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starjoaa, on nimenomaan juuri uudet ystävät. 
Ne toivottavasti säilyvät vielä osakunta-ajan 
jäätyä taa. Eikä siinä kaikki, jo nyt osakunta-
aikana he auttavat selviytymään opiskelusta ja 
muusta elämästä koituvan stressistä. En itse 
tiedä, mihin olisin päätynyt tämän kevään 
jälkeen, ellei minulla olisi ollut niin monia 
ihania ystäviä, joiden kanssa olen voinut 
parantaa maailmaa, vuodattaa omia huoliani, 
matkustaa, juhlia, syödä, nukkua ja nauraa.
Kiitos teille! 

Ihanaa loppukevättä ja alkavaa kesää,

Milja

Olen yöpynyt osakuntalaisten kanssa milloin 
missäkin:  klubihuoneen epämukavilla 

sohvilla osakunnalla, jumppamatoilla vetoisan 
koulun jumppasalin lattialla, siskonpedissä 
mökillä, hotellihuoneessa, toisten 
osakuntalaisten kotona. Olen nähnyt saunasta 
ulos kirmaavia alastomia osakuntalaisia; olen 
itsekin ollut alastonna muiden osakuntalaisten 
seurassa (saunassa). Olen käynyt monen 
osakuntalaisen kotona, mutten silti tiedä heidän 
lempivärejään. Aika-ajoin hämmästyn, kun 
kuulen ensimmäistä kertaa osakuntaystäväni 
veljestä, salsaharrastuksesta tai ulkomailla 
asuvista vanhemmista vielä kolmen vuoden 
tuttavuuden jälkeen.
Havahduin tähän traagiseen faktaan — siis 
siihen, etten oikeastaan tiedä kenestäkään 
juuri mitään — kun istuin iltaa ystäväni 
luona pesemässä pyykkiä ja hän komensi 
minua kertomaan kaiken syntymästäni tähän 
päivään saakka, koska ”emmie tiiä susta 
oikeestaan mitää”. Niinpä! Siis vaikka tänäkin 
keväänä olen parhaimpina viikkoina viettänyt 
osakunnalla neljänä peräkkäisenä arki-iltana 
kunakin neljä viisi tuntia, en ole sinä aikana 
ole ehtinyt kunnolla tutustumaan kehenkään.
Mitä me loppujen lopuksi tiedämme 
toisistamme, ainakaan ajalta ennen osakuntaa?  
Joitakuita perusfaktoja selvinnee tämän 
lehden sivuilta. Itse ainakin hämmästyin sitä, 
että lähes jokainen osakuntalainen omistaa 
pehmoeläimen — ehkä siksi että itse kuulun 
siihen vähemmistöön, jolla ei uninallea ole. 
Emännistöaikoinani opin ehkä sen, ketkä ovat 
laktoosittomia ja ketkä kasvissyöjiä, mutta 
lempiruuista minulla ei ole aavistustakaan.
Tästä innostuneena aion ottaa tehtäväkseni 
oppia jokaisessa osakuntatapahtumassa 
jotakin uutta! Parasta nimittäin mitä osakunta 

Mitä opin tänään?
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Lintuaurat palaavat etelästä ja jopa 
Helsingissä lumikinokset sulavat 

silmissä. Kevät alkaa olla jo ovella, mutta 
osakuntatoiminta jatkuu. Osakuntamme talvea 
on värittänyt oman toiminnan lisäksi vahva 
edustamisinto ja yhteisosakuntalainen henki. 
Tämän kevään jälkeen yhä useampi tietää, mikä 
on Kymenlaakson Osakunta.
Edustusinto on näkynyt etenkin muiden 
osakuntien vuosijuhlissa, joita on ollut 
alkuvuoden aikana runsaasti. Tämän takia 
juhlakutsuja on sadellut osakunnalle paljon, 
mutta tänä vuonna järjestöt eivät ole lähettäneet 
kutsujaan turhaan, vaan osakunnastamme on 
lähdetty vierailemaan moniin juhliin. Joku voisi 
kysyä, mitä hyötyä edustamisesta on. Vastaisin 
kysymykseen, että edustamalla osakuntamme 
saa näkyvyyttä, mutta muiden juhlissa tutustuu 
myös uusiin ihmisiin ja näkee erilaisia tapoja. 
Edustajien saaminen ei ole aina ollut helppoa, 
minkä takia tämän vuotista edustamisintoa 
on turha hillitä, vaikka edustusbudjetti vähän 
ylittyisi. 
Osakuntamme on saanut näkyvyyttä myös 
olemalla edustettuna osakuntien yhteisissä 
toimielimissä, kuten Osakuntalaisessa Unionissa 
ja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnssa. Etujemme 
turvaamiseksi on tärkeää, että olemme mukana 
näissä yhteistyöelimissä ja kuuntelemme, 
mitä osakunnille kuuluu HYYn politiikassa. 
Yhteisosakuntalaisissa järjestöissä tehdään 
päätöksiä, jotka koskevat kaikkia osakuntia. 
Jos meillä ei ole edustajia muualla, ei kukaan 
pidä osakuntamme ääntä pinnalla. Tähän asti 
Kymenlaakson osakunta on ollut kokoonsa 
nähden erittäin aktiivinen toimija järjestöjen 
välisessä yhteistyössä, ja toivon, että näin olisi 
myös vastaisuudessa.

Mainetta osakunnalle!
Miksi osakuntamme on ollut ja on edelleen 
vahva yhteisosakuntalainen toimija? Uskon, 
että tähän vaikuttaa pitkäaikainen muiden 
osakuntien kanssa asuminen, joka on poikinut 
mm. huoneistotoimikunnan. Yhteistyötä on 
helppo tehdä, silloin kun on tietoa, miten muita 
osakuntia kannattaa lähestyä.
Rohkaisen kaikkia edustamaan osakuntauran 
aikana ainakin kerran, koska edustamiseen ei 
pety. Aurinkoista kevättä kaikille!

Vappua odotellen,
Heikki



KYPSÄ 2/2010 5

Q
:N

 N
U

RK
K

A

Osakunnan vanhoja Kymen Purha -lehtiä selatessa on helppo 
huomata, miten voimakasta urheilukulttuuria osakunnassamme on 

menneinä vuosikymmeninä ollut. KyO on niittänyt mainetta ja kunniaa 
monissa eri lajeissa sekä kilpailuissa. Erityisesti pesäpallo näyttää olleen 
kymäläisille sopiva laji. Siinä KyOn joukkuetta kuvataan suorastaan 
ylivoimaiseksi, koska voittoja on tullut kuin liukuhihnalta. Tätä taustaa 
vasten ei ole yllättävää, että myös nykyosakuntalaiset ovat yltäneet 
mainetekoihin urheilun parissa — lajit ja kilpailuluokka ovat vain ajan 
kuluessa vaihtuneet.
Osakunnan nykymiehet kahmivat tänä vuonna mitaleita olympialaisten 
talvilajeissa, eikä niiden saavuttamiseksi selvästikään tarvinnut edes 
laittaa kaikkea peliin, vaan suoritukset tehtiin kepeästi päivällisillä eri 
ruokalajien välissä. Curling-kivet löysivät tiensä vastustamattomasti 
nänniin, taitoluistelijoidemme estetiikka oli saada henget salpautumaan 
ja mäkikotkat lensivät tasamaalle asti. Eteenpäin on siis selvästi menty 
myös urheilun alueella ja vieläpä tyyliä unohtamatta. Rennosti tehdyt 
ponnistukset ovat osakuntatoimintaa parhaimmillaan.

Urheilujuhlan jälkimaininkeja

Antti

Arkistojen helmiä”Joku h…tin salaseura, mikä lie pikku-
Mafia, jossa vanhat kähmyt päättävät 
meidän yhteisistä rahoista ja epäon-
nistuvat siinäkin. Eikä ne osaa edes 
ajatella, kana-aivoja kaikki tyynni: rivi-
osakuntalaisen etu on niille täysin tun-
tematon käsite”. – Näin varmaan moni 
meistä tavallisista osakuntalaisista 
ajattelee, kun tulee puheeksi Liisanka-
dun Osakuntien huoneistotoimikunta.

Kypsä 1/86

Luulenkin osaavani suhtautua mikroi-
hin ylenpalttisella hartaudella ja kun-
nioituksella tämän minulla lainassa 
olleen lajinsa tyylipuhtaan edustajan 
ansiosta. 

Kypsä 4/93

Ihmisen paras ystävä
Miksi Kurkku On Parempi Kuin Mies?  
– 14. Omasta iästä riippumatta voi aina 
valita tuoreen kurkun.

Kypsä 1/90 

Ihmisen paras ystävä, osa 2.
Miksi Olut On Parempi Kuin Nainen?  
– 13. Oluen kanssa on aina helppo tulla 
toimeen.

Eko-Kypsä 4/90
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Professori Esko Ukkonen on ehtinyt tulla tu-
tuksi lukuisille osakuntalaisvuosikerroille as-
tuttuaan vuonna 1996 inspehtorin toimeen 
Johan Wreden seuraajaksi. Viime keväänä kun-
nioitettavan 12 virkavuoden jälkeen hän laski 
inspehtorin viitan Ritva Serimaan harteille. 
Kiitokseksi näistä vuosista osakunta maalautti 
Eskon muotokuvan paljastettavaksi inspehto-
rinvaihtokaronkassa sekä kutsui hänet kuluvan 
vuoden helmikuussa kunniajäsenekseen. Kyp-
sä kävi Eskon juttusilla kuulostelemassa hänen 
tunnelmiaan tällaisten merkkitapahtumien 
jälkimainingeissa.

Inspehtoriksi ryhtyminen merkitsi Eskolle 
yhdenlaista hyppyä tuntemattomaan, sillä 

hänen osakuntayhteytensä olivat opiskeluai-
kojen jälkeen jääneet sikseen eikä hänellä ollut 
inspehtorin roolista ennakkokäsitystä. Osa-
kunta ei liioin tuputtanut erityistä muottia, jo-
hon uuden inspehtorin olisi pitänyt mukautua. 
Toisaalta tämä vapaus helpotti yhteisöön liit-
tymistä, mutta toisaalta se tuotti alkuun oman 
epävarmuutensa, kun uuden inspehtorin oletet-
tiin tuntevan automaattisesti talon tavat. Jota-
kin olennaista KyO:sta selvisi Eskolle silti heti 
inspehtorinvaihtokaronkassa. Hän kertoo yllät-
tyneensä juhlan laulujen suuresta määrästä — ja 
sisällöstä. Tosielämä osoitti kuitenkin nopeasti, 
ettei osakunnan toiminta ihan niin hurjaa ollut 
kuin laulukirjasta olisi voinut päätellä. Kotou-
tuminen sujui loppujen lopuksi äkkiä, ja Es-
kon mukaan inspehtorius tuotti professorins-
tatukseen suoranaisen ylennyksen. Tehtävänsä 
osakunnassa Esko tiivistää vaatimattomasti 
kahteen sanaan: leikin valvonta. Vakavammin 
puhuen inspehtorin näkökulma on muistutta-
nut siitä, miten monien paineiden alla korkea-
kouluopiskelija elää. Professori näkee nimittäin 
oppilaansa helposti vain opettajan, ohjaajan ja 
valmistumiseen kannustajan perspektiivistä.

Leikin valvoja tarinoi
Entisen inspehtorimme ja uuden kunniajäsenemme Esko Ukkosen haastattelu

Osakunnan toiminnan Eskon katsoo pysyneen 
ainakin ytimeltään samanlaisena koko hänen 
kautensa ajan, vaikka jokainen sukupolvi on tuo-
nut mukanaan omat variaationsa. Lisäksi KyO 
on hallinnollisesti uudistunut Eskon kaudella 
toteutettujen sääntöuudistusten myötä avoi-
mempaa suuntaan suhteessa ei-yliopistolaisiin 
jäseniinsä. Inspehtorin tehtävien parhaimpina 
puolina Esko koki uusiin ihmisiin tutustumisen 
ja nuorten kehityksen näkemisen, jos kohta kai-
kin puolin mieluisalta on tuntunut myös juhliin 
osallistuminen. Osakuntaharrastuksen suurim-
maksi eduksi opiskelijan kannalta Esko nimeää 
ilman empimättä mahdollisuuden toimia mo-
nialaisessa, tutussa ympäristössä. Inspehtorin 
valvova silmä ei ole välttynyt huomaamasta, 
miten tiiviiksi osakunnan verkosto muodostuu 
tuottaen monia lujia ystävyyksiä. Koko Eskon 
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inspehtorinkauden ajan osakunnassa vallitsi 
hänen mielestään hyvä ilmapiiri. Toisaalta yh-
teishenki on ollut osaksi pakon sanelema ehto, 
sillä pienen porukan ei ole ollut varaa rakoilla 
järin pahasti.
Kytkökset Kymenlaaksoon ovat Eskolta vuosien 
varrella vähentyneet, mutta kymenlaaksolaiseksi 
hän myöntää itsensä tuntevan edelleen — siitä-
kin huolimatta, että kymenlaaksolaisuus iden-
titeettinä tuntuu vaikealta määritellä. Ilmaisun 
lyhyttä suoruutta Esko pitää kymenlaaksolai-
sena piirteenä samoin kuin kaupunkilaisuutta 
maalaisuuden sijaan. Esko ei panisi ollenkaan 
pahakseen, jos kymenlaaksolaisuus näkyisi osa-
kunnan toiminnassa, mutta tunnustaa samaan 
hengenvetoon käytännön toteutuksen olevan 
vaikeaa.
Kunniajäsenyyden Eskon vakuuttaa tulleen 
täytenä yllätyksenä, sillä hän oletti muotokuvan 
riittäneen osakunnan kiitoksena. Siksi pieni on 
KyOn kunniajäsenten joukko, että Esko arvos-
taa tunnustustaan toden teolla. Hän kokee tul-
leensa liitetyksi pysyvästi osakunnan traditioon 

ja on valmis tukemaan sen toimintaa mahdolli-
suuksiensa mukaan. Ihmisellä on pysyviä yhtei-
söjä viime kädessä melko vähän ja niistä vähistä 
kannattaa pitää kiinni, Esko muistutti kunnia-
merkkiä vastaanottaessaan.
Yliopistoelämä on Eskon mielestä parantunut 
ainakin hänen omalla alallaan niiden reilun 
kolmenkymmenen vuoden aikana, jotka hän on 
ollut yliopiston kanssa tekemisissä. Aineelliset 
resurssit ovat lisääntyneet ja mahdollistaneet 
entistä enemmän, mutta toisaalta yliopisto on 
omaksunut yritysmaailman tapoja ja asenteita. 
Henkilöiden välinen kilpailu on säilynyt yhtä 
kovana kuin ennenkin tai peräti koventunut. 
Lisäksi yliopiston muutosvauhti on nopeutunut 
siihen pisteeseen, ettei edellisestä uudistuksesta 
ole yleensä ehtinyt kertyä kunnolla kokemus-
ta, ennen kuin seuraavaa ajetaan sisään. Omalta 
osaltaan Esko ei kadu ollenkaan yliopistouralle 
suuntautumistaan.
Kuohuttavia henkilökohtaisia paljastuksia 
udeltaessa Esko väittää kuuluvansa vähän ko-
hua herättävään ihmistyyppiin. Tämänhetkistä 
elämäänsä hän kuvailee laitosjohtajan hallin-
totöiden täyttämäksi puurtamiseksi, jonka lo-
massa harrastuksille jää vähän aikaa. Sen verran 
kotitouhuistaan Esko paljastaa, että hän viihtyy 
puutarhassaan ja on viime aikoina opetellut lait-
tamaan ruokaa. Ukkosen perheen viikonloppu-
kokin esiliina onkin hyvää vauhtia asettumassa 
Eskon ylle. Lomamatkoillaan hän suuntaa vai-
monsa Kiran kanssa kaupunkiretkille Euroop-
paan kiertelemään jalkaisin kulttuurikohteita. 
Tärppinä hän mainitsee Pariisin ympärikävelyn. 
(Metroakin saa kyllä käyttää vähän.)
Nykypäivän nuorisosta Esko toivoisi uteliai-
ta, avoimia, innostuneita ja sitkeitä kansalaisia. 
Aikakautemme päällimmäisiksi piirteiksi hän 
mainitsee moniarvoisuuden ja läpinäkyvyyden 
maailmankylässä, jossa tietoa kulkee joka het-
ki pilvin pimein. Monimuotoisuus tuottaa toki 
kaikinpuolista kunnioitusta, mutta muuttaa yh-
teiskuntaa vaikeaksi hahmottaa. Kysymykseen, 
mitä kadonnutta Esko toivoisi takaisin men-
neiltä ajoilta, vastaus tulee kuin apteekin hyllyl-
tä: puhtaan Itämeren.
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77. vuo-
s i j u h l a 

alkoi tuttuun 
tapaan cock-
tailtilaisuudella, 
joka järjestet-
tiin osakunta-
tiloissa Domus 
Gaudiumi l l a . 
Cocktailpalojen 
maistelemisen 
ja kuohuviinin 
nauttimisen jäl-
keen  kuraattori 
Antti Mänt-
täri ja emäntä 
Hanna-Maria 
Kössi ottivat vastaan lahjat Wiipurilaiselta 
Osakunnalta, Eteläsuomalaiselta osakunnalta ja 
Hämäläis-Osakunnalta vuosijuhlamestari Joo-
nas Ollilan valvovan silmän alla. Joonas välitti 
juhlakansalle myös onnittelut monilta tahoilta. 
Osakunnan uusi kirjahylly sai täytettä lahjoista, 
mutta kovat paketit eivät olleet ainoa lahjasaalis. 
Tilaisuudessa myönnettiin myös värienkanto-
oikeus Tero Muonalle, mutta hän ei valitetta-
vasti ollut tilaisuudessa läsnä.
Kun arpoja ja juomalippuja oli ostettu riittävä 
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Vuosijuhla 2010

määrä, oli aika siirtyä itse vuosijuhlapaikalle. 
Juhlaa vietettiin tänä vuonna Ravintola Helkan 
Keittiössä kivenheiton päässä uusista osakunta-
tiloista. Itse vuosijuhla alkoi lippujen saapuessa 
airuiden saattelemina. Lippujen saapumisen ja 
Kymenlaakson laulun jälkeen vuosijuhlames-
tari Joonas Ollila lausui tervehdyssanat. Myös 
kuraattori toivotti juhlavieraat tervetulleiksi. 
Jälleen laulu raikasi. Alkuruokaa odotellessa 
juhlaväkeä ilahdutti lisäksi emäntä Hanna-
Maria Kössin puhe inspehtorille. Perinteiden 
mukaisesti inspehtori vastasi emännän puhee-
seen. Inspehtori Ritva Serimaa oli ensimmäistä 
kertaa inspehtorina vuosijuhlassa.
Puheita seurasi musiikkiesitys. Juhlatilan akus-
tiikka on erinomainen musiikkiesityksiä varten, 
joten esitys pääsi 
tilassa oikeuksiin-
sa. Wiipurilaisen 
Osakunnan Lau-
lajien kauniiden 
laulujen jälkeen 
nautimme pöytiin 
tarjoillun alkuruo-
an, minkä jälkeen 
iltaa rytmittivät 
pitkälti puheet 
ja laulu. Mais-
tuvan pääruoan 
jälkeen piti pu-
heen kotkalainen, 
monikulttuurisen 
toimintakeskus 
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Myllyn toimitusjohtaja Michael Baumberger. 
Vuosijuhlapuheessa riitti sekä loistavia ajatuk-
sia että huumoria.
Seuraavana vuorossa oli erilaisten kunnianosoi-
tusten jako. Kunniamerkki oli jo edellisenä ilta-
na myönnetty juhlavin menoin emeritusinspeh-
tori Esko Ukkoselle. Nyt juhlassa ansiomerkin 
sai emeritakuraattori Mari Heikkilä. Stipendit 
myönnettiin tänä vuonna Martti Ahtolalle, 
Hanna-Maria Kössille, Heikki Luodolle, Joonas 
Ollilalle ja Marleena Saloselle. Kiertopalkinto-
periaatteella jaettavat Jaloimman Osakunnan 
Vuoden Virein -palkinto ja Kymenlaakso-Kar-
jala-tuoppi myönnettiin Milja Ahtosalolle ja 
Jussi Rainamaalle. Harrastusmerkin saivat tänä 
vuonna Saara Ollikainen, Maiju Talvisto, Lasse 
Sipilä ja Antti Kekki.
Tauon aikana juhlaväki siirtyi jaloittelemaan 
aulaan ja etenkin miehillä tuntui olevan tarvetta 
nenän puuteroimiselle. Tosin puuteroiminen ei 
näyttänyt tuottavan kovinkaan hyviä tuloksia... 
Tauon jälkeen Martti Ahtola piti perinteisen 
puheen naiselle. Puheessa hän ylisti osakun-
tamme naisia ja antoi vinkkejä tytöille seurus-

telukumppanin löytämiseen. Vuosijuhla jatkui 
mukavissa tunnelmissa loppuun asti. Juhlijoi-
den naurohermoja kutkutteli osakunnan oman 
näytelmäkerhon Kytköksen esittämä kronikka, 
jossa kuluneen vuoden tapahtumia puitiin Uu-
tisvuoto-ohjelman formaatilla.
Ilta päättyi Ravintola Helkan keittiössä juh-
latansseihin. Tansseja tanssittiin sekä ihan ko-
reografian mukaisesti että vapaasti soveltaen. 
Koska tila ei ollut suuren suuri tanssijamäärään 
nähden, kävi tanssiminen urheilusta hikisistä 
otsista päätellen. 
Aikataulussa pysyttiin edellistä vuotta parem-
min, ja jatkoille siirtyminen onnistui mutkitta. 
Jatkot alkoivat arpajaisilla, joissa toisia arpaonni 
suosi ja toisia ei. Tosia arpaonni suosi aika mon-
ta kertaa. Karjalaisten kanssa järjestetyillä jat-
koilla juhlaväkeä viihdytti upeasti mm. CMX:n 
kappaleita tulkinnut duo. Innokkaimmat jak-
soivat jatkoilla aamuun asti, jotta pystyivät seu-
raamaan aamun Suomen peliä MM-jääkiekko-
ottelun merkeissä.
Seuraavana aamuna onnistuneen vuosijuhlan 
kruunasi emännistön loihtima herkullinen sillis.
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Tyypillinen Kymenlaakson Osa-
kunnan miespuolinen jäsen on 

iältään 24-26-vuotias. Hän katselee 
maailmaa sinisillä silmillään liki-
näköä korjaavien silmälasien takaa 
181-190 senttimetrin korkeudelta 
ja kuluttaa katuja 43-44-kokoisissa 
kengissä. Hänen ruskeat hiuksensa 
eivät yllä yli korvien. Lävistyksiä tai 
tatuointeja hänellä ei ole. Mies pi-
tää itseään aitona, hauskana, luon-
nollisena ja edustavana, lisäksi 
hän on omasta mielestään oman 
tiensä kulkija. Jos hän olisi eläin, 
hän haluaisikin olla kotka. 
Mies suhtautuu maailmaan rea-
listisesti: lasi on hänen mieles-
tään puolillaan. Mies ihailee 
eniten omaa isäänsä, Martti 
Ahtisaarta tai Seppo Taalas-
maata, vaikka Salattuja Elämiä 
hän ei seuraakaan. Kun mies 
puhuu itsestään, hän viittaa it-
seensä sanoilla mie tai mä, gene-
tiivissä mun. Hän on oikeakäti-
nen. Lempivärinään hänellä on 
sininen. Pehmolelujakin miehen 
kokoelmista löytyy. Politiikassa 
häntä ei niinkään kiinnosta puo-
lue, sillä hän äänestää ihmistä, ei 
puoluetta.
Kymenlaaksossa oinaan, härän tai 
vesimiehen merkeissä syntynyt 
mies on lähtöisin Kuusankoskelta 
tai Kotkasta. Sisaruksia hänellä on 
yksi kappale. Opiskelemaan hän on 
tullut ylioppilastutkinto taskussaan. 
Mies opiskelee Helsingin yliopistossa 
matemaattisluonnontieteellisessä tie-

Millainen on keskiverto-osakuntalainen? Kypsä kartoitti tätä anonyymillä kyselyllä. Kyselyyn 
saatiin 34 vastausta. Naisia vastanneista oli 58 prosenttia. Vastauksista laskettiin keskiarvot, ja 
juttu on pohjattu eniten vastauksia saaneiden tulosten pohjalle.

KESKIVERTOKYMÄLÄINEN

Tyypillinen Kymenlaakson Osa-
kunnan naispuolinen jäsen on 

iältään 20-22-vuotias. Hän katselee 
maailmaa sinisillä silmillään 161-
170 senttimetrin korkeudelta ja 
kuluttaa katuja 37-38-kokoisissa 
kengissä. Laseja nainen ei tarvitse. 
Hänen vaaleat värjätyt tai raidoi-
tetut hiuksensa yltävät yli korvien. 
Lävistyksiä tai tatuointeja hänellä 
ei ole, sen sijaan korvareiät löy-
tyvät kyllä. Nainen pitää itseään 
luonnollisena, herkkänä, aitona 
ja pitkänä. Jos hän olisi eläin, 
hän haluaisikin olla kissa tai 
talitiainen. 
Nainen suhtautuu maailmaan 
realistisesti: lasi on hänen 
mielestään puolillaan. Hän 
ihailee eniten omaa äitiään. 
Nainen ei seuraa Salattuja 
Elämiä. Kun nainen puhuu it-
sestään, hän viittaa itseensä sa-
nomalla miä, genetiivissä mun. 
Nainen omistaa pehmoleluja. 
Hän on oikeakätinen. Lempivä-
rinään hänellä on vihreä ja vaa-
leissa hän äänestääkin Vihreitä.

Kymenlaaksossa neitsyen mer-
keissä syntynyt nainen on lähtöi-
sin Kotkasta. Sisaruksia hänellä on 
yksi kappale. Opiskelemaan hän on 
tullut ylioppilastutkinto taskussaan. 
Nainen opiskelee Helsingin yli-
opistossa humanistisessa tiedekun-
nassa. Salaa hän kuitenkin haluaisi 
olla taiteilija. Yliopiston hän haluaisi 
jättää taakseen 6-8 vuoden opiskelun 

mies nainenIsona 
osakuntalaista 

tulee:

vitun iso
tutkija

tuotekehittelijä
äiti

viisas
kulttuurivaikuttaja
kyyninen mummo

matkailutäti
osakunnan seniori

kirjailija ja muusikko
toivottavasti alle 100 kg

kuningas
Kouvostoliiton keisari

yhdyskuntasuunnittelija
perverssi bilsan maikka

poliitikko/taiteilija
onnenonkija

isompi
Paavo Lipponen

eläinlääkäri
sairaalafyysikko

opettaja
aikuinen

rekkakuski
psykologi
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dekunnassa. Salaa hän kuitenkin haluaisi olla 
humanisti tai valtiotieteilijä. Yliopiston 
hän haluaisi jättää taakseen 6-8 vuo-
den opiskelun jälkeen. Tähän hän 
pyrkii suorittamalla 21-40 opinto-
pistettä lukukaudessa. Mikäli hän 
ei opiskelisi, hän olisi mieluiten 
vapaaehtoistöissä Afrikassa. Opis-
kelujensa ohella hän ei työskentele 
- ainakaan omaa alaansa vastaavassa 
työssä. 
Mies on kiinnostunut naisista, 
ja ei tällä hetkellä seurustele. 

Hän asuu pohjois-Hel-
singissä yli kymme-

nen kilometrin 
päässä osa-

kunnas-
t a , 
y k s i n 
vuokrayk-
siössä.  Tällä 
ei kuitenkaan ole 
huonoja vaikutuksia 
nukkumaanmenon suhteen, 
sillä hän käy nukkumaan kello 
23-24 välillä. Asuntonsa vessassa 
vessapaperirullan hän on asetta-
nut pyörimään poispäin seinästä. 
Mies on kova tiskaamaan, sillä 
hän tiskaa vähintään kaksi ker-
taa viikossa. Tiskaaminen onkin 
hänen lempikotityönsä. Sen si-
jaan imuriin hän tarttuu vain ker-
ran kahdessa viikossa. Mies ei syö 
kuukauden aikana yhtäkään mik-
ropizzaa, mutta sen sijaan parhaana 
noutoruokana hän pitää kiinalaista. 
Näkkileipänsä hän voitelee sileältä 
puolelta ja laittaa juustonsa kinkun 
alle. Mieluiten hän juo vettä, ener-
giajuomia ei niinkään. Alkoholia 
hän nauttii kerran viikossa, tällöin 
todennäköisimmin olutta.
Osakuntaan mies on tullut 
18-20-vuotiaana. Osakunnalla 
hän käy vähintään kerran viikossa, 
ehkä jopa useamminkin, ja aina vieraillessaan 

jälkeen. Tähän hän pyrkii suorittamalla 21-30 
opintopistettä lukukaudessa. Mikäli 

hän ei opiskelisi, hän olisi mieluiten 
vapaaehtoistöissä Afrikassa. Opis-
kelujensa ohella hän ei työskentele, 
mutta jos hän näin kuitenkin tekee, 
työ vastaa hänen opiskelualaansa.

Nainen on kiin-
nostunut miehistä, 

mutta ei 

tällä hetkellä seurus-
tele. Hän asuu Helsingin 

kantakaupungissa, kuitenkin 
yli kymmenen kilometrin päässä 
osakunnasta, yksin vuokrayksi-
össä.  Nainen käy nukkumaan 
kello 22-23 välillä. Asunton-
sa vessassa vessapaperirullan 
hän on asettanut pyörimään 
poispäin seinästä. Nainen tis-
kaa ja imuroi kerran viikossa. 
Hänestä paras kotityö on-

kin pyykinpesu. Nainen ei syö 
kuukauden aikana yhtäkään 
mikropizzaa, mutta kuitenkin 
parhaana noutoruokana hän 
pitää pizzaa. Näkkileipänsä 
hän voitelee sileältä puolelta 
ja laittaa kinkun juuston alle. 
Mieluiten hän juo maitoa, 
energiajuomia ei niinkään. 
Alkoholia hän nauttii kerran 
viikossa, tällöin todennäköi-
simmin valkoviiniä.
Osakuntaan nainen on tullut 
18-20-vuotiaana. Osakun-

nalla hän käy kerran vii-
kossa ja aina vierail-
lessaan hän viihtyy 
paikalla tunnista 

viiteen tuntiin. Par-
haana tapahtumana hän pitää rapujuhlia. Mie-
luiten hän laulaa laulun Maapallon ympäri 80 
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hän viihtyy paikalla tunnista viiteen tuntiin. 
Parhaana tapahtumana hän pitää vuosijuhlia, 
vaikka hänen lempi-
laulunsa Hönöhönö ja 
KTP tai kuolema joi-
hinkin toisiin juhliin 
paremmin sopivat-
kin. Mies onkin ah-
kera juhlija, sillä hän 
on käynyt yli 30 osa-
kuntajuhlissa. Mikäli 
hän ei olisi liittynyt 
KyO:an, ei hän olisi 
liittynyt mihinkään 
osakuntaan. Kymen-
laaksolaisuusmieli-
syys ei kuitenkaan 
näy maakuntavierai-
lujen tiheydessä, sil-
lä Kymenlaaksossa poika vierailee vain kerran 
kahdessa kuukaudessa. Hän käyttää vierailles-
saan mahdollisesti autoa, sillä lompakosta löytyy 
B-ajokortti. Maakuntaan mies aikoo kuitenkin 
palata ehkä tai todennäköisesti ja Kouvola kieh-
too paluumuuttoaikeissa eniten. Tulevaisuudes-
sa hän haluaisi saada kaksi lasta. 
Mies ei tiedä kuka Larin Paraske on, mutta 
suht jäätävä ainakin hän miehen mielestä on. 
KTP:stä tai 
kuolemasta 
v a l i t t a e s s a 
hän valitsisi 
KooTeePeen 
tai kuoleman, 
tai sittenkin 
yllätysvaih-
t o e h t o n a 
MyPan. 

päivässä. Nainen on käynyt keskimäärin 0-5 
osakuntajuhlissa. Mikäli hän ei olisi liittynyt 

KyO:an, ei hän olisi 
liittynyt mihinkään 
osakuntaan. Nainen 
vierailee Kymenlaak-
sossa vierailee kerran 
kuukaudessa. Hän 
käyttää vieraillessaan 
mahdollisesti autoa, 
sillä lompakosta löy-
tyy B-ajokortti. Maa-
kuntaan nainen aikoo 
palata ehkä,  ja Kotka 
kiehtoo paluumuut-
toaikeissa eniten. 
Tulevaisuudessa hän 
haluaisi saada kaksi 
tai kolme lasta. 

Naisen mielestä Larin Paraske on suht jäätävä. 
KTP:stä tai kuolemasta valittaessa hän valitsisi 
MyPan. 

6 % osakuntalaisista aikoo 
hankkia tatuoinnin.
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26% on syntynyt muualla kuin Kymenlaaksossa.

82 % osakuntalaisista omistaa pehmolelun.

6 %:lla osakuntalaisista on jo lapsia.
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Viikin Lahdenväylän bussipy-
säkiltä on pitkä kävelymatka 

Unicafé Viikunaan. Kuljemme hal-
ki ankean arkkitehtuurin sävyttä-
män maiseman. Onneksi sentään 
auringonpaiste saa lumihangen 
säihkymään. Viimein löydämme oi-
kean rakennuksen. Epäilyksemme 
ruokalistan sisällön suhteen herää-
vät heti: ulkopuolella on miljoonittain jäniksen-
jälkiä sekä luminen Muumi. Seuraamme liittyy 
myös Anni Jokiniemi, joka on seurueestamme 
ainoa, joka on ylipäänsä käynyt Viikin kam-
puksella aiemmin. Ruokailutila herättää suurta 
ihastusta: avaran ja valoisan tilan 
sisustukseen on panostettu, sillä 
sieltä löytyy flyygeli ja viherkas-
veja, väritys on harmonisen vaa-
lea mutta oranssit tuolit tuovat 
mukavaa piristystä värimaail-
maan. Suurta riemua herättää 
keskuudessamme myös ikkunan 
ohi ajava traktori.
Onnistumme onneksi välttämään pahimman 
ruuhka-ajan, joten jonotusaika ei veny kovin pit-
käksi. Tosin pidemmänkin aikaa jonottaisimme 

mielelläm-
me, sillä 
ihmeel l i-
nen pyö-
rivä torni 
t ä y n n ä 
salaatteja 
ja kakku-
ja varas-
taa kaiken 
h u o m i -
o m m e . 
Kuitenkin 
pettymyk-
seksemme 
p i z z o i -

hin jonotusaika on 20 minuuttia. Se ei näl-
käiselle raadille käy, vaan päädymme latomaan 
Villeroy&Bochin ruutukoristeisille lautasille 
BBQ-silakoita, coq au vin:tä ja punajuuripihve-
jä. Ängemme neljän tarjottimen kanssa neljän 
hengen pyöreään pöytään, joka osoittautui erit-
täin ahtaaksi. 

Ruoka ei tarjoa kulinaarisia 
makuelämyksiä kenellekään, 
joka on syönyt Unicaféssa 
useammin kuin kaksi kertaa. 
Yllätyksiä on kuitenkin tar-
jolla: kukkokastikkeessa on 
broilerin lisäksi pekonia ja 

BBQ-silakat (kuitin mukaan juustosilakat) ei-
vät maistu niin barbequelle kuin juustollekaan. 
Sentään punajuuripihvien kanssa tarjoiltu kur-
pitsakermaviili miellyttää syöjien kriittisiä ma-
kunystyröitä. 
Muiden ruokailijoiden tarkkailun perusteella 
Viikuna on kaikenikäisten kauniiden ihmisten 
suosioissa. Syömässä on kaikkia lapsista vanhuk-
siin, enimmäkseen naisia. (Huomaamme vasta 
myöhemmin pöydän täynnä yli 50-vuotiaita 
raksamiehiä.) Viereisestä pöydästä kantautuu 
korviimme englanninkielistä keskustelua, paik-
ka on siis myös varsin internationaali. Kaikilla 
näyttää olevan kaveri, sillä kukaan ei ole syö-
mässä yksin. Kauniiden ihmisten innoittamana 
pystymme heti kuvittelemaan, kuinka ruokalan 
tiloissa kuvattaisiin ensimmäinen college musi-
cal -elokuva. Runsas lasiseinien määrä herättää 
keskuudessamme kuitenkin turvattomuuden 
tunteen, sillä piilopaikkoja olisi uhkaavassa ti-
lanteessa mahdotonta löytää.

Unicafé Viikuna

ruoka:  

MMMviihtyvyys:  

MMMturvallisuus:  

MMtoimivuus:  

MMM

Te
ks

ti 
ja

 ku
va

t: 
M

ilj
a A

ht
os

al
o. 

Av
us

ta
ja

t: 
Pe

kk
a V

eli
 H

ai
m

i &
 A

nu
 R

äm
ö.

Moitimme:
- pizzojen pitkä odotusaikaa
- loppunutta maitoa
- jo 5min jälkeen vuotavaa takeaway-kahvikuppia 

Kiitämme:
+ hyvää ja monipuolista salaattipöytää
+ jälkiruokakarusellia ja pulppuava vesikonetta!
+ söpöä henkilökuntaa



KYPSÄ 2/2010 15

Unicafé Ylioppilasaukio

Unicafé Ylioppilasaukio täydentää mukavas-
ti ympäristönsä ravintolavalikoimaa, sillä 

tarjoaahan se edullisen vaihtoehdon aivan Hel-
singin keskustassa esimerkiksi köyhille (opis-
kelijoille.) Se on myös klo 19 asti auki viikolla, 
joten parhaassa tapauksessa opiskelija voi syödä 
myös lämpimän ilta-aterian Unicaféssa niin ha-
lutessaan! Ylioppilasaukiolle ei ole vaikea löy-
tää, joten seurastamme onnistuu löytämään it-
sensä myös tämän ekskun vieraileva tähti Antti 
Mänttäri. 
 Kiipeämme portaat ylös toiseen kerrokseen 
ja käymme tarkastelemaan infotaululta päi-
vän ruokalistaa. Tämän olisimme toki voineet 
tehdä jo aiemmin ulkopuolen infotaulusta. Itse 
ruokalan tila on jaettu kahteen: nelilinjaiseen, 
laitosmaiseen ruuanottopuoleen sekä pienten 
pöytien täyttämään hämärähköön ruokailuti-
laan. Kohtaamme ruokaa ottaessa kaksi petty-
mystä: lempikokkimme sinipartainen mies ei 
ole iltavuorossa ja listalla ollut salamikastike 
on loppunut ja tilalle on tullut kebabkiusausta. 
Lautasillemme ladotaan yksi annos sitä, lisäksi 
kikhernehöystöä ja tonnikalakastiketta. Yksi 
seurastamme päättää myös 
kokeilla Ylioppilasaukion 
erikoisuutta: tee-se-itse-
lounassalaattia, johon saa 
valita täytteet itse. Kuinka 
edistyksellistä!

Valitsemme pöydäksemme 
jälleen pyöreän pöydän, jo-
hon mahdumme jo huomat-
tavasti paremmin. Kulinaarisia makuelämyksiä 
ei tälläkään kertaa ole luvassa: tonnikalakastike 
ja ylikypsä pasta muodostavat lautaselle beigen 
puurokasan, jota ei edes ketsuppi pelasta. Mui-
den ruokien maku sentään on ulkonäköään pa-
rempi. 
Suuri osa muista syöjistä on tällä kertaa miehiä. 
Paikka saattaa siis olla oivallinen seuranhakua 
varten, mutta treffipaikaksi seurueemme siellä 
treffeillä olleet eivät sitä kuitenkaan suosittele. 

ruoka:  eee
viihtyvyys:  eee 

turvallisuus:  eee 

toimivuus: eeee

Ylioppilasaukio on oivallinen yksinsyöjille, sil-
lä kiireiset ja yksinäiset voivat kavuta korkeille 

baarijakkaroille eräänlaisen 
baaritiskin ääreen syömään. 
Seurueetkin kyllä mahtuvat 
tilaan mukavasti, sillä suuria 
pöytiä on poikkeuksellisen 
paljon. Onpa tälläkin ker-
taa paikalle eksynyt joukko 
hankenilaisia.
Vilkkuva exit-merkki ja hä-
märä valaistus tuovat mie-

leemme film noir –elokuvan. Rikolliset istuttai-
simme siihen kaikkein pimeimpään nurkkaan 
muuhun sisustukseen hukkuvien viherkasvien 
ja pesua kaipaavien ikkunoiden suojaan. Ruo-
kalan väritys on kaiken kaikkiaan muutenkin 
melko luolamainen. Parhautta Ylioppilasauki-
on suhteen on sen etäisyys kaikesta, siksi sieltä 
meidän on helppo suunnata jälkiruokayksille 
Vanhan kuppilaan.

Kiitämme:
+ pitkää aukioloaikaa (myös lauantaisin auki!)
+ selkeää ja toimivaa linjastoa infonäyttöineen
+ tee-se-itse –lounassalaattia
+ rusinoita porkkanasalaatissa

Moitimme:
- huonoa akustiikkaa
- minijälkiruokavalikoiman loppumista kesken
- loppunutta maitoa
- rusinoita porkkanasalaatissa
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Unicafé Exactum sijaitsee syvällä Kumpu-
lan matemaattistieteellisten laitoksen syö-

vereissä. Olimme jo kauhuissamme, että tällä 
kertaa joudumme syömään kolmisin, mutta 
onneksi löydämme Physicumin käytävältä seu-
raamme Eemeli Marttilan. Kuljemme portaat 
alas varsinaiseen ruokalatilaan ja kohtaamme 
ensimmäisen ongelman: jonotusaika venyy yli 
kymmeneen minuuttiin, vaikka jono ei edes 
ole kovin pitkä. Syynä lienee linjaston toimi-
mattomuus, tai sitten kassahenkilö, joka on sitä 
mieltä, ettei hänen pitäisi tulla perjantaisin tai 
maanantaisin töihin. Havaitsemme, että Exac-
tumin lautaset ovat arabialaista tekoa (United 
Arab Emirates, ei se Suomen Arabia) ja herää 
kysymys. Onko niin hyvin paikannimistöön 
sointuva astiasto korruption seurausta? Myös 
tällä kertaa istumme pyöreään pöytään, johon 
mahdumme kaikista parhaiten.
Ruokalista ei ole kovin monipuolinen, joten 
päädymme valitsemaan kasviskaalikääryleitä 
linssimuhennoksen kera, kalkkuna-herkkusie-
nipataa sekä savukalapastaa. Jälkimmäinen ei 
kuitenkaan edes maistu savulle ja hädin tuskin 
edes kalalle (kalapaloja 
on vaikea löytää pastan 
seasta). Kalkkunakastik-
keen herkkusienet jaka-
vat mielipiteet, joskin ne 
kuulemma tuovat kivaa 
suutuntumaa. Kasvis-
kaalikääryleiden täyte on 
hyvää, mutta paisto ei ole 
onnistunut: toiselta puolelta musta, toiselta vaa-
lea. Ei lainkaan tasaisesti rapsakka. Salaattivali-
koima on erittäin nihkeä, vaikkakin tarjolla on 
spesiaalisti perunasalaattia, jota kukaan ei ota. 
Pettymykseksemme rasvaton maito on jälleen 
kerran lopussa. 
Miljöönä Exactum on kahden humanistin mie-
lestä erittäin jännittävä. Tila jatkuu aina kattoon 
saakka, joka tuo avaruutta ja valoa. Seinämateri-
aali on myös niin jännittävää, että ylöspäin kat-

Unicafé Exactum

soessa näyttää siltä, kuin irtopää leijuisi ilmassa. 
Kahvilassa meitä ilahdutti se, että kahvilatuot-
teet oli merkitty kolmella kielellä. Ruotsinkieli-
siä tekstejä Unicaféissa harvemmin näkee.  Ava-

ruutta tilaan tuo myös se, 
että pöytien välillä on run-
saasti tilaa. Ruokailutila on 
kahdessa osassa, joista toi-
nen on kylläkin melko pii-
lossa. Tila on rauhallinen 
ja hiljainen, mutta emme 
ole varmoja, johtuuko se 

itse tilasta vai kanssasyöjistämme, joista (huma-
nistityttöjen mielestä suureksi hämmennyksek-
si) suurin osa on miehiä, joista kukaan ei kyl-
läkään reagoi kovaääniseen Battlestar Galactica 
-keskusteluumme. Mukana on kuitenkin myös 
tyttöjä, sekä muutama, joista emme ole varmoja. 
Tila ja läheinen TKO-älyn kerhohuone innoit-
tavat visiomaan sarjakuva-aiheisen actionleffan, 
jonka päähenkilö nousee lähistön nörttien kes-
kuudesta. Sitä odotellessa.

ruoka:  l l l
viihtyvyys: l l l l
turvallisuus:  l l l l l
toimivuus:  l

Kiitämme:
+ modernia taidetta seinillä
+ Arabian ruokailuvälineitä
+ jokaisella pöydällä olevaa kukkaa ja maustepömpeliä

Moitimme:
- sinapin puuttumista
- ahdasta ja huonosti toimivaa linjastoa
- kasvisruokailijoiden heitteillejättämistä
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Kypsän hotkivan journalismin toimituk-
sen ties kuinka mones haarukanisku 

suuntautui tällä kertaa Töölöön, tuohon hel-
sinkiläisen pikkuporvarillisuuden ummehtu-
neeseen unelmaan, ja tarkemmin sanottuna 
ravintola Feziin Töölöntorinkadulla. Parhaat 
päivänsä nähneen oppikoulun aulaa muistut-
tavaan tilaan sorvattu Fez tarjosi varsin mu-
kavan kattauksen marokkolaisia ruokalajeja, 
joista ¾ miehityksestämme suosi couscouse-
ja. Napoihin menivät Sulttaanin Couscous, 
Merguez Couscous sekä Seitsemän kasviksen 
Couscous, joista kommentit olivat järjestyk-
sessään: ”Kyl tätä enemmin söi ku selkäänsä 
otti”, ”No oli tää joo” ja ”Ihan hyvää”. Ihan 
ok-tasoa siis, mutta alkukeitot keräsivät kyl-
lä enemmän kehuja. Itse otin pääruoaksi ni-
mikkeen ”Kanatagine karamellisoiduilla pää-
rynöillä ja manteleilla”, joka olikin suolaisen 
ja makean yhdistelmineen erittäin maittavaa, 
tosin olin jo erehtynyt ahtamaan kupuuni 
sen verran leipää erilaisilla alkupalatahnoilla 
höystettynä, että suurin ruokahalu oli jo ties-
sään. Osittain tästäkin syystä jälkiruoat jäivät 
nyt kokeilematta kokonaan.
Kaiken kaikkiaan aika pitkälle sellainen paik-
ka kuin olin ajatellutkin. Ruoka oli hyvää ja 
erilaista, kaikki muutenkin ok, mutta hurraa-
huutoja ei kyllä saa kokonaisuutena tiristet-
tyä. Olen nyt taipumassa sille kannalle, että 
syynä on ennen muuta ja ennen kaikkea pai-
kan sijainti: ympäröivä miljöö on yksinkertai-
sesti ristiriidassa ravintolan identiteetin kans-
sa, mikä tekee kaikesta keinotekoisen oloista. 
Mitä Farougesta tulisi, jos se kärrättäisiin töö-
löläiseen kansakouluun? No ei yhtään mitään! 
Ehdotankin, että Fezille on myönnettävä pi-
kaisesti turvapaikka Etelä-Helsingistä. En 
kyllä varmaan kävisi siellä silloinkaan, mutta 
se nyt ei tietysti paljoa kerro.

Kulinaarinen maailmankiertue 
osa 8

Teksti ja kuvat: Jussi R
ainam

aa

Marokko
13.4.2010
Fez (Töölöntorinkatu 2)
fez.fi

toimitus: A. Mänttäri, R. Nöjd, 
J. Rainamaa, J. Vehmas



18 KYPSÄ 2/2010

Te
ks

ti 
ja

 ku
va

: A
nu

 R
äm

ö En oikein käsitä miten päädyin kirjoittamaan 
juttua Elimäestä. Kenties joku haminalai-

nen havaitsi peruspaljasjalkaisessa elimäkeläi-
sessä geneettisen virheen, kykenemättömyyden 
sanoa painokkaasti ”ei” uudessa, hämmentävässä 
tilanteessa. Mutta mutta! Suomen suurimman 
yliopiston suurimman tiedekunnan edustajana 
olisi suorastaan häpeä olla keksimättä aiheesta 
kuin aiheesta edes jotakin sanottavaa. Mietin 
näkökulmia Elimäkeen. Muurahaisnäkökulma. 
Feministinen näkökulma. Strukturalistinen nä-
kökulma. Elimäkeläisten ja korialaisten ikuis-
ten kahnausten perimmäiset syyt -näkökulma. 
Elimäen Lions Clubin maailmanvalloitussala-
liittoteorianäkökulma! Ah, mikä skuuppi! In-
nokkaana avaan Lions Clubin Elimäen osaston 
nettisivun auki, mutta joudun pettymään. LC 
Elimäki ei ainekaan lähiaikoina ole suunnitte-
lemassa maailmanvalloitus salaliittoa, nimetön 
lähde vakuuttelee. Ei, ei myöskään Kouvosto-
liiton valloitus ole agendalla. Huokaan alistu-
neena.
Päätän tutkailla Elimäkeä ulkopuolisen silmin. 
Ummikon tiedontuska ei juuri helpottuisi ne-
tin avulla, lähinnä tietoa löytyy Wikipedia, joka 
lähinnä vakuuttelee Elimäen olevan niin passé. 
Elimäki sijaitsi, väkiluku oli, naapurikunnat 

olivat. Elimäen taru on lopussa. Ei, se on lop-
punut. Hikipedia ei edes vaivaudu. Kenties on 
syytä kääntyä akateemisempien lähteiden puo-
leen. Muistan pienenä leikkineeni mummoni 
kirjahyllyssä olleen paksun harmaanruskean 
kirjan kanssa, jonka yksi lukuisista käyttötarkoi-
tuksista leikeissäni oli olla Barbien auto. Opuk-
sen nimi on Elimäen historia. Hämärästi muis-
telen, että kerran mummoni naapurissa kyläillyt 
poika nyysi Barbieni, ja kostoiskuna mätkäisin 
kyseisellä teoksella nukkevarasta. Jokseenkin 
surullista, että mikäli tuosta teoksesta joskus 
uusintapainos otetaan, Elimäen historia päättyy 
auttamatta vuoteen 2009. Ensimmäistä kertaa 
tunnen lievää haikeutta, synnyinpaikkaanihan 
ei ole enää olemassa, se on pyyhitty pois kar-
talta, olen juureton! On velvollisuuteni tutustua 
Elimäen historiaan lähemmin. Päätän ottaa 
selvää löytyykö sivistysyliopiston kirjastojen 
uumenista lapsuudestani niin rakas kirja. Tällä 
kertaa käytän sitä vain historialliseen valaistu-
miseen.
Nakuttelen Helka-hakukoneeseen maagisen 
hakusanan ”Elimäen historia”. Olen aavistuk-
sen hämilläni, kun HELKAn tuloksista löy-
tyy ei vain yksi, ei myöskään kahta, vaan kuusi 
kappaletta Elimäen kunnan historiikkia. Hip-
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H U O M !  I r c c a a m i n e n  t a p a h t u u  j o k a i s e n  o m a l l a  v a s t u u l l a . 
I r k k a a m i n e n  v o i  j o h t a a  v a p a a - a j a n  j a  u s e i d e n  o p i n t o -
p i s t e i d e n  m e n e t y k s e e n .

1) Irccaus aloitetaan hommaamalla tietokoneelle client-ohjelma. Inter-
netissä on paljon erilaisia ohjelmia ja ohjelman valintaan vaikuttaa 
käytettävä käyttöjärjestelmä, seuraavassa esimerkkejä.

Windows: mIRC, X-Chat, Trillian
Mac OS X: Colloquy, Fire, KVIrc
Linux: BitchX, Xchat, Pidgin

Lisäksi käytössä voi olla erilaisia unix-järjestelmille tehtyjä ojelmia 
kuten irssi ja niistä löytyy lisää infoa vaikka Googlesta. Jokainen oh-
jelma on hieman erilainen, mutta perusperiaate kaikissa on sama.

2) Ensimmäiseksi otetaan yhteys irc-serverille. #KyO-kanava on IRCNetin 
serverillä, joten serverin osoite on irc1.inet.fi. Tässä välissä on myös 
hyvä valita itselleen ircnick eli nimimerkki. Nimimerkin voi muodostaa 
vaikka poistamalla kirjaimia omasta etunimestä.

3) Kun yhteys serveriin on muodostettu niin liitytään Kymenlaakson osa-
kunnan omalle kanavalle joka on siis #KyO. Liittyminen tapahtuu valikoi-
den kautta tai komennon /join avulla. (/join #KyO).

4) Kun olet päässyt kanavalle, niin voit tervehtiä kanavan ihmisiä ja 
liittyä mielenkiintoisiin  keskusteluihin, jotka kumpuavat aina osa-
kuntatapahtumien puimisesta kämpän seinien outoihin mustiin läikkiin. 
Tervetuloa!

IRC (Internet Relay Chat) -ohje 
osakuntalaiselle

Pekka Veli H
aim

i

sin iloisin mielin kirjahyllylle. Löydän osaston. 
Löydän kirjahyllyn. En löydä kirjaa! Tuijotan äi-
mistyneenä hyllyä. Katson lyijykynällä paperille 
suhaisemani tiedot uudestaan. Mietin, olenko 
a) kirjoittanut tiedot väärin, b) tullut seniiliksi. 
Hipsin ärtyneenä takaisin koneelle ja havaitsen, 
että joku hyväkäs on lainannut opiskelijakir-
jaston kappaleen Elimäen historiasta. Oho. Ei 
auta kuin taapertaa kohti Topelian arvokasta 
ilmapiiriä toisen kappaleen perään.
Lukukappale kirjasta löytyy Topeliasta vaivatta 
maakuntahistorian osastolta. Teos on aavistuk-
sen koirankorvilla, mutta vaikuttaa näin aikui-
senakin yllättävän muhkealta (yli 700 sivua!). 
Käyn innokkaana toimeen, mutta kirjan selai-
leminen paljastaa auttamatta sen, että Elimä-
en historiaan ovat vaikuttaneet samankaltaiset 

tapahtumat kuin niin moniin muihinkin maa-
laiskuntiin Suomessa. Nälkävuodet, eri sodat, 
rakennemuutos, kuntaliitos. Elimäen hävittyä 
Suomen kartalta juuri mikään ei erota sitä nyt 
vaikkapa Iitistä, Kerimäestä tai Kokemäestä. 
Masennun hieman.
Tartun viimeiseen oljenkorteen, jota olen vältellyt 
tähän asti. Nakuttelen Google Mapsin hakukent-
tään ”Elimäki”. Ja kyllä, Googlen oranssi ukko 
lennähtää tarkastelemaan Korian siltaa, Elimäen 
kirkkoa (Suomen vanhin käytössä oleva puinen 
ristikirkko), ala-astettani, Arboretum Mustilaa... 
Olen jopa bongaavinani kaverini auton, jonka 
kyydillä menin ensimmäistä kertaa tutustumaan 
kouvolalaiseen yöelämään!  Aivan, Elimäki voi 
virallisesti lakata olemasta, mutta Googlesta se ei 
lähde kulumallakaan. Rest in peace!
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Kyllä 
Kypsä
tietää

Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter de Camp, 
kaikkien alojen asiantuntija ja kaikkien tiedon-
janoisten sankari. Kirjoittaja kirjoittaa anonyy-
misti suojellakseen itseään Kypsän lukijoiden ag-
gressiivisilta reaktioilta ja halveksivilta katseilta.

Jouduin jo useampi vuosi sitten horoskoop-
pien pauloihin, vaikken haluakaan tunnus-

taa niihin uskovani. Miksi minusta kuitenkin 
tuntuu siltä, että jokapäiväinen horoskooppini 
puhumattakaan vuosihoroskoopistani pitää 
pelottavan hyvin paikkansa? Onko horoskoop-
piriippuvuudesta pelastusta?
Nimim. yks rapu vaan

Ihmisen ja taivaankappaleista ennustamisen 
yhteinen historia on pitkä, se ulottuu ensim-

mäisistä korkeakulttuureista aina näihin päiviin 
asti. Käyttäjän kokemien ennenäkyjen vuoksi 
on horoskooppeja nautittu osana hengellisiä 
menoja sekä käytetty apuna päätöksenteossa. 
Vasta jälkiteollisen yhteiskunnan voimakkaan 
maallistumisen myötä on horoskooppien viih-
dekäyttö yleistynyt, ja merkittäväksi ongelmaksi 
se on muodostunut valtavasti kasvaneen tarjon-
nan seurauksena. Aktiivikäyttäjiä löytyy jokai-
sesta yhteiskuntaluokasta, ja lähes joka kolmas 
suomalainen sanoo joskus kokeilleensa tähti-
karttoja.
Aivojen sähkökemialliset reaktiot, jotka syn-
tyvät ihmetyksen, epäilyksen sekä suuremman 
merkityksen löytymisen seurauksena saattavat 
olla huomattavan päihdyttäviä. Horoskooppi-
riippuvuus on kuin mikä tahansa riippuvuus. Se 
kuluttaa yksilön henkisen ja maallisen pääoman 
syösten hänet vääjäämättömään turmioon. Ai-
noa tiesi pelastukseen on myöntää ongelmasi, 
hyväksyä henkilökohtainen vastuusi ja ym-
märtää, ettet vahingoita vain itseäsi vaan myös 
ihmisiä ympärilläsi. Suosittelen yhteydenottoa 
lähimpään vieroituskeskukseen, ja muistathan, 
ettet ole ongelmasi kanssa yksin.

Miksi LSD:n käyttämistä hehkuttanut 
Cary Grant ei pystynyt sietämään hip-

pejä?
Nimim. truu-hippi 4ever

Hyvä hippi, erinomainen kysymys! Poh-
ditaanpa ensin kysymyksesi osatekijöitä. 

Gary Crant on the Man. American Film Insti-
tute listasi hänet jenkkilöiden kaikkien aikojen 
suurimmaksi, mahtavimmaksi, upeimmaksi ja 
uljaimmaksi miesnäyttelijäksi. Tyyli-ikoni, jolla 
oli ilo työskennellä näyttelijättärien kanssa, joi-
ta voisi parhaiten kuvailla epiteetillä ”häikäise-
vä”. The Man. 
Otetaanpa sitten hipit. He ovat omituinen ih-
mislajin alaosasto, jonka edustajat eivät näkö- ja 
kuulohavaintojen perusteella ole kuulleet pu-
huttavankaan suihkusta. Empiiristen tutkimus-
ten mukaan myös krooninen värisokeus vaivaa 
tätä eliölajia. Perushippi kuluttaa aikansa tur-
hanpäiväiseen idealismiin ymmärtämättä, että 
ketään ei oikeastaan kiinnosta mitä sanottavaa 
hipillä on. 
Cary Grantin suhtautumistapa hippeihin on 
luonnollinen ja ainoa oikea. Mutta koska kai-
kissa historian suurissa ismeissä on aina jotain 
hyvää, niin myös hippismissä. Cary Grant oi-
valsi, että kun jooga, irkkaus tai varisten ampu-
minen ilmakiväärillä eivät auta, kannattaa ottaa 
jotain rentouttavaa. Eki kuitenkin muistuttaa, 
että myös the Man saattaa joskus hairahtua. 
LSD:n käyttö on kallista, ehkä hieman laitonta 
ja saattaa aiheuttaa masennusoireita. Ei. Älkää. 
Poliisisedät suuttuvat. Laillisten rentouttavien 
aineiden käyttö kohtuuannoksina onkin sitten 
aivan eri asia.
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Tämänkertaisessa isännän drinkkivinkissä keskitytään viineihin ja kevääseen. Yleisesti ot-
taen viini kannattaa tietysti juoda viininä, mutta joskus eteen sattuu sen verran halpaa 

sorttia, ettei sen nieleskely juuri maita. Tällöin punaviinin muuntaminen sangriaksi tai valko-
viinin spritzeriksi voi pelastaa tilanteen. Tosin nämä drinkit ovat itselläänkin riittävän hyviä, 
jotta joskus voi itse viinipuoleenkin satsata.
Reseptit ovat hyvin yksinkertaiset.

Sangria:
sopivasti punaviiniä
sopivasti hedelmämehua

Spritzer:
sopivasti valkoviiniä
sopivasti sitruunalimua

Sekoitussuhteet tarjoavat mukavasti vapautta tehdä drinkki oman maun mukaan, kuten myös 
viinin valinta. Esimerkiksi virkistävän happamien juomien ystäville kuivahko punaviini se-
koitettuna happameen hedelmämehuun tekee sopivan sangrian. Makeiden juomien ystäville 
käy makeahko valkoviini limonadilla. Oman maun mukaiset valinnat viinien maailmasta ovat 
tunnetusti loputtomat.
Sangriassa on usein myös vaihtelua mehun osalta: pelkkä appelsiinimehu voi olla hieman yk-
simakuista, mutta appelsiini-ananas- tai monipuolisempi hedelmämehu tekevät rikkaan ma-
kuelämyksen. Spritzeriin tyypillisesti sopii Sprite tai 7Up.
Kumpikin drinkki nautitaan kylmänä, mahdollisesti jäiden kera.

Mitä tänään juotaisiin?

Lasse Sipilä
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Tulossa 
osakunnalla

Kymmenen uutisia
Kymis nyheter

Tanssiharjoituksissa 24.2. tanssinopettaja opetti 
tarkoin varjellun salaisuuden: Pas de Quatren 
toisen ja kolmannen vuoron askeleet!

26.2.  laskettiin seppele ensimmäisen inspehto-
rin Erik Lönnrothin haudalle. Seppeleenlaskun 
jälkeen emeritus-inspehtori Esko Ukkonen 
kiedottiin kunniamerkkinauhaan.

27.2.  vuosijuhlien jatkoilla huhujen mukaan 
mm. pa(i)n(it)tiin flyygelin alla.  

15.3. osakunnan kokous pidettiin alle tunnissa.

19.3. DG:n osakuntien saunaillan jatkoilla kor-
kattiin Singstar. Jatkossa sen käyttöä laulunjoh-
tajaa valitessa harkitaan vakavasti.

23.3. uusien illassa kävi kaksi ihan uutta ja kaksi 
melkein uutta sekä joukko vanhoja katsomassa 
kuinka vankilasta paetaan.

KyOn debattijoukkue väitteli itsensä ansaittuun 
voittoon 24.3.

Nykäsen Matti ei lentänyt v-tyylillä herriksillä 
26.3. Osakunnan pojat sen sijaan kunnostautui-
vat taitoluistelussa.

27.3. HTK:n pikkujouluissa pukki toi lahjoja ja 
välijälkiruuaksi nautittiin simahyytelöllä täytet-
tyjä pääsiäismunia.

Onks tää se äm-irk? Osakuntalaiset tavoittaa 
nykyisin myös IRCnetistä kanavalta #KyO.

Kevät 2010 sisältää huikean määrän tapahtu-
mia, joihin kaikkii kannattaa osallistua, jos on 
aikaa, ja jos kunto kestää, eivätkä tentit pilaa 
kaunista kevättä aivan täysin. Toiminnanohjaa-
jan korviin on kantautunut tietoa useista tapah-
tumista, ja ainakin seuraavat on muistettu myös 
merkitä kalenteriin.

21.4. DGO:n osakuntien yhteislauluilta: Tutus-
tu ilotalon osakuntien perinteisiin lauluihin.

22.4. Levyraati: Tule tutustumaan muiden mu-
siikkimieltymyksiin. Samalla voit toteuttaa si-
säistä Idols-tuomariasi.

24.4. DGO:n osakuntien yhteissitsit: teemana 
lastenkutsut.

29.4. FIFA10-turnaus: virittäydy MM-kisatun-
nelmaan hyvissä ajoin.

1.5. vappua juhlitaan tutuin menoin Ullanlin-
nanmäellä muiden opiskelijoiden kanssa.

7.5. osakunnat ja tiedekuntajärjestöt sitsaavat 
yhdessä Osakuntalaisen yhteisvaltuukskunnan 
organisoimilla yhteissitseillä Teknologförenin-
genin tiloissa Otaniemessä.

12.5. Osakunnan kevätsitsit goes to mökki: Es-
poon metsissä tapahtuu kummia.

21.5. Saksa-sitsit: Bratwurst, Sauerkraut, helles 
Bier und Menschen in Lederhosen.

22.5. Emännän kevätretki: Piknikillä voi syödä 
mitä tahansa, koska ulkoilu on terveellistä.
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Virkailijaluettelo 2010
Inspehtori Ritva Serimaa
ritva.serimaa@helsinki.fi
työ: 09 191 50630

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

Hallituksen pj. Heikki Luoto
kyo-pj@helsinki.fi
050 368 889

Sihteeri Joonas Ollila
kyo-sihteeri@helsinki.fi
050 400 4931

Isäntä Lasse Sipilä
kyo-isanta@helsinki.fi
050 409 3556

Emäntä Hanna-Maria Kössi
kyo-emanta@helsinki.fi
044 223 3488

Taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 845 3334

Toiminnanohjaaja Martti Ahtola
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
050 377 6925

Fuksiohjaaja Suvi Sivula
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi

Fuksiohjaaja Kaisa Loikala
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi

Tiedotussihteeri Anni Jokiniemi
anni.jokiniemi@helsinki.fi

Jäsensihteeri Maria Rämö
maria.ramo@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri
Saara Ollikainen
kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi

Maakuntasihteeri
Mikko Laaksonen
kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri Heikki Luoto
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
050 368 8894

Ulkoasiainsihteeri Joonas Ollila
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
050 400 4931

Kypsän päätoimittaja
Milja Ahtosalo
kyo-kypsa@helsinki.fi
040 845 3334

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

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

Arkistonhoitaja Jussi Rainamaa
jussi.rainamaa@helsinki.fi
050 462 9709

Laulunjohtaja Joonas Ollila
joollila@cc.hut.fi
050 400 4931

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

Musiikkivastaava Joni Vehmas
jvehmas@cc.hut.fi
050 436 4787

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

Valokuvaaja Heikki Kantola
hezu@iki.fi

Valokuvaaja Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo@helsinki.fi

Valokuvaaja Pekka Veli Haimi
veli.haimi@helsinki.fi

Hallitus
kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Heikki Luoto
sihteeri Joonas Ollila
kuraattori Antti Mänttäri
taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
Martti Ahtola
Hanna Herala
Hanna-Maria Kössi
Annika Pousi
Suvi Sivula

Apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi

Anni Jokiniemi
Jenni-Maria Käki
Kaisa Loikala
Satu Männistö
Ester Pentti
Annika Pousi
Suvi Sivula

Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi

Martti Ahtola
Hanna Herala
Erkka Kytö
Mikko Laaksonen
Marleena Salonen
Joni Vehmas

HTK:n edustajat

Milja Ahtosalo
milja.ahtosalo@helsinki.fi

Laura Hirvisaari
laura.hirvisaari@helsinki.fi

Joonas Ollila
joollila@cc.hut.fi




