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Miina Gustafsson

pääkirjoitus

Menkää metsään!
Joskus päätoimittajan tehtävänä on lehden taittovaiheessa keksiä lisää juttuja lehden täytteeksi. Ehkä itsessäni on orjapiiskurin vikaa, kun nyt osa jutuista
piti siirtää seuraavaan lehteen tilanpuutteen vuoksi.
Osittain tästä syystä uusia vakiopalstojakaan, “You
asked for it” ja Kiksi-Pirkkaa ei ole tässä lehdessä.
Toisaalta myöskään yksikään teistä rakkaista lukijoista ei ole lähestynyt meitä suurilla kysymyksillä
tai pienillä vinkeillä.
Tavallaan on hienoa, että nukutte yönne rauhassa,
ettekä pohdi yön pimeinä tunteina elämää suurempia kysymyksiä. Mitä sitä suotta vaivaamaan päätään. Ehkä mietitte vain satunnaisesti, että mistä
näitä senttejä oikein tulee. Tai ehkä pohditte valmiiksi vastausta siihen syvälliseen kysymykseen,
jonka Kypsän toimittaja teille joskus ehkä esittää,
kun olette saavuttaneet tarpeeksi tärkeän aseman
osakunnassa. ”Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?”
Kun nyt edellä mainitut kysymykset ovat juurtuneet
mielenne syövereihin ja tulevan kesän yöttömät yöt
nostavat varmasti vielä esiin uusia mieltä askarruttavia kysymyksiä, niin muistakaa, että apu on lähellä. “You asked for it”-palstan kaikkitietävä ja teräväkielinen kirjoittaja palaa syksyllä asiaan. Kysymyksiä
voi lähettää pitkin kesää samalla hartaasti toivoen,
että kysymyksenne ovat hänen vastauksensa arvoisia.
On täysin hyväksyttävää, että mieltänne eivät vaivaa suuret kysymykset, mutta huolestuttavaa on,
jos teillä ei ole elämässänne pieniä iloja. Toivon,
että olette vain hieman liian laiskoja lähettääksenne
vinkkejänne elämän pienistä iloista Kiksi-Pirkkaan,
sillä elämä on täynnä pieniä iloja etenkin näin kesän
kynnyksellä.

Vietin toukokuun viimeisen viikon Espanjassa ja
sinä aikana kesä oli lopullisesti saapunut Helsinkiin. Sen huomaa parhaiten, kun menee luontoon
ja katselee ympärilleen. Luonto kylpee tällä hetkellä todella kauniisti vihreän eri sävyissä. Siellä täällä erottuvat väripilkkuina kesän ensimmäiset kukat.
Pihlajan kaunis harsomainen kukka on kuin morsiushuntu. Sireenin tuoksu on aina yhtä huumaava
ja vie minut ainakin takaisin lapsuuden kesiin. Kuuset ovat itse asiassa aika huvittavan näköisä neonvihreinen oksankärkineen. Tuulikin kuulostaa kesältä,
kun se humisee tuuheiden koivujen lehvästössä.
Suomen kesä on lyhyt. Se kestää vain muutaman
kuukauden. Monet meistä kaipaavat sitä lopun ajan
vuodesta. Vaikka tänä kesänä ei helleraja rikkoutuisikaan jokaisena päivänä, niin kaunis luonto on silti
aina läsnä. Vietätte kesää sitten Helsingissä tai maakunnassa, niin menkää metsään!



Puheenjohtajalta

Maakunta ja maailma
Tämän puheenjohtajan palstan tarkoitushan olisi eritellä osakunnan kuulumisia ja parhaimmillaan
kirvoittaa keskustelua osakunnan kehittämisestä.
Kun tätä kirjoittaessa olen kuitenkin viettänyt lähes
kuukauden Pohjois-Kymenlaaksossa osakunnasta
sivussa, ajattelinkin kirjoituksessani tarkastella kotimaakuntaamme omasta, neljä vuotta Helsingissä
opiskelleen nuoren näkökulmasta. Nähdäkseni tällaista pohdiskelua ei osakuntalehdessä esiinny liikaa,
sillä osakuntalaisten tulisi Kymenlaakson nuorison
parhaimmistona kiinnostua maakunnan tilasta samalla lailla kuin maakunnan korkeasti koulutetuista
nuoristaan.
Alkuun on pakko todeta, että tuntuu yhä
hiukan vaikealta sisäistää liikkuvansa Kuusaalla tai
Verlassa Suomen kymmenenneksi suurimmassa kaupungissa Kouvolassa. Eipä silti, että olisin itse odottanut tai pelännyt kuuden kunnan liitoksen johtavan ulkoisiin mullistuksiin. Sisäisiä, hallinnollisia
vaikutuksia ei vielä kannata kovin perusteellisesti arvostella, sillä noin suuren uudistuksen lapsenvikoja
ei paranneta yhdessä yössä. Kaiken lisäksi tämänhetkinen taloudellinen taantuma ei ole tarjonnut parhaimpia mahdollisia lähtökohtia uudelle suurkunnalle. Vasta useampien vuosien aikaperspektiivistä
käsin voi lopputulosta tarkastella.
Ainakin teoreettisesti nähtynä Kymenlaaksolla olisi mahdollisuuksia mihin tahansa. Maakunta sijaitsee ihan pääkaupunkiseudun naapurissa mitättömän välimatkan päässä erinomaisten maantieja rautatieyhteyksien päässä. Etelä-Kymenlaaksossa
on satamia ja meriyhteys, josta halukkaat pääsevät
vesitse jopa Atlantin yli sinne niin syvästi palvottuun taloudellisen uusliberalismin ja väkivaltaelokuvien luvattuun maahaan. Kymenlaaksolle on suotu muun muassa kansallispuisto, maailmanperintökohde sekä moni-ilmeinen järvi- ja jokivesistö. Käsitykseni mukaan kotimaakuntamme virkistysarvoa ei



tällä hetkellä hyödynnetä kuin vajaateholla. Samoin
kiinnostaisi tietää, milloin yksityisautoilun Kymenlaakso edes yrittäisi muuttua julkisen liikenteen ja
pyöräilyn Kymenlaaksoksi.
Kymenlaakson suurimpana ongelmana
minä pitäisin maakunnassa vallitsevaa ilmapiiriä,
jonka ummehtuneisuuden huomaa pienenkin etäisyydenoton jälkeen. Yhden köyden vetäminen tuntuu tuskaisen vaikealta joka asiassa, eikä virkistävä
kansalaiskeskustelu käynnisty millään foorumilla
– kenties paikallislehtien tekstiviestipalstoja lukuun
ottamatta. Mihinkään kansalaistalkoisiin ei asukkaita kannusteta. Akateemista ilmapiiriä ei Kymenlaaksoon ole koskaan nähdäkseni syntynytkään, mikä
johtuu kai osaksi siitä, että menneinä vuosikymmeninä maakuntayliopistojen onnenpyörässä Kymenlaakso pyöräytti toistuvasti ohisektoriin. Sama
kohtalo tuntuu toistuvan tällä hetkellä valtion virastojen hajasijoittamisessa. Itse kammoan eniten sitä,
että tulevaisuudessa maakunnan sisäisessä pikkunahistelussa unohdetaan elinkeinorakenteen rankka
muuttuminen ja laiminlyödään työllisyydestä huolehtiminen. Miten Kymenlaakso houkuttelee akateemiset nuoret takaisin yliopistokaupungeista? Tällä kysymyksellä muun muassa oman osakuntamme
tulisi toistuvasti ahdistella maakuntaa.
Joka tapauksessa mitään muutosta odotellessa ei kenelläkään ole lupaa pestä käsiään ja siirtää vastuuta yksipuolisesti muille. Viime kädessähän
itse kukin voi vaikuttaa pelkästään omaan asenteeseensa. Ilmiöt tulee kyetä tunnistamaan, rehellisesti
nimeämään ja erittelemään monipuolisesti. Eli vanha virsi: ikkunat auki joka suuntaan ja talo täyteen
raitista ilmaa! Juuri tässä kehityksessä jos missä akateemisen koulutuksen ja osakuntasivistyksen saanut
kymenlaaksolainen valionuoriso voi antaa panoksensa kotimaakunnalleen.

Yötä uhmaamassa
Maria Rämö
Sain Maijulta, Saaralta, Lauralta ja Lotalta syyskuussa läksiäislahjaksi Edith Södergranin runokirjan. En ole koskaan ollut ahkera runojen lukija, vaikka isä kyllä pontevasti luki meille aina iltasatuna sitä runoa Kymmenestä pienestä neekeripojasta - ”Söi yhden ankka punainen, on heitä kolme nyt...” Olen kuitenkin tykästynyt runojen kykyyn tiivistää niin pieneen niin paljon.
Toinen hittiruno meillä kotona oli Eino Leinon
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, joka on edelleen suosikkini. Se kiteyttää täydellisesti muutamaan säkeeseen yhden elämän tärkeimmistä tasapainoiluista kuinka hyvä on, kun on ystäviä, mutta kuinka jokainen elää kuitenkin loppupeleissä vain itselleen,
ja jokaisen on löydettävä itse oma johtoajatuksensa.
Minun johtoajatukseni on pian tiensä päässä. Iäisyys
sitten tehdyt suunnitelmani päättyvät vaihtovuoteen ja yliopiston loppuun. Vaihtarivuotta on jäljellä
enää muutama vaivainen kuukausi ja yliopiston loppukin häämöttää surullisen lähellä. Vuosi Saksassa
oli minulle todella kauan se, mitä kohti tähtäsin, ja
nyt, kun kotiinpaluu lähestyy, en voi olla miettimättä – mitä seuraavaksi?
Välillä olisi niin mukavaa kulkea valmista latua
pitkin – ei tarvitsisi miettiä, mihin suuntaan lähteä. Mutta omista saavutuksista saatava tyydytys ja riemu ovat paljon suurempia, kun ladun

on itse aukaissut itselleen. Ilman voiteita sukset
ei luista, mutta onneksi minulla onkin takanani huippuluokan kannustus- ja huoltojoukot.
Ei johtoajatukseni siis kokonaan kadonnut ole - nyt
on vain aika kehittää uusia. Olen vaihtarivuoteni
aikana nähnyt, mitä elämä on omien, tuttujen kuvioiden ulkopuolella, ja sehän voi olla jotain aika
erityistä. Ja kun tämä kokemus elokuussa päättyy,
on aika palata mukavaan elämään Suomessa ja kehitellä uusia ideoita. Onneksi arkielämään paluu
koittaa kuitenkin vasta syksyllä – nyt on vielä kokonainen kesä aikaa elellä erasmuselämää vailla ainoatakaan huolen häivää. Ja onhan arkeen paluuseen aina pehmeä lasku rapujuhlien muodossa…

”Kummalliset kalat liukuvat syvyydessä,
tuntemattomat kukat loistavat rannalla;
olen nähnyt punaista ja keltaista ja kaikki toiset värit mutta ihana meri on vaarallisin nähdä,
se herättää tulevien seikkailujen janon:
mitä on tapahtunut sadussa, on tapahtuva minullekin.”
-Edith Södergran



Terveisiä Amsterdamista

Queen’s day

- kun valkolakki vaihtui oranssiin pipoon
Hanna Herala
Maailman parhaimpana juhlana itseään tituleeraavana Kuningattaren
päivänä Amsterdamiin kerääntyi
paikallisten lisäksi satoja tuhansia
vierailijoita juhlistamaan kuningatar
Beatrixin syntymäpäivää. Huhtikuun
viimeinen päivä on oikeastaan edellisen kuningattaren syntymäpäivä, nykyinen on syntynyt tammikuussa,
mutta pienet muodollisuudet eivät
haitanneet talvisen vesisateen sijaan
kevätsäästä nauttivia juhlijoita. Tiet
ja puistot tulvivat ihmisiä, jotka pujottelivat kaduilla lasten ja aikuisten
ylläpitämien myyntipöytien välissä.
Jo edellisenä iltapäivänä ympäri kaupunkia oli pystytetty ulkoilmalavoja, joissa soitettiin melko lailla
kaikkea kehomusiikista jazziin ja elektroon. Vielä tiheämmässä oli juomien myyntipisteitä, joten nestehukasta ei tarvinnut olla huolissaan. Kaljan virratessa vessatarve oli suuri ja jotkut paikalliset keräsivät
hyvät rahat tarjoamalla vessakäyntiä asunnoissaan 25 euron hintaan.
Aloitin Kuningattaren päivän riehakkaan juhlinnan sijaan myyntikojun äärestä. Olimme kaverini
Abbien kanssa päättäneet hankkia rahaa hyväntekeväisyyteen myymällä roskiksesta dyykattuja vaatteita. Koska päivän väri oli oranssi (kuningasperhe
Orange-Nassaun nimen mukaisesti), myimme kirkkaan oransseja miesten pitkälahkeisia alushousuja.
Niitä saksimalla sai aikaan laajan vaatevalikoiman
sisältäen mm. hameen, boleron, säärystimet ja metkan hatun, joihin itsekin olimme sonnustautuneet.
Jaoimme myyntipöydän muutaman muun vaihtarin kanssa, mutta lähinnä pelotimme asiakkaat pois
kaikessa oranssisuudessamme. Niinpä suuntasimme
muiden myyjien estelemättä vilkkaalle ostoskadulle



Melkein menestyneet housukauppiaat.
Korvaa harmaa oranssin eri sävyillä ja tavoittanet kuvan pointin.

kaupustelemaan pöksyjämme. Myynti ei vieläkään
ollut päätähuimaavaa, joten päätimme yrittää päästä eroon koko lastista kertaheitolla myymällä housut
kojuun, josta oli saatavilla muovisia puukenkiä. Miehet eivät ostaneet housuja, vaan palkkasivat meidän
tanssimaan ”puukengissä” kojunsa eteen. Kahden
tunnin loikkimisen jälkeen käteen jäi huomattavasti
enemmän kuin housuja myymällä olisimme saaneet
parhaimmillaankaan kokoon. Olimme tyytyväisiä
lopputulokseen ja hylkäsimme loput kalsongit sillankaiteelle jonkun onnellisen löydettäväksi.
Loppupäivän kulutimme kavereiden kanssa kaupungilla pyöriessä, musiikkia kuunnellessa ja appelsiinimehua juodessa. Alkuperäiset suunnitelmamme
muuttuivat hieman, kun suurimmat tapahtumat
peruutettiin kuningasperhettä ja koko Alankomaita järkyttäneen Apeldoornin autoiskun vuoksi. Siitä
huolimatta porukka jatkoi juhlintaa kaduilla ja kanaaleissa, joissa veneitä oli enemmän kuin hyttysiä
kesäisessä Lapissa. Venekolareilta ei vältytty ja todistimme tapausta, jossa veneen töytäistyä toista jotkut

raukat lensivät veneen laidan yli kanaaliin. Mikään
ei paranna juhlatunnelmaa paremmin kuin läpimärkänä veneeseen takaisin kapuaminen vain joutuakseen kaverin tönäisemäksi ja päätyäkseen takaisin
jontkaan. Monissa veneissä oli omat DJ:t ja sekalaisen musiikin humussa juhlakansa nautti olostaan
ja katujen vilskeestä myöhäiseen iltapäivään. Taukoamattoman vuorokauden juhlimisen päätteeksi suosituimmilla alueilla nurmea tai katua ei ollut
tasaisen roskakerroksen alta edes näkyvissä. Kaiken
kaikkiaan Kuningattaren päivä oli massiivinen ja
hyvätuulinen kevätkauden huipennus, joka oli kaikessa karnevaalisuudessaan kokemisen arvoinen.

Juhlaväen kansoittama Thinny bridge



Uusi inspehtorimme:
Ritva Serimaa
Teksti: Antti Mänttäri
Valokuva: Milja Ahtosalo
Osakunta valitsi itselleen uuden inspehtorin Esko
Ukkosen vetäydyttyä eläkkeelle pitkän inspehtorikautensa jälkeen. Kypsän toimitus esitti tuoreelle
inspehtorille muutamia kysymyksiä voidakseen esitellä hänet lukijakunnalle.
Ritva Serimaa on fysiikan professori ja kotoisin
Haminasta. Hän on ollut Helsingin yliopistolla siitä
lähtien, kun muutti maakunnasta Helsinkiin opiskelemaan. Ainoana poikkeuksena ovat kaksi Stanfordin yliopistossa vietettyä vuotta. Tutkijan uralle
lähteminen ei Ritvan kertomuksen mukaan missään
vaiheessa opintoja lainkaan pälkähtänyt hänen päähänsä. Hänen mielessään oli enemmänkin opettajan
ammatti, mutta hän pääsi töihin fysiikan laitokselle
ja jäi sille tielle.
Nykyopiskelijoiden elämä ei Ritvan mielestä eroa
luultavasti mitenkään olennaisesti siitä, millaista se
oli hänen omana opiskeluaikanaan, vaan opiskelu
on edelleen yhtä vaikeaa kuin ennenkin. Käytännössä erona ovat vain opintoviikot ja -pisteet, jotka on keksitty myöhemmin tekemään opiskelusta
tavoitteellisempaa. Ritvan aikana suoritettiin kokonaisia opintonäytteitä. Ennen mottona oli siis vapaa
sivistysyliopisto ja nykyään taas tavoitteellisuus. Ohjauskin on tosin vuosien saatossa lisääntynyt. Opiskelijoiden ahkeruudessa Ritva ei ole muutosta havainnut.
Vaikutelma, jonka Ritva on Osakunnasta ehtinyt
saada, on kodikas ja pienimuotoinen. Sellaisena
hän muistaakin KyO:n jo omalta opiskeluajaltaan.



Muuttuneet olosuhteet eivät ole muuttaneet Osakuntaa. Silloin hän tosin vain käväisi Liisankadulla. Osakunnan sijaan hän pyöri fysiikan laitoksella.
Omat opintonsa Ritva otti aikoinaan vakavasti, ainakin nopeasta valmistumisesta päätellen, ja löytyihän työpaikkakin heti yliopistolta. Jossakin välissä
hän ehti kuitenkin olla myös aktiivinen Limeksessä.
Kypsän perinteiseen syväluotaavaan kysymykseen
”Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?” Ritva vastaa lyhyesti: ”Ehkä joku pieni koira”.

Inspehtorin- ja
kuraattorinvaihtokaronkka
Inspehtorin- ja kuraattorinvaihtokaronkkaa vietettiin sankoin joukoin osakunnan tiloissa 18.4. Tässä muutama Heikki Kantolan otos illalta. Lisää kuvia pääset katsomaan Galerie Hezusta. Kymenlaakson Osakunnan internetsivuilta löydät linkin galleriaan.



Kuraattorit ja minä...
Saara Nurminen
Tämä tarina on tosi.
Eräänä iltana osakunnalla:
8.5. klo: 18:30
... voe elämä... en sitten muistanu vastata mitään
siihen viestiin, missä Martti kyseli koska se kuraattorien haastattelu tehdään. No kaipa sen vois tehdä
täällä kevätsitseillä, nyt kun täällä ollaan. Taas tätä
pakkopullaa, haastatteluita... kirjoittamista... kyselemistä... kyselenkö nyt sitten niiltä jotain kliseisiä kysymyksiä, vai miten se menis? Onkohan tuo Martti suunnitellut mitään... no ei se kyllä vaikuta siltä.
Tuskin sekään on jaksanut mitään miettiä. Mutta
jos ottais pari snapsua ennen sitä haastattelua niin
kaikki lutviutuu kuin itsekseen sitten sen jälkeen...
19:00
... just... ei vieläkään yhtään ideaa sitä haastattelua
varten. Voisko niiltä kysellä jotain samoja kysymyksiä kuin työhaastattelusta ... ”mitkä on sun vahvuudet” ja muuta skeidaa. Tää on IHAN pakko tehdä
tänä iltana. Miina tulee muuten linjoja pitkin painostamaan ens viikolla. EI... MIKS mä rupesin tähän?
Jos mä vähän vielä mietin tota juttua... Hei... mutta nythän ois hyvä hetki laulaa vaikka ”tänään otetaan”
S: ”tänään otetaan, tänään otetaan helvetin
paljon viinaa... tänään otetaan tänään otetaan h e l vetin paljon viinaa...”

10

19:30
Hei, nyt mä keksin. Laitan tän lapun kiertämään
pöytää, ja joku muu keksii kysymykset. Miten mä
en tätä aiemmin keksinyt. Jos et itse jaksa niin laita
muut asialle... loistavaa (demonista myhäilyä mielessä)...
20:00
Mitä per.....ä? Tyhjä lappu? Eikö kukaan muka keksinyt yhtään kysymystä. Tää on just tätä – laita lapsi asialle ja tee itse perässä. Pallo on taas mulla... ja
pullo – lissää viinaa kiiiiiitttttoooossss. Millä ihmeellä mä painostan ne kirjoittamaan tähän. No jos
mä keksin itse muutaman ja se räjäyttää pankin...
tai siis... muut innostuu keksimään jotain.
21:00
SEHÄN TOIMII... lappu on täynnä kysymyksiä.
No jos mä tästä sitten vetäsisin vaan näitä kysymyksiä niin saa samalla hyviä vastauksia ja jännän haastattelun mikä on tehty kesken sitsien. Juttukin luistaa taas paremmin ja sanat senkun soljuu suista...
Näin vois kuvitella.
S: Antsu, mikä on kuraattorikautesi missio, vai tarvitaanko sellaista?
... tsiisus, mikä kysymys. Tähänhän sais olla ite ruuneperi vastaamassa... no katotaan mitä tulee...)
A: Ei mul oo... tiettyy ei oo... samaa hyvää meininkii. Jotain pientä mutta.. uusia ideoita
jostain muualta. En haluu tyrkyttää kenellekään mitään tiettyä tapaa, jotta osakunta kokee tekemisen
mielekkäänä.
Ei voi tyrkyttää... ... just... ota tosta nyt selvää onks
sillä missiota vai ei. Mitä mä nyt kysyn Marilta, kun
joku oli suunnannut ton vaan Antsulle. No jos mä
heitän vaikka...

S: Hei, hei mitä kuuluu? (... tää kuulostaa
niin tyhmältä... Eihän tää oo ees kunnon kysymys.
Mut Apulanta on kyl hyvä. Mitens tää biisi jatkukaa... ”sä kysyt ja kaikki on ok. No hyvä sun on puhuu, kun sä et tiedä miltä musta tuntuu”. Ah,... teinivuosina oli kyllä hauskaa. Apulanta soi ja elämä
oli edessä... äh, mutta niin... sanokohan se Mari jo
jotain... No jos mä vaan esitän että kuuntelin...)
M: Ihan hyvää.
... argh. Vähän pidempi vastaus ois ollu hyvä. Pitääks mun jotenkin jatkaa. Ois ollu kiva vaan näytellä, että kuuntelen ja kirjotan jotain. MIETI....
S: No miltä susta tuntuu...? (täähän oli
näppärä veto tosta biisistä... mä OON tosi näppärä
kyllä... oikea sanakikkailija... Ruuneperi)
M: Vapautuneelta, vastuu ei enää paina.
Ei paina ei... taas mun huki. Onneksi paperilla on
vielä jotain.
S: Mikä on kuraattorin elämän tarkoitus?
A: Ei se eroa tavallisen ihmisen elämän tarkoituksesta mitenkään.
S: No mikä se tavallisen ihmisen elämän
tarkoitus on?
A: No en mä tiedä...
A: Kuraattorin elämän tarkoitus on osallistua osakunnan juhliin. Tää ei oo kovin nokkelaa...
...ai ... musta toi on kyllä aika nokkelaa. Hehee... ei
kuitenkaan yhtä nokkelaa kuin tuo mun Apulanta
veto... siinä oli kyllä jotain... hei hei mitä kuuluu...
Anna mulle piiskaa on kyllä parempi biisi. Toni Virtanen kirjoittaa aika hyvin... niin... se kirjoittais varmaan hyvän haastattelun.
S: Kuvaile itseäsi viidellä adjektiivilla
A: rehellinen... huumorintajuinen.... hilpeä... (joku ehdottaa humalassa, mutta Antsu ei
myönnä) ... hauska ja nokkela.

M: apua... tää on tosi hankalaa....
... mitä ihmettä... Milja tais sanoa jotain mädistä
kukkasista... mitähän ne puhuu... kuulostaa hauskalta... synnytys taitaa olla toisena keskustelun aiheena... jos mä vähän aikaa huilaan...
S: kuvaile Maria viidellä adjektiivilla
... Kyllä se Milja väittää että kädet haisee mädille
kukkasille. .... Antsu taitaa jo luetella jotain... onneksi osaan näytellä kirjoittavaa ja kuuntelevaa...
mädät kukkaset, hautausmaa, synnytys... jännää...
A. (... höpö, höpö... jotain jotain jotain...)
omistautuva, aikaansaava, luotettava, fiksu, jämpti.
... tuskin tuo alku oli kovin tärkeää, sain kuitenkin
ne adjektiivit kasaan. Viishän noita näyttäis olevan.
S: Mikä eläin olisit, jos olisit?
HAH, jos olisit... taas näppärä veto multa (sisäistä
naurua)
A: Riippuu päivästä, välillä olisin hevonen
ja välillä siili.
Hevonen?....
A: Siili on sellainen rauhaarakastava, joka
hämärän suojissa puuhailee omiaan häiritsemättä
muita. Ongelmatilanteissa se nostaa vaan piikit pystyyn... Hevonen ... hevosessa yhdistyy ylpeys ja nöyryys. Se on uljas eläin joka kantaa taakkansa ylpeydellä.
... tää oli hieno vastaus. Melkein kyynel tirahtaa silmästä. Oli kyllä hyvin saatu kuvattua monia ominaisuuksia kahteen eläimeen. Eiköhän tuosta vielä
kunnon kuraattori saada...
A: Niin tai sitten voisin olla opossumi. En
tiedä oikein millainen eläin se on, ja oon itsekin
itselleni joskus aika arvoitus.

jatkuu seuraavalla sivulla...
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No just... pitikö vielä se opossumi sinne lisätä. Siili
ja hepo ois riittänyt. Vaikka olihan tuossakin kyllä
syvällistä sanomaa... totta...

M: OLEN (päättäväisesti). On ollut epätoivon tilanteita... ei niistä sen tarkemmin, mutta
lähinnä kuraattorikauden alkupuolella.

M: hmm.... kissa. Kyl mä oisin kissa. Ne
tekee mitä haluaa ja jos ei kiinnosta ni ei kiinnosta.
Ei tarvi mennä ulos jos on huono ilma.

dellasi?

... millainen on opossumi... en mäkään tiedä. Toivottavasti kukaan ei huomaa. Mä esitän että tiedän
... mulla tulee mieleen vaan joku Australia. Ehkä se
on siellä, joku niitä pussieläimiä.
KAIKKI: ”Hevoin, Perhoin”
S: Miksi sinua ei pitäisi/olisi pitänyt valita
kuraattoriksi?
M: Koska samaan aikaan ois ollut muita
virkaiässä vanhempia, jotka ois voitu valita. Olin
nuori virkaiältäni.
A: En oo kovin hyvä pitämään puheita.
Mutta sanoin jo sen kuulustelussa... eikun paneelissa sen.
Vielä pari kysymystä... kai tästä sitten tulee riittävän
pitkä. Oisko vielä jotain hauskaa... tai ees jotain... ei
tarvis olla edes hauskaa...
S: Miksi sinusta tulee vuosituhannen merkittävin kuraattori?
M: toivottavasti ei tule... no jos jotain mut
muistetaan niin siitä että olin vallassa kun muutto on tapahtunut. (... niin ja 75 v. Vuosijuhla, ja
inspehtorin vaihto...)
A: musta tulee väliinputoaja...
... mitä mä kuulen... vieläkö niistä Miljan käsistä
puhutaan... Milja ”kalmakäsi” Ahtosalo. ... No jo
riittää juttua tuosta käsiasiasta. Itseasiassa ihan hauska juttu... kalmakäsi ...
S: Oletko katunut kuraattoriksi ryhtymistä/päätymistä?
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MUUT: oletko kaatunut kuraattorikau-

M: En myönnä kaatuneeni tupakkahuoneeseen, kävin selvästi nukkumaan. Olen siis k a a tunut tietoisesti tupakkahuoneen sohvalle. Liukkaalla olen kaatunut joskus, siviilihenkilönä.
A: En ole katunut (vielä...)
Ha! Mutta tulet katumaan... ja kaatumaan... En
usko että Mari kävi tietoisesti nukkumaan... taisi
kuitenkin kaatua. Kalmakäsi... tosi hauska juttu.
Milja Kalmakäsi. ...
... eiköhän tää ollut tässä... mulla ois tota viiniäkin
vielä... ja juttu on näköjään siirtynyt taas synnytykseen..... eiköhän lauleta vaikka euroviisuja... JEAH!

This is a ladie’s night
– lähikuvassa Skarlet
Teksti: Milja Ahtosalo ja Satu Pohjola
Valokuvat: Laura Hirvisaari,
Heikki Kantola ja Juho Saarinen

Milja Ahtosalo

Skarlet, tuo kaikki osakuntalaiset hurmannut lehmä, liittyi KyOn riveihin vuoden 2008 vuosijuhlassa. Hänet lahjoitti osakunnan omistukseen Vuokko
Pekkola, eläinlääketieteellisen tiedekunnan puolesta. Siitä asti hän on ollut juhlien ja muiden tapahtumien valopilkku, joka on ihastuttanut tanssillaan ja
laulullaan. Nyttemmin Skarlet on kuitenkin kadottanut laulutaitonsa, mutta kysytäänpä häneltä silti,
miltä hänestä nyt tuntuu.
Juho Saarinen

Skarlet auttoi poikia tunnistamaan osakunnan tyttöjen rintaliivejä
herriksillä. Mutta eipä paljastanut, mitkä olivat hänen!

- Ensimmäinen puolitoista vuotta osakunnalla on
nyt takana. Miten on mennyt?
Täytyy sanoa, että ei voi valittaa. Minua on kohdeltu pehmein, mutta samalla juuri sopivan jämerin
ottein.
- Mikä on mielestäsi ollut hauskinta tähän asti?
Se, etten ole ollut pelkkä koriste käsipuolessa. Juhlissakin on aina toimittu “nostakaa lehmä pöydälle”
-mentaliteetilla. Viime herriksillä pääsin bileiden

Skarlet ja Aimo HYY:n uusien illassa houkuttelemassa uusia jäseniä

jatkuu seuraavalla sivulla...
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Laura Hirvisaari

ytimeen ja teatteridebyyttini vuosijuhlassa veti mahan lähestulkoon kuralle, mutta kyllä se oli sen arvoistakin. Minusta tuntuu, että jokaisen kymäläisen
sisimmässä asuu piskuinen Skarlet.

Skarlet kunniavieraana Timon ja Jussin häissä syksyllä 2008
Laura Hirvisaari

- Mitä odotat osakunnalta jatkossa?
Että sponsoroisivat minut useampiin edustusjuhliin
vispaamaan lannetta. Me Kyoshire-rodun lehmät
emme kaihda laadukasta juhlintaa.
- Mikä on suhtautumisesi muihin osakuntiin? Oletteko pitäneet yhteyttä näin osakuntamaskottien
kesken?
Wiipurilaisten Irmeli-dinosauruksen ja muhkean
mysteerinallen kanssa on käyty monia syvällisiä
keskusteluja. Lisäksi olemme järjestäneet reippaita
grilli-iltoja Ilotalon pihalla. Saimme jo varoituksenkin, mutta ohjasimme kirjeen Korkeasaareen.
- Mistä puhumattomuutesi johtuu?
Siihen on vankka syy. Osoitan mieltäni lehmä-sanan negatiivissävytteistä käyttöä vastaan puhelakon
voimin. En osaa lainkaan arvioida, kauanko liittomme, Turpa Auki!, on visioinut lakon kestävän,
mutta onhan minulla sorkat ja läppäri.
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Skarlet juhli myös muiden häävieraiden kanssa

- Uskallatko paljastaa sulokkaiden tanssiliikkeidesi
salaisuuden?
Minulle on annettu liikunnan lahja jo äitini, Skarlet seniorin, utareiden välityksellä. Lisäksi aloitan
aamuni usein kuuntelemalla discoklassikoita, mm.
Shake Your Booty, Cow & Boogie-Cow. Omistan
lisäksi Aira Samulinin tanssioppaiden (videot, dvd:
t, kirjat) koko kavalkadin.

- Kenelle haluat lähettää terveisiä?

Milja Ahtosalo

Ensinnäkin kaikille tutuille lehmille: Arla, Milka, Valio, pidetään yhteyttä! Vierailimme näiden
rotunaaraiden kanssa taannoin Los Angelesissa
ja saimme painaa sorkanjälkemme Cowlywood
Walk of Famelle. Ja tottakai lähetän odotetusti terveiset kaikille osakuntalaisille! Olin erittäin
otettu siitä, että minulle annettiin vuosijuhlan
silliksellä värienkanto-oikeus. Jos nyt saa esittää vielä yhden toivomuksen, niin olisi mahtavaa,
jos osakunta ostaisi minulle joitakin uusia vaatteita (ja mahdollisesti yhdet rintaliivit). Kiitos!

Skarlet, Maria ja Satu tanssivat kevätsitseillä 08

TIETONURKKA: Skarlet
Rodultaan pehmolehmä, väritykseltään mustavalkolaikukas, kuuluu Kyoshire-rotuun.
Toimii Kymenlaakson Osakunnan maskottina.
Syntynyt hämärissä olosuhteissa jossakin tehtaassa. Tullut osakunnalle 23.2.2008. Asuu osakunnan toimiston kaapissa.
Lauloi ennen sujuvasti möreällä äänellä Kool and the Gangin laulun ”Ladie’s Night” kertosäettä, jonka tahtiin myös tanssi.
Nykyään vain tanssii, myös selällään ja vatsallaan.
Böynareiden tyttökatalogiesiintymisen jälkeen tunnuslauseena ollut: ”Tartu tiukasti sorkkaan
ja näppäile mua…”
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Kulinaarinen maailmankiertue
osa 4

Teksti ja kuvat: Jussi Rainamaa

Tähän mennessä tapahtunutta: Kypsän hotkivan
journalismin toimituksen jahti upposi Kaspianmerellä 12. huhtikuuta. Viisi jättimäistä sampea kuljetti osan retkikunnasta pohjoisen aavikoille; loput
syötiin. Kaukaisuudessa palavat öljytornit valaisivat
yöllä taivaanrantaa, ja toisinaan kuului kovaa, vihlovaa ääntä, ikään kuin valtava portti olisi menossa hiljalleen kiinni. Me kohotimme kätemme kohti
taivasta, mutta se oli tyhjä: meidän oli mentävä läpi
portista tai paettava katoamalla.
Kiina
28.4. Nanking (Kalevankatu 28)
Netissä kaiken maailman herkkuturvat valittavat,
ettei Helsingistä löydy aitoa kiinalaista, ja ehkä se
näin onkin. Mukavuuskulinarismiin mieltynyt Kypsän ruokatoimitus ei jaksanut edes ottaa selvää kyselemällä mitään tiskinaluslistoja, vaan istuuduimme
vain pöytään, ja kyllähän homma sitten pelasikin
ihan mallikkaasti. Palvelu oli ripeää ja hinnat huokeita. Ruokapuolelta emme saaneet kovin kattavaa
kuvaa tarjonnasta, sillä kaikki päätyivät ottamaan
suht samanlaista valmiiden ryhmämenujen puolelta, mutta kokonaisvaikutelma tällaisenaan oli ainakin minulle positiivinen. Naudanliha hapanimeläkastikkeessa ei muistaakseni oikein miellyttänyt ryhmäämme, mutta sitä vastoin sika ja kana maistuivat.
Miljan katkaravut maistuivat kuulemma pullilta,
mikä innosti vaatimaan osakuntajuhliinkin katkaraputäytteisiä nisuja. Kaiken kaikkiaan Nanking oli
tunnelmaltaan, palvelultaan ja hinta–laatu-suhteeltaan varteenotettava paikka. Tietysti japanilaiseen
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verrattuna ruoka oli melko monotonista aina sameaa ulkoasua myöten. Jälkiruokana nautittu friteerattu banaani jäätelöpallon kera toi mieleen Herrikset,
mutta yksi kives sentään puuttui.
toimitus: M. Ahtosalo, M. Heikkilä, M. Häkkinen,
H.-M. Kössi, T. Laine, R. Neuvonen, J. Ollila, J. Rainamaa, J. Vehmas

Korea
12.5. Korea House (Mariankatu 19), koreahouse.fi
Kaukoidän kierros jatkui 12. toukokuuta tutustumisella Suomen ainoaan korealaiseen ravintolaan,
jota kuulemma pitävät pystyssä täällä majailevat ja
matkailevat korealaiset. Heitä oli nytkin paikalla
runsaasti, mikä tietysti toi mukavan kansainvälisen
fiiliksen. Tunnelma ravintolassa oli muutenkin oikein miellyttävä, mistä kiitos kuuluu myös vanhan
Savannan ikkunalasimaalauksille, jotka sinällään nyt
eivät liity Koreaan millään tavalla. Ruokalistassa oli
runsaasti valinnanvaraa, ja luonnollisestikin saimme
siitä maistettavaksi vain pienen sipaisun. Itse tilasin
alkuruoaksi korealaista sushia (kimbap) ja pääruoaksi dubu kimchin, johon sisältyi paistettua kimchiä
(chilissä muhinutta kiinankaalia), porsaanlihaa ja tofua. Molemmat olivat erinomaisia, ja kokonaisuutta
täydensi lempeä korealainen riisiviina. Yleinen alkuruokasuosikki oli haemul jeon, eräänlainen mustekalaäyriäis-kasvislettu. Huomioonotettavaa täälläkin on

se, että tulinen ruoka tosiaan on tulista. Jälkiruokavaihtoehtoja ei ollut monia, ja ainoa korealainen oli
sitkeän tahmea riisikakku, josta Mari ja Riku eivät
hirveästi välittäneet, tosin minusta sekin oli OK. Jälkiruoan kanssa nautittu makea riisipunssi oli varsin
mielenkiintoinen tuttavuus, joka oli seassa lilluvine riiseineen melko kaukana Flaggpunschista. Kaiken kaikkiaan plussaa miellyttävän kiireettömästä ja
raikkaasta tunnelmasta sekä monipuolisesta menusta, josta tosin löytyi myös pettymyksiä, miinusta hitaanlaisesta ja nahkeasta palvelusta sekä metallisista
syömäpuikoista, jotka väsyttivät syömäkäden. Mutta
maassa maan tavalla, ja kyllä täällä voisi mielellään
käydä useamminkin, vaikkakin jonkinlainen tasapaksuuden ja varman päälle pelaamisen vaikutelma
Korea Housesta jäi.
toimitus: J. Bohm, M. Heikkilä, L. Mustamo, A. Mänttäri, R. Neuvonen, J. Rainamaa
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Jäätelövertailu
Teksti: Martti Ahtola
Valokuvat: Miina Gustafsson
Kypsän toimituskunta päätti
testata kesän uutuusjäätelöitä
kevään viimeisimmän kokouksensa yhteydessä. Kriteereinä
jäätelöillä oli laktoosittomuus
tai vähälaktoosisuus, jotta kaikki pystyivät osallistumaan testiin. Toimituksen jäseniä oli
saapunut kokoukseen sankoin
joukoin ja lopulta testiryhmään
karsiutuivat Antti Mänttäri,
Jussi Rainamaa sekä Martti
Ahtola. Vertailun toteutuksesta vastasi päätoimittaja Miina
Gustafsson.

Testijäätelöt rivissä

Vertailu suoritettiin siten, ettei testiryhmä tiennyt mistä jäätelöstä oli kyse maistamisen ja arvostelun aikana. Tällä tavoin vältyttiin ennakkoluuloilta ja merkkiuskollisuudelta. Erilaisia jäätelöitä vertailuun
oli päätynyt viisi kappaletta, mikä on tietenkin vain murto-osa kesän uutuusjäätelöistä. Kunnon osakuntalainen ei tietenkään syö koko kesänä muita jäätelöitä kuin testivoittajaa.

1. (Pingviini Päärynä, laktoositon)
Aimo: Raikkaan kesäinen, kivaa hillomaista töhnää
joukossa. Mauton vohveli.
Jussi: Ulkonäkö kliininen, teollisen kompakti. Vohveli pahvinen mutta mukiinmenevä. Maku peruspäärynä. Ihan OK, mutta ei mitään erikoista ja kesään viittaavaa.
Martti: Perustuutti, laitosmaisen vihreä. Perusvohveli, jäätelössä jotain jännää limaa. Maku on omena?
päärynä? minttupäärynä? Hyvää joka tapauksessa.
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2. (Tofuline Gold Mustikkatuutti, laktoositon)
Aimo: Koostumus jäinen. Rapea vohveli. Vanhanaikainen Kuningatartuutti on parempi.
Jussi: Makea Kuningatarhillo. Koostumus ilmava ja
kuohkea. Ehkä kuitenkin jo vähän liian ilmava: jäätelö ikään kuin haihtuu suussa. Vohveli rapea ja hunajainen, tyylikkäämpi kuin ensimmäinen.
Martti: Vohveliosa ihan perus, mutta jäätelö näyttää karvaiselta eli karhealta, vaalean violetti. Tummaa hilloa, tuutin pohjalla jotain valkoista. Maistuu
vadelma-mustikka jäädykkeeltä. Jännä, siis todella
jännä.

3. (Grandi Cola -limonadijää)
Aimo: Tuli mieleen lapsuus. Miksiköhän tämä on
uutuus?
Jussi: Tulee Rio-Cola mieleen, mistä aina plussaa.
Aika litkuahan tämä on, mutta muistuttaa menneistä.
Martti: Ulosteenruskea pötkylä. Koostumukseltaan
mehujää, kysymyksiä? Riokolaa, namnam.
4. (Muru Minttu, vähälaktoosinen)
Aimo: Minttu ja suklaa on erinomainen yhdistelmä.
Tikku oli mauton.
Jussi: Nyt on maku aika kohillaan. Minttu ja suklaa
sopivat yhteen. Suklaa rapeaa ja pähkinää mukana.
Suklaasydämestä lisäplussa. Kipakka maku muttei
kuitenkaan kesäisen keveä.
Martti: Tummanruskea pötkylä, pähkinäpaloja pinnassa. Tyvessä vihreä lupaus paremmasta. Pähkinäinen suklaakuorrutus, vihreää minttujäätelöä, suklaasydän. Erittäin hyvä, paras. Lähes täydellinen.
Enemmän kuin osiensa summa.

Testivoittaja leikkuulaudalla

Antti, Martti ja Jussi arvioimassa jäätelöitä

5. (Ingman Creamy lakkatuutti, vähälaktoosinen)
Aimo: Hieman ylimakeaa hilloa. Ulkonäkö houkutteleva. Plussaa rapeasta suklaapinnoitetusta vohvelista.
Jussi: Rapea vohveli. Ei niin makea kuin toisessa.
Maussa ja koostumuksessa vähän kaikkea. Olisko
mangoa ja tiikeriä? Ihan hyvä perusmakeus, mutta
jonkinlaista ristiriitaa on. Jonkilainen vähän eltaantunut vaikutelma.
Martti: Jännä hillotwisti, muuten aika perustuutti.
Jäätelön väri (ja ilmeisesti maku) vaihtelee mielenkiintoisesti sisäpuolella. Lakkahilloa. Ei hyviä kokemuksia aikaisemmasta elämästä, mutta tämä jäätelö
on aika hyvänmakuista.

Aimon suosikki oli Muru ja inhokki Creamy. Jussia mielytti eniten Murumintti. Tofujäätelö oli ihan mukava erilaisuudessaan. Päärynä, Grandi ja lakka olivat Jussin mielestä suht yhdentekeviä. ”Eli ei muuta kuin
muruminttua suuhun kesällä!” Martti valitsi parhaaksi neljännen jäätelön ja huonoimmaksi ensimmäisen.
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HERRIKSET
Teksti: Tiina Olin
Valokuvat: Milja Ahtosalo,
Tiina Olin ja itselaukaisin
Maaliskuun puolivälissä vietettiin Ilotalon ensimmäisiä herriksiä. Ilotaloon saapui runsaslukuinen
ja innokas vierasjoukko. Illan alkajaisiksi ilotalon
vieraille jaettiin uudet henkilöllisyydet: mukana oli
useita enemmän tai vähemmän julkisuudessa kunnostautuneita (naisten)miehiä.

Syömisen lomassa vieraille tarjottiin myös viihdyttävää ohjelmaa. Koska läsnäolijoiden muistikuvat saattavat olla jokseenkin hataria, kerrottakoon,
että illan aikana vieraat saivat seurata muun muassa napakymppiä ja puputyttöjen ihanaa ja taitavaa
tanssiesitystä. Vieraat pääsivät myös itse osallistumaan ohjelmaan laatimalla seuranhakuilmoitukset,
jotka ilahduttivat monisanaisuudellaan ja romantti
suudellaan.
Illan aikana jaettiin myös tunnustuspalkinto vuoden sutenöörille. Palkinnon pokkasi itseoikeutetusti
Heikki ”Pukki” Luoto.

Illan aikana vieraita viihdyttivät ilotalon omat puputytöt.

Erityistä ihastusta vieraissa herätti rintaliivien tunnistamiskilpailu, joka osoittautui yllättävän vaikeaksi.

(Autenttisen tunnelman välittämiseksi kuvia on hieman sumennettu.)
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Senioripalsta
Seniorien toimintaa 2009 – Vierivä seniori ei sammaloidu!
Kymenlaakson osakunnan seniorit ry:n hallitus vuodelle 2009–2010 valittiin vuosikokouksessa 18.4. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Eerola ja taloudenhoitajana Tuulia Asplund. Muutoin kokoonpanossa
on mukana niin uusia kuin vanhoja hallituslaisia: Terhi Aapro, Mari Heikkilä, Mari Häkkinen, Hanna Juntunen ja Ville Keto.
Uusi hallitus kokoontui heti innokkaana ja kirjasi kalenteriin joukon tapahtumia kesälle ja syksylle:
10.6. Kesäillanvietto ravintola Koskenrannassa
(Vanhankaupunginkoski)
Kesäkuussa nautitaan kesäauringosta hyvän ruuan parissa ravintola Koskenrannassa keskiviikkona
10.6. alkaen klo 18. Illallista tuetaan 10€ per seniori. Ilmoittautumiset 2.6. mennessä: hjuntunen@
hotmail.com.

13.9. Koko perheen ulkoilutapahtuma
Seuraa tarkemmin tiedotusta senioreiden sähköpostilistalta (liittymisohjeet löydät senioreiden sivuilta:
http://www.helsinki.fi/jarj/kyo/seniorit/).
Tule tapaamaan vanhoja tuttuja ja viettämään aikaa
hyvässä seurassa!

20.8. Seniorioluet
Terassin aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

KyO:n seniorit ry:n hallitus

Keksi parempaa tekemistä!
Lähetä ehdotus senioreiden hallitukselle tai järjestä oma senioritapaamisesi. Kutsu vanhat tutut mukaan parhaimpiin kesärientoihin tai
syksyn tunnelmallisimpiin seniorimenoihin.

Muistathan maksaa jäsenmaksun!

Seniorit ry:n jäsenmaksu vuodelle
2009 on 20 euroa. Lisäksi voit maksaa vapaaehtoisen Kypsän tukimaksun 5 euroa. Lisätietoa senioreiden
sähköpostilistalta ja taloudenhoitajalta.
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Kymmenen uutisia – Kymis nyheter
Herriksiä vietettiin 14.3 railakkaasti. Ilon talosta kuoriutui ilotalo, joka oli täynnä viehkeitä puputyttöjä.
Herriksillä leivottiin pizzaa, jolla ruokittiin pornopuput. Vieraille tarjottiin jotain ihan muuta.
Liisankadulle heitettiin viimeiset hyvästit siivouksen merkeissä. Lämmin kiitos kaikille muuttoon osallistuneille ja kolminkertainen eläköön-huuto muuttotyöryhmälle! Eläköön! Eläköön! Eläköön!
Inspehtorin- ja kuraattorinvaihtokaronkassa juhlittiin sankoin joukoin 18.4 hyvän ruoan ja juoman merkeissä.
Osakunta antaa kaikkien kukkien kukkia, etenkin levyraadissa 23.4.
Kevätsitsejä juhlitiin hilpeissä tunnelmissa 8.5. Pöydän ääressä keskusteltiin niin synnytyksestä kuin kuolemasta. Rapujuhlissa voidaan jutella sitten elämästä.
Kevätsitseillä selvisi, että päätoimittaja on siunatussa tilassa. Taas se nähtiin, että näille about kolmekymppisille naisille ei kannata antaa mitään virkoja. Aina ne on heti paksuna.
Kesä saapui Helsinkiin ja emäntä vei osakuntalaiset piknikille Pihlajasaareen 30.5.
Kypsän toimituskunta valitsi suosikkijäätelönsä. Odotamme innolla lahjuksia jäätelötehtailta.
Kesä ei aiheuta vieroitusoireita osakunnasta. Ennen rapujuhlia on mahdollisuus tavata osakuntalaisia moneen otteeseen.

Tärkeä tiedotus!
Kypsä päivittää postituslistaansa. Uuden ympäristöstrategian
mukaisesti yritämme pienentää painosmäärää.
Sinä, jäsenmaksusi maksava osakuntalainen tai seniori, ilmoittaudu uudestaan lehden tilaajaksi 31.8.2009 mennessä sähköpostiosoitteeseen:kyo-kypsa ät helsinki.fi, jos haluat seuraavan
Kypsän kotiisi postitse.
Muistathan, että Kypsästä ilmestyy myös aina nettiversio osakuntamme internetsivuilla ja paperiversion voi tarvittaessa
noutaa osakunnalta tapahtumien yhteydessä.
Kymen Lohen Veljeskunnan jäsenet saavat lehden kotiinsa
edelleen automaattisesti.
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Virkailijaluettelo 2009 – löydät numerot ja nimet
Inspehtori

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

Kuraattori

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

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

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

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

Kulttuurisihteerit
Lotta Mustamo (Kouvola (Elimäki))
Sihteeri
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
Laura Hirvisaari (Kouvola (Kuusankoski)) 0500 750 642
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
040 556 1019
Maiju Talvisto (Kouvola (Anjalankoski))
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
Emäntä
040 575 3659
Jussi Rainamaa (Kouvola (Kuusankoski))
kyo-emanta ät helsinki.fi
Joni Vehmas (Kouvola)
050 462 9709
kyo-kulttuurisihteeri ät helsinki.fi
050 436 4787
Isäntä
Lasse Sipilä (Helsinki)
Seniorisihteeri
kyo-isanta ät helsinki.fi
Antti Mänttäri (Kouvola)
050 409 3556
antti.manttari ät helsinki.fi
050 412 5984
Toiminnanohjaaja
Tiina Olin (Kouvola (Elimäki))
Kappalainen
kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi
Heikki Luoto (Kotka)
040 834 5245
heikki.luoto ät helsinki.fi
050 368 8894
Fuksiohjaajat
Heikki Luoto (Kotka)
Laulunjohtaja
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
Saara Nurminen (Kotka)
050 368 8894
saara.nurminen ät helsinki.fi
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

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 (Kotka)
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
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

Marleena Salonen
marleena.salonen ät helsinki.fi
040 575 7475

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

Apuisännät
Martti Ahtola
martti.ahtola ät helsinki.fi
050 377 6925

Satu Männistö
satu.mannisto ät helsinki.fi
050 313 2113

Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo ät helsinki.fi
040 845 3334
Hanna Herala
hanna-mari.herala ät helsinki.fi
050 370 2220
Antti Kekki
antti-ilmari.kekki ät tkk.fi
0500 634 4184

Saara Nurminen
saara.nurminen ät helsinki.fi
Maiju Talvisto
maiju.talvisto ät helsinki.fi
050 575 3659
HTK:n edustajat
Martti Ahtola
(ympäristövastaava)
martti.ahtola ät helsinki.fi
Riku Nöjd
riku.nojd ät helsinki.fi
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