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pääkirjoitus

Uuden elämän opettelua
Eräänä elokuisena aamuna vuonna 1986 seisoin
vakavana jonossa ja katselin lipputankoa ja aamuauringon valosta punertavia männynrunkoja. Elämäni ensimmäinen koulupäivä oli edessä. Nyt yli
kaksikymmentä vuotta myöhemmin opiskelen edelleen. Muutaman vuoden vietin työelämässäkin jossain välissä, mutta silloinkin aina syksyisin heräsi halu oppia jotain uutta. Yhtenä syksynä opettelin kutomaan lapasia ja villasukkia. Toisena syksynä
samoilin metsissä useampana viikonloppuna, kun
päätin opetella sienestämään. Jotenkin tuntuu aina
syksyisinä aamuina, kun ilmassa on jo hieman syksyn kirpeyttä, että ilmakin ihan tuoksuu koululta.
Tänä syksynä varsinainen opiskelu on tauolla, mutta opettelua on sitäkin enemmän, sillä parhaillaan
opettelen olemaan äiti.
Syksyisin opiskelijoiden palatessa kesälomilta
takaisin opinahjoihinsa täyttyvät myös avoimet yliopistot ym. kaikille avoimet opiskelupaikat vapaaajallaan opiskelevista ihmisistä. Monilla ihmisillä
on kai jonkinlainen luontainen tarve aloittaa syksyisin jonkin uuden asian opettelu. Ja on olemassa
myös täyspäiväisesti opiskeleva opiskelijaryhmä, joiden opiskelu ei rajoitu pelkästään sinne luennoille.
Fuksit opiskelevat varsinaisen opiskelun lisäksi myös
opiskelijaelämää.
Kun tämä lehti ilmestyy on fukseilla takanaan jo
fuksiaiset ja ensimmäiset sitsit monen muun tapahtuman lisäksi. Ollaan jo siirrytty toiselle peri-

odillekin ja muutama tenttikin voi olla takana. Voi
olla, että opiskeluun menee jo enemmän aikaa kuin
juhlimiseen. Ja osaat syödä Unicafessa lämpimän
ruoan ennen salaattia, jos satut pitämään lämpimän
ruoan syömisestä lämpimänä. Tosin sitsejä varten
voi karaista itseään syömällä ensin salaatin.
Mutta koska opiskelijaelämän viettäminen on
tärkeä osa yliopistovuosia, niin sitä ei kannata unohtaa ainakaan ihan ensimmäisinä vuosina. Voi alkaa
muuten joskus myöhempinä vuosina kaduttamaan.
Suosittelen siksi fukseja viettämään jatkossakin aikaa osakunnan tapahtumissa, jotta oma opiskelijaelämä pysyisi vireänä helpolla tavalla. Sitsejä tulee
tasaiseen tahtiin syksyn mittaan ja niissä kokouksissakin on oikeasti mukavaa. Ja joskus on ihan kiva
käväistä keskiviikkokahveilla.
Itse ole viihtynyt osakunnalla jo pari vuotta ja
nyt vaippoja vaihtaessa olen tyytyväinen elämään,
joten juhlimista on ollut riittävästi. Ja viime keväänä
tuli kokeiltua juhlimista myös ilman alkoholia. Se
onnistuu myös hyvin osakunnassa. Itse asiassa tämä
vauva-arki on osittain aivan kuin sitseillä olisi. Tosin
nyt syömistä ei katkaise laulu vaan itku. Ja täytynee
lopuksi vielä kertoa, että osakunnan laulukirjasta on
jo laulettu muutama laulu vauvalle. Eli uutta osakuntasukupolvea täällä kasvatetaan.
Miina Gustafsson
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Puheenjohtajalta

Vaikuttakaamme!
Pakko todeta, että tämä osakuntasyksy on alkanut
siinä mielessä edellistä mukavammin, että nyt ei ole
tarvinnut valmistella muuttoa. Vuosi sitten pakkasimme jo täyttä häkää, vaikka muuton tarkka ajankohta oli epäselvä viime tippaan asti. Muutto teki
osaltaan terää, sillä osakuntien maallinen omaisuus
tuli välpätyksi läpi. Lisäksi uudet tilat tarjosivat
eräänlaista tuoreutta toimintaan. Silti muutto oli
sellainen ponnistus, jonka haluaa kokea vain kerran
osakunta-aikanaan, sillä siksi paljon se koettelee osakuntalaisten talkoointoa. Liioin osakuntien budjettiin ei tee mieli sijoittaa muuttokuluja vähän väliä.
Yksi uusien tilojemme merkittävimmistä haittapuolista ovat vuokra-ajan lyhyys ja näin ollen tilojen hallussapidon epävarmuus. Enää meillä ei ole
omaa tupaa ja omaa lupaa. Osakunnan häätäminen
tiloistaan ei ole mahdoton ajatus, kuten parina viime vuotena olemme kauhuksemme nähneet. Tietyt
tahot ovat ottaneet näkyvästi kantaa sen puolesta,
että Domus Gaudium vuokrattaisiin Ylioppilaskunnan ulkopuolelle rahatulojen takia. Onneksi käsittääkseni vain harvat kannattavat ainakin toistaiseksi
tätä vaihtoehtoa, niin että DG:n osakuntien häädöstä ei tarvitse suuren suuria piruja vielä maalata seinälle – vaikkei maali salin seinälle pahaa tekisikään.
Kuitenkin pahinkin vaihtoehto tulee pitää mielessä,
jotta edunvalvontainnokkuutemme ei pääse hiipumaan.
Osakuntamme ja muiden osakuntien puolesta pääsee toimimaan marraskuun 3. ja 4. päivänä
HYY:n edustajistovaaleissa. KyO:lla on vaaleissa 11
ehdokasta:
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649 Antti Mänttäri
650 Essi Kiiski
651 Hanna-Maria ”Hannis” Kössi
652 Heikki Luoto
653 Jussi Rainamaa
654 Marleena Salonen
655 Mikko Laaksonen
656 Milja Ahtosalo
657 Riku Nöjd
658 Teemu Mäkelä
659 Timo Laine
Eli on mistä valita. Muistutan vielä, että ehdokkaitamme voi tukea oman äänen lisäksi mainostamalla heitä omille kavereille. Jokainen KyO:n ehdokkaalle annettu ääni on teko osakuntamme toimintamahdollisuuksien puolesta. Nyt on toiminnan
aika, jotta seuraavaa kahta vuotta ei tarvitse voivotella huonoa menestystä. Me osakuntalaiset tiedämme, että yhteistyö kannattaa. Näyttäkäämme intomme marrasvaaleissa muillekin!
***
Haluan vielä tässä yhteydessä toivottaa omasta ja osakunnan hallituksen puolesta uudet osakuntalaiset tervetulleiksi osakuntaan ja Kypsän lukijoiksi. Osakuntaharrastusta ei kadu, sillä osakunnassa
tarjoutuu mahdollisuudet kasvaa akateemiseksi kansalaiseksi omaa identiteettiä unohtamatta ja eri alojen opiskelijoihin tutustuen. Toimintamme on juuri
sellaista kuin itse haluamme, ja me tiedämme, kuinka yhdistää onnistuneesti vanhaa ja uutta.
Riku Nöjd

HYY:n edustajistovaalit 3.-4.11.2009

KyO:n ehdokkaat
649 Antti Mänttäri

650 Essi Kiiski		

651 Hanna-Maria Kössi 652 Heikki Luoto

653 Jussi Rainamaa

654 Marleena Salonen

655 Mikko Laaksonen

657 Riku Nöjd		

658 Teemu Mäkelä

656 Milja Ahtosalo

659 Timo Laine
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Reijo Taipaleen tiellä
Teksti: Milja Ahtosalo
Kuvat: Martti Ahtola ja Milja Ahtosalo
Osakunnan kesäretki suuntasi 26.-28.6. jälleen eteläiseen Kymenlaaksoon, tällä kertaa kaakonhelmeen,
Miehikkälään kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Kesäretkeilijät majoittuivat kunnan meille ystävällisesti varaamaan Säästöpirttiin kauniin Pitkälammen
rannalle. Säästöpirtti oli suloinen mökki ihanteellisella sijainnilla ja saunalla! Mökin suuressa tuvassa
kaikki mahtuivat mukavasti yöpymään siskonpedissä tai hetekoilla. Saattoipa joku tehdä petinsä keskelle huoneen pöytääkin. Saunomismahdollisuus
otettiin hyötykäyttöön ja kiuas kuumeni molempina iltoina. Saunasta olikin mahtavaa pulahtaa suoraan järveen. Pojat innostuivat vallan ensimmäisenä
iltana ja kajauttivat järvessä (alasti) lilluessaan naapureiden riemuksi Kymenlaakson laulun. Mökin
soutuvenekin pääsi vesille, kun sillä melottiin toisen
airon katkettua muun muassa kalastusretkille.
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tai ainakin siellä lähellä
Tutustuimme toki myös Miehikkälän keskustaan, josta löytyi ainakin ruokakauppa Sale ja kulmakunnan kovin menomesta ravintola Punahilkka,
jossa nautimme lounasta lauantaina. Iltaa istumaan
sinne emme kuitenkaan jääneet, sillä se sulkeutui jo
kello 22. Meille oli varattu myös opastus Salpalinjamuseosta, joka olikin melko vaikuttava sodanaikainen puolustusrakennelma – niin vaikuttava ettei sitä
tarvinnut koskaan käyttää. Oppaamme veivät meidät pitkin juoksuhautoja korsusta toiseen, ilmavalvontatorniin ja panssarivaunun sisällekin. Toinen
oppaista olikin suunnilleen ainut paikallinen, jonka
tapasimme koko vierailun aikana. Mahdollisesti lavatansseissa olisimme törmänneet useisiinkin, mutta vierailumme aikana tansseja ei ollutkaan.
Pääasiassa kuitenkin kesäretki koostui niistä
asioista, joita hyvä retki vaatiikin: laulamisesta, grillaamisesta, syömisestä, saunomisesta, uimisesta sekä
toki osakuntalaisten seurasta.
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KYO PIETARISSA 5.-7.6.
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Kuvat: Timo Laine ja Antti Mänttäri
Koostaminen ja sommittelu: Jussi Rainamaa
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Kulinaarinen maailmankiertue, osa 5
Teksti ja kuvat: Jussi Rainamaa
Kreikka
23.6.09
Taverna Zorbas (Läntinen Brahenkatu 4)
zorbas.fi
Kymenlaakson Osuuskunnan kulttuurienvälisen
kulinarismin huippuyksikkö kohdisti kesäkuisen
offensiivinsa Brahen kentän laidalla sijaitsevaan
perinteikkääseen kreikkalaisravintola Zorbakseen. Liekö tieto tästä kiirinyt kauemmaksikin,
sillä paikka oli saapuessamme täysin tyhjä. Tarjoilija ja kokki olivat kuitenkin paikalla, ja niinpä vierailusta sukeutuikin varsin onnistunut. Lähdimme tuttuun tapaan rakentamaan iltaa alkupalojen kautta, joista en muista muuta kuin, että niihin
sisältyi Pikilia Orektikon -niminen ”lajitelma kreikkalaisia alkupaloja mukana tzatzikia, taramosalataa,
oliiveja, dolmadeksia, fetaa, tiropites, melizanosalataa, marinoituja jättipapuja, grillattuja marinoituja
zukkiniviipaleita, marinoitua paprikaa, yms.” (Zorbas 2009 239–311; ks. myös Zorbas et al. 1994(b)

178ff.). Kyseisellä lautasella olikin varsin maistuvia
suupaloja.
Pääruoasta lopputulema oli kai tänä iltana
se, että jotkut annokset maistuivat enemmän, jotkut vähemmän. Itse otin ”paperilammasta” (Arnaki Kleftiko) ”eli omissa kääreissään uunissa haudutettua lampaanpaistia, hillosipuleita, fetaa, vuohenjuustoa, kefalotyri-juustoa”, joka – lukuun ottamatta epäilyttävää määrettä ”omissa kääreissään” – oli
kaikin puolin erinomaisen maistuvaa. Miekkakalaa (Ksifia) kehuttiin myös. Muut ruoat taisivat
olla ”ihan ok”, eli täälläkin kulinaristisen kokemuksen vavahduttavuus näyttää vaihtelevan sen
mukaan, mitä tilaa. Tältä pohjalta siirryimme jälkiruokiin. Halva (”seesaminsiemenistä valmistettu makea leivonnainen”) oli melkoisen kuivakkaa,
mutta ainakin Jaourti Me Meli (”kreikkalaista jogurttia, hunajaa ja rouhittua pähkinäsekoitusta”)
taisi maistua. Juomista sen verran, että paikan
ouzo arvosteltiin aidoksi kreikkalaiseksi kun taas
jälkiruokajuomana umpimähkään kokeilemaani
pirtunsekaista viskiä voisi luonnehtia sanalla ”tymäkkä”.
Pohjaviiva: Viihtyisä ilta viihtyisässä seurassa, keittiöltään ei mikään välitön klassikko bar
none, mutta kreikkalaisen kulttuurin tuntemuksen myötä houkuttelisi varmasti useammankin
luokseen. Tyylikäs ja tunnelmallinen illanviettopaikka.
toimitus: M. Ahtosalo, E. Jahkola, H.-M. Kössi, T.
Muona, R. Neuvonen, J. Ollila, J. Rainamaa
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Kurdistan
4.8.09
Café Caisa/Ravintola Mesopotamia (Vilhonkatu
6)
mesopotamia.fi
Ilmeisesti lievästä skitsofreniasta kärsivä
Café Caisa/Ravintola Mesopotamia on tunnettu meze-alkupaloistaan, ja niinpä tällaiset lautaset ilmaantuivatkin varsin monen seurueemme
jäsenen eteen. Monipuoliset alkupalat maistuivat Zorbaksen tapaan ainakin minulle, ja ronskisti isona tilattu annos täyttikin vatsaa jopa siinä
määrin, että jälkiruoalle ei tänään jäänyt mahdollisuutta. Pääruokana tulimme suosineeksi Kuzu
Guvec -nimistä, tällä kertaa ”omassa liemessään”
haudutettua lammasta, joka oli ihan kelvollista.
Mitään järin ihmeellistä pääruoat eivät tarjonneet, eikä niitä kovin montaa ruokalistalla ollutkaan. Ilmeisesti paikka on keskittynyt enemmän
lounasvieraisiin sekä toisaalta alkupaloihin ja
rentoon illanistumiseen pienemmän naposteltavan ja erilaisten kulttuuristen teemojen merkeissä. Monikulttuurinen tuntu paikassa kyllä eittämättä oli. Tarjoilijan kanssa tuli sen verran juttua,
että paikka on tainnut koko toimintansa ajan vähän
hakea omaa linjaansa, omistajat ovat vaihtuneet ja
muutoksia on tulevaisuudessakin tiedossa. Tänä iltana omaleimaisinta oli sisäpihan katettu ja lämmitetty loossi, jossa jokin seurue vietti iltaa vesipiippua
pössytellen. Rahamies Lainekin otti tilaisuudesta
vaarin ja antoi lompakkonsa tuttuun tapaan laulaa
tiskillä, ja niinpä jäimme vielä istuskelemaan toviksi
hämärtyvässä illassa. Seuraavaksi Libanon.

toimitus: A. Haimi, E. Jahkola, T. Laine, T. Muona,
A. Mänttäri, J. Rainamaa, J. Vehmas

13

Nyrkki voita ja…
Kossu pakkaseen. No niinpä niin, mutta Luostariolutillan jälkinäytöksenä käyty viinanmaisteluilta
2.4.2009 ajoi Kossunkin ulos pakkasesta huoneenlämpöön, sillä vaativathan terävät juomat toki teräviä aisteja. Illan toteutus oli seuraava: kuusi enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti valittua viinaa,
ruisleipää, tilliä ja silliä, munkkeja ja viisihenkinen
satunnaisotannalla Kaisaniemen metroasemalta valikoitu testiryhmä. Edessä rehottavia etanolinkatkuisia tiheikköjä ryhdyttiin raivaamaan sokkotestillä erityisen arvostelutaulukon avulla, johon testaajat
kirjasivat kommenttejaan sekä arvosanan asteikolla 4–10. Lopuksi tulokset revittiin ja niiden päältä
ajettiin traktorilla.
1. Savon Wiinaa
Lignell & Piispanen, 38 %. Suomi.
Ensimmäisenä viinana hovimestari kantoi testaajien
eteen HTK:n kaapissa lojunutta Savon Wiinaa. Juoma oli kaadettu viiteen snapsilasiin, joiden sisällön
tiesi vain hovimestari. Koehenkilöt tarttuivat laseihin hanakasti ja ryhtyivät oitis tarkastelemaan viinan ulkonäköä. Tämän jälkeen testi jatkui tuoksun
ja maun analyysillä.

Teksti ja kuvat: Jussi Rainamaa

ulkonäkö: hieman pisaroina valuvan öljymäinen,
mutta kirkas; kirkas, läpinäkyvä; kirkas, väritön,
hieman viskoottinen; kirkas
arvosana: 9
tuoksu, aromit: miedon viinamainen; mieto, viinamainen; mieto, steriili, desinfektioainemainen; miedohko, liuotinmainen
arvosana: 7,75
maku: mieto alkumaku, hieman väljähtynyt, jälkipoltto voimakas syvällä kurkussa; makea, mieto,
jää polttelemaan; jälkipolttimet, mieto, makeahko,
pehmeä, mausteinen, yrttinen; suutuntuma miellyttävä/laimea, polttelee ruokatorvessa
arvosana: 7
Kokonaisarvosana: 23,75
Ensimmäiseksi on sanottava, ettei Savon Wiinan
todellinen luonne ehkä vielä tullut esille, sillä testiryhmämme epäili vahvasti juoman olleen jo väljähtynyttä. Joka tapauksessa sitä luonnehti imelähkö
ja sekavan aaltoileva, sanoisinko savolainen, maku,
jossa eri elementit voimakkaine jälkipolttoineen
tuntuivat oudon päälle liimatuilta.
Hovimestari sanoo: ”Ei vakuuttanut, vaatii lisäselvitystä.”

2. Viru Valge Vodka
Liviko, 40 %. Viro.
Toiseksi kurkusta kaadettiin alas kuulua suomalaisen etelänmatkaajan menovettä, Viru Valge Vodkaa.
ulkonäkö: öljymäinen raita lasin reunaan, kirkas; kirkas, läpinäkyvä; kirkas, väritön, ei niin viskoottinen;
jättää raidan, kirkas
arvosana: 9
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tuoksu, aromit: mieto, hieman terävää mukana, viinamainen; mieto viina (kuitenkin voimakkaampi
kuin 1.); mieto, hieman voimakkaampi, etanoli; ei
juuri tuoksu, kevyt ripsahdus alkoholia
arvosana: 8

maku: tasainen poltto, kieltä kutittava rakenne, suuta kuivaava, kuiva; tasainen, melko voimakas; tasaisempi poltto, voimakkaampi, kuiva; voimakas alkupoltto, etikkaa, tasainen
arvosana: 8
Kokonaisarvosana: 25
Kaiken kaikkiaan selkeästi vodka, konstailematon
ja perusvarma. Ei mitään ylimääräistä, niin hyvässä
kuin pahassa.
Hovimestari sanoo: ”Lantringiksi tai paremman
vodkan puutteessa.”

3. Koskenkorva Viina
Altia, 38 %. Suomi.
Kolmoskaarteessa herrasväelle tarjottiin Kosaa, jonka hieman yllättäen tunnisti vain yksi testiryhmäläinen.
ulkonäkö: vetinen ulkonäkö, liukoisaa; kirkas, läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön, vetinen; vetinen
arvosana: 9,125
tuoksu, aromit: voimakkaan viinamainen, lupailee
tiukkaa; viinamainen, melko voimakas; terävämpi;
voimakas tuoksu
arvosana: 8,75
maku: pehmeys alussa, miedompi jälkipoltto syvällä
kurkussa, vilja maistuu; melko tasainen, pieni polte,
viljainen; tasaisehko, hieman polttava; keskinkertainen, alku-, keski- ja ruokatorvipoltto, viipyilevä
maku
arvosana: 8
Kokonaisarvosana: 25,875

Kossu on Kossu eikä pettänyt tälläkään kertaa. Tasapainoinen ja linjakas, ei ylilyöntejä eikä alisuorituksia. Kuten eräs koehenkilö totesi: ”Kehtaa juoda
joka paikassa”.
Hovimestari sanoo: ”Minulle enemmin vodkaa,
mutta viinojen parhaimmistoa.”

4. Russian Standard
Russian Standard, 40 %. Venäjä.
Illan neljäs varvi oli myös hintavin. Saiko rahalle
vastinetta?
ulkonäkö: vetinen, liukoisa; kirkas, läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön, vetinen, hieman viskoosimpi;
valuu raitoina
arvosana: 9,125
tuoksu, aromit: viinamainen, ehkäpä hieman miedompi kuin 3.; viinamainen, melko voimakas; terävämpi; keskivoimakas
arvosana: 8,75
maku: tasainen, voimakas poltto, kuivahko, hyvä ja
tiukka; tasainen, voimakas, terävä; voimakas, laaja,
sykkivä, voimakas poltto; voimakas, yskähdyttävä
arvosana: 8,75
Kokonaisarvosana: 26,625
Kokonaisuutena erittäin täysipainoinen ja tyylikäs
vodka. Ei ammu yli eikä toisaalta syötä metritolkulla hiomatonta kakkosnelosta juojan kitaan. ”Poltto
loppuu juuri oikeassa kohdassa”, todettiin.
Hovimestari sanoo: ”Hovimestarin valinta.”
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5. Tapio Viina
V&S Finland, 39 %. Suomi.

6. Finlandia Vodka
Altia, 40 %. Suomi.

Metsän isäntä tuli vierailulle viidennellä rastilla, ja tämä henki tuntuikin
puhuttelevan raatiamme:

Vodkamaaottelun viimeinen koitos
käytiin kotikentällä.

ulkonäkö: vetinen ja liukoisa; kirkas,
läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön,
vetinen; pisaroiva raita, vetinen
arvosana: 9,125
tuoksu, aromit: salattu terävyys miedon kulissin takana, tuoksussa vaniljaa; mieto, hyvä; mieto; nouseva, lopussa voimaa
arvosana: 9,125

tuoksu, aromit: makea, vanilja viinan seasta; makeahkon viinainen; makeahko, keskivahva; keskivoimakas, ei suhteessa makuun
arvosana: 9,125

maku: alussa makeahko, jatkuvaa heikkoa polttoa
kielen keskiosalta lähtien, ensimmäinen sekunti
pehmeää, ei kovaa jälkipolttoa, juotavaa; pehmeä,
kevyesti poltteleva; aaltoileva poltto, pehmeähkö,
makeahko; helppo juotava, makea, potkua kuitenkin, pisaroi kielellä, lievä ruokatorvipoltto
arvosana: 8,75
Kokonaisarvosana: 27

maku: kuiva, heti päälle, kitalaessa poltto, jälkipoltto miedompi, ylitiukka alkumaku; voimakas, aikailematon; terävä, voimakas; tiukka, iskevä, jyrähdyttävä
arvosana: 7,75
Kokonaisarvosana: 25,875

Tästä ei jostain syystä jäänyt minulle kummempaa
muistikuvaa. Hyökkäykseltään Kossua särmikkäämpi ja epätasaisempi, mikä miellytti valtaosaa raadistamme.
Hovimestari sanoo: ”Erityisiin nautiskeluhetkiin!”
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ulkonäkö: hento öljymäisyys valumassa, kirkas; kirkas, hiukan öljyinen; kirkas, väritön, hiukka viskoottinen; viipyilevä kalvo
arvosana: 9

Kuten taistelun tuoksinassa tuli todettua, tämä vodka tuli ”kyselemättä törkeästi päälle”. Tiukkaa, mutta ehkä tosiaan jo ylitiukkaa: luonnollisuus ja sulavuus kärsivät.
Hovimestari sanoo: ”Ylikunnossaan sopinee parhaiten tosikoille.”
testiryhmä: T. Kiviranta, T. Laine, J. Rainamaa (hovimestari), S. Rantala, A. Saarelainen

Kymen Lohen veljeskunnan tarinoita
Kymen Lohen veljeskunta on osakunnan toinen seniorijärjestö. Osakunnan 75-vuotisjuhlan yhteydessä he päättivät jakaa nykyosakuntalaisille muistojaan ja tarinoitaan, sillä veljeskuntaa perustettaessa vuosina1953-54 tavoitteena oli juuri veljeskunnan toimiminen traditioiden siirtäjänä ja tukijana. Kukin kirjoittaja on vastannut
kysymyksiin omalla tavallaan ja omalla äänellään, sen mukaan miten asiat ovat mielessä ja mahdollisissa muistiinpanoissa pysyneet 20 tai jopa 50 vuotta. Kypsä julkaisee muisteloista muutamia.

Vesa Vuorimaa, Ilkka Tepponen & Jyri Jämsä

Rajanylittäjäisten synty
Osakunnan toiminta oli vireytynyt vuoden 1983
50-vuotisjuhlien jälkeen, ja syntyi tarve täyttää lokamarraskuinen juhlatyhjiö. KyO:llahan ei fuksiaisten
lisäksi ollut syyslukukaudella muita juhliksi luokiteltavia tapahtumia kuin fuksien järjestämät pikkujoulut, useimmiten joulukuun puolella. Joskus
1960-luvulla oli syksyllä juhlittu Haminan markkinoita, mutta uusintakierrosta tästä ei haluttu järjestää.
Osakunnan silloinen kuraattori Ilpo Kuokka toi syksyllä 1985 esiin mahdollisuuden, että
KyO:llekin kehiteltäisiin syyskaudelle juhla, joka ei
kuitenkaan olisi liikaa vanhoihin kaavoihin sidottu
eikä liian “vakava”. Kuraattori esitti asian jotakuinkin niin, että juhlassa tulisi olla “alkoholia, stripteasea ja muutenkin hyvää ohjelmaa”. Ohjelman
tarkempi sisältö jätettiin vapaaksi ja vastuulliseksi
juhlajärjestäjäksi määrättiin ohjelmapäällikkö Ilkka
Tepponen.
Tulevaa juhlaa ja sen ohjelmaa kehiteltiin perinteiseen tapaan: vapaalla Vanhan kuppilan uusien
illoissa jonakin syyskuun lopun iltana. Mukana tässä “ideapalaverissa” olivat Ilkan lisäksi ainakin Jyri
Jämsä, taloudenhoitaja sekä Vesa Vuorimaa, isäntä – avainhenkilöitä tulevan juhlan onnistumisen
kannalta siis. Aikaa suunniteltuun uuteen juhlaan
oli vähän, noin 1 kk, joten oltiin nk. pakkoraossa.
Koska juhlaa ei haluttu sitoa mihinkään tiettyyn
teemaan eikä myöskään haluttu (tai keksitty) määritellä mitään tarkempaa ohjelmaa, keksittiin juhlalle
nimi, joka ei oikeastaan tarkoittanut mitään ja samalla antoi mahdollisuuden kaikkeen: Rajanylittäjäiset. Kuraattorin antamaa ohjenuoraa noudattaen
juhlassa ajateltiin tarjottavan runsaasti alkoholia ja
ohjelmassa olisi ainakin stripteasea. Ensimmäisten
Rajanylittäjäisten teemana olisikin siis ylittää omat
rajat.
Ensimmäisiä Rajanylittäjäisiä juhlittiin pyhäinpäivänaattona 1.11.1985. Juhlaan osallistui ne-

lisenkymmentä osakunta-aktiivia, inspehtori Wrede
ja joku yksittäinen seniori. Kyseessä oli pöytäjuhla,
pukeutumiskoodina oli “siisti asu” ja juhlapaikkana
Liisankadun Osakuntien sali.
Ja jotta juoma ei varmasti loppuisi kesken,
oli juhlan järjestelyväki ohjelmapäällikkö Tepposen
johdolla tehnyt juhlaan omaa viiniä: Vin de KyO:ta.
Vin de KyO oli melkoisen perinteisin menetelmin
tuoremehusta ja hirvensarvensuolasta spontaanikäymisellä valmistettu tuote, jota kuvaa ehkä parhaiten
laatusana: mielenkiintoinen. Eli suomeksi kiljua.
Iloisella naamalla juhlaväki juomaa kuitenkin nautti eikä vatsanväänteitä kyseisen viinin vuoksi tullut
varmaankaan kenelläkään. Vin de KyO oli edellä
mainituista syistä varsin riittoisa juoma ja pulloja oli
jäljellä vielä vuoden päästäkin. Silloin sitä ei tosin
enää juonut kukaan muu kuin joku uhkarohkea rahapulan riivaama wiipurilainen. Väkevien juomien
puolella rajanylittäjäisten aikaan lanseerattiin Knixniminen drinkki = koiruoholla marinoitua kossua.
Resepti oli peräisin Kalmar Nationista ja nimetty
Kalmarin inspehtorin, Lars-König Königssonin kutsumanimen mukaan. Erittäin voimakkaan makuinen juoma, jotta ei irvistelemättä tainnut nauttia
kukaan.
Ohjelmana ensimmäisissä Rajanylittäjäisissä
oli yhteislaulun ja hyvän ruuan ja juoman lisäksi tuo
kaivattu striptease-esitys, jonka kriittisessä vaiheessa valot (ikävä kyllä) sammuivat. Mutta kuraattorin toive oli täyttynyt. Lisäksi Rajanylityksessä 1985
teki ensiesiintymisensä myös myöhemmin joissain
piireissä lähes legendaariseen maineeseen kohonnut
Nasse-Bänd, joka esitti tunnettuja kappaleita pulloihin puhaltamalla. Ainakin Batman-teema ja Jaakkokulta olivat jo ensiesiintymisen ohjelmassa jatkuvan
pullovirittelyn lisäksi. Nasse-Bändin kokoonpano
vaihteli hieman, mutta ydinryhmään kuuluivat Ilkka Tepposen lisäksi Jyri Jämsä (Nasse), Kai Sahala ja
Risto Pakkala. Menestys oli taattu!
Ensimmäiset Rajanylittäjäiset olivat suuri menestys, jotain erilaista ja ennen kaikkea riehakasta. Maine kiiri ja puskaradio toimi, seuraavana
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vuonna osallistujia oli jo lähes 70 ja sali alkoi käydä
ahtaaksi. Tuona toisena vuonna osakunnan emännistö myös aloitti perinteisen vuoden Kultsin palkitsemisen. Muistoksi Kultsiksi valitsemisestaan palkittu sai “tyylikkään” solmion kultaisine kirjailuineen.
Myöhemmissä rajanylittäjäisissä aiheet vaihtelivat
aina valtakunnan rajan ylittämisestä lastenkutsuihin ja lomalentoihin saakka. Ohjelmaa tarjosivat
mm. Bottan lauluilloissa mainetta nauttineet Matti ja Tepponen sekä muuten vain nauttinut LiOn
näytelmäkerho. Rajanylitysperinne on nyt siis jo yli
kahdenkymmenen vuoden ikäinen ja loppua ei liene näkyvissä.

Ahti Terhemaa

Laulava osakunta teki vaikutuksen
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Tulin osakuntaan vuonna 1985 ja yksi suurimpia
hämmästyksen aiheita oli osakuntalaisten mahdoton palo laulamiseen. Lauluhumalahan on vähintään yhtä miellyttävä kuin alkoholihumala ja paljon halvempi ja terveellisempi hankkia. Vanhemmat
osasivat kertoa, että laulutapojen isä oli pitkälti osakunnan silloinen inspehtori Johan Wrede af Elimä,
joka omien sanojensa mukaan laulaa kernaammin
kuin hyvin. Johan näyttikin hienosti mallia itsensä
alttiiksi panemisesta pöydällä esitetyillä tulkinnoillaan laulusta ”Ach Vodka Ach Vodka”.
Toinen tärkeä henkilö lauluosakunnan maineelle ainakin 80-luvun jälkipuoliskolla oli Ilkka
Tepponen, jonka Vesa Vuorimaa esitteli nuoremmille sanomalla, että se on se tyyppi joka alkaa aina jossain vaiheessa laulamaan. Ei silti, kyllä Vesa laulajana näytti usein oivaa esimerkkiä heittäytymisestä.
Kun tarpeeksi kahjoja heittäytyjiä oli tarpeeksi yllättävän moni meistä huomasi laulavansa – niin – kernaammin kuin hyvin. Täytyy tietysti muistaa, että
osakunnassa oli myös joukko oikeasti erinomaisia
laulajia, jotka toimivat WiOL:issa sekä oma monipuolinen sooloartistimme Johanna ”Jossu” Pitkänen, jonka tulkinta kappaleesta ”Summertime” aiheutti aitoja väreitä selässä. Myös Jossun tulkinta
lasten ”Viikonpäivälaulusta” kuudensissa Rajanylittäjäisissä jäi historiaan.
Ilkka kehitteli osakunnan tilaisuuksissa tutuista ja vieraammistakin kappaleista hetkeen sopivia muunnoksia nopeimmillaan saman tien laulaessaan. Tämä ja osakunnan muutenkin häpeämätön
henki houkutteli myös meitä vähemmän lahjakkaita
tekemään omia lauluversioita. Muutamassa vuodes-

sa erilaisia uusia kappaleita syntyi vanhoihin säveliin yhteensä varmaan kymmeniä. KyO:n 93- ja 99vuosien laulukirjoihin on omista riimeistäni jäänyt
kaksi oman aikansa lasta, joista tässä taustaa.
Snapsilaulut olivat maalaispojalle koko lailla
vieras, mutta hyvin tarttuva kulttuurimuoto. ”Kymijoki (laakson sorvaa)”-laulun vaikutteena oli ainakin kolme asiaa. Ensinnä minua harmitti, että
suomenkielisiä snapsilauluja oli melko vähän eikä
Kymenlaaksoon liittyviä ollenkaan. Suosittu ”I östra Finlands skogar”-laulukin oli itse asiassa ÖFN:n
laulu. Tästä laulusta Johan Wrede teki hilpeän suomennoksen ”Kymenlaakson metsis”. (Johanin kynästä on myös toinen klassikko ”Voikukka”.)
Toinen tärkeä Kymijokilaulun innoittaja oli
tietysti Kymijoki itse ja siitä vuonna 1988 kirjoitettu Ossi Seppovaaran kirjoittama ja Eero Niinikosken toimittama upea teos ”Kymijoki virran kohtaloita vuosisatojen saatossa”.
Kolmantena, Kymijoen ylistäminen oli minulle tavallaan myös sukuperintö tai -velka. Isäni, partiolainen Teuvo Terhemaa oli ollut mukana tekemässä omaa kunnianosoitustaan Kymijoelle
50-luvulla sommiteltaessa Kymen Partiopiirin huutoa: ”Hiljaa soljuu, virtaa, murtaa, kuohuu, pauhaa
KYMI.”
Toinen sanoitukseni, ”Kaitsun Kankkuslaulu” valmistui vuoden 1992 kuraattorinvaihtokaronkkaan itseäni edeltäneen kuraattorin, ikuisesti
kaksikymppisen näköisen herrasmiehen Kai Sahalan
kunniaksi. Jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä, huomattakoon, että laulu ei kerro Kaitsusta. Hän ei edes ole
erityisen kuuluisa kankkusista – ainakaan sen enempää kuin Waltari kaatuneista kivistä.
Nykyopiskelija voi kuitenkin ihmetellä, että
miksi naapurimaan kansallislaulun säveleen on tehty krapulalaulu. Laulun tekohetkellä laululla ei kuitenkaan ollut kansallislaulun asemaa. Sävel oli Neuvostoliiton kansallishymni vuodesta 1944 liiton hajoamiseen asti vuoteen 1991. Hieno jääkiekon maailmanmestaruuskisoista tuttu sävel uhkasi jäädä ilman käyttöä (70–80-luvuilla punakone voitti lätkässä aina) ja jotenkin krapulalaulu tuntui ajankohtaan
sopivalta jatkokäytöltä hymnille ja teksti mukaili sen
ajan opiskelijoille hyvin tuttua Neuvostoliiton hymnin suomennosta. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 2000 jolloin Venäjä otti melodian käyttöön uudelleen kansallislauluna uusin sanoin. Ennen vuotta
1944 Neuvostoliiton kansallislaulu oli muuten Internationaali, jonka kertosäkeen sävelillä lauletaan
yleensä ruotsiksi: ”Mera brännvin i glasen..”

Kymijoki on vettä sakeampaa
Kirjoittaja: Axl

– Kesäretki Kuusaalla 26.–28.6. 2009

Toisin kuin yleisesti luullaan, KyO:n kesäretki suuntautui kesällä 2009 Kuusaalle. Heti lähtötilanteessa
kävi selväksi, että viikonloppu sujuisi onnettomien
tähtien alla, sillä monilta oli Kuusaan-viisumi mennyt vanhaksi. Ratkaisuksi keksittiin tullimiesten
korruptiokonsultaatiossa salakuljettaa osakuntalaiset
Jaalan kautta Voikkaalle – jaalalaisten Amerikkaan,
kuten Kuusaan lukion emerituslehtorilla oli tapana
sanoa. Kiitokseksi annetusta avusta osakuntalaiset
esittivät kuorolauluna puu- ja pölkkypäivillä Jaalan
kansallislaulun: kaksi minuuttia suoraa huutoa.
Voikkaalla alkoi kesäretken kilpailuosuus,
kun Mattilassa mittelöitiin perinteinen paikallinen
kolmiottelu: uinti, puinti ja nainti. Jälkipeli pelattiin Pub Naapurissa. Ikävän käänteen ilta sai, kun
pari osakuntalaista ammuttiin baarissa. Poliisi epäilee teosta Paukku-Peteä. Asunaan epäilty käytti, keskellä kesää, 80-luvun valkoista hiihtohaalaria, jossa
kulkee rinnassa sininen ja vaaleanpunainen raita.
Silminnäkijähavainnot veriteosta pyydetään lähettämään osoitteeseen kyo-kypsakunta@helsinki.fi! Ratkaisuun johtavasta vihjeestä osakunta tarjoaa palkkioksi kuvernööri Raimo Habsburg von Pflanzenberg
af Sippula III:n elämäkerran osat I-III omistuskirjoituksella.
Kansalaistottelemattomuuskin
leimahti.
Baarivisiitin jälkeen osakuntalaiset tunkeutuivat
Voikkaan lakkautettuun paperitehtaaseen ja käynnistivät yhden paperikoneen. Kone on siitä lähtien
suoltanut tauotta Paskapamfletteja ja Ankkapurhia
20 000 tonnia vuorokaudessa. Paperiliitto kiittää
osakuntaa Pohjois-Kymenlaakson paperiteollisuuden elvyttämisestä.
Lauantaiaamuna osakuntalaiset tutustuivat
Kuusankosken lukion maankuuluun biologian opetukseen. Tosin opettaja pyysi heti alkuun miespuoleisia retkeläisiä poistumaan tunnilta, koska hän siittäisi itse kaikki tytöt. Samaan aikaan pojat harjoittelivat maailmankartalla ja karttakepillä auringon
zeniittiaseman vaihtelua vuodenaikojen funktiona.
Pois lähtiessä Epi kiljui retkikunnalle: ”Tässä on
ihan tolkuton tupakanlemu. Työ haisette tupakalle”,
vaikka tiettävästi kukaan osakuntalaisista ei ole koskaan tupakoinut.
Kuusankoskitalolla Kouvolan kaupungin

Tässä vaiheessa vielä hymyilytti.

edustaja esitteli 1355 PowerPoint-dialla kaupungin
talousnäkymiä vuosina 2010-2200. Karkean arvion
mukaan dioista yli 1000 oli täysin mustia. Lisäksi
noin sata diaa sisälsi arkaluontoisia kuvia kaupunginvaltuuston virkistystapahtumasta Havannasta.
Osakuntalaiset kiittivät sivistävästä luennosta puolen tunnin Kuusaa-aplodein.
Nautittuaan picnic-eväänsä Kolmen Falloksen Aukiolla osakuntalaiset jatkoivat Kuusaan uimahalliin. Uiskentelun viihtyvyyttä haittasi lievästi
se, että paikkakunnan kuuluisin kylähullu paskansi
kolmen metrin hyppytasanteelta altaaseen. Miesten
puolen saunassa samainen henkilö jututti muuatta
osakuntalaista:
- Mikäs sin nimi on?
- Mikko.
- Missäs siä asut?
- Kotona.
- (kimakasti) Voiko tulla?
Uinnin jälkeen teki sen verran mieli huurteista, että jalo joukkiomme suuntasi Dragon’siin.
Hermostuksissaan ravitsemusliikkeen portieri kaivoi
taskustaan paukkuraudan ja ampui heti ovella niskalaukauksella yhden osakuntalaisen hengettömäksi. Osakunnan hallitus harkitsee nuivan asiakaspalautteen lähettämistä ravintolan omistajalle. Vaihtelun vuoksi iltaa päätettiin viettää välillä ravintola
Epäonnen päivissä, jossa osakuntalaiset tutustuivat
karaoketaitureihin Ukkoon ja Askoon. Asko mörisi
viskibassona, ja Ukon falsetti kimitti kevään saapumista näyttävien kädenheilutteluiden tehostamana.
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Rapujuhlat 19.9.09
Kuvat: Maria Rämö
Osakunnalla juhlittiin legendaarisia rapujuhlia jo neljännen kerran! Valitettavasti juhlien päähenkilö, herra Rapu, oli liian ujo tullakseen kuvaan.

Kanssa-asiakas, jonka liipaisinsormi tuntui olleen
sinä iltana turhan herkkänä, ampui hirvikiväärillä
kaksi osakuntalaista. Henkiin jääneet osakuntalaiset
katsoivat parhaimmaksi palata Dragon’siin, mutta
paikka oli jo tällä välin poltettu.
Yöpyminen oli järjestetty Kuusaan parhaaseen (ja ainoaan) hotelliin Kohmeloon. Joku kuorsasi niin kovaa, että toiset saivat unta ainoastaan
nuijanukutuksella. Huhujen mukaan ravintola Paanan kaljahanaa valutettiin tuona iltana kolme tuntia
yhtä kyytiä. Aamuyön hämyisinä tunteina joukko
osakuntalaisia kiipesi betonisen sähköpylvään latvaan kuselle. Kuusankoski-seura on esittänyt julkisen paheksuntansa moisesta, sillä pylväät ovat Museoviraston virallinen suojelukohde. Jape käveli
Kuusaan sillan kaiteen päästä päähän käsillään viinapullosta.
Sunnuntain brunssin (vettä ja leipää) retkeläiset söivät Taksan kievarissa. Harmittomasta väärinkäsityksestä alkanut sanaharkka johti ampumavälikohtaukseen, jossa yksi osakuntalainen menehtyi
tussarin luotiin. Kulinarististen nautintojen jälkeen
matka jatkui ekskursiolle TK-Sport Foorumiin, jossa oli määrä saunoa hulppeissa saunatiloissa. Ikävä
kyllä edes pukuhuoneeseen ei päässyt sisään, sillä
tilat oli sullottu täyteen pahvilaatikoita. Sama esillepanotapa vallitsi muuten myymälän puolellakin,
eikä myytäviä tuotteita ollut merkitty hinnoilla.
Kaavailtu ekskursio putkitehtaalle jouduttiin perumaan, koska tehdasta ei koskaan avattukaan. Tehtaan tiloissa toimiikin parhaillaan menestyvä ryyppyputkitehdas.
Retken päätteeksi osakuntalaiset pistäytyivät
Kuusaan hautausmaalla kuoppaamassa retken aikana menehtyneet toverinsa joukkohautaan. Hautajaisvirtenä harras seurakunta lauloi ”Hullun kirvesmiehen”. Hautajaiskulut maksatetaan toiminnanturvarahastolla.
Kypsän saamien tietojen mukaan osakuntalaiset olivat kesäretkeen erittäin tyytyväisiä. Osakunnan maakuntavaliokunta miettii vakavissaan
ensi kesän retkikohteeksi niin ikään Kuusaata. Napakoita kommentteja retkestä voi lähettää Kypsän
päätoimittajalle kyo-kypsa@helsinki.fi.

YOU
ASKED
FOR
IT

Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter de Camp,
kaikkien alojen asiantuntija ja kaikkien tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja kirjoittaa anonyymisti suojellakseen itseään Kypsän lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja halveksivilta katseilta.

Miksi aina, kun ruokakaupassa vaihtaa lyhyempään jonoon, niin siinä kestää kuitenkin
kauemmin kuin aiemmassa pidemmässä jonossa?
Nimim. Kyllästynyt jonottamaan
Vastaukseni on: mummot!
(Lisätietoja saadaksesi, katso YouTubesta video: Ihmebantu, Mummot ja turistit.)
Miksi juhlat ovat aina kuivat ja tylsät, kun valmistaudut niihin koko päivän ja odotat mukavaa
hauskanpitoa? Kun taas lähdet juhlimaan kiireessä, tukka likaisena, väsyneenä ja vihaisena päädyt
kotiin kuudelta aamulla kovassa laitamyötäisessä
ja muistelet kyseisiä juhlia vielä harmaahapsena.
Onko kyseessä sama ilmiö, kuin se, että jos lähdet etsimään seuraa niin paras flaxi käy niinä päivinä, kun naamassa on se maailman suurin finni
ja kaikki parhaat vaatteet ovat pesussa?
Nimim. Aina valmiina väärään aikaan
Kun odotukset ovat korkealla, suunta voi olla vain
alaspäin. Tämän vuoksi parhaatkaan juhlat eivät
koskaan voi vastata niitä kaikkein korkeimpia odotuksia. Loogista onkin näin ollen, että hauskinta on
silloin, kun sitä vähinten odotat. Pohjalta on vain
yksi suunta – ylöspäin. Sama pätee parinvalintaan:
kun lähdet ihan tavallisena pulliaisena juhlimaan,
ihmiset uskaltavat myös lähestyä sinua. Kun et odota mitään, et myöskään yritä mitään. Mikään ei ole
nimittäin varmempi tapa munata itsensä ja mahdollisuutensa, kuin näyttämällä epätoivoiselta ja yrittämällä liikaa... toisaalta, ehkä todellinen syy siihen,
että ne finnit ja rumat vaatteetkaan eivät kilpakosijoita niin haittaa, on se, että nykyajan miehet (ja
naiset) ovat jo kantapään kautta oppineet, että vanha sanonta pitää yhä paikkansa: ”kun aikansa valkkaa, jää luu kouraan”.

Jos
kirjoittaa
onnittelukorttiin
hienosti käsin runon, niin miksi kirjoitusvirhe tulee
aina vasta ihan runon lopussa?
Nimim. Söhrääjä
Hyvä kysymys. En tosin tiedä vastausta juuri esittämääsi kysymykseen. Mutta voin kertoa mitä ajattelen onnittelukorteista noin yleensä: kortit ovat kuin
huono lahja. Joudut säilyttämään niitä ikuisuuden,
vain sen vuoksi, että joku kaukainen sukulainen on
aikanaan antanut/lähettänyt ne sinulle. Kun sitten
vuosien jälkeen päätät siivota asuntoasi, huomaat,
että jokainen laatikko ja kaappi pursuaa kortteja:
syntymäpäiväkortteja, rippikortteja, kiitoskortteja,
osoitteenmuutoskortteja, hupikortteja, nallekortteja, horoskooppikortteja, pankkikortteja, joulukortteja... Niitä tulee ovista ja ikkunoista. Jos nyt vielä luulet, että onnittelukortti ja siihen kirjoittamasi
runo tuo saajalle iloa, olet väärässä! Kortin saaminen tuo surua, tuskaa ja säilytysongelmia. Kuinka
moni teistä lukijoista voi rehellisesti sanoa, että se
naapurin Turre-koirasta otettu kuva, tai 4 -vuotiaan
Pentti-Einon piirustus (lue: sotku) kiinnostaa tuntia
kauempaa? Jotta tilanne olisi mahdollisimman paha,
joudut vielä seuraavat vuodet kehumaan Pentti-Einon hienoa sotk... siis piirustusta ja pitämään kuvaa
takan reunalla. Älä siis jaksa kantaa huolta siitä, että
kortissasi on kirjoitusvirhe. Jotkut kortinsaajat joutuvat kärsimään paljon pahemmasta.
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Kymmenen uutisia – Kymis nyheter
KyO valloitti Miehikkälän 26.9. Paikalliset eivät vastustaneet, vaikka heillä oli käytössään osa Suomen suurinta puolustuslinjaa. Miehikkälä palautettiin takaisin 28.6.
KyO tanssii ja laulaa myös elokuvissa! Avustettuja kohtauksisa ei toivottavasti ole leikattu pois.’
”Jos rakastat” in theatres 2010.
Osakunnalla vietettiin avointen ovien päivää 11.9. HYY:ltä tuli heti noottia: ulko-ovia ei saa pitää auki!
Ihanat, kauheat ravut vetivät puoleensa sankoin joukoin niin kymäläisiä kuin vieraita muistakin osakunnista
19.9. Esolaiset uhkasivat tulla uudestaankin.
22.9. mullisti päätoimittaja Gustafssonin elämän. Hänestä irtautui 50cm pitkä ja 3670g painava POIKA!
Kypsä julkaisee ensikuvan yksinoikeudella(?) ja onnittelee perhettä lämpimästi!
Samaan aikaan toisaalla: Osakuntalaiset ylittivät itsensä juoksemalla KyO-Cooperin. Huhujen mukaan jotkut jopa alittivat 12 minuuttia.
Uusien illassa 30.9. leikittiin evoluutiota. Onneksi osakuntaevoluutio on helppo: fuksi - civis - seniori.
Fuksiaisissa 2.10. huomattiin, että neljä viidestä osakunnan fuksista on farmaseutteja.
Kuulemma senioripäivällisilläkin 3.10. oli hauskaa!
Fuksisitsejä vietettiin Aleksis Kiven päivänä 10.10. Kuitenkaan herra Kivi ei osallistunut juhliin.
HYY:n vaalien kymäläisten ehdokasmäärä yllätti (positivisesti). Puheenjohtajamme mukaan vaalitukea aiotaan hakea Kehittyvien Osakuntien Suomelta.
HUOM! Virkailijaluettelossa ei ole virhettä, Saara Nurminen todella kantaa nykyään nimeä Ollikainen.
Kypsä onnittelee avioitumisen johdosta!

Kiksi-Pirkka
Saan kiksejä kun olen yksin kotona ja kuuntelen täysillä Gun’s and Rosesin You Could be Minea ja laulan
samalla mukana kovaa ja korkealta!
Kylmä ja kirpeä syksyilma on ihanaa! Voi pukeutua ulkona paksuihin vaatteisiin ja kääriytyä kotona hyvällä
omallatunnolla viltin alle tunnelmoimaan.
Saan kiksejä hyvästä cappucinosta ja tummasta suklaapalasta.
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Virkailijaluettelo 2009 – löydät numerot ja nimet
Inspehtori
Ritva Serimaa
ritva.serimaa@helsinki.fi

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

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

Kuraattori
Antti Mänttäri (Kouvola)
kyo-q@helsinki.fi
050 412 5984

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

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

Hallituksen puheenjohtaja
Riku Nöjd (Kouvola/Kuusankoski)
kyo-pj@helsinki.fi
040 576 4763

Ulkoasiansihteeri
Martti Ahtola (Hamina)
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
050 377 6925

Taloudenhoitaja
Milja Ahtosalo (Hamina)
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 8453334
Sihteeri
Laura Hirvisaari (Kouvola/Kuusankoski)
kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 556 1019
Emäntä
Jussi Rainamaa (Kouvola/Kuusankoski)
kyo-emanta@helsinki.fi
050 462 9709
Isäntä
Lasse Sipilä (Helsinki)
kyo-isanta@helsinki.fi
050 409 3556
Toiminnanohjaaja
Tiina Olin (Kouvola/Elimäki)
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 834 5245
Fuksiohjaajat
Heikki Luoto (Kotka)
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
050 368 8894
Marleena Salonen (Hamina)
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 575 7475
Tiedotussihteeri
Tiina Olin (Kouvola/Elimäki)
tiina.lehtomaki@helsinki.fi
040 834 5245
Tiedotussihteeri (www)
Milja Ahtosalo (Hamina)
milja.ahtosalo@helsinki.fi
040 845 3334
Jäsensihteeri
Maiju Talvisto (Kouvola/Anjalankoski)
kyo-jasensihteeri@helsinki.fi
040 575 3659

Liikuntasihteeri
Saara Ollikainen (Kotka)
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
Kulttuurisihteerit
Lotta Mustamo (Kouvola/Elimäki)
kyo-kulttuurisihteer@helsinki.fi
0500 750 642
Maiju Talvisto (Kouvola/Anjalankoski)
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
040 575 3659
Joni Vehmas (Kouvola)
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
050 436 4787
Seniorisihteeri
Antti Mänttäri (Kouvola)
antti.manttari@helsinki.fi
050 412 5984
Kappalainen
Heikki Luoto (Kotka)
heikki.luoto@helsinki.fi
050 368 8894
Laulunjohtaja
Saara Ollikainen (Kotka)
saara.nurminen@helsinki.fi
Musiikkivastaavat
Martti Ahtola (Hamina)
martti.ahtola@helsinki.fi
050 377 6925
Marleena Salonen (Hamina)
marleena.salonen@helsinki.fi
040 575 7475
Valokuvaajat
Heikki Kantola (Kouvola/Kuusankoski)
hezu@iki.fi
Hanna-Maria Kössi (Kotka)
hannamaria.kossi@kymp.net
044 223 3488

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

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

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

kuraattori Antti Mänttäri
kyo-q@helsinki.fi

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

taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 8453334

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

Heikki Luoto
heikki.luoto@helsinki.fi
050 368 8894

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

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

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

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

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

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