tarken-
tavii kysymyksii? (naurua)
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- No ei, vaikka siihen että miten päädyitte tänne 
osakuntaan, mistä saitte ensin tiedon? Tunsitteko jo 
ennen kun tulitte yliopistoon? Miten, miks, miks… 
tulitte? Miks istutte siinä nyt?

M: No mie tulin oikestaan niinku kaverin vetämänä 
(naurua) et tota, siel kemial sattu samaan tuutori-
ryhmään kotkalainen tyttö ja se oli niinku että ois 
kiva mennä tonne osakuntaan et lähetkö mukaan 
ja sitte läksin, uusien iltaan ja sitten tuli Rajista ja 
kaikkee ja…

- Nii se ei vissii jääny sit se toinen tyttö…

M: ei, et se on nyt Kuopios lääkikses.

- Voi raukkaa.
- et oliks sul niinku mitään käsityst, tai silloin ku 
tulit yliopistoon et, minkälain mielikuva osakun-
nasta? Vastaskos todellisuus sit millää lailla sitä… 
käsitystä?

M: No oikestaan ainoo paikka mis mie olin osakun-
nasta jotain kuullu oli se abi-infojuttu ja silloin ei 
oikestaan ollu… en mä siitäkään muistanu paljoo 
mitää… ei kyl hirveesti ollu mitään…

- (sensuroitu)
- Joo.
- Tää tulee lehtee…
- (sensuroitu)
- (sensuroitu)

H: Tää on nyt iha mielenkiintost settii tänne meiän 
nauhotuksii, mut tosiaan…

- Kuinkas pitkä kasetti täs on?
- Varmaan sellain kolme varttii.

H: Joo, no mä voin kertoo sit lisää siihen edelliseen 
eli mä oon Kotkasta kotosin kans ja kans vähä niin-
ku kaverin vetämän tulin tänne… Mä olin jo viime 
vuonna aikeis tulla, olin tos ammattikorkees opiske-
lees mut sit se vähän jäi. Mut ehkä tärkein syy min-
kä takii tulin nii osakunnal on kuitenkii hieno his-
toria ja perinteet ja sit halusin olla osa sitä perinnet-

tä että… se on hieno. Ja kyl täytyy sanoa et on hyvä 
ilmapiiri ollu että… vähän erilaista ja on tää hyvää 
toimintaa tähä opiskelun arkeen.
M: Mä olin siis Haminasta, se mun kaveri oli Kot-
kasta… (naurua) joo, mut sit kans voin sanoo et 
just toi ilmapiiri on tosi kiva, jo silloin heti ku tuli 
nii kaikki tuli juttelee…

- No mitä työ puuhastelette osakunnan ja opiskelu-
jen ulkopuolella?

H: No, mä voin nyt alottaa. Mä harrastan futista ja 
oon käynny sitä pelailees tos yliopiston jengissä ja 
sitte, no duunis on tullu käytyy silloin kun on ehti-
ny, se on ollut sellast vähä tasapainotteluu ja sit jos-
kus aina ku kerkii nii on kavereitakin tullu nähtyy. 
Tota… Kyl niit kavereitakii kerkee näkemään, et 
ei nää nyt nii pelottavaa ja aikavievaa hommaa nää 
opiskelut ja muut systeemit oo…
M: Joo no, mie niin, mie ratsastan… silleen aina 
Haminassa käydessäni (naurua) et aika harvaksel-
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taan kyl pääsee että kuitenkin ja oon tallilla ja sitten, 
no pianoo soitan mut sekii nyt on melkein jääny 
niihin Hamina-kertoihin ku ei oo soittopelii täällä 
ja… kavereita nään ja tommosta…

- Jäikö teille jotain erityistä mieleen fuksiohjaajista 
silloin ku työ tulitte osakuntaan?

H: No, se että ne otti vastaan ja kerto vähän osa-
kunnasta ja laitto minut kirjottamaan siihen mat-
rikkeliin, ja sit tietyst veti uusien illan… Ne on ne 
päällimmäiset muistikuvat iteltään että… Ja tietyst 
fuksisitsit oli sellaset niitten isoin tapahtuma minkä 
ne sit…

- Miltäs fuksisitsit tuntu, tollain ensimmäin akatee-
miin pöytäjuhla?

H: No mähän olin ollu…

- Nii sie olit rapujuhlis…

H: Rapujuhlissa ja sit teekkareiden juhlis pari kertaa 
käyny jo, mut olihan se sellane, sellane tota mielen-
kiintonen kokemus mut tota… ekaan ei oikein tien-
ny missä vaihees pitäis laulaa ja miten skoolataan ja 
oli sekavaa mut tota, kyl täytyy sanoa et rapujuhlat 
oli sellanen juhla että pois alta. et siel oli…

- ei ne kyllä kauheen akateemiset…
- Pöytäjuhlat.

H: Pöytäjuhlathan ne oli kuitenkii ja sellanen ilonen 
ja pirtsakka meininki oli sillo että… ja siihen viel sit 
menovettä päälle nii eihän siit voi ku hyvä seurata 
että…
M: No sillee nii, omist fuksiohjaajist mukava kuva, 
et muistan sillon ku tulin tost noinaa nii ne oli mo-
lemmat tos ovel vastas et “Tervetuloa!” (naurua) ja 
tällee mukava… ja nii sit jos noista ekoist pöytä-
juhlista (naurua) nii mul oli Rajis sillon ja oli kans 
vähän saman olonen, et jossain vaihees silleen että 
mitä ihmettä (naurua), mitä siel pitää tehä ja mihin 
suuntaan sit lasii nostellaan ja tota, kyl se sit siitä 
lähti menee ja oli kivaa.
H: Kylhän noi tavat sit opetetaan kuitenkii et miten 
ne menee… Jossain vaihees ne menee joka tapauk-
ses sekasin. Puretaaks vai ei jos ei muista ja…

- Nii ei se nyt oo niin vakavaa, ellei kysy (sensuroi-
tu).

(keskustelua)

- Jokohan täst nyt tulis lehtijuttu.
- Nii emmie tiiä, tää helpost menis sellaseks osakun-
nan kehumiseks, et tarviiks sellast nyt olla että kyl-
hän se, välittyy… Nii turhaa mie nyt sanon tän kun 
teiän pitäis sanoo… (hyminää)
- Nii nyt vähän kritiikkiä tähän.
- Nii se oli joo, että itekki mietin sitä, että minkä 
asian haluaisitte muuttaa, ehkä yleisest osakunnassa, 
minkä vois tehä paremmin?

H: No ainakii nyt enemmän ehkä sellast peeärrää 
että tota, vähän enemmän vois mainostaa itteensä 
että… se on nytte vähä sellane puskaradio mikä täst 
kertoo ku ottaa huomioon sen että ku kysyy että 
mistä oot kuullu täst osakunnast nii se on joko sii-
nä kun maksat sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun, 
niin siin vaihees sult kysytään se ja siin vaihees ku-
kaan ei tiiä mikä osakunta on ni ehkä hyvä sellanen 
että kerrottais, no okei, olihan siin pääsykirjees jo-
tain niistä osakunnista mutta…

(keskustelua)

- Nii mitäs täst vois… (hyminää) Tää nyt menee 
vähä siihe et ite sit esittää ne näkemyksesä täs…
- Millaisia terveisia haluaisitte lähettää Kypsä-lehteä 
lukeville abiturienteille?
- Miks… miks kannattaa tulla Helsinkiin? Miks 
kannattaa tulla osakuntaan jos tulee Helsinkiin?

H: Nyt tuli sellane tilanne että pitäis sanoa jotain 
tosi fiksuu… ja filmaattista. Tota tota…

- Filmaattist ei kannata sanoo ku täst tulee vaan ää-
niraita.

H: Nii se on ihan totta, kaikillehan sit tota lähete-
tään tää raakaversio… (yleistä naurua) Kypsä ja toi 
teipattuun…
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M: Nii no ainakii Helsinki on ihan semmoinen ta-
vallaan monipuolinen paikka, että on kyl paljo kaik-
kee tekemistä ja tommosta, ja osakunnalle kannat-
taa tulla koska, no se on just ainakin itestään kiva 
kun näkee just muist tiedekunnist opiskelijoita, et 
itellään on just se et tuol noinaa ni vaikka nyt on-
kii innokas eläinihminen niin se on mukava ku en-
sin asiasta väännetään luennolla ja sit niist puhutaan 
niist karvanaamoist ruokatunnilla (naurua) ja väli-
tunnilla ja sit mennään leikkelemään niitä nii…

- Nii se tuo just sellast perspektiivii asioihin et sit ei 
painiskele ihan sen oman asiansa kaa vaan kun sit 
näkee että muillakin on sit jotain muuta…

H: Joo, toi on hyvä just se ainakii nimenomaa, että 
poikkitieteellist porukkaa, et pääsee vääntämään 
teologisist asioist matemaatikon kaa tai tälleen näin 
nii siit tulee hyvin mielenkiintosii keskustelui. Mut 
sit toi minkä takii Helsinkii kannattais tulla nii 
ohan tää nyt pääkaupunki ja tääl on kyl nii paljo 
kaikkee tekemist ja hyvät kulkuyhteydet että ei mis-
sään muussa kaupungis samal taval oo ja täält pääsee 
kyl sit kaikist parhaiten niinku Kotkaakii, ja se, että 
tänne muka ois hirveen vaikee päästä nii se nyt taas 
on ihan ittestään kiinni että pääsekö tänne. Tekee 
duunii nii kyl tänne pääsee ja onhan tää paras suo-
men yliopistoista ja tota… kannatan.
M: Ja paljon on aloja mitä ei muualla ookkaan 
että…
H: Nii, aivan. sen kun vaan kattoo opinto-opasta 
tai mikä se niil on, valintaopas.

- ettei teist tuntunut vaikeelt päästä tänne?

H: No ei…
M: No se riippuu, tota sinne kemialle nyt pääsin 
aika helposti mut tonne elukalle oli nyt kolmas yri-
tys kun sinne… (naurua)
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- Onks tullu jotain ongelmii?

M: On mun mielest, ainakin mä on jäänny jumiin 
sinne mont kertaa.

- Nii mie en o käynny siel, ymmärrettävist syistä 
hirveen usein…

H: Jännä juttu.

- siis osakunnas on hyvät vessat… Vessapalvelut on 
ajan tasal.

H: Meil on täällä tällänen virallinen…

- Haluutko tilittää sinne? Nauha pyörii, sinne saa…
- Haloo!
- …purkaa sydäntään.

- eiks tää nyt jo riitä?

H: Joo.

- No siis ei tääl mikään pakko, jos niinku jotain ha-
luaa sanoa… ei ollu pakko sanoa mitään… missään 
vaihees… (hyminää) Joo. Mie katon että mitä täst 
saa…

(kohinaa)

* * *

- Kylhän tänne voi sit tosiaan tulla, et jonnekin pää-
see vähän helpommin sisään, että tulla sit vähän 
kattelee että, ja sit hakea sen jälkeen. Monet tuntuu 
niinkin tekevän että… 

(keskustelua)

H: Ja sellasen haluaisin tosiaan viel lisätä että min-
kä takii sit Kymenlaakson Osakunta, nii tää on sen 
verran pien osakunta että tääl pääsee aika syvältäkin 
tutustumaan tälläseen järjestötoimintaan ja pääsee 
niinku hyvin sellasiin niinku, hyviin virkoihin jo 
kattelemaan että mitä tää nyt oikeest on, että täst on 
hyötyy myös työelämäs varmasti.

(keskustelua)

- Mitäs sitte, joku Kymenlaakso-aihein kysymys 
että… otetaan nää maakuntayhteydet… (hymähte-
lyä) että mitenkäs…

(keskustelua)

H: Monest huomaa ihan vetäväsä keskustelustakii 
suoran linjan siihen että mä oon Kotkast tai mie 
oon Kotkast, ja tota, kovast yrittää taistella että py-
syy se mie eikä mä.

- ei mun o ees tarvinnu taistella, et mie en oo niin-
ku sellain nii ulospäinsuuntautunu että se muuttuis 
sit itestään…

M: No kans sillee et kyl aika kovast yrittää painottaa 
et, jos joku kysyy vaikka et missä sä asut tai jotain 
nii sit, no Helsingis mutta en ole siis helsinkiläinen 
(naurua), että Haminasta.

(keskustelua)

M: innolla kaikki osakunnalle!
H: Nii tosiaan kannattaa tulla, ainaki kattomaan. se 
ei sido ihmisiä mihinkään…

- Nii osakuntaan mahtuu kaikenlaisii ihmisii… 
Ovet on… ovet on korkeal ja katot leveäl.

(keskustelua)

M: Jos ois vaikka sit siel uusis tilois paremmat lukot 
vessois.
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Tytöt
Nämä keskustelut käydään suljettujen ovien taka-
na. Nämä keskustelut käydään suljetuissa ovissa, siis 
ihan kirjaimellisesti. Tyttöjen vessoissa ei kirjoiteta 
seinille vaan oviin. Mistä siellä keskustellaan ja mi-
ten? Tutkimuksen kohteena olivat päärakennuksen 
tyttöjen vessat. 

Naismaista keskustelua

Tyttöjen vessojen kirjoitukset ovat tekstimaailma, 
johon yleensä vain naispuoliset henkilöt pääsevät 
osalliseksi. se näkyy kirjoituksissa. Kirjoitukset eivät 
yleensä ole vain yksittäisiä kirjoituksia, vaan niistä 
muodostuu keskusteluja. Hedelmällisimmät aloi-
tukset ovat synnyttäneet monen kymmenen viestin 

keskustelukokonaisuuden. Ne poukkoilevat ja rön-
syilevät niin kuin naisten keskustelut yleensäkin. 
eniten puhuttaa perheenlisäys, on sitten kyse lap-
sista tai koirista.
 Keskustelut muistuttavat usein internetin 
naisvaltaisten keskustelupalstojen keskustelujen ra-
kennetta. Keskustelujen aloittaja kertoo jonkin on-
gelmatilanteen omasta elämästään, jota muut kes-
kustelijat sitten innokkaasti kommentoivat. Myös 
kommentteja kommentoidaan. se, mitä viestiä ha-
lutaan kommentoida, merkitään siististi nuolella.

Mistä ne tytöt puhuu?

Vessakirjoitukset paljastavat osittain sen, mitä tyttö-
jen päässä pyörii. Mitkä asiat pohdituttavat niin pal-
jon, että se pitää jakaa yleisessä vessassa? Jotkut halu-
avat lapsia tai koiria. Joidenkin mielestä kummatkin 
ovat pelkkiä riesoja. Onko niitä kersoja pakko tehdä? 
Mielipiteitä löytyy laidasta laitaan. Joku kärsii pak-
ko-oireista, ja käy ilmi että niin moni muukin. eräs 
on saanut avun lesboseksistä ja psykoanalyysista. Joku 
kehottaa: Olkaa kännis! Kaikki on kivempaa. Vieres-
sä raitis opiskelija tuntee olonsa yksinäiseksi oman 
alkoholittomuutensa takia. 
 Keskustelut pyörivät paljolti yksityisasioi-
den ympärillä, mutta aina ei niinkään asiasisältö he-
rätä kirjoittamaan, vaan myös tekstin koko. Tämä 
jos mikä kielii siitä, että ollaan tyttöjen vessassa. 

Vessakirjoitusvertailu

Miina Gustafsson ja Jussi Rainamaa
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Pientä ja selvää käsialaa ihastellaan, kun taas muu-
taman mielestä joku pilasi koko oven kritisoimalla 
isokokoisella tekstillä ateistista darwinismia.

Miten ne tytöt puhuu?

Keskusteluja käydään vessoissa melko hyvässä hen-
gessä ja ne ovat pääasiassa asiallisia. Fuksitkin toivo-
tetaan myös vessassa tervetulleiksi. Aina välillä tie-
tenkin mielipiteitä ilmaistaan aika kärkkäästi, mutta 
niinhän se on aina, kun anonyymisti keskustellaan. 
Ja lähes jokaiseen keskusteluun mahtuu yksi jeesus-
tyyppi. Moniin muihin yleisiin vessoihin verrattuna 
kirjoituksissa käytetään hyvin vähän alatyyliä. Ja tie-
tenkin ovissa on paljon sydämiä ja huutomerkkien 
pistekin on välillä sydän. Tyttöjen vessassa kun ol-
laan.

Pojat
Ensimmäinen tutkimuspäivä:

suoraan pedon mahaan. Yliopiston päärakennuksen 
miesten vessa, tuo kaiken saastan mausoleumi, toimi 
kierrokseni itseoikeutettuna avaajana. Menen suo-
raan asiaan: tämä kusiputka on omassa kastissaan. 
siinä missä muissa tutustumissani vessoissa oli edes 
jonkinlainen säntillisyyden tuntu, täällä kaikki toivo 
on jo haudattu. Kiinteistönhuolto tuntuu yksinker-
taisesti odottavan kaiken varustelun riittävän pitkäl-
le edennyttä rappeutumista, jonka jälkeen vessa vain 
räjäytetään pois. en tiedä minkälainen Feniks-lintu 
noista tuhkista voi nousta, mutta katsotaanpa sillä 
aikaa kohteessa rehottavaa kirjallista ilmaisua:

Jo nuori #### ###### kertoi ejakuloineensa kansa-
kunnan siemenet ylioppilastalon vesiklosettiin. 
 < Lähdeviittaus puuttuu.

Voisin ottaa huumorimielessä suihin.

(kuvatekstinä) Suomen politiikkaa ohjaileva “Kulli-
arvuuttaja”.

Niinpä niin. Mutta meno vain paranee:

Hallituksenko vika on ettet saa ######. Runkkaa sen-
kin ####naama!

######puute on yhdyssana.

Törkeyksiä viljellään häkellyttävään tahtiin. suorien 
loukkausten lisäksi viittaukset onaniaan hallitsevat 
tilaa:

Taas kädellä: 2 min. tasan.
Runkulla taas: 1 min. 30 sek. Pistä paremmaksi poika!
Taas tentissä: 9+ tasan.

enkä edes viitsi kirjoittaa, mitä nimimerkki “Ve-
gaanipoju” on tähän lisännyt. Keskustelua vessako-
peissa on varsin vähän ja sekin hyvin aggressiivista 
ja kiihkoilevaa. Todellisia oivalluksia ei taida löytyä 
hakemallakaan. Kaiken kaikkiaan on todettava, ettei 
yhteiskunnallisen muutoksen siemeniä kannata et-
siä täältä. Nekin on taidettu ejakuloida vesikloset-
tiin muun mukana.

Jumalauta sullahan on ujo pissa!

Toinen tutkimuspäivä:

Vedettyäni täydellisen vesiperän Mariankadulla, 
jossa vielä muutamia vuosia sitten oli muistaakseni 
varsin mallikkaita seinäkirjoituksia, suuntasin räntä-
sateessa valtsikan kirjaston vessaan:

Muistatko suudella?
Muista udella kahdesti.
Muista bileet uudella! kolmesti

Alkuperäinen teksti on siis pisuaarien yllä oleva 
“Muista huuhdella”. Päärakennuksen ei-kenenkään-
maahan verrattuna tässä vessassa vallitsee vahva yh-
teiskuntatieteellinen henki:

Ari Salminen: Hallintotiede – kirja jota ei lue Erkki-
kään.
 Täh? Sehän on kompakti klassikko! Hallin-
totieteen pieni suuri kirja.
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Poliittisia aiheita ja valtsikassa opiskelua sivutaan 
useissa kirjoituksissa. Tiedekunnan komeimmat 
miehet on myös listattu. Argumentointi on hitusen 
sävyisämpää, ja vaihtoehtoisia näkökantoja tuodaan 
innokkaasti esiin. Toisaalta päärakennuksesta tuttu 
pohjavire säilyy:

Saako tänne kirjoitella mitään epäpoliittista?
 Mielellään ei jotta taso säilyy.
 Miten olisi ###### saamisen politiikka?
 Puoltaisin ja äänestäisin.
Vonkaaminen on realismia.

Tutustuin myös snellmaniaan, jonka kellarikerrok-
sesta löysin jonkin verran töhertelyä. Aiheiltaan ja 
sävyltään kirjoitukset ovat linjassa kirjaston vessan 
kanssa, mitä nyt piereskely on hieman niskanpääl-
lä verrattuna naapuritalon onania- ja eritevetoisem-
paan ulosantiin. Jalkapallo on suosittu aihe molem-
missa vessoissa. suomen mahdollisuuksiin selviytyä 
etelä-Afrikan kisoihin 2010 suhtaudutaan lähin-
nä sarkastisesti. eräs kirjoittaja vaatii useaan ker-
taan suomesta jalkapalloyhteiskuntaa. stuart Baxte-
rin viiksiä innostutaan vertaamaan Antti “Pensseli” 
Muurisen kalapuikkoihin.
 Valtsikan jälkeen siirryin Metsätalolle, jos-
ta ei löytynyt yhtikäs mitään: talo on täynnä pelk-
kää siisteyttä, loputtomia käytäviä ja modernismin 
henkeä! Kuulkaas nyt pojat, tällainen peli ei vetele! 
Turhautuneena ja ravaamisesta hikisenä jatkoin “op-
pimiskeskus” Aleksandriaan, jossa hiki sitten vasta 
virtasikin. Ja mitä jäi käteen:

Olen suoltanut tänään ison kasan paskaa. Paljon pönt-
töön, enemmän graduun.

eipä tosiaan paljon muuta. Aleksandrian saniteet-
titilat toivottivat vieraansa tervetulleeksi yllättävän 

lattealla ja harvalukuisella kirjoittelulla, jotka kes-
kittyivät alapään lisäksi erityisesti poliittisiin isku-
lauseisiin. Tarroja oli paljon. erään vessan ovessa 
vaadittiin yliopistolle enemmän tupakointi- ja pie-
reskelytiloja. Opiskelijakirjasto ei parannusta tuo-
nut, päinvastoin. Tuskastuneena laskeuduin myös 
kokoelmakerrokseen, jonka syrjäisen sijainnin luu-
lisi tarjoavan hyvät lähtökohdat räväkkäänkin ves-
sajulistamiseen. Mutta kaiketi tässä parkkihallimai-
sessa kammiossa leijuva epätoivo on lannistanut 
paatuneimmatkin suttaajat, sillä mitään dokumen-
toimisen arvoista en löytänyt. Lähdin Porthaniaan 
rauhoittumaan.

Eihän humanistipellet saa edes töitä mistään. Saata-
nan ######. 
 Älkää huolestuko. Poliisi tutkii jo kirjoituk-
sen alkuperää.

No nyt lähtee! Porthanian aulakerroksen läävästä on 
törkeydessään hyvää vauhtia tulossa päärakennuk-
sen manttelinperijä, vessakirjoittelu kukoistaa eikä 
kukaan edes yritä siivota.

Ei ##### te juristit olette tyhmiä. Tulkaa filosofian 
laitokselle, niin näette todellisia älykköjä!
 Olette älykköjä vain omasta mielestänne! Poh-
dintaa kyllä riittää, mutta käytännön toteutus jää!
 Ketä kiinnostaa käytäntö?
 < Todellinen filosofi.
 < Työtön.
 Minua, ainakin rakkaudessa.
 Sie ootkin ####.

erotuksena päärakennuksesta Porthaniassa on myös 
yritystä vakavampaankin keskusteluun; erityisesti 
öljyn hinta ja ekologisuus puhuttavat. Kyllä näillä 
pointeilla voisi jo jonkun valtsikan tentin läpäistä. 
Käytyä keskustelua myös kommentoidaan:



1�

< Sentään fiksujakin ajatuksia. Muuten ovi on täynnä 
dosenttitason analyysia.

Mutta mitä sanotte näistä:

Isoveli palvoo!
Osta monaconterrieri. Hintapyyntö vain 898 000 €.
Darrapaskalla ennen tedaria? Sama juttu!

Kyllä, Porthaniasta löytyy kaikille kaikkea. Puhe 
näyttää toki täälläkin olevan ennen kaikkea siitä, 
mistä on puute, ja myös miehisen rakkauden perään 
kysellään useissa kirjoituksissa. Kaiken kaikkiaan 
varsin piristävä kokemus.

Kolmas tutkimuspäivä:

Todettuani siltavuorenpenkereen täydelliseksi vessa-
kirjoittelun autiomaaksi otin suunnan kohti Topeli-
aa, tuota humanistien kasarmimaista keskittymää. 
Kävin ensin historian laitoksen lähistöllä etsimäs-
sä Matti Klinge -aiheisia kirjoituksia, mutta niitä 
ei löytynyt, toisin kuin jo aiemmin tutustumastani 
valtsikan kirjastosta, jossa Mattia epäiltiin erityi-
sesti sinuteltuna kovaksikin tappelupukariksi. Jätin 
muut laitostilat rauhaan ja siirryin kirjastoon. Rava-
sin käytäviä niin ylä- kuin alakerroksessakin, mutta 
mitään ei tuntunut löytyvän. Mutta sitten:

Leprakuninkaat tulevat! Anna käsi, niin se leikataan 
pois!

Alakerroksen WC:n ikkunasyvennyksessä tärppäsi. 
Kirjoituksia ei ollut paljon, mutta ne olivat laaduk-
kaita.

Miks humanistit ovat niin rumia?
 Koska kauniit saavat olla tyhmiä, mut ru-
mat ei.
 < Onks tää naisten vessa? On niin herkkää 
tekstiä.

Kuten Porthaniassa, teekkareiden läsnäolo huma-
nistivessoissa tuntuu synnyttävän tarvetta itseilmai-
suun:

Teekkari kävi täällä ja pelkäsi!
 Syytä oiskin, haalaripellet!

Poistuin Topeliasta ja suuntasin viimeiseen tutki-
muskohteeseeni, teologisen tiedekunnan kirjastoon.

Vedä WC kahdesti!
Vedä WC-ankkaa kahdesti!

Niinpä niin. ensin ajattelin, että ohjeistus vessan 
kaksinkertaiseen vetämiseen olisi vitsi, mutta ilmei-
sesti se ei sitä ollut. selvittämättä asiaa sen kum-
memmin aloin tutkia seiniä.

Pimpparallaa!

Kirjoittelussa oli yleisesti ottaen tietynlainen teolo-
ginen vire, vaikkakin tematiikaltaan se ei juuri eron-
nut perustöhertelystä:

Kurahaalariporukka haisee! 
 Ehkä… mutta kaikki ovat olleet joskus lap-
sia, Jeesuskin.

Pisuaareihin ei saa laittaa liperiä. (Menee tukkoon.)

Tekstiäkin löytyi heprean (?) lisäksi myös latinaksi:

Mitte Gladium tuum in vaginam.
Kettunenko se täällä esittelee kielitaitoaan?

Näihin tunnelmiin siis päätin keskustakampuksen 
WC-tiloja ratsanneen kierrokseni. Muut kampukset 
ovat sitten oma lukunsa, joku saa tutkia jos haluaa. 
Otollisimpia paikkoja vessakirjoitteluun vaikuttavat 
olevan päärakennuksen ja Porthanian kaltaiset, mah-
dollisimman yleisessä ja taajassa käytössä olevat tilat. 
Kaiken kaikkiaan jäi tunne, että olin liian myöhään 
liikkeellä: monet maittavat töhryt erityisesti Franze-
niassa ja Mariankadulla oli jo hinkattu jälkipolvien 
tunnistamattomiin. No, tulipahan kierrettyä.

Pakkoruotsi pois!
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toveri ja maailman kolmanneksi rikkain. Nobel-pal-
kinnot hän on saanut lääketieteen, fysiikan, kemian, 
talouden ja kirjallisuuden aloilta. Hän on ehdolla 
Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 2009.
 Raimo Habsburg von Pflanzenberg af sip-
pula iii on louhinut yksin uraania paljain käsin il-
man suojuksia, kirjoittanut suomen itsenäisyysju-
listuksen sekä parantunut kosketuksellaan sairaita. 
Hänen kerrotaan uineen Kymijokea vastavirtaan 
päästä päähän kaikkien voimalaitosten läpi. Hän on 
paininut karhulauman kanssa Alaskassa sekä vienyt 
Kymenlaakson Osakunnan lipun Mount everestille 
ilman lisähappea vuonna 1948. Kaksintaisteluvoit-
toja hänelle on kertynyt 32. Nuoruudessaan hän 
löysi luoteis- ja koillisväylän. 
 Raimo Habsburg von Pflanzenberg af sip-
pula iii on kuusinkertainen euroviisuvoittaja vuo-
silta 1965, 1971, 1972, 1979, 1989 sekä 2004. Hä-

Kuten on jo pitkään ollut esillä, Kymenlaakson 
Osakunnalle valitaan ensi maaliskuun kokoukses-
sa uusi kuvernööri. Lokakuussa työnsä aloittanut 
kuvernöörinvaalitoimikunta on kartoittanut vii-
me viikkojen aikana tehtävään sopivia henkilöitä ja 
päätynyt lopulta kolmeen kandidaattiin. ehdokkaat 
ovat Raimo Habsburg von Pflanzenberg af sippu-
la iii (1821–), Ahti Mänttäri (1962–) sekä Richard 
Neuvonen (1967–). Kypsä esittelee kuvernöörikan-
didaatit kahdessa osassa: ensimmäisenä vuorossa on 
Habsburg von Pflanzenberg af sippula iii.
 Raimo Habsburg von Pflanzenberg af 
sippula iii on eläkkeellä oleva sotamarsalkka An-
jalankosken sippolasta. Habsburg von Pflanzen-
berg af sippula iii:n meriitit ovat vaikuttavia: hän 
on seitsemän tiedekunnan kunniatohtori Helsin-
gin yliopistossa, vuorineuvos, ministeri, akateemik-
ko, yli-insinööri, arkkiatri, reservin generalissimus. 
Hän on euroopan kahdenkymmenen suurimman 
pörssiyhtiön hallituksen jäsen, kolmannen kauden 
kansanedustaja ja eu:n kunniakomissaari. Hän on 
taistellut kaikissa euroopan sodissa vuodesta 1871 
27 maan riveissä ja miehittänyt yksin Luxembur-
gin 1915. suomen eduskunnan kaikki valiokunnat 
käyttävät häntä asiantuntijanaan. Hän on 210 val-
tion kunniakansalainen, Albert einsteinin luokka-

ensimmäinen kuvernööriehdokas esittelyssä

Axl
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nen läpimurtohittinsä oli Let’s Sleep to Bomb, jonka 
jälkeen hän on säveltänyt mm. Kymenlaakson Osa-
kunnan nimikkohymnin sekä Pekingin olympia-
laisten tunnusmusiikin. suurten toivelaulukirjojen 
kappaleista on tällä hetkellä hänen kynästään lähtöi-
sin 75 %. Hänellä on olympiakullat maahockeyssä 
vuosilta 1976–2000 sekä pikaluisteluhopea Albert-
villestä 1992; sM-liigaa hän pelasi kaudella 2003 
HiFK:ssa laitahyökkääjänä (kolmosketju). Hän on 
Voikkaan Potkupallokerhon varapuheenjohtaja sekä 
eu:n parlamenttitalon rakentaja. Harrastuksikseen 
hän ilmoittaa lenkkeilyn, mökkeilyn, postimerkkien 
keräilyn sekä ihmisoikeudet.
 Habsburg von Pflanzenberg af sippula iii:
n saavutuksiin voi tutustua Helsingin Messukeskuk-
sessa 20.–24. tammikuuta järjestettävässä viisipäi-

väisessä Raimo Habsburg von Pflanzenberg af Sippula 
III -seminaarissa, joka huipentuu paneelikeskuste-
luun lauantaina 24.1. ennen keskustelua Helsingin 
yliopiston rehtori ja kansleri alustavat yhdessä ope-
tusministerin, etelä-suomen läänin maaherran ja 
YK:n pääsihteerin kanssa aiheesta ”Raimo Habsburg 
von Pflanzenberg af sippula iii kymenlaaksolaisena 
kulttuurivaikuttajana ja kosmopoliittina”. seminaa-
rin väliajoilla esiintyy Radion sinfoniaorkesteri, joka 
tulkitsee Habsburg von Pflanzenberg af sippula iii:
n myöhäistuotantoon sijoittuvia sonetteja.
 Matti Klingen kirjoittaman Raimo Habs-
burg von Pflanzenberg af sippula iii:n elämäkerran 
ensimmäinen osa (vuodet 1821–1951) julkaistaan 
Ankkapurha Xi:ssä talvella 2009 (1300 s., ovh. 249 
euR). Kirjailijaa haastattelee Akateemisessa Kirja-
kaupassa 1.3.2009 Jörn Donner. Teoksen ennakko-
varaukset pyydetään lähettämään osoitteeseen kyo-
kypsa ät helsinki.fi.
 Osakunnan hallitus esittelee kuvernöö-
riehdokkaat osakunnan helmikuun kokouksessa. 
uusi kuvernööri valitaan maaliskuussa ja kuvernöö-
rinvaihtokaronkka järjestetään lauantaina 23.5. yli-
opiston päärakennuksen Juhlasalissa.

Kuvat Raimo Habsburg von Pflanzenberg af Sippula III:n syntymä-
päiviltä 17.4.2008
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Tähän mennessä tapahtunutta: Kypsän hotkivan 
journalismin toimitus sekosi keväällä, kiersi kesän 
aikana vaihtelevin kokoonpanoin neljä valtakuntaa, 
söi liikaa, joi liikaa, maksoi liikaa, vetäytyi syyslevol-
le ja nousi sieltä marraskuun 25. päivänä, purjehti 
osakunnan jahdilla suezin kanavan läpi Punaiselle-
merelle, taltutti tankkerillisen merirosvoja somalian 
rannikkovesillä, vaihtoi Malediiveilla Kypsän vuo-
sikerran 1998 tynnyrilliseen kopraa, nousi maihin 
Kalkutassa ja jatkoi sieltä itä-intian kauppakomppa-
niaksi naamioituneena ylös Ganges-jokea, palvoi jo-
kaista mahdollista jumalaa jokaisessa mahdollisessa 
temppelissä, vietti kolme viikkoa autiomaassa mie-
tiskellen Brahmanin olemusta, käveli lopulta loskan 
keskellä kohti eteläesplanadin samratia, astui si-
sään, riisui takkinsa ja teki tilauksen.

Intia
25.11. Samrat (Eteläesplanadi 22 C)

Mitään taustatyötähän tähän ei tehty vaan tulimme 
vain tutustumaan paikkaan; Miina sanoi käyneensä 
täällä vuosia sitten, meille muille tämä ei ollut tut-
tu. Vakiintuneen oloinen ravintola niin hyvässä kuin 
pahassakin. Kaikki pelasi, mutta erityistä särmää ei 
ollut, mikä toisaalta jätti tilaa ruokailijoille. Tunnel-
ma olikin levollinen ja sisustus kaikin puolin nätti, ja 
kyllä täällä on mukava iltaa istua. itselleni tämä oli 
ensimmäinen kosketus intialaiseen ruokaan, joten en 
osaa verrata, mutta ruoka oli joka tapauksessa mais-
tuvaa. Chili paneer oli erittäin tulista, mikä kannat-
taa ottaa huomioon yleisemminkin, mutta makuaisti 
palasi erinäisten viilennysten jälkeen ihan mukavasti 
pääruokaan (tandoori bahar). erityismainintana naan-
leipä, joka oli erittäin hyvää ja kaiken lisäksi riittoisaa. 
Kyllä kyllä, ei ei. sinänsä voisi tulla toistekin, muttei 
kuitenkaan testaamatta ensin muita intialaisia.

samrat.fi
toimitus: M. Gustafsson, T. Laine, R. Nöjd, J. Rai-
namaa

Jussi Rainamaa

Kulinaarinen maailmankiertue, osa 2
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Italia
18.12. Il Duetto (Malminrinne 6)

sähkötalon uusi italialainen valikoitui kohteeksi 
mutkan kautta, koska seurueemme ei enää mahtu-
nut Ruusulankadun Villettaan. ihan mukava paik-
ka tämäkin, tosin enemmän lounas- kuin illallisra-
vintola. Palvelu oli ystävällistä kuten samratissakin. 
Korostivat kovasti italialaisuuttaan ja laadukkai-
ta raaka-aineitaan, ja ruoka kyllä maistuikin meil-
le kaikille, pizzat olisivat tosin saaneet olla hieman 
kuumempia tullessaan, sillä loppua kohden ne jääh-
tyivät hailakoiksi. Nöpen pihvi ja Marin pasta ei-
vät antaneet aihetta moitteille, ja pizzoissa pohja oli 
ohuen rapea ja täytteet tuoreita ja maistuvia. Henki-
lökunta kehui paikan omatekoista jäätelöä, joka oli-
kin erinomaista. Bruschetat olivat kuivakoita, mutta 
italialaisessa alkupalavalikoimassa ei ollut valittamis-
ta. Kaiken kaikkiaan miellyttävä tuttavuus, joka ei 
kuitenkaan sinällään ole mikään illanviettopaikka. 
Tässä mielessä voi jäädä väliinputoajaksi, mutta ai-
nakin nyt väkeä riitti, ja toisaalta sijainti Kampin 
kauppakeskuksen yhteydessä on eduksi. Kauppakes-
kusmainen ravintola, jossa kuitenkin oli maistuva 
ruoka ja kiireetön tunnelma.

ilduetto.fi
toimitus: M. Gustafsson, M. Heikkilä, M. Häkkinen, 
R. Neuvonen, R. Nöjd, J. Rainamaa, J. Vehmas
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Kapiokerho
Kapiokerho on osakunta-
laisten naisten oma kerho, 
joka kokoontuu, jäsenten 
aktiivisuudesta riippuen, 
kerran vuodessa, kerran 
viikossa tai enemmän ja 
vähemmän epäsystemaat-
tisesti. Kapiokerholla on 
pitkät perinteet osakun-
tahistoriassa, ja aikoinaan 
osakunnan naiset ovat ko-

koontuneet yhteen mm. neulomaan tai leipomaan. 
Kapiokerhon toiminta aktivoitiin uudelleen syksyllä 
2008 pitkän hiljaiselon jälkeen. Tytöt kokoontuivat 
toiminnanohjaajan kotona kuohuviinin, suklaan ja 
sinkkuelämää-sarjan parissa. ilta oli menestys ja jat-
koa on luvassa myös keväällä 2009. Kapiokerhossa 
tytöt voivat tutustua toisiinsa tyttöjen juttujen pa-
rissa, ja kerhon kokoontumiset ovat myös hyvä ti-
laisuus uusille osakuntaisille päästä mukaan toimin-
taan. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat tytöt.

Kansalaiset
Miestenkerho Kansalaiset on kaikille sukupuolille 
avoin osakunnan kerho, joskin jostain ihmeellisestä 

syystä kaikki jäsenet ovat miehiä. Kansalaiset järjes-
tävät säännöllisen epäsäännöllisesti ratikka-, metro- 
tai muita ajeluita, urheilutapahtumia ja muuta toi-
mintaa. Kaikessa mukana on legendaarinen Musta 
Kirja, joka on edennyt jo toiseen versioon saakka. 
suurin osa tapahtumista on avoimia kaikille kansa-
laishenkisille. sen sijaan varsinaiseksi jäseneksi kut-
sutaan ja uudet jäsenet vihitään mystisissä riiteissä, 
joista ei puhuta ulkopuolisille. Alun perin Kansa-
laiset perustettiin keväällä 1998 ja maskuliinisuu-
den ilosanomaa levitettiin ahkerasti vuosituhannen 
alkuvuodet. sittemmin toiminta hieman hiljeni, 
mutta viimekeväisen kymmenvuotisjuhlan aikana 
juhlalounaalle kerääntynyt vanha kaarti halusi ker-
hon nimen säilyvän tuoreena ja viriilinä, joten ra-
tikkakierroksella ollut uusi kaarti otettiin jäseniksi. 
Toiminnassa on siis kääntynyt uusi lehti ja nyt on 
nuoremman Kansalaissukupolven aika näyttää mi-
hin suuntaan toiminta kehittyy. Toki aika todennä-
köisesti aika ajoin nousee myös vanha elin, ainakin 
muistelemaan menneitä.

Kymen Inttäjät
Kymen inttäjät on 90-luvulla perustettu osakunnan 
keskustelukerho, joka kokoontuu muutaman kerran 
lukukauden aikana. Tavaksi on tullut, että inttäjät 
tapaavat jossakin ravintolassa keskustellen lasillisen 
äärellä ennalta sovituista tai spontaaneista aiheista. 
Halutessaan joku inttäjistä voi alustaa lyhyesti valit-
semaansa keskustelunaihetta. Keskustelu etenee va-
paamuotoisena niin kauan kuin osanottajilla riittää 
sanottavaa aiheesta. Mitenkään tavatonta ei ole, että 
aiempi keskustelu poikii seuraavan aivan itsestään. 
Kerho on avoin kaikille osakuntalaisille, eikä mu-
kaantulo edellytä mitään erityisiä pohjatietoja intto-
aiheesta. Kokoontumisien tarkoitus on saada aikaan 
virkistävä keskustelu ajankohtaisista tai yleistiedol-
lisista aiheista sekä tietysti viettää antoisaa iltaa osa-
kuntatovereiden kanssa. Kerhon nimestä huolimatta 
varsinaiseen inttoon on ajauduttu ani harvoin.

Osakunnan kerhot 1/2
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WiOL
Mitä osakunnalla tapahtuu maanantai-iltaisin il-
takuudesta yhdeksään asti? sali on täynnä tuoleja, 
ihmiset istuvat riveissä, osa nauraa, osa hakee jää-
kaapista kaljaa ja osa kutoo sukkia. Kaunis nainen 
astuu pianon eteen ja antaa äänen. Kyllä, Wiipuri-
laisen Osakunnan Laulajien kuoroharjoitukset ovat 
alkamassa.
 Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat, WiOL, 
on vuonna 1930 perustettu opiskelijasekakuoro, 
jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mielen-
kiintoinen ja antoisa musiikkiharrastus vastapainok-
si akateemiselle puurtamiselle. Kyseessä on siis osa-
kuntakerho, jonka taustavoimina toimivat Helsin-

gin yliopiston itäsuomalaiset osakunnat: WiO, KO 
ja KyO. 
 Kuoron johtajana on toiminut vuodesta 
2005 lähtien Jutta seppinen (-76). Hän on opis-
kellut viulun- ja pianonsoittoa, kuoron- ja orkeste-
rinjohtoa, musiikinteoriaa (sibelius-Akatemian sä-
vellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma) sekä 
laulua. 
 Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien ohjel-
mistoon kuuluu mitä erilaisinta kuorolle sävellettyä 
musiikkia eri aikakausilta ja eri puolilta maailmaa, 
nykysäveltäjien kantaesityksistä kuorokirjallisuuden 
klassikoihin. Olennainen osa kuoroa on myös karja-
laisen lauluperinteen ylläpitäminen. 
 WiOL tai siitä kootut pienyhtyeet esiin-
tyvät suomessa keskimäärin parikymmentä kertaa 
vuodessa omin konsertein, passioesityksin ja mitä 
erilaisimmissa muiden tahojen järjestämissä tilai-
suuksissa. ulkomailla kuoro käy parin vuoden vä-
lein, esimerkiksi vuonna 2007 WiOL kiersi Kroati-
aa ja keväällä 2009 kuoro on myös lähdössä matkal-
le itä-eurooppaan. 
 Jos siis osaat laulaa ja haluat tehdä sitä ki-
vassa porukassa, tämä kuoro on juuri oikea paikka 
sinulle!

WiOL keikalla keväällä 2008 (alla) sekä KyO:n 75-vuotisjuhlissa 
(yllä)
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oli matkustajien iloksi koristeltu punasinivihreillä 
hieman vanhojen nintendopelien kuvastoa muistut-
tavilla abstrakteilla newrave-kuvioilla. Kamalaa kat-
sottavaa, mutta ei kuitenkaan tiedettävästi epilepti-
siä kohtauksia aiheuttavaa. 
 Linja-autojen kompastuskivi löytyy usein 
saniteettipuolelta. Tämän bussin WC löytyi taka-
osasta. Minulla ei onneksi ollut tarvetta käyttää ky-
seisiä tiloja, mutta arvostelua varten kävin urhool-
lisesti vilkaisemassa vessaan. Kyseessä oli erittäin 
pieni, viileä ja pimeä tila, johon en todennäköises-
ti olisi mahtunut sisälle samaan aikaan uhkaavalta 
näyttäneen WC-pöntön kanssa. Vessa vaikutti myös 
erittäin äänekkäältä tilalta. 
 Noin 19.40 kuljettaja piti välispiikkinsä. 
Loviisaan saapuisimme silloin kun kerkiäisimme eli 
aikataulu riippui täysin siitä millaisia törppöjä edel-
lämme ajaisi. spiikki oli luonteeltaan humoristinen 
ja selkeä. erkin puhe kuitenkin venyi hieman pit-
käksi ja sisälsi lopulta kaikkea mahdollista tampere-
laisista sanonnoista pääkaupunkiseudun liikenteen 
lähihistoriaan.  
 Loviisaan saavuimme 20.21 ja jatkoim-
me matkaa noin viisi minuuttia myöhemmin. Mat-
ka Karhulan asemalle sujui ongelmitta, ja olimme 
perillä viisi minuuttia aikataulusta edellä eli 21.00. 
Kymmenien bussimatkojen kokemuksella voin sa-
noa, että tiistai-illan Helsinki–Kotka -pikavuoro si-
joittuu ylempään keskikastiin lähelle bussimatkojen 
ylintä eliittiä. 

Tiistai 19.00

Matkakortin omistavan ja Kampin itäpuolella asu-
van kannattaa kulkea metrolla itäkeskukseen ja 
nousta bussin kyytiin vasta siellä niin taloudellisista 
kuin ajankäytöllisistäkin syistä. Bussi saapuu itiksen 
pysäkille n. 19.20, ja bussia odotellessa voi vaikka 
käydä yhdessä monista pysäkin lähellä sijaitsevista 
kebab- ja olutravintoloista. Omalla bussimatkallani 
auto saapui täsmälleen 19.20, ja pääsin ilman ongel-
mia kyytiin.
 Matkani määränpää oli tällä kertaa Kar-
hulan pahamaineinen linja-autoasema, josta pääsi-
sin eteenpäin isäni pienellä violetilla suzukilla. Hin-
naksi tuli opiskelija-alennuksen kanssa 11,90 euroa, 
eikä kuljettajalle tarvinnut edes näyttää opiskelija-
korttia. Tämä kannattaa pitää mielessä, jos sattuu 
omistamaan ei-opiskelevia sisaruksia. Kuljettajana 
toimi tällä kertaa erkki Tampereelta: keski-ikäinen, 
viiksekäs ja asiallinen mies. 
 Koska matkani sijoittui tiistai-iltaan (ai-
van, samaan aikaan kun osakunnalla olisi ollut ko-
kous), oli auto odotetusti lähes tyhjä kuljettaen vain 
noin kymmentä matkustajaa. Matkustajat lukuun 
ottamatta allekirjoittanutta olivat perusstatisteja: lii-
kemies kannettavan ja tekstitiedoston kanssa, pari-
kymppinen nainen neulomassa, keski-ikäinen kirjaa 
lukeva nainen, ennen nukahtamistaan tyhjyyteen 
tuijottava mies jne. Autossa oli valitettavan huono 
lukemisto, joka sisälsi vain yhdet ilta-sanomat sekä 
paljon kaikkien kestosuosikki expressi-lehtiä.  Ra-
dio ei ollut päällä, mikä on ikävä kyllä harvinaista 
herkkua, vaikka mp3-soittimet ovat kaikkea muuta 
kuin harvinaisia. 
 Linjurin sisustus oli juuri sitä itseään eli 
harmaata, punaista ja räikeitä kuviointeja. Niska-
tyynyt ja hattuhyllyjen ovet olivat hillityn viininpu-
naisia, kun taas lattia ja penkit olivat harmaita. Pen-
keissä harmaa oli ikävä kyllä vain pohjaväri. Penkit 

Linja-autoarvostelu: 
Pohjolan liikenteen pikavuoro Helsinki–Loviisa–Kotka

Martti Ahtola
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PYHTää Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar 1951. Vaakunaan on 
lainattu piirteitä paikkakunnalla aikaisemmin laajoja maa-alueita ja useim-
pia kartanoita omistaneen Creutz-suvun kantavaakunasta. Creutz-suvun 
vaakunassa väritys on toinen, mutta kuvioltaan se on pääpiirteissään vas-
taava Pyhtään kunnan vaakunan kanssa. Creutz-suvun vaakunassa on ho-
peinen vinoristi ja neljä hopeista kuusikärkistä tähteä sinisessä kilvessä ja 
Pyhtään vaakunassa mustassa kilvessä kaksi lohta ristikkäin muodostaen 
niin ikään hopeisen vinoristin. Kuusikärkiset tähdet on korvattu hopeisil-
la kreikkalaisilla risteillä, jotka viittaavat Pyhtään asemaan neljän pitäjän 
emäpitäjänä ja todennäköisesti myös Pyhtään kirkolliseen historiaan. Lo-
het symboloivat kalastuksen ja merenkulun merkitystä kunnalle. Pyhtään 
vaakunassa on pidetty kiinni vanhoista maakuntaväreistä: mustasta, ho-
peasta ja punaisesta. Musta-hopeisella värivalinnalla on haluttu viestittää 
yhteenkuuluvuutta muun Kymenlaakson kanssa.

VALKeALA Vaakunan on suunnitellut Olof erikson vuonna 1952. Vaa-
kuna viittaa aiheeltaan sekä kunnan nimeen että sen syntyhistoriaan. Val-
kealan kunnan synnystä on olemassa useampikin erilainen tarina, joissa 
kaikissa keskeisenä teemana on kaskitulen, valkean, näkyminen muille 
asuinsijoille. ihmiset alkoivat kutsua tätä ahkerasti kaskettua seutua Val-
kealaksi. Liekkikuvion voi siis ymmärtää kuvaavan varhaisen asuttamisen 
aikana keskeistä kaskiviljelyä. Väreinä on käytetty Kymenlaakson perintei-
siä värejä mustaa ja hopeaa.

Lähde: http://www.finnicakymenlaakso.fi

ViROLAHTi Vaakunan on suunnitellut Olof erikson vuonna 1951. Vaa-
kuna kuvaa aiheeltaan Virolahden vanhaa satamapaikkaa, merenkulkua, 
kauppaa, kalastusta ja maanviljelystä sekä vanhaa yli 600-vuotista seu-
rakuntaa. Vaakunan väritys poikkeaa täysin niin Kymenlaakson väreiksi 
ymmärretyistä mustasta ja hopeasta ja Kymenlaakson Maakuntaliiton vä-
reikseen hieman myöhemmin valitsemistaan sinisestä ja hopeasta. Viittaus 
karjalaisuuteen on varsin selvä.

KYMeNLAAKsON VAAKuNAT 4/4
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Kymmenen uutisia – Kymis nyheter
Yliopistoliikunnan futsal-sarjaan osallistuneet PunaSiivet saivat köniinsä 29.10., 12.11. sekä 26.11.

31.10. raja ylitettiin Pikku Kakkosen merkeissä. Teatterikerho Kytkös debytoi Jesse Hopeavuori -show’llaan. 

Osakunta pelasi peli-illassa 5.11. korkein panoksin.

8.11. panokset kovenivat, kun osakunnan delegaatio suuntasi Kannelmäkeen baarikierrokselle. “Kreikkalaisen” ravintolan kassakone (ERR 
000, piip, ERR 000, piip…) totteli parhaimmin läimäyttelyä. Kannelpubin kestonaamiaisissa löytyi heti vapaata penkkitilaa – istuimet tosin 

oli revitty irti. 

Böynareissa juhlittiin satuhäitä 14.11. Eniten vieraiden huomiota keräsi juhlateltta.

Kapiokerho kokoontui 19.11. SSSSS-illassa: Samppanjaa, Suklaata, Sinkkuelämää, Satuja Saaralla!

Inttäjät väittelivät 20.11. Epäselväksi jäi, onko Kouvolassa liikaa susia. 

Levyraadin ja hallituksen kokouksen äänestykset yhdistettiin 26.11.

Osakunnan autotallista löydettiin siivouksen yhteydessä 27.11. Wehrmachtin lahjoittama, toimiva panssarivaunu. Vaunu johtaa tulevaa lip-
pukulkuetta Domus Gaudiumille ja ampuu talon ulkoseinään uuden ulko-oven.  

Pikkujouluissa 29.11. pierutyyny soi ja joulupukin polvelle oli tunkua. 

3.12. Ateneumissa huima tungos, kun KyO tuli ekskursiolle. 

Vaalikokous sujui 4.12. yllättävän kivuttomasti!

(Suomen) Itsenäisyyspäivänä (6.12.) osakunta (KyO) jakoi (inspehtorin ja emännän käsillä) (osakunta)nauhoja (musta-valkoisia) uusille 
jäsenilleen (fukseilleen). (Kakku)kahvien jälkeen suunnattiin (porukalla) bussilla (18) (ylioppilaiden) (soihtu)kulkueeseen. Kulkueen jälkeen 
herkuteltiin (?) (suomalaisella) perinneruoalla (pizzalla ja/tai kebabilla). Bottalla (tulipalossa säilyneessä kerroksessa) tanssittiin (bileissä) hi-

taita (korva suussa). Aamuyöstä todettua: ihminen on ihmiselle Sasi.

Senioripalsta
Vuosi 2009 alkaa senioritoiminnassa tapaksilla. Keskiviikkona 4.2. klo 18.30 tapaamme Töölössä Bar Teok-
sessa. seniorit sponsoroivat illallista 10 €/seniori ja 10 €/seNiOReiHiN TuTusTuVA entinen/tuleva en-
tinen osakuntalainen. Kannattaa siis tulla, sillä rahanarvoisen edun lisäksi tarjolla tietysti myös mukava ilta. 

ilmoittautumiset 1.2. mennessä Tuulia Asplundille (tuulia.asplund ät helsinki.fi).

seniorijärjestö kannustaa jäseniään olemaan mukana myös hyvästelemässä nostalgista Liisankatua. Tähän 
tarjoaa tilaisuuden tiistai 20.1., jolloin on muuttokulkue Liisankadulta Leppätaloon sekä keskiviikko 7.1., 

jolloin Liisankadulla pidetään läksiäiset/muisteluhetki LiO:n senioreille.

Nähdään näissä ja muissa tapahtumissa uudet ja vanhat seniorit!

Hanna Mattila
senioreitten hallituksen jäsen
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Inspehtori
esko ukkonen
puh. 09 191 51280 (työ),
09 412 8524 (koti)
esko.ukkonen ät helsinki.fi

Kuraattori
Mari Heikkilä (elimäki)
kyo-q ät helsinki.fi
044 323 9080

Hallituksen puheenjohtaja
Lotta Mustamo (elimäki)
kyo-pj ät helsinki.fi
0500 750 642

Taloudenhoitaja
Riku Nöjd (Kuusankoski)
kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi
040 776 6758

Sihteeri
Maiju Talvisto (Anjalankoski)
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
040 575 3659

Emäntä
Laura Hirvisaari (Kuusankoski)
kyo-emanta ät helsinki.fi
040 556 1019

Isäntä
satu Pohjola (Hamina)
kyo-isanta ät helsinki.fi
040 840 1303

Toiminnanohjaaja
saara Nurminen (Kotka)
kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi

Fuksiohjaajat
Hanna Herala (elimäki)
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
050 531 5921

Anna Petrovskaja (Anjalankoski)
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
044 572 4647

Tiedotussihteerit
saara Nurminen (Kotka)
saara.nurminen ät helsinki.fi

Antti Kekki (Anjalankoski)
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 642

Jäsensihteeri
Milja Ahtosalo (Hamina)
kyo-jasensihteeri ät helsinki.fi
040 8453334

Kypsän päätoimittajat
Jussi Rainamaa (Kuusankoski)
kyo-kypsa ät helsinki.fi
050 462 9709

Riku Nöjd (Kuusankoski)
kyo-kypsa ät helsinki.fi
040 576 4763

Maakuntasihteeri
Mikko Laaksonen (Kuusankoski)
kyo-maakuntasihteeri ät helsinki.fi

Ulkoasiansihteeri
Lotta Mustamo (elimäki)
kyo-ulkoasiainsihteeri ät helsinki.fi
0500 750 642

Liikuntasihteeri
Mikko Laaksonen (Kuusankoski)
kyo-liikuntasihteeri ät helsinki.fi

Kulttuurisihteerit
Miina Gustafsson (Hamina)
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi

Maiju Talvisto (Anjalankoski)
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
040 575 3659

Seniorisihteeri
Maiju Kettunen (Kouvola)
maiju.kettunen ät helsinki.fi
040 541 0410

Kappalainen
Riku Nöjd (Kuusankoski)
riku.nojd ät helsinki.fi
040 576 4763

Laulunjohtaja
Riku Nöjd (Kuusankoski)
riku.nojd ät helsinki.fi
040 576 4763

Musiikkivastaavat
Antti Kekki (Anjalankoski)
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 642

Mikko Laaksonen (Kuusankoski)
mikko.laaksonen ät helsinki.fi

Valokuvaaja
Heikki Kantola (Kuusankoski)
hezu ät iki.fi

Ympäristövastaava
Riku Nöjd (Kuusankoski)
riku.nojd ät helsinki.fi
040 776 6758

Arkistonhoitajat
Antti Mänttäri (Kouvola)
antti.manttari ät helsinki.fi
050 412 5984

Heikki Kantola (Kuusankoski)
hezu ät iki.fi

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

Teija Lindholm
teija.lindholm ät helsinki.fi

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

Antti Mänttäri
antti.manttari ät helsinki.fi
050 412 5984

Miina Gustafsson
miina.gustafsson ät helsinki.fi

Anni Jokiniemi
anni.jokiniemi ät helsinki.fi

Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo ät helsinki.fi
040 8453334

Mikko Laaksonen
mikko.laaksonen ät helsinki.fi

Apuisännät
Antti Kekki
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 642

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

Lasse sipilä
lasse.sipila ät edu.stadia.fi
050 409 3556

Anna Petrovskaja
anna.petrovskaja ät helsinki.fi
044 572 4647

Hanna Herala
hanna-mari.herala ät helsinki.fi
050 531 5921

Jussi Rainamaa
jussi.rainamaa ät helsinki.fi
050 462 9709

Hallitus
pj. Lotta Mustamo
kyo-pj ät helsinki.fi
0500 750 642

siht. Maiju Talvisto
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
040 575 3659

Mari Heikkilä
kyo-q ät helsinki.fi
044 323 9080

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

saara Nurminen
saara.nurminen ät helsinki.fi

Antti Kekki
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 642

Laura Hirvisaari
laura.hirvisaari ät helsinki.fi
040 556 1019

Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo ät helsinki.fi
040 8453334

Joni Vehmas
jvehmas ät cc.hut.fi
050 436 4787

HTK:n edustajat
Antti Mänttäri
antti.manttari ät helsinki.fi

Riku Nöjd
riku.nojd ät helsinki.fi

Jussi Rainamaa
jussi.rainamaa ät helsinki.fi
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