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Miina Gustafsson

pääkirjoitus

” Jotain uutta, vanhaa,
lainattua ja sinistä.”
Edellisen lehden pääkirjoituksessa entinen päätoimittaja mainitsi, että joku oli uhonnut tehdä ihan
erilaisen lehden tänä vuonna. Totta on, että aikomukseni oli tehdä lehdestä erilainen, mutta ehkä ei
nyt ihan täysin erilainen. Oikeastaan tähän ja tuleviin lehtiin sopii melko hyvin otsikon lainaus häiden maailmasta. Itse mietin noita asioita vuosi sitten omia häitä suunnitellessani, enkä olisi silloin
kyllä uskonut, että joudun vielä miettimään samoja
asioita vuoden päästä.
Uutta meillä on tänä vuonna kaksi uutta toimittajaa. Lehtemme on saanut fukseista vahvistusta toimituskuntaan.
Uutta on myöskin täysin uusi palsta ”You asked for
it”. Palstalle voi lähettää kysymyksiä kaikesta maan
ja taivaan väliltä sekä vähän muualtakin. Kaikkitietävä palstanpitäjä vastailee enemmän ja vähemmän
auliisti kysymyksiinne.
Myös Kiksi-Pirkka on melko uusi palsta. Palstalle
voi lähettää vinkkejä esimerkiksi erityisen hyvistä
kirjoista ja elokuvista sekä yleensäkin asioista, jotka
tuovat iloa elämään.
Vanhaa riittää tässäkin lehdessä. Kulinaarinen maailmankiertue jatkuu edelleen kohti uusia maita. Tässä numerossa matkaamme Japaniin.
Raportoimme myös edelleen osakunnan tapahtumista.
Jotain lainattuakin lehdessä on. Ideoita palstoihin
on lainattu muista lehdistä, mutta varsinainen tulos
on kaikkea muuta kuin esikuvansa kaltainen.
Sinistä tässä lehdessä ei kyllä ole oikeasti, vaikka
kuinka etsisi. Lehti ilmestyy edelleen mustavalkoisena.
Kevät on ollut muutosten aikaa osakunnassa. Olemme muuttaneet uusiin tiloihin, osakunnallamme on
uusi inspehtori professori Ritva Serimaa ja uusi kuraattori Antti Mänttäri. Virkailijanvaihdoista lisää
seuraavassa Kypsässä.

Paljon on siis muuttunut lyhyen ajan sisään. Muutokset avaavat uusia ovia myös toiminnallemme.
Vuosijuhlissa tuli mainittua useampaan kertaan,
että me olemme nuorin ja virein osakunta. Kaikki uusi on toki tervetullutta, mutta niin kuin lasten kasvatuksessakin nykyisin korostetaan rutiinia,
korostaisin sitä itsekin. Me osakuntalaiset pidämme
omista rutiineistamme, esimerkiksi juhlista jotka tulevat vuodesta toiseen. Kun pyörää ei voi keksiä uudestaan ja etenkin kun näin keväällä on kiva hypätä
pyörän selkään, niin muistakaamme, että mikään ei
estä tuunaamasta sitä vanhaa pyörää.

Ensimmäinen ilta rouvana



Puheenjohtajalta

Yhteisöllisyydestä
ja
verkostoitumisesta
Nykyisen julkisen keskustelun muotisanoja tuntuvat olevan muun muassa yhteisöllisyys ja verkostoituminen. Edellistä kaivataan kovasti kuuluvimmin
silloin, kun nuorison pahoinvointi saa kohtalokkaita seurauksia. Tosin ainakin minulle on jäänyt toisinaan hiukan epäselväksi, mihin tällä yhteisöllisyydellä milloinkin viitataan. Välillä toteamus ”Nyt
tarvitaan lisää yhteisöllisyyttä” vaikuttaa olevan vain
lattean lauseen ”Ennen oli kaikki niin paljon paremmin” eufemismi. Minusta yhteisöllisyydenkaipuu osuu oikeimpaan silloin, kun meitä itse kutakin
innostetaan toimimaan yhdessä toistemme ja itsemme parhaaksi henkilökohtaista vastuutamme unohtamatta. Parhaimmin yhteisen köyden vetäminen
onnistuu, kun me kokoonnumme yhteen jakamaan
mietteemme sekä kehittämään hauskaa ja hyödyllistä yhteistä toimintaa. Ilmeisesti yksi yhteisöllisyyden
puutteen syistä on juuri tämän sinänsä yksinkertaisen menettelyn unohtaminen.
Jossakin määrin yhteisöllisyyden kanssa
käsi kädessä käy verkostoituminen eli yhteisten rientojen lomassa usein vaivihkaa syntyvät tuttavuudet.
Suppeasti tulkittuna verkostoituminen mielletään
vain oman tunnettuuden kasvattamiseksi, mutta
väitänpä, että verkostoituminen palkitsee monella
muullakin tavalla. Ihminen nauttii elämästään sitä
runsaammin, mitä useampia sosiaalisia kytköksiä eri
suuntiin hänellä on. Pienetkin panokset kasvattavat
sosiaalista pääomamme, jota olemme oppineet arvostamaan vasta pikkuhiljaa rahallisen pääoman sijaan.



Meidän osakuntalaisten kannattaa yhteisöllisyys- ja verkostoitumispuheen aikana hykerrellä
etulyöntiasemaamme, sillä osakuntaharrastuksemme sisältää näitä kahta ilmiötä yllin kyllin. Harvassapa ovat ne tapahtumamme, joita ei suunniteltaisi
ja järjestettäisi yhteisin ponnisteluin ja joissa emme
solmisi uusia tuttavuuksia suuntaan jos toiseenkin
– jäsenistöömme, senioreihimme, muihin osakuntiin, Kymenlaaksoon ja ylipäätään yhteiskunnan eri
osiin. Tiedotusvälineet huomioivat yleensä nuorison
kaikenlaiset mielenilmaukset, mutta harvoin julkisuuden huomiota saa osakunnassa toimivien vireiden nuorten kansalaisten jatkuva protesti: me emme
suostu turtumaan hengettömiksi kuvaruudun jäljittelijöiksi, vaan toimimme yhteistuumin isänmaan ja
ihmiskunnan palveluksessa.
Nähdäkseni osakuntamme vuosi 2009 on
alkanut yhtä toimeliaissa merkeissä kuin aiemmatkin. Muutto uusiin tiloihin toi osakuntalaisille runsaasti ylimääräistä tehtävää, mutta ellen ihan pahasti
erehdy, myös tuoretta potkua toimintaamme. Domus Gaudiumin motto akateemisten kansalaisten
kasvattamisesta sopii osakunnille erinomaisesti, sillä
juuri akateemisia kansalaisiahan osakunnat ovat kasvattaneet jo 1600-luvulta alkaen. Omasta puolestani
odotan tulevalta vuodelta runsain mitoin hauskoja
osakuntahetkiä ja toivon, että Kymenlaakson Osakunnan urku pysyy auki joka tilanteessa. Tärkeintä
on, että osakunnalle tiensä löytävät sekä uudet että
vanhat jäsenet, sillä meistä joka ikistä tarvitaan.

Terveisiä Amsterdamista

Tuulimyllyjä metsästämässä
Hanna Herala
Pyöriä, juustoja, tuulimyllyjä ja tulppaaneita on
Amsterdam pullollaan. Mikään niistä ei tosin ole
alkuperältään hollantilaista, mutta yhdistelmä
houkuttelee monia turisteja ja vaihto-opiskelijoita. Nähtävää ja koettavaa on paljon Kymenlaakson
maaseudulta lähtöisin olevalle opiskelijalle. Hieman
on ollut totuttelemista hengenvaaralliseen liikennekulttuuriin ja ruokailutottumuksiin: leivälle eksyy
harvoin mitään juustoa terveellisempää, tavallisesti täytteenä on erilaisia variaatioita nonparelleista
omenasiirappiin ja tomusokeriin.
Asun kuuden hengen solussa Amsterdamin kaupungin ulkopuolella, puolen tunnin pyöräilymatkan
päässä keskustasta. Reiluhkon vuokran kaupan päällisinä tuli pieni, mutta sitäkin eloisampi eläintarha,
joka toimii myös keittiönä. Erilaisia ötökkätuttavia
kohtaa kiipeilemässä pitkin seiniä ja lentelemässä leipäpussissa, olipa joku heittänyt henkensäkin
ruokalautaselleni. Monikulttuurisessa asunnossamme on koettu myös monia makuelämyksiä. Afrikkalaista päivällistä nauttiessa olisi pokerinaamasta
ollut hyötyä: vaikka kuinka yritti vakuutella ruuan
herkullisuutta, kertoi silmistä Niagaran putouksen
tavoin valuvat kyyneleet omaa kieltään. Myös hygieniakäsitystä on joutunut hieman muokkaamaan,
sillä pöytä luokitellaan puhtaaksi, jos lasi ei tartu siihen kiinni kovin tiukasti.
Rankkasateen ja auringonpilkahdusten lomassa narsissit ovat jo kukkineet ja puiden oksat alkavat vihertää. Nauttiessani kevään tulosta opiskelu on ollut varsin sivutoimista, ennemmin olen tavoitellut
keilapallolla täyskaatoa tai etsinyt itseäni kartalta
– toisinaan myös kartan ulkopuolelta. Viiden kuukauden vaihtoajasta kolmasosa on jo takanapäin ja
jotain olen tänä aikana oppinut. Osaan lukea aikataulua niin, että oikeaa junaa etsiessä ei tarvitse enää
hikipäässä rynnistää ensin kolmeen junaan vain to-

detakseen, ettei yksikään niistä ole menossa oikeaan
suuntaan, jos nyt on yleensä lähdössä mihinkään.
Kokeilin myös, mitä tapahtuu, jos pyöräilee ratikkakisoilla ja päätin, etten tee sitä uudestaan. Todennäköisyys, että etupyörä jää kiskoon jumiin ja aiheuttaa näyttävän kaatumisen on melko suuri. Mutta
ainakaan en päätynyt kanaaliin uiskentelemaan, kuten hieman onnettomammalle espanjalaiselle kävi
harhauduttuaan pyörätieltä. Suuntien opettelussa
on vielä puuhaa, mutta eksyksissä olossa on se hyvä
puoli, että lähes aina löytää ainakin yhden viehättävän tuulimyllyn.



Matka uusiin tiloihin
Teksti: Milja Ahtosalo
Kuvat: Heikki Kantola
Viimeisenä iltapäivänä ennen osakunnan varsinaista muuttopäivää, siis pilvisenä ja tuulisena tiistaina
20.1., Liisankadun osakuntien jäsenistöä kerääntyi
Liisankadulle suureksi joukkioksi. Paikalla olivat lisäksi lehdistö ja poliisi. Ei, kyse ei ollut mielenosoituksesta taloyhtiötä vastaan, vaan suuren osakuntalaisjoukon syynä oli Osakuntien Suuri ja Mahtava
Lippukulkue uusiin tiloihin Domus Gaudiumiin
Leppäsuolle, tuonne Kampin ja Etu-Töölön rajamaille.

Kulkue lähti liikkeelle kello 14.00 ensimmäisenä
Suomen lippu airueineen. Perässä seurasivat osakuntien liput airueineen akateemisessa järjestyksessä, KO, KyO ja WiO, sekä suuri joukko ylioppilaslakkisia osakuntalaisia. Poliisit saattoivat kulkuetta
koko matkan ja pysäyttivät tarvittaessa liikenteen.

Jo kauan sitten oli puhe kulkueen järjestämisestä alkanut, sillä onhan muutto historiallinen tapahtuma.
Kulkueen puuhamieheksi saatiin KyO:n emerituskuraattori Riku Neuvonen ja niin kulkue saatiin aikaan. Ennen kulkueen lähtöä osakuntalaisia oli käynyt haastattelemassa Helsingin Sanomien toimittaja,
kulkueen lähtöä oli tullut kuvaamaan YLEn Kaakkois-Suomen paikallisuutisten toimittaja ja muusta mediasta läsnä oli ainakin Ylioppilaslehti, Willi,
Puukello sekä tietenkin Kypsä.



Kulkue herätti suurta mielenkiintoa ja ihastusta tavallisten kadunmiesten ja -naisten joukossa. Salamavalot räiskyivät, osakuntien laulu raikui aina aikaajoin ja navakassa tuulessa liputkin pääsivät oikeuksiinsa. Kulkue ohitti matkallaan Tuomiokirkon, yliopiston päärakennuksen sekä Rautatieaseman kunnes vihdoin pääsi perille Leppäsuonkatu 11:nteen,
jossa tarjolla oli kuohuviiniä sekä Coca-Colaa.

Vierailu uusiin tiloihin oli monelle osakuntalaiselle
ensimmäinen. Uudet tilat valkoisine ja betonise seinineen ja valkoisine muovimattolattioineen herättivätkin runsaasti keskustelua. Keittiön tilavuuteen ja
toimivuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä ja toisaalta
juhlasalin jo saama uusi nimitys Kouvola-sali herätti hilpeyttä. Nähtäväksi jää, miten tilat muuttuvat,
kun osakuntien omaisuus saadaan niihin puretuksi,
ja millaisiksi ne osoittautuvat käytössä.



Pakkauspäivät
Teksti: Miina Gustafsson
Kuvat: Antti Mänttäri
tilikirjojen pakkausta. Ilmassa oli pölyn lisäksi myös
riemua ja jännitystä.
Voi sitä riemua, kun löysimme osakuntamme omat
haalarit! Niissä oli tyyliä kerrassaan. Jos joku ei tiedä, niin kerrottakoon, että värinä niissä on aina yhtä
tyylikäs musta. Siinä oli yksi jo toinen harmissaan,
että on jo hankkinut oman ainejärjestönsä haalarit.
Haalareista löytyi erilaisia versioita, mutta kaikkien
yhteinen suosikki oli työmiesmalli.

Pakkauspäivä 1
Ensimmäisen pakkauspäivän valjetessa osakunnalle saapui vähälukuinen joukko pakkaajia. Työsarkaa
oli paljon, mutta nämä urheat raskasta työtä pelkäämättömät neidot ja uroot kävivät töihin voimiaan
säästelemättä.
Varsinaisen pakkaamisen lisäksi käytiin vielä läpi tavaroita, koska oli tarpeen karsia kaikki turha pois.
Siinä seistiin suurten kysymysten äärellä. Kuinka
suuri pala postimerkkitilikirja onkaan osakuntamme historiaa? Ja mitä onkaan tapahtunut vuonna
2005? Kypsä oli nähtävästi laajentumassa valtakunnalliseksi lehdeksi ainakin jos painosmääriä tarkastellaan.
Ensimmäinen pakkauspäivä oli pitkä, mutta sitäkin antoisampi. Päivä ei ollut pelkästään pölyisten



Kun pöly oli jo hieman laskeutunut, alkoi ilma suorastaan väristä jännitystä, kun osakuntamme raavaat
uroot aloittivat uhkarohkean päiden siirron lattialle.
Pääthän olivat Liisankadulla sellaisen korkea kaapin
päällä. Siirto oli uhkarohkea akrobatiaesitys, jossa ei voimia säästelty. Myöskään vahingoilta ei vältytty. Kopiopää piti kynsin ja hampain (tai ainakin
hampain, kun on vain pää) kiinni paikastaan kaapin päällä. Vastarinta ei riittänyt, vaan kaulahan siinä katkesi.

Kun kaikki oli vielä hyvin.

Pakkauspäivä 2

Ylioppilaslakin lisäksi Kymenlaakson Osakunnan haalareiden kanssa sopiva päähine on mustat sukkahousut kuten Jussilla kuvassa.

Sunnuntai oli yllätysten päivä. Yllätyksiä ei sinänsä ollut kuin kaksi, mutta kun pakkausrupeama kesti vain pari tuntia, niin voisi sunnuntaita kuvata yllätysten päiväksi. Ikävä yllätys koettiin heti alkuun, kun huomattiin, että pakkausmateriaalit olivat aivan lopuillaan. Niitä ei myöskään löytynyt lisää Asematunnelin ruokakaupoista, joten pakkasimme vain mitä pystyimme.
Sunnutaipäivän toinen yllätys oli se, että ne vaakunoiden reunat eivät olekaan harmaat. Se on vain pölyä. Pölyjä pyyhittiin urakalla niin vaakunoista kuin
tauluista.
Tällä kertaa ihastelimme kuraattorimme Marin taidokasta akrobatiasuoritusta vaakunoiden siirrossa
seinältä pois. Tästä ei valitettavasti ole kuvamateriliaaria, joten palatkaamme vielä lopuksi ensimmäisen
pakkauspäivän tunnelmiin.



Muuttobileet
Teksti: Martti Ahtola feat. Joku Vaan
Kuvat: Laura Hirvisaari
Osakunnalla pidettiin bileet joiden teemana oli
muuttaminen. Järjestäjät olivat nähneet todella paljon vaivaa luodakseen Liisankadun osakuntatiloista
aivan sen näköiset, että siellä olisi ollut muutto kesken. Paikalle oli myös saatu houkuteltua normaalia
enemmän jo muista osakuntariennoista vetäytyneitä
senioreita. Ennen varsinaisia bileitä suurin osa juhlijoista osallistui muuttoaiheisiin leikkeihin kuten
huutokauppaan, muuttosuunnitelmien hiomiseen
ja uusien tilojen pilkkaamiseen.

Erityisesti erittäin uskottava huutokauppaleikki oli
suosittu; raha ja tavara vaihtoivat omistajaa huikeaan tahtiin. Monen osakuntalaisen kuvitteellinen
astiavarasto kasvoi huomattavasti. Leikkien aikana
keittiöstä sai ostettua arpoja, jos lompakosta löytyi
tarpeeksi pientä rahaa. Arpaonni tuntui olevan useammankin juhlijan puolella kyseisenä iltana ja moni
poistui keittiöstä uuden uutukaisen virvokejuomatölkin kanssa.
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Tähän reportaasiin lisättäköön loppuillan osalta
seuraavaa: hyvä lopunajan meininki tyhjentyneissä
tiloissa, karjalaisten haalarit, pippurimylly housuissa
tarpeettoman kauan tarpeettoman näkyvästi, KyO:
n vanhat colleget 80-luvulta esillä, monta lasia viiniä ja outo halu tanssia, raksakypärä, SavO:n vinni,
tanssihaalari päälle, tanssiminen on hauskaa mutta
siinä tulee hiki, yöbussi, raksakypärä jälleen. Koska
muutetaan seuraavan kerran?

Tuparit
Teksti: Martti Ahtola feat. Joku Vaan
Kuvat: Martti Ahtola
Cocktailien jälkeen alkoivat itse bileet, mikä tarkoitti tietenkin hyvää musiikkia ja juomakioskin avautumista. Kaikki joivat hurjat kännit ja bileet loppuivat. Sitä ennen kuitenkin paikalle saapui paljon
juhlijoita, jotka eivät olleet välittäneet cocktaileista.
Juhlasalissa pidettiin kilpailuhenkinen parileikki,
jossa kilpailijat tekivät lähempää tuttavuutta pariensa kanssa. Leikin jälkeen bändi alkoi soittaa ja yleisö oli heti aivan liekeissä. Yhdentoista maissa juhliin
alkoi siirtyä porukkaa kemistien vuosijuhlista ja narikassa oli jo todellinen tungos. Bändin lopetettua
soittaminen oli DJ palannut takaisin töihin ja tanssilattian täyttivät… tanssijat.
Liisankadun osakunnat järjestivät tupaantuliaiset
uusissa tiloissaan Leppätalolla. Tuparit ilotalolla alkoivat cocktailtilaisuudella, jota varten paikalle oli
saapunut senioreita ja kaikenlaisia vieraita muista
osakunnista ja erilaisista järjestöistä. Tilaisuus lähti
käyntiin virallisella tilaisuudella, joka sisälsi paljon
aiheellista selkääntaputtelua. Tunnelma oli alusta
asti korkealla ja uudet tilat saivat positiivista palautetta kauttaaltaan. Maininnan ansaitsevat myös erittäin maukkaat ja riittävät tarjoilut.

Tähän reportaasiin lisättäköön: Ei lisättävää. Kiva
olla uusissa tiloissa. Otetaan tähän vielä bonuksena vuosijuhlan jatkot: ”Kaikki joivat hurjat kännit
ja bileet loppuivat. Sitä ennen kuitenkin paikalle
saapui” joku juhlija, joka oli ottanut asiakseen esittää jonkinlaisen ”mekkoshow’n” muun tanssin tiimellyksessä. Taustatanssijatkin oli jo varattu, mutta
mekkoa ei kuitenkaan kuumeisesta etsinnästä huolimatta löytynyt. Siihen loppuivat ne bileet, mutta
itse vuosijuhlahan oli mitä mainioin.
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Vuosijuhla 2009
Teksti: Miina Gustafsson
Kuvat: Hanna-Maria Kössi
76. vuosijuhla alkoi tuttuun tapaan cocktailtilaisuudella. Kuraattori Mari Heikkilä ja emäntä Jussi Rainamaa ottivat vastaan lahjoja eri osakunnilta
vuosijuhlamestari Antti Mänttärin valvovan silmän
alla. Roimasti tyhjentyneet kirjahyllyt saivat taas
uutta täytettä. Tilaisuudessa jaettiin myös värienkanto-oikeudet Veera Vestmanille (KO), Tuukka
Puolakalle (WiO) ja Mikko Eroselle (WiO). Kun
arpoja ja juomalippuja oli ostettu riittävä määrä, oli
aika siirtyä itse vuosijuhlaan. Juhlapaikkana toimi
tänä vuonna Ravintola Laulumiehet kivenheiton
päässä uusista osakuntatiloista.

Itse vuosijuhla alkoi myös kuohuviinitarjoilulla.
Lippujen saapumisen jälkeen kuraattori Mari Heikkilä lausui tervehdyssanat viimeistä kertaa kuraattorina.

Marin tervehdyssanojen jälkeen juhlaväkeä ilahdutti Wiipurilaisen Osakunnan Laulajista koottu
kokoonpano esityksellään. Juhlatilan akustiikka on
suunniteltu muusikkiesityksiä varten, joten esitys
pääsi tilassa oikeuksiinsa.
Musiikkiesityksen jälkeen nautimme alkuruoan,
jonka jälkeen iltaa rytmittivät pitkälti puheet ja laulu. Tässä vaiheessa mainittakoon, että vuosijuhlatoimikunta oli pääruoan osalta asettanut laulukiellon,
jota toteltiin vaihtelevasti. Itse tosin söin pääruoan
oikeaoppisesti melko kylmänä, sillä kun meille viimeisille tuotiin lautaset pöytään, olivat monet jo lopettaneet ruokailun ja laulu raikasi taas.
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Tauon aikana juhlaväki siirtyi jaloittelemaan aulaan
ja etenkin miehillä tuntui olevan tarvetta nenän
puuteroimiselle. Tosin puuteroiminen ei näyttänyt
tuottavan kovinkaan hyviä tuloksia...
Illan aikana jaettiin myös erilaisia kunnianosoituksia. Ansiomerkin sai Matti Hannikainen, mutta
koska Matti oli vuosijuhlien aikaan Lontoossa ei
palkintoa voitu hänelle luovuttaa. Ansiomerkki luovutettiin Matille myöhemmin juhlallisin menoin
Herriksillä.
Stipendejä saivat tänä vuonna Milja Ahtosalo, Jussi
Rainamaa ja Maiju Talvisto.

Inpehtori Esko Ukkonen viimeistä kertaa inspehtorina vuosijuhlassa

Alkuruokaa seurasi emännän puhe, jonka piti
emäntämme Jussi Rainamaa. Perinteiden mukaisesti
inspehtori vastasi emännän puheeseen.
Maistuvan pääruoan jälkeen piti puheen vuosijuhlapuhuja Kymi sinfonietan toimitusjohtaja Riikka
Luostarinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle inspehtori Esko Kukkonen, Maiju Talvisto , Jussi Rainamaa ja Milja Ahtosalo

Harrastusmerkin saivat tänä vuonna Laura Hirvisaari, Lotta Mustamo, Riku Nöjd, Jussi Rainamaa ja Maria Rämö.

Kymi sinfonietan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen piti vuosijuhlapuheen, jossa riitti sekä loistavia ajatuksia että huumoria.

Kuvassa vasemmalta oikealle harrastusmerkin saaneita Laura Hirvisaari, Lotta Mustamo ja Riku Nöjd
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Kunnianosoituksia jaettiin vielä kaksi, Vuoden virein-palkinto ja Kymenlaakso-Karjala-tuoppi. Kumpikin palkinto meni samaan osoitteeseen, Riku Nöjdille. Nöppe oli erittäin otettu palkinnoista ja vakuutteli juhlaväelle, ettei kyse ole mistään henkilökultista.
Riku piti myös kiitospuheiden lisäksi Puheen naiselle. Puhe ylisti osakuntamme naisia ja kehotti myös
meitä huomioimaan osakuntamme pojat, kun etsimme seurutelukumppania.
Nyt seuraa ohjeita seuraavan kuvan katsomiseen.
Koska tilan säästämiseksi ja henkilökultin vaikutelman hälventämiseksi, emme voineet laittaa tähän
kolmea kuvaa Rikusta, niin seuraava kuva tulee katsoa näiden ohjeiden mukaisesti: Katso kuvaa ja lue
ensimmäinen kuvateksti. Sulje silmät hetkeksi. Katso taas kuvaa ja lue toinen kuvateksti. Sulje taas silmät hetkeksi. Katso vielä kerran kuvaa ja lue kolmas
kuvateksti.

1. Riku Nöjd pitämässä kiitospuhetta Vuoden virein-palkinnosta
2. Riku pitämässä kiitospuhetta Kymenlaakso-Karjala-tuopista
3. Riku pitämässä Puhetta naiselle
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Vuosijuhla jatkui mukavissa tunnelmissa loppuun
asti. Juhlijoiden naurohermoja kutkutteli osakunnan oman näytelmäkerhon Kytköksen esittämä kronikka, jossa kuluneen vuoden tapahtumista tehtiin
elokuvaa.
Ilta päättyi Ravintola Laulumiehissä tanssiin. Tansseja tanssitiin sekä ihan koreografian mukaisesti että
vapaasti soveltaen. Koska tila ei ollut suuren suuri
tanssijamäärään nähden, kävi tanssiminen urheilusta hikisistä otsista päätellen.

Aikataulu venyi ja paukkui sen verran juhlan aikana, että arpajaiset siirtyivät vuosijuhlien jatkoille.
Joitakin arpaonni suori ja joitakin ei. Joitakin arpaonni suosi aika monta kertaa. Arpaijaispalkintoja jakoi kuraattori Mari Heikkilä ja onnettarena toimi
Kytköksen kantava voima Satu Pohjola.

Jatkoilla juhlaväkeä viihdyttivät sekä DJ että bändi.
Syvällisempää analyysia jatkoista sivulla 11.
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Kulinaarinen maailmankiertue, osa 3
Jussi Rainamaa
Tähän mennessä tapahtunutta: Valtalain kaaduttua
1917 Mustanaamio lähestyi Desana-heimon kylää
aseistuksenaan kaksi syömäpuikkoa ja tatami. Edellisenä yönä nähty uni vaivasi yhä hänen mieltään.
Hän oli lipunut veneellään pitkin loputtoman suoalueen peittämiä kapeita vesiväyliä, jotka risteilivät
sinne tänne vailla määränpäätä. Tummanvihreä kasvillisuus rönsyili kaikkialla, ikään kuin koko ajan
kasvaen mutta toisaalta oman painonsa alle samalla
tukehtuen. Vesi oli mustaa: se oli tämän lahoamisen
nestettä. Hän oli varma, että tuhannet suut kirkuivat hänen ympärillään. Ne olivat lähellä ja kilometrien päässä, ja ääni oli niin kova, että se oli muuttunut vain painostavaksi hiljaisuudeksi.
Äkkiä kaikki tyyntyi. Hän näki soisen väylän laajenevan vasemmalla puolellaan korkeiden vaaleanruskeiden seinämien ympäröimäksi lammeksi, jonka
yläpuolella kasvoi tummia kuusipuita. Katsellessaan
vedenpintaa hän jollakin tapaa aavisti, että lampi
olisi satojen, ehkä tuhansien metrien syvyinen; se oli
tehty tarkoitusta varten. Seinämät oli louhittu. Hän
nosti katseensa taivaalle, joka säteili nyt kalpeankeltaisena, ja kaikki oli kylmää ja niin puhdasta, ettei
ajatuksille enää jäänyt sijaa. Hänen oli päästävä pois
täältä. Hän avasi majan oven, ja lämpö ympäröi hänet joka puolelta.
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Japani
11.2. Kabuki (Lapinlahdenkatu 12), kabuki.fi
Vankkaa kannatusta nauttiva paikka, joka ei pettänyt odotuksia. Itse en ole toistaiseksi muissa japanilaisissa ravintoloissa käynyt, joten en teeskentele
asiantuntijaa, mutta Kabukista minulla ei ainakaan
ole mitään valittamista eikä tainnut olla muillakaan
seurueemme jäsenillä.

Puikoilla syöminen on mukavan kiireetöntä, ja tunnelma Kabukin tatamilla oli muutenkin leppoisan
kotoisa, varsinkin kuin saimme alkuminuuttien
jälkeen käyttöömme lisää tilaa viereisestä pöydästä. Kymmenen hengen seurueen ahtaminen yhteen
pöytään olisi kyllä kiistatta tehnyt illallisesta nauttimisen vaikeammaksi enkä sitä lähtisi enää yrittämäänkään, jos porukka on kooltaan ja jäykkyydeltään perinteisen suomalaista. Kaiken kaikkiaan kaksi peukkua ylös. Kannattaa tutustua!

Ruoka oli kauttaaltaan erinomaista (itse otin sushi
teishokun ja jälkiruoaksi vihreäteejäätelöä), minkä
lisäksi annokset olivat myös riittoisia, joten rahalle
sai kaikin puolin vastinetta. Juomapuolelta riisiviinan orgaaninen maku miellytti, ja pääsimme myös
maistelemaan hieman luumuviiniä, jota suosittelemmekin ehdottomasti.

toimitus: M. Ahtola, J. Bohm, M. Kettunen, T. Laine, L. Mustamo, S. Männistö, A. Mänttäri, R. Neuvonen, J. Rainamaa, L. Sipilä
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Kerhoesittely osa 2
Teksti: Satu Pohjola
Kuvat:

Teatterikerho Kytkös
Toukokuun 15. päivänä 2008 Bar Chaplinin hämyisässä nurkassa iltaa viettäneiden osakuntalaisten päiden päälle syttyi jättimäinen hehkulamppu.
Syntyi kaikkien paikalla olleiden mielestä oiva ajatus teatterikerhon perustamisesta osakuntaan. Päätös tehtiin ennen kuin klaffi ehti edes heilahtaa, ja
pian oltiinkin jo valitsemassa keskeisiä virkailijoita
epäilyttävällä joskin varsin tehokkaalla menetelmällä. Osakunnan upouusi kerhokuopus sai nimekseen
Kytkös, jonka alkuosa sisältää sanat Kymenlaakson
osakunnan teatterikerho. Lopun juhlavasta ös-päätteestä on olemassa muutamia tilanteen mukaan sovellettavia variantteja, joista suosituin lienee kuitenkin ”öiset snapsit”.
Nimen loppuosasta huolimatta Kytkös ei
kuitenkaan ole lainkaan humalahakuinen kerho. Jäsenet tosin nauttivat syntymähumalan mukanaan
tuomista eduista, ja pyrkivätkin tämän ominaisuuden avulla luomaan mitä järisyttävämpiä produktioita osakuntalaisten iloksi.
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Kytkös debytoi syksyn 2008 Pikku Kakkos –rajanylityksessä Jesse Hopeavuori –show’llaan, jossa haastateltiin Pikku Kakkosesta syystä tahi toisesta poistettuja hahmoja. Huikeat arvostelut saanut show
rankattiin Kytköksen siihen mennessä parhaaksi esitykseksi (huikeaa, mutta totta), ja yksi sen saamista
arvostelukommenteista kuuluikin ”jo pelkät esiintyjät naurattivat”. Vireän Kytköksen menneisiin produktioihin kuuluu myös absurdiuden rajoja koetellut vuosijuhlakronikka, jossa KyO:n vuotta ruodittiin elokuvallisten ilmaisujen keinoin. Show ei kuitenkaan lopu tähän, vaan tulevaisuudessa Kytkös aikoo tarjota yleisönsä iloksi mitä moninaisimpia
spektaakkeleita.
Kytkös ottaa riveihinsä hyvin mielellään
uusia jäseniä, ja koe-esiintymisiä järjestetään aika
ajoin – usein jopa pelkästä yleisön pyynnöstä. Jos
mielit laajentamaan tajuntaasi taiteellisessa ympäristössä, ota yhteyttä pääsykoevastaavaamme, Jussi
”Jesse Hopeavuori” Rainamaahan.
Nosta kytkintä ja liity mukaan joukkoon tai nautiskelevaksi yleisöksi katsomoon!

Wiipurilaisen
osakunnan soittajat
Wiipurilaisen osakunnan soittajat (WiOS) on vuonna 1999 perustettu kamarimusiikkia soittava orkesteri, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden musisoida rennossa, mutta kunnianhimoisessa seurassa.
WiOS toimii Wiipurilaisen osakunnan alaisuudessa, mutta käytännössä se on kaikkien Domus Gaudiumin osakuntien yhteinen kerho. Orkesterin johtajana toimii mus. yo. Sebastian Dumitrescu.
Perustamisvuotenaan WiOS aloitti toimintansa vaatimattomasti kokoonpanolla klarinetti-viulu-pianosello. Vuosien saatossa jäsenmäärä kuitenkin kasvoi,
ja orkesteri saattoi asettaa tavoitteensa yhä korkeammalle. WiOS:n pääpaino on aina ollut klassisessa
musiikissa, mutta mukaan on mahtunut myös sovituksia kevyen musiikin ja viihdemusiikin klassikoista. Orkesteri on soittanut mm. Straussin, Dvorakin
ja Mozartin sävellyksiä sekä renessanssimusiikkia.
Kevyemmältä puolelta taas mainittakoon mm. Ultra Bra ja The Beatles.

WiOS:n keikkakalenteriin kuuluu kiinteästi vanhojen tanssien soittaminen Wiipurilaisen osakunnan
suurimmissa juhlissa sekä muiden osakuntien vuosijuhlissa. Lisäksi orkesterilla on keikkoja muissakin
tilaisuuksissa, kuten osakuntien pienemmissä juhlissa, häissä ja yliopiston avajaiskarnevaaleilla. Yksi
orkesterin huippuhetkistä oli sen oma konsertti keväällä 2007.
WiOS ottaa hyvin mielellään uusia jäseniä, myös
osakunnan ulkopuolisia. Jäseneksi voi liittyä mihin
tahansa aikaan vuodesta. Asiasta voi tiedustella lisää
orkesterin johtajalta, Sebastianilta (portoseb@gmail.
com).
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YOU
ASKED
FOR
IT
Vastaaja on kaikkien alojen asiantuntija ja kaikkien
tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja kirjoittaa anonyymisti suojellakseen itseään Kypsän lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja halveksivilta katseilta.
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Miksi kaikki mahdollinen on kivempaa kuin
opiskelu?
Nimim. Masa

Miksi kaikki uusi arkkitehtuuri suosii läpinäkyvyyttä?
Nimim.”I am the man”

Vastaus kysymykseesi on yksinkertainen: opiskelu ei
ole samalla tavalla ihmiselle luontaista tekemistä, kuten esimerkiksi tv:n katselu, syöminen, urheilu, nenän kaivaminen tai musiikin kuuntelu. Opiskeluun
liittyvä kirjoittaminen, lukeminen ja laskeminen on
silkkaa ilkeyttä ja tarkoituksena on ainoastaan kiusata ihmisiä. Onhan jo tunnettu fakta että työt ja
opiskelut häiritsevät vapaa-ajan viettoa pahimmalla
mahdollisella tavalla. Älä siis huolehdi turhaan, sillä
kehityksesi etenee täysin normaalia kuviota noudattaen: nyt valitat opiskelun tylsyyttä, illalla siivoamisen tylsyyttä, kesällä työelämän tylsyyttä jne. Suosittelen sinulle lotto-kupongin täyttämistä, sillä hyvällä onnella se olet juuri sinä, joka voi jättää kaiken tämän tylsän arkipäiväisen tekemisen ja keskittyä Pina
Coladan juontiin Karibialla. Kun sitten kuitenkin
valitat elämän tylsyyttä maatessasi yksin riippumatossa rannalla, muistat tämän kysymyksesi ja toivot
että olisit sittenkin yrittänyt löytää elämäsi sisällön
jostain muualta kuin riippumatosta.

Läpinäkyvyyshän on perinteisesti symboloinut avoimuutta ja paljastavuutta ja mikä muu suuntaus
voisikaan paremmin kuvastaa tätä 2000-luvun yhteiskuntaa. Olemmehan jo nähneet vilauksen pääministerin yksityiselämästä ja päässeet lukemaan
ulkoministerin tekstiviestejä. Läpinäkyvyyttä suositaan myös perheissä, joissa lapset kulkevat aikuisten
napapaidoissa ja paljastavat enemmän kuin kukaan
meistä haluaisi nähdä. Avoimuutta on myös puhua
masennuksesta ja seksistä aikakausilehdissä ja missien öljyiset vartalot nähdään vain 2000-luvun uutena ja raikkaana virtauksena. On siis täysin normaalia, että myös seinät pyritään korvaamaan lasilla ja
meille annetaan kokemus avoimuuden raikkaasta
tuulahduksesta. On syytä kuitenkin pitää mielessä
vanha sanonta: ”mitä avoimemmaksi ikkunat avataan, sitä tiukemmin ovet pysyvät kiinni”.

Miksi uneni loppuvat aina olennaisimmassa kohdassa? Minulla on tunne, että jotakin tärkeää olisi tullut esiin, jos ne olisivat jatkuneet.
Nimim. Why, Oh Why?
Unet heijastelevat ihmisten pelkoja ja toiveita ja niihin saattaa tulla teemoja, joita hereillä ollessasi kieltäydyt ajattelemasta. Ehkäpä heräät juuri siksi, että
uneesi on juuri tulossa aihe, jota vältät myös arkielämässäsi kohtaamasta. Luultavasti pystyt hereillä ollessasi päättelemään, miksi juuri kyseinen uni
päättyi. Voisitko ratkaista ongelman hereillä ollessasi? Ymmärrän kuitenkin tuskasi, sillä miksi ihmeessä
sen kellon pitää AINA soida juuri silloin, kun kaikki suurimmat toiveet ovat juuri toteutumassa.
Miksi tankotanssi on niin suosittua naisten parissa?
Nimim. ”Bellydancer”
Kysyjien yksinkertaisuus alkaa tässä vaiheessa jo hermostuttaa ja olen vasta neljännessä kysymyksessä.
Jos ei itse osaa päätellä vastausta tähän kysymykseen,
ei vastausta oikeastaan tarvitsisikaan tietää. Vai onko
teistä jonkun vaikea päätellä miksi naiset voisivat haluta pyöriä rautaisen tangon ympärillä? Toisaalta on
myös syytä ymmärtää miesten erilaiset toiveet. Heille riittää rautainen tanko omien jalkojensa välissä ja
toisesta tangosta on sillä alueella vain haittaa.

Kiksi-Pirkka
Nyt kun lumi on sulanut, pysähdy hetkeksi jossain, missä ympärilläsi on paljasta maata. Vedä
keuhkot täyteen ilmaan ja haistat kevään.
Kärsitkö kevätmasennuksesta? Ärsyttävätkö
kaikki ylipirteät kevättä ylistävät puunhaalaajat?
Veditkö herneen nenään edellisestäkin kiksistä?
Lainaa tai osta Pasan ja Atpon Eniten vituttaa
kaikki. Siinä on mukavaa kevätlukemista juuri
sinulle! Paitsi jos myös v-alkuisen kirosanan viljely ärsyttää suuresti.
Onko sinulla joku oma kiksi mielessä? Se voi
olla vaikkapa joku erittäin hyvä kirja tai elokuva. Ehkä joku vapaa-ajan aktiviteetti tuottaa
sinulle erittäin paljon iloa? Jaa kiksisi kaikille
Kypsän lukijoille. Anna hyvän kiertää. Voit lähettää kiksisi sähköpostitse osoitteeseen:
kyo-kypsa ät helsinki.fi
Laita sähköposti otsikoksi Kiksi-Pirkka. Julkaisemme kaiken, joka edes lähentelee hyvän
maun rajoja.

Jos olet eri mieltä vastauksista, soita numeroon
020202 ja kysy lisää.
Jos mieltäsi askarruttaa jokin muu asia, lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen:
kyo-kypsa ät helsinki.fi
Toimitamme kysymyksesi eteenpäin luottamuksellisesti. Laita sähköpostin otsikoksi: You asked for it.
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Kymmenen uutisia – Kymis nyheter
Osakunta muutti vihdoin ja viimein lähemmäs Aimoa.
Muuttamista juhlistettiin Liisankadulla riehakkaasti tammikuussa.
Kapiokerho kokoontui jälleen 2.2. Siellä suunniteltiin ikimuistoisia Herriksiä. Jotkut ei ehkä muista niin
paljon niistä.
Kulinaarinen maailmankiertue pysähtyi suurella joukolla Japanissa 11.2.
Osakunnalla leivottiin pizzaa kahden hengen voimin tupareihin, joita vietettiin ystävänpäivännä 14.2.
Virkailijanvaihtokaronkka järjestettiin osakunnalla 21.2. Päätoimittaja odottaa edelleen sulkakynäänsä, koska oli estynyt saapumasta paikalle intialaisen päähieronnan takia.
Osakunnalla leivottiin pizzaa kuuden hengen voimin vuosijuhlien jatkoille.
Kymenlaakson Osakunta vietti 76. vuosijuhlaansa nuorekkaasti ja vireästi.
Kotkan Ruusu ja Jesse Hopeavuori ovat identtiset kaksoset.
Eikä kahta ilman kolmatta. Osakunnalla leivottiin pizzaa myös maaliskuussa. Ei se kyllä oikeastaan ole edes
tämän lehden uutinen. Seuraavassa numerossa tulossa uusinta.
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Virkailijaluettelo 2009 – löydät nimet ja numerot
Inspehtori
Ritva Serimaa
Kuraattori
Antti Mänttäri
antti.manttari ät helsinki.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Riku Nöjd (Kouvola (Kuusankoski))
kyo-pj ät helsinki.fi
040 576 4763
Taloudenhoitaja
Milja Ahtosalo (Hamina)
kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi
040 8453334

Kypsän päätoimittaja
Miina Gustafsson (Hamina)
kyo-kypsa ät helsinki.fi
050 536 9190

Arkistonhoitaja
Joonas Ollilla (Kotka)
joollila ät cc.hut.fi
050 400 4931

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

Apuemännät
Miina Gustafsson
miina.gustafsson ät helsinki.fi
050 536 9190

Ulkoasiansihteeri
Martti Ahtola (Hamina)
kyo-ulkoasiainsihteeri ät helsinki.fi
050 377 6925
Liikuntasihteeri
Saara Nurminen (Kotka)
kyo-liikuntasihteeri ät helsinki.fi

Sihteeri
Laura Hirvisaari (Kouvola (Kuusankoski)) Kulttuurisihteerit
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
Lotta Mustamo (Kouvola (Elimäki))
040 556 1019
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
0500 750 642
Emäntä
Jussi Rainamaa (Kouvola (Kuusankoski)) Maiju Talvisto (Kouvola (Anjalankoski))
kyo-emanta ät helsinki.fi
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
050 462 9709
040 575 3659
Isäntä
Lasse Sipilä (Helsinki)
kyo-isanta ät helsinki.fi
050 409 3556
Toiminnanohjaaja
Tiina Olin (Kouvola (Elimäki))
kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi
040 834 5245
Fuksiohjaajat
Heikki Luoto (Kotka)
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
050 368 8894
Marleena Salonen (Hamina)
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
040 575 7475
Tiedotussihteeri
Tiina Olin (Kouvola (Elimäki))
tiina.lehtomaki ät helsinki.fi
040 834 5245
Tiedotussihteeri (www)
Milja Ahtosalo (Hamina)
milja.ahtosalo ät helsinki.fi
040 845 3334
Jäsensihteeri
Maiju Talvisto (Kouvola (Anjalankoski))
kyo-jasensihteeri ät helsinki.fi
040 575 3659

Anni Jokiniemi
anni.jokiniemi ät helsinki.fi

Joni Vehmas (Kouvola)
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
050 436 4787
Seniorisihteeri
Antti Mänttäri (Kouvola)
antti.manttari ät helsinki.fi
050 412 5984
Kappalainen
Heikki Luoto (Kotka)
heikki.luoto ät helsinki.fi
050 368 8894
Laulunjohtaja
Saara Nurminen (Kotka)
saara.nurminen ät helsinki.fi
Musiikkivastaavat
Martti Ahtola (Hamina)
martti.ahtola ät helsinki.fi
050 377 6925
Marleena Salonen (Hamina)
marleena.salonen ät helsinki.fi
040 575 7475
Valokuvaajat
Heikki Kantola (Kouvola (Kuusankoski))
hezu ät iki.fi
Hanna-Maria Kössi (Kotka)
hannamaria.kossi ät kymp.net
044 223 3488

Hanna-Maria Kössi
hannamaria.kossi ät kymp.net
044 223 3488
Mikko Laaksonen
mikko.laaksonen ät helsinki.fi
Timo Laine
tglaine ät cs.helsinki.fi
050 304 4184
Lotta Mustamo
lotta.mustamo ät helsinki.fi
0500 750 642

Timo Laine
tglaine ät cs.helsinki.fi
050 304 4184
Satu Männistö
satu.mannisto ät helsinki.fi
050 313 2113
Riku Nöjd
riku.nojd ät helsinki.fi
040 576 4763
Joonas Ollilla
joollila ät cc.hut.fi
050 400 4931
Joni Vehmas
jvehmas ät cc.hut.fi
050 436 4787
Hallitus
pj. Riku Nöjd
kyo-pj ät helsinki.fi
040 576 4763
siht. Laura Hirvisaari
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
040 556 101

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

kuraattori Antti Mänttäri
kyo-q ät helsinki.fi

Tiina Olin
tiina.lehtomaki ät helsinki.fi
040 834 5245

Milja Ahtosalo
kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi
040 8453334

Annika Pousi
apousi ät cc.hut.fi
040 840 3963

Heikki Luoto (Kotka)
heikki.luoto ät helsinki.fi
050 368 8894
Lotta Mustamo
lotta.mustamo ät helsinki.fi
0500 750 642
Satu Männistö
satu.mannisto ät helsinki.fi
050 313 2113
Saara Nurminen
saara.nurminen ät helsinki.fi
Maiju Talvisto
maiju.talvisto ät helsinki.fi
050 575 3659

Marleena Salonen
marleena.salonen ät helsinki.fi
040 575 7475
Apuisännät
Martti Ahtola
martti.ahtola ät helsinki.fi
050 377 6925
Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo ät helsinki.fi
040 845 3334

HTK:n edustajat

Hanna Herala
hanna-mari.herala ät helsinki.fi
050 370 2220

Martti Ahtola
(ympäristövastaava)
martti.ahtola ät helsinki.fi

Antti Kekki
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 4184

Riku Nöjd
riku.nojd ät helsinki.fi
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Vanha
ja
Uusi
Kuraattori

Kohtele Kypsää kerrankin kaltoin ja leikkaa kotiasi koristamaan harvinaislaatuinen ihailijakuva!

