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Uusia alkuja

Reilu viikko sitten istuin junassa Turusta 
Helsinkiin. Olin ollut edustamassa osa-

kuntaamme turkulaisten heimolaistemme se-
niorijuhlassa, joka yllätti minut ja edustustove-
rini Marian riehakkuudessaan täysin. Jotenkin 
oman osakunnan piirissä oli jo näinä muuta-
mana vuonna ehtinyt tottua siihen, että vain 
nykyosakuntalaisia pullollaan olevissa juhlissa 
voi riehaantua. Turun savo-karjalaiset osoittivat 
ennakkoluuloni vääräksi.

Täytyy mennä kauas, että näkee lähelle.  
Olen tämän todennut tämän vuoden aikana 
useaankin kertaan ollessani edustamassa muis-
sa osakunnissa. Omassa osakunnassa on aina 
enemmän hyvää kuin huonoa, mutta muualla 
näkee sen, mikä on erityisen hyvää – ja toisaalta 
myös sen, missä olisi kehitettävää ja myös sen, 
mihin suuntaan kehitys voisi lähteä. 

Kun toimii monta vuotta samassa järjestössä, 
sitä urautuu huomaamattaan. Toiminnan mal-
leja hakee aina edeltäjiltään, ja vaikka itse pur-
suaisi innovatiivisia ideoita, niitä ei aina uskalla 
esittää sen pelossa, että vanhat jäärät (joihin las-

ken jo itsenikin kuuluvan) eivät niitä hyväksyisi. 
Usein tilanne on kuitenkin se, että urautuneena 
ei osaa enää kurkistaa laatikon ulkopuolelle. Nyt 
on kuitenkin hyvä tilaisuus kurkistaa uuteen, 
kun loppuvuodesta osakunnassa virat vaihtuvat. 
Uutta verta tarvitaan, jotta pysyisimme elinvoi-
maisina ja kehityskykyisinä. 

Olen nyt viimeisen kuukauden aikana ollut 
tekemässä opettajaopintoihini kuuluvaa perus-
harjoittelua. Ohjaava opettajani on kehottanut 
meitä kokeilemaan pitämillämme oppitunneilla 
aina jotain uutta, jotain mitä muuten ei ikinä 
tulisi kokeilleeksi. Jos ei rohkeasti kokeile, ei voi 
tietää, toimiiko idea vai ei. Myös osakunta tar-
joaa melko turvallisen ympäristön uuden kokei-
lemiseen, niin virassa kuin muutenkin. Toki uu-
den kokeileminen vaatii aina uskallusta. Mutta 
miksei ystävien keskuudessa uskaltaisi kokeilla? 

Vuoden loppuminen on aina jonkin pääte-
piste. Toisaalta monikaan asia ei muutu, vaan 
elämä jatkaa kulkuaan, maapallo ei sinkoa ra-
daltaan ja VR:n lähijunat toimivat toisinaan. 
Vuodenvaihde tarjoaa kuitenkin tilaisuuden 
aloittaa jotakin uutta, kokeilla erilaisia asioita, 
ja tehdä lupauksia. Nyt on hyvä pysähtyä miet-
timään, mitä ensi vuonna haluaisi tehdä uudella 
tavalla sekä mikä menneenä vuonna onnistui. 

Kuluvasta vuodesta en vaihtaisi päivääkään, 
vaikka välillä on ollutkin niin rankkaa, että se-
kuntit, minuutit, tunnit ja kalenterin sivut tun-
tuivat loppuvan kesken. Mutta kaikesta on sel-
vitty.  Kiitän kaikkia teitä, joiden mukana olen 
saanut olla vuonna 2010. Ensi vuonna tavataan 
taas uusien haasteiden parissa!

Kypsää on ollut ilo tehdä. Toivottavasti se on 
ollut lukijoilleen yhtä miellyttävä kokemus kuin 
tekijöilleen.

Kiitos!
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ylleni villakangastakin ja kietonut kaulani 
ympärille huivin. On tullut talvi. Huomaan jäl-
leen lähteväni yliopistolle, josta siirryn sulavasti 
muutamiin kokouksiin. Pienet lumihiutaleet 
nipistelevät poskiani. Tiedän, että seuraavaksi 
kotini ovi avautuu vasta myöhään illalla. Tämä 
on vuoteni tarina. 

Kadunko, että olen juossut kokouksesta toi-
seen? Vastaan kieltävästi. Osakuntatoiminta on 
harrastukseni, johon olen tahtonut paneutua. 
Kokoukset ovat olleet kuin harjoituksia harras-
tuksessani. Olen nähnyt erilaisia tapoja johtaa 
kokousta ja olen ehkä itsekin oppinut jotain 
kokouskäytännöistä. Toki välillä on harmitta-
nut ajan rajallisuus. Kiire on kuitenkin opetta-
nut uuden käsitteen: ajanhallinta. Harrastukset 
vievät aina aikaa, eikä osakuntatoiminta siinä 
mielessä ole poikkeus.

Kuulostaa kieltämättä tylsältä sanoa, että 
harrastukseni on sisältänyt paljon 
kokoustamista. Kokoukset ovat 
kuitenkin harvemmin olleet 
tylsiä. Päinvastoin ne ovat 
usein olleet mielenkiin-
toisia ja mukavia. Olen 
tutustunut kokouk-
sissa ihmisiin, joista 
on vuoden varrella 
tullut hyviä ystäviä. 
Lopulta kokoukset 
ovat muuttuneet  
kavereiden kanssa 
tapaamisiksi, joissa 
edetään esityslistan 
mukaisesti. Harras-
tuksessani oppii hyö-
dyllisiä asioita, pääsee 
päättämään ja tapaa 
ystäviä. Nyt kuulostaa jo 
järkevämmältä.

Pojat tenttiin emme me ehtineet...
Osakunnan hienous piilee siinä, että tylsältä 

kuulostavasta asiasta saadaan mielenkiintoinen. 
Miten tämä on mahdollista? Vastaus löytyy 
osakunnan yhteishengestä ja yhteisöllisyydestä. 
Toimimalla yhdessä tekemisestä tulee mielek-
käämpää. Yhteen hiileen puhaltaminen edes-
auttaa osakunnan toiminnan kehittymistä ja 
erilaisen toiminnan järjestämistä. Toivon, että 
ensi vuonna sama yhteishenki virtaa osakunnas-
sa ja tuottaa yhtä ansiokasta sisältöä järjestöön 
kuin mitä se on tuottanut tänä vuonna.

Olen aikaisemmin tällä palstalla kirjoittanut 
osakunnan perinteestä, verkostojen luomisesta 
ja maalaillut suuntaviivoja osakuntatoiminnan 
kehittämiseen. Nämä kaikki ovat hyödyllisiä 
tapoja tehdä osakunnasta elävä, mutta niitä tär-
keämpää on, että osakuntalaiset ovat ystävällisiä 
toisilleen.

Nyt puheenjohtajuuteni osakunnassa alkaa 
olemaan loppusuoralla. Saavun kotiin. Annoin 

vuoden osakunnalle, opiskelulle 
ja ystäville. Otan takin pois ja 

heitän kaulahuivini tuolille. 
Kiitos tästä vuodesta rak-

kaat osakuntalaiset. Se 
oli hyvä.

Peace out,

Heik
ki 

Luo
to

Kymenlaakson Osakunta

Hallituksen puheenjohtaja
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Hengaillaan osakunnalla!

Sen lisäksi, että osakuntatiloissa järjestetään 
suurin osa kaikista osakuntatapahtumista, 

ne tarjoavat myös mahdollisuuden vapaamuo-
toiseen ajanviettoon. Itse asiassa osakunnalla 
voi lähes tulkoon asua. Välillä pelkkä aktiivi-
nen osakuntatoimintaan osallistuminenkin saa 
aikaan tunteen, että kotona ja yliopistolla käy 
vain kääntymässä osakunnalla oleskelun lomas-
sa, mutta tänä syksynä putkiremontin pakoilu 
on vienyt osakunnalla viettämäni ajan aivan uu-
siin mittasuhteisiin. Kun omassa asunnossa ei 
toimi vesihuolto ja meteli hipoo kipukynnystä, 
koti alkaa sujuvasti liukua osakunnalle.

Senioreiden kertomusten ja oman osakunta-
aikani havaintojen perusteella osakuntahengai-
lussa trendi on ollut jo pitkään laskusuunnassa. 
Nykyosakuntalaiset tulevat osakunnalle pää-
sääntöisesti tarkoitushakuisesti jotakin tiettyä 
asiaa tai tapahtumaa varten, ja oleskelu pel-
kän oleskelun vuoksi on käynyt harvinaiseksi. 
Syitä kehitykseen on varmasti monia, mutta 
ainakin tekniikalla on varmasti suuri osuus 
asiaan. Matkapuhelinten aikakaudella ta-
paamisaikojen ja paikkojen sopiminen sujuu 
joustavasti, jolloin osakunnalle ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tulla etsiskelemään ihmisiä. 
Useinmiten on jo etukäteen tarkasti selvillä, 
kenet osakunnalla haluaa tavata ja milloin. 
Oma osuutensa on varmasti myös opinto-
aikojen rajoituksilla ja yleistyneellä työssä-
käynnillä: opiskelijat luultavasti panostavat 
enemmän tehokkuuteen ajankäytössään, ei-
vätkä norkoile turhanpäiväisesti osakunnalla. 
Ajan henki ei suosi oleskelua. 

Itse olen kuitenkin huomannut, että osa-
kunnalla hengailu voi olla varsin antoisaa ja 
johtaa yllättäviin tilanteisiin. Varsinkin aamu-
päivisin osakuntahuoneistossa on toki usein 
rikkumaton rauha, mutta aina silloin tällöin 
hiljaisuuden rikkoo jokin mielenkiintoinen 

yllätys. Esimerkkeinä viime viikoilta voisin 
mainita vaikkapa päätymisen esittelemään Kes-
kustakampusta eteläkarjalaisille abiturienteille 
ja eräänä toisena aamupäivänä Rocky-parodian 
kuvauksiin. Enpä olisi osannut niitäkään etukä-
teen kuvitella. Sitä paitsi jos osakunnalle tulee 
aina tapaamaan niitä samoja ennestään tuttuja 
kavereita, menettää helposti mahdollisuuden 
tutustua uusiin.

Tehokkuudellakin on oma houkutuksen-
sa, ja on ymmärrettävää, että ihmiset haluavat 
suunnitella ajankäyttönsä tarkasti. Jos minäkin 
olisin käyttänyt fuksivuodestani lähtien kaiken 
osakunnalla viettämäni ajan ahkeraan opiske-
luun, minulla olisi aivan taatusti ainakin kak-
sinkertainen määrä opintopisteitä tämänhetki-
seen verrattuna. Järkevyydestä voi olla montaa 
mieltä, mutta minusta osakunnalla hengailu on 
yksinkertaisesti kivaa. 



6 KYPSÄ 4/2010

rajan-
 ylitys 2010

Alkuvalm
istelut

28.9.2010 klo 19.12

R
is

te
ily

n 
su

un
ni

tte
lu

 a
lk

aa
 

hy
vi

ss
ä 

aj
oi

n.
 M

ie
hi

st
ö 

ko
ko

on
tu

u 
te

en
 ja

 
pi

ka
ka

hv
in

 ä
är

ee
n 

ai
vo

m
yr

sk
yr

öi
m

ää
n.
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6.11.2010 klo 18.24

Iloinen miehistö valmiina 
ottamaan matkustajat  
S/M Kymiella-laivan kyytiin. 
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Dagen efter

7.11.2010 klo 12.42

Teeman mukainen asustus: hassu hattu.

7.11.2010 klo 14.09

Silliksen jatkuessa rajanylitysmestarille 
tulee jano, ja leijonan metsästys alkaa!
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6.11.2010 klo 21.00

Matkustajista otetut  
valokuvat aiheuttavat  
hämmennystä ja 
riemun kiljahduksia  
komentosillan edessä.

6.11.2010 klo 21.04

Admiral Hornblower’s  
Karaoke Pubissa keski-
tyttiin pajatson pelaami-
seen syvällä hartaudella. 
Illan aikana nähtiin useita 
voittoja, mutta useim-
miten kuitenkin paikalta 
poistuttiin tyhjin taskuin.

6.11.2010 klo 23.30

Tanssiryhmä viihdyttää   matkustajia 
uskomattoman hienolla   show’lla.
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7.11.2010 klo 12.41

Meriaamiaisella klubihuoneen 
pöytä suorastaan notkuu sillis-
herkuista.
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Olen aina ollut jonkinlainen vastarannan 
kiiski. Osittain ehkä tästä johtuen kun joku 

kaveri epäili Sveitsiin lähtemistä autolla ”onks 
tossa nyt mitään järkeä, auto voi hajota, teidät 
lynkataan matkalla, bensa loppuu ihan varmas-
ti jne.”-tyyppisesti niin oli suhteellisen selvää, 
ettei tänne ainakaan lentokoneella tulla. Viime 
kesän vapaat arki-illat ja muutama viikonloppu 
sujuivatkin sitten korjatessa kulkupeliä, joka on 
vuoden 1973 Citroën 2CV4 (tuttavallisemmin 
rättisitikka). 

Lähtöpäivänä 3.9. oli hieman sellainen 
muuttolintufiilis, osin sen takia, että edessä oli 
muutto ulkomaille pitkäksi aikaa ja osin ehkä 
siksi, että Suomen sää näytti niitä varmaan kai-
kille tuttuja ei-niin-parhaita puoliaan (sadetta, 
kylmää ja tuulta). Ensimmäisen matkapäivän 
ohjelmaan kuului automatka Tallinnasta Haap-
saluun ja siellä majoitus kylpylähotelliin. Vie-
timme tämän ja seuraavan päivän n. 20 sukulai-
seni seurassa: mummini isä oli kotoisin Ormsön 
saarelta (nyk. Vormsi) ja suoritimme porukalla 
pientä sukututkimusta.

5.9. lähdimme keinumaan autolla kohti Lat-
viaa. Lounaspysähdys tehtiin Ainažin kylässä 
Latvian puolella 5 km Viron rajalta. Illansuus-
sa kurvasimme leirintäalueelle Bauskan kylässä 
Etelä-Latviassa, laitoimme teltan pystyyn lei-
rintäalueelle ja kävimme olutravintolassa syö-
mässä.

6.9. aamulla oli ihan pirun kylmä. Harmit-
ti että jätin ulkohousut autoon – ”sieltähän ne 
voi käydä aamulla hakemassa jos on tarvetta”, ei 
näin – mutta aamiainen kuitenkin saatiin kei-
tettyä kohmeisin sormin retkikeittimen avulla, 
auto käynnistyi ja matka jatkui. Liettuaan pääs-
tiin jo ennen kuin kone ehti kunnolla lämme-
tä ja suuntasimme kohti Kaunasia. Kaunasissa 
maha ja bensatankki todettiin huolestuttavan 
tyhjiksi, pysähdyimme siis lounaalle. Kaunas ei 
ollut mikään Kauniainen – veroprosentista en 
tosin tiedä, mutta kaupungin yleisilme muis-
tutti enemmän Kouvolaa, lienevätkö ystävyys-
kaupunkeja? Ruoka oli kuitenkin hyvää (pakko 
nyt mainita, että niin on Kouvolassakin ennen 
kuin on kaikki sillat Pohjois-Kymenlaaksoon 
poltettu) ja tie ulos kaupungista löytyi pienen 
etsimisen jälkeen. Matka jatkui kohti Puolaa 
ja illaksi päädyimme Suwalkiin nuorisovanki-
lan näköiseen hostelliin. Puolalainen ruoka sai 
meistä selkävoiton, molemmilta jäi tunnin her-
kuttelun jälkeen vielä aimo kasa muonaa ravin-
tolan lautaselle.

7.9. suuntasimme Suwalkista kohti Varsovaa, 
tosin pientä mutkaa tehden. Saimme nimittäin 
päähämme, että puolalaisen luonnonsuojelu-
alueen näkeminen olisi kerrassaan loistava aja-
tus. Muuten hyvä idea, mutta viisitoista vuotta 
vanha karttakirja yhdistettynä puolalaisten pik-
kuteiden olemattomiin tienviittoihin on aika 
mielenkiintoinen yhdistelmä. Hannis toimi 
matkan ajan navigaattorina ja päätielle pääs-
tyämme tutki kartasta vaihtoehtoisia reittejä, 
lähinnä halusimme välttää tienpätkiä joilla ajoi 
rekkoja. Sinänsä ei varmaan kuulosta omitui-
selta, kukaan tuskin tykkää ajaa tiellä jossa saa 
jatkuvasti ohittaa raskasta liikennettä. Tilanne 
meidän tapauksessa oli kuitenkin sillä tavalla 
erilainen että raskas liikenne ohitti meitä. Li-
sämakua toi auton keveys ja loistavat aerody-
naamiset ominaisuudet, joiden ansiosta käytiin 
melkein kurkkaamassa ojanpohjia pari kertaa. 
Varsovaan päästiin iltapäivällä, hostelli löytyi 
keskusta-alueelta ja niin myös olutravintola. 
Kaupunki oli aivan mahtava!

8.9. Varsova jäi taakse ja nokka keinui Etelä-
Puolan suuntaan. Läheltä Tsekin rajaa löytyi 
mukava leirintäalue keskeltä metsää. Se että 
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Miten pääsee vanhoista 
kalsareista eroon ja  

muita käytännön  
vinkkejä
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pihassa oli parkissa toinen rättäri – tosin aika 
räjähtänyt yksilö – oli tietysti pelkkää plussaa. 
Teltta pystyyn ja pää tyynyyn. Päivän taktinen 
virhe oli unohtaa käydä kaupassa, mikä kostau-
tui myöhemmin.

Aamuherätys 9.9. oli aika rankka. Sade oli 
piiskannut telttaa koko yön ja ropisi aika voi-
malla edelleen aamulla. No ei siinä mitään, telt-
tahan kestää vettä? Väärin. Teltta kestää vettä 
oikein pystytettynä. Jos sen pystyttää ”laitetaan 
se nyt vaan jotenkin, mua väsyttää”-tekniikalla 
niin se tiputtelee vettä vähän sieltä täältä. Pie-
nen kosteuden nyt olisi vielä kestänyt, mutta 
kun aamiaistakaan ei ollut, niin huumori oli 
suht vähissä kun kömmimme sateeseen. Auto 
lähti käyntiin (I <3 Citroën) ja lähdimme kaa-
hailemaan 60 km/h keskinopeudella Puolasta 
Tshekkiin. Hiukan välillä hirvitti körötellä 30 
km/h nopeudella Puolan ja Tshekin rajan mä-
kiä ylös raskaan liikenteen paahtaessa takana. 
300 km päivämatkan jälkeen kannoimme lau-
kut prahalaisen hotellin ylimpään kerrokseen ja 
lähdimme olutravintolaan.

10.9. Hanniksella oli vuorossa työpäivä, ja 
minä lähdin tutkimaan Prahan linnaa. Hieno 
paikka, kannattaa käydä. Iltapäivällä lähdimme 
molemmat kohti vanhaa kaupunkia nauttimaan 
Prahan yöelämästä.

Ei onnistunut. Kävelimme auton parkkipai-
kan ohi ja vilkaisimme tietysti, missä kunnos-
sa kiesi on kaupungissa vietetyn yön jälkeen. 
Kunto oli hyvä, mutta pientä sydämentykytystä 
aiheutti tyhjä takapenkki – rinkat takapenkil-
tä oli pöllitty! Otti päähän ihan silmittömästi. 
Tutkimme hieman ympäristöä, ei näkynyt hy-
lättyjä rinkkoja läheisissä pusikoissa tai roskik-
sissa. Poliisiasemalle siis. Neljän tunnin inttä-

misen jälkeen saatiin lappu 
käteen, tsekiksi. 

Sinne menivät vanhat kalsarit, mutta valitetta-
vasti myös yksi tumma puku, Hanniksen kaikki 
korut ja kasa muuta tavaraa.

11.9. lähdimme Prahasta suorinta tietä kauas 
pois, nyt suuntana Saksa. Moottoritiellä rättäri 
saavutti nopeusennätyksen, 125 km/h! Saksasta 
löytyi monta kivaa pikkutietä sekä kylttejä kie-
lellä jota ymmärsi – olutravintolakin oli pysty-
tetty majapaikan viereiseen pikkukylään.

12.9. alkoi viimeinen kunnon päivämatka, 
nyt Gredingistä Baijerin ja Baden-Württem-
bergin halki kohti Schwarzwaldia. Schwarzwal-
dissa navigoimme Titisee-Neustadt-nimiseen 
kylään ja laitoimme teltan pystyyn. Paikka oli 
aivan mahtava, vähitellen alkoivat Prahan auto-
varkaat kadota mielestä kun ihailimme vuoris-
tomaisemaa.

13.9. oli edessä viimeiset 80 km matkaa Ba-
seliin. Matkan varrelle osui yksi 1200 m kor-
kea vuori, köröttelimme rinnettä ylös 20 km/h 
vauhdilla ja alamäki jatkui huipun jälkeen kym-
menisen kilometriä. Vähän sellainen ”oliks tää 
nyt tässä”-fiilis valtasi mielen, kun matka lopul-
ta oli ohi, mutta toisaalta oli myös kiva päästä 
perille.

Ennen (silloin kun minä olin nuori ja kesät 
lämpimiä jne.) Euroopassa oli mukava matkus-
taa, koska sai leimoja passiin. On se matkusta-
minen nykyäänkin kivaa, mutta leimoja ei enää 
saa. Odotukset olivat korkealla ennen Sveitsin 
rajaa, EU:n ulkopuolinen valtio ja tunnetusti 
tarkka asioista, siellä varmaan saisi leiman. Vie-
lä mitä, ei tarvinnut edes pysähtyä rajalla.

Baselin keskustan liikenne on onnistuttu 
sössimään pahemmin kuin Kotkan, mikä on jo 
jonkinmoinen saavutus. Pääsimme silti ilman 
peltikolareita sisään parkkihalliin ja saimme 
vielä halvasta sveitsiläishotellista huoneen. 2700 
km, 10 päivää, varovasti arvioiden 3000 ohitusta 
(siis meidän ohi) eikä yhtään sakkoja – tehkää-
päs perässä!
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Madamen ikäkriisi
Päivä lokakuussa, posti, Ranska:

Pitkällisten etsintöjen ja hakujen jälkeen 
löytyi Ranskastakin lopulta paikka, josta saa 
postimerkkejä. Rakas äitini muisti muistuttaa 
pientä tytärtään siitä kummallisuudesta, että 
postimerkit pitää ostaa Ranskassa tupakkakau-
poista. No, tällaisena ei-tupakoitsijana ei minul-
la ole todellakaan ollut asiaa tupakkakauppoi-
hin, vaan nythän sitten sellainenkin paikka tuli 
koettua. Vaan poislähtö kaupasta olikin sitten jo 
kriisin paikka.
Myyjä: ”Bon soirée et au revoir Madame!”

Siis, mitä? Nyt tais korvat tehdä tepposet. 
Mistä lähin miä olen ollut jokin madame?! Ma-
damehan on sellanen viiskymppinen täti jossain 
minkkiturkissa. Ei, kyllä täs nyt on pakko olla 
joku sekaannus. Myyjä varmaan lipsautti omiaa, 
tarkotushan sillä oli sanoa mademoiselle. Tai sit-
ten se on tää takki, joo, se se on. Eihän kukaan 
nuori nyt sadetakissa normaalisti kulje. No, sen 
parempi, pitää lähtee takkiostoksille!
Lokakuun loppu, suklaakauppa, Sveitsi:

Ah, niin ihanat suklaakaupat, joissa todella 
myydään (ainakin jossain määrin) käsin tehtyä 
suklaata. Zürichissä on jopa mahdollisuus kat-
sella kaupassa suklaan valmistusta. Mutta pois-
lähtö onkin jo sitten toinen juttu:
Myyjä: ”Au revoir Madame!”

Taas! Eihän tää nyt voi olla totta! Eiks toi 
myyjä nähny, et mulla on uusi takki päällä ja sii-
nä on oikein teinihuppuki vielä! Mitä ihmettä 
nää oikein kuvittelee? Seuraavalla kerralla ve-
dän sen hupun päähäni, tungen purkkaa suu-
hun ja leikin oikein kunnolla teiniä. Minähän 
en mikään madame ole!
Marraskuu, lähikauppa, Ranska:

Valitettavasti vaihdossakin on niitä tylsiä 
asioita, jotka on vain hoidettava pois alta. Kaup-

Madamen ikäkriisi ja muita sattumuksia
pareissu kuuluu näihin, varsinkin sen jälkeen, 
kun ensihohto ulkomailla kaupassakäynnistä on 
kulunut pois ja on tullut ikävä Suomen kaupan-
kassojen liukuhihnoja ja niiden välipuomeja eri 
asiakkaiden ostosten erottelemiseksi. Pahinta 
on tietysti, jos joutuu ryhtymään puheisiin kas-
saneidin (!) kanssa, kun on unohtanut hanskan-
sa kassalle:
Myyjä: ”Madame, hanskanne ovat vartijalla.”

Huokaus! Ei tästä nyt pääse yli eikä ympäri, 
minä olen madame. Ihan sama näköjään, mitä 
pukee päälleen tai kuinka kuvittelee itsensä 
nuoreksi, niin lopputulos on täällä aina sama. 
Sitä alkaa pohtia, että missä ihmeen välissä sitä 
on tullut niin vanhaksi, että ihmiset alkavat 
kutsua jo rouvan tittelillä. Näytänkö todellakin 
jo niin vanhalta? Pitäisiköhän palata Suomeen, 
jossa voin sentään vielä tytötellä itseäni?

Näppäinzhdistelmiä
Tietokoneluokat Sveitsissä ovat zllättävän 
vaikeakäzttöisiä. Ensinnäkin, niitä on vaikea 
löztää ja toiseksi, niissä on hzvin vähän tzö-
pisteitä. Tosin ilmeisesti hzvin monet opiske-
lijat tzöstävät tzönsä kotonaan, eikä heillä ole 
tarvetta zleiskoneille. Vaikeinta oli kuitenkin 
oppia näppäimistön käzttö : muutamat tzhmät 
kirjaimet kun sijaitsevat täzsin väärissä koh-
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dissa. Niinpä mzös usein tekstini on näzttänzt 
varsin hzmzä herättävältä. Lisäksi muutamien 
tiettzjen välimerkkien käzttö on tehtz vaikeaksi :  
kone lisäilee oma-aloitteisesti välilzöntejä en-
nen tiettzjä välimerkkejä. Niinpä pzzdän, että 
sulkisitte silmänne moisilta hölznpölziltä.

Kielletty hedelmä
Tiedättekö, mikä täällä kaukana Euroopassa 
on se ehdottomin ei; asia, jonka olen kieltänyt 
itseltäni jyrkemmin kuin minkään muun? Teko, 
joka samalla houkuttaa ja yrittää vietellä, mut-
ta joka myös voimakkaimmin kostautuu. Se on 
osakunnan valokuvaajien tuotoksien katselu. 
Ihan sama, Milja, Haimi ja Hezu, kuinka ko-
vasti koitatte kuvianne esitellä ja houkutella 
viatonta pientä vaihto-opiskelijaa sortumaan ja 
katsomaan kuvia, minähän en kuvia S/M Ky-
miellan tanssi-esityksistä, valokuvaseinästä tai 
juhlivasta risteilyväestä katso! Piste. Mieluum-
min uppoudun vapaa-ajallani viikonloppuisin 
sveitsiläiseen tapaan tenttikirjallisuuden ja lu-
entojen pohjustustekstien pariin kuin katselen 
kuvia, joissa ystävät ja kaverit tanssivat, laulavat, 
nauravat ja syövät hyvin. Sillä onhan tentteihin 
enää neljä viikkoa aikaa, niin kyllä Sveitsissä 
niihin pitää alkaa jo lukea ja päntätä. Varsinkin, 
kun eräskin (vieraileva) luennoitsija on ilmoitta-
nut, että hän pitää tentin vain, koska sitä hänel-
tä vaaditaan. Niinpä hän lupasi viime luennolla, 
että kaikki, jotka ovat ensimmäistä lukukautta 

yliopistolla ja kirjoittavat sen tenttipaperiinsa, 
pääsevät tentistä läpi, mikäli osaavat kirjoittaa 
nimensä paperiin oikein. Valehtelematta. Mil-
läköhän lukukaudella sitä itse oikein opiskelee? 
Hmmm... ensimmäisellä Baselissa?¨

P.S. Olen 23 vuotta vanha neljännen vuoden 
opiskelija, joka kärsii koti-ikävästä katsellessaan 
valokuvia osakunnan juhlista, enkä ole naimi-
sissa. En edes kihloissa.
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1. Menet baariin. Mitä tilaat?
a) Vitusti viinaa.
b) Kaljaa ja olutta.
c) Lasillisen punaviiniä. Ehkä kaksi.
d) Vissyveden jäillä.
e) Dom Pérignon vuosikertaa 2002.

2. Mitä tekisit mieluiten työksesi?
a) Jotakin tärkeää. Olisin ehkä palomies, sai-
raanhoitaja tai opettaja.
b) Jotakin kohtuullisen hyvin palkattua.
c) Olisin vientiyrityksen toimitusjohtaja tai 
diplomaatti.
d) Olisin taiteilija.
e) Rehellinen työ ei ole ihmisten hommaa.

3. Näet kaupungilla vanhan lapsuudenystäväsi. 
Ette ole jutelleet vuosiin. Mitä tapahtuu?

a) Keskityt tiiviisti katukiveyksen tutkailuun. 
Et kuitenkaan keksisi mitään puhuttavaa.
b) ”Kas vain. Voi ku kiva. Anteeksi, nyt on 
kyllä kauhea kiire tapaamiseen. Hei!”
c) Hetken jutusteltuanne ehdotat lähtemis-
tä yksille. Jos ei nyt sovi, niin viikonloppuna 
sitten!
d) Kyselet innolla ystäväsi kuulumisia. Kut-
sut hänet ensi lauantain grillijuhliisi.
e) Sinut huomatessaan kaveri luikkii pako-
salle taakseen vilkuillen.

4. Voitat lotossa pari miljoonaa. Mitäs sitten?
a) Lahjoitan osan hyväntekeväisyyteen. Jaan 
potista myös ystävilleni ja läheisilleni.
b) Maksan asuntolainan pois, ostan uuden 
auton ja kesämökin.
c) Kasvatan osuuttani eräiden yhtiöiden 
osakkaana.
d) Elän kuin kroisos ja ostan Alkon myymä-
län tyhjäksi!
e) Oho. Hukkasin kupongin…

5. Miten pokaat?
a) Avaat keskustelun puhumalla jostakin jo-
kaiselle läheisestä ja kiinnostavasta asiasta, 
kuten säästä tai verotuksesta.
b) Lempilyyrikkoasi mukaillen esität jonkin 
pikku performanssin. Hurmaat daamin/her-
ran verbaalisilla kyvyilläsi ja katsot intohi-
moisesti silmiin.
c) Menet suoraan asiaan: ”Sul on niin kiva 
takamus et haluisin nähdä sen omassa sän-
gyssäni.”
d) Menet vain hänen luokseen ja alat jutella 
hyväntuulisesti omana itsenäsi. Annat hänen 
ihastua persoonaasi.
e) Sinun ei tarvitse sanoa mitään. Kallis ran-
nekellosi ja povitaskusta pullottava seteli-
kimppu hoitavat homman.

Mikä Helsingin kaupunginosa olet?
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as Helsinki eli helsingiksi Stadi on erittäin jännä paikka. Testaapa siis oheisten kysymysten 

avulla Mikä Helsingin kaupunginosa olet ja ota samalla hieman osviittaa siitä, minne metro, 
spora tai dösä voisi sinut kuljettaa. Tämä testi sopii mainiosti niin kokeneille kuin aloittelevillekin 
Helsingin-matkaajille sekä jo hyvin kotoutuneille kamuille eli kaupunkiinmuuttajille. Myös etni-
seltä taustaltaan helsinkiläiset eli niin sanotut paljasjalkaiset stadilaiset voivat kokeilla.
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Kuva: Pekka Veli Haimi

6. Heräät Silvio Berlusconin ja Vladimir Putinin välistä. 
Miten tässä näin kävi?

a) Kauppasuhteiden solmimisessa meni myöhään. Vali-
tettavasti bisnesjahdillasi on vain rajoitetusti nukkuma-
paikkoja, vaikka se suurenmoinen onkin.
b) Se on hallusinaatio. Kaamea stressi on saanut sinut 
psykoosin partaalle.

c) Teillä oli edellisenä iltana naamiaiset.
d) Esiinnyit Suomen ulkoministerinä ja jou-
duit vahingossa niiden bileisiin.

e) Olet vieläkin niin kännissä, että lähi-
kuppilan juopot näyttävät itseään edus-
tavammilta.

1. a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
2. a) 3 b) 2 c) 1 d) 4 e) 5
3. a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5
4. a) 3 b) 2 c) 1 d) 5 e) 4
5. a) 2 b) 4 c) 5 d) 3 e) 1
6. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
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VALHEEN PASUUNA 

”Se on vaan sillä lailla, että 
tässäki maassa sitä on paljon 

mälsää!”

Valheen Pasuuna on Kymenlaakson 
Osakunnan virallinen sivu- ja 
soraäänenkannattaja. Ensimmäisen 
kerran pasuunaan puhallettiin 
1950-luvulla, joten on aika kai-
vaa kaapista vanha tiedotuskana-
va tuomaan tolkkua (osakunta)-
maailman menoon.

Aivan aluksi Pasuuna haluaa 
onnitella satavuotiasta uutta 
ylioppilastaloa eli OSAKUNTATA-
LOA, josta Hyy on onnistunees-
ti osakuntien ollessa halli-
tuksessa karkottanut jo lähes 
kaikki osakunnat! Liisankadul-
ta ei kaakon kolmikko siirtynyt 
suinkaan WiO:n vaakunan koris-
telemaan huoneistoon vaan ihka 
uusiin tiloihin. Muutto viiden-
nestä kerroksesta kellariin he-
rättää useita vertauskuvallisia 
kysymyksiä, joihin jokainen voi 
vastata päissään.

Toinen Pasuunaa kiehtova on-
gelma koskee määrittelyjä. Osa-
kunnan virallisena epäviralli-
sena parin suhteen julkaisuna 

pitäisi kehitellä vastine muuta-
man osakuntalaisen harrastamal-
le Liisankadun kierrokselle (ou-
doimmat ovat tehneet myös Bottan 
kierroksen). Liian ilmiselvää 
olisi puhua Ilotalon kierrokses-
ta, joten lukijoiden apua pro-
jektissa kaivataan. 

Konservatiivisten arvojen 
puolustajana Pasuuna kummeksuu 
myös käsitteen ”sitsit” uimis-
ta Otaniemestä osakuntaan. Kyl-
lähän tätä käännöshirviötä on 
käytetty, mutta ei nyt unohde-
ta ihan perinteisiä pöytäjuhlia. 
Kyltereitä emme ole, teekkareita 
meistä ei tule, joten olkaamme 
osakuntalaisia. Tässä vaiheessa 
Pasuuna esittää luonnollisesti 
pahoittelunsa entisille ulkojä-
senille.

Pasuuna ilmoittaa myös rek-
rytointikampanjasta, sillä noin 
60 vuodessa kirjoittajakunta ei 
ole enää entisensä ja sen vuoksi 
kaivattaisiin uutta verta mah-
dollisiin tuleviin numeroihin 
ja Hikoilevaan Kaktukseen. Kiin-
nostuneet tietävät keitä ovat ja 
mihin ottaa yhteyttä. 

M
r
.
 
R
o
b
i
n
s
o
n
 
J
r
.



KYPSÄ 4/2010 15

Kesäretkivertailu
Mitä Ennen Nyt 
Kohde 

 

Kymenlaakson lukuisat 
kunnat 

Kouvola tai Kotka 

Majoitus 

 

Koulu Navetta 

Kunnan tarjoilut 

 

Jääkaapillinen kaljaa Lämmin käsi 

Sää 

 

Sadetta ja pakkasta Helle 

Ruokapolitiikka 

 

Yhteiset eväät Kaikille omat 
erityisruokavalion 
mukaan 

Juomapolitiikka 

 

Isäntä raahasi 
kaksikymmentä koria 
ja jokainen toi omat 
terävät 

Omat pari olutta tai 
sidukkaa 

Suurin yllätys 

 

Tukkimiehen 
kirjanpidon mukaan on 
juonut puolitoista 
koria olutta ja 
isäntä haluaa rahaa 

Ovovegevähärasvaisen 
mozzarellacrustinin 
salaatinlehdelle 
lensi kärpänen 

Tutustuminen 

paikallisiin 

 

Poliisi ja/tai 
paikalliset juopot 
parisuhdekriisissä 

”Parasta ennen”-
päiväyksen ohittaneet 
munahaukat Sedulassa 

Kunnan esittely 

 

Ilmastointilukiota ja 
hevospoolojoukkuetta 
kalvosulkeisina 

Kunnan väestönrakenne 
ja toimialajakauma 
powerpointteina 

Kunnan järjestämä 

ohjelma 

 

Menolippu 
Kaunissaareen 

Tervetuliaissanat 

Kuntakierroksen 

varustus 

 

Kolme koppaa kaljaa 
takapenkillä 

Pullovettä 

Musiikki 
 

Reijo Taipale: Ihan 
kuin nuo toiset 

Jotain gagaa 

Kulku kohteeseen Yhdessä junalla tai 
bussilla 

Omalla autolla 

Kesäretken 

urheilulajit 

 

Idioottien 
olympialaiset klo 4 
aamulla (24kg kiven 
heittäminen, 
keihäänheitto, 
alastonjuoksu) 

Tai chi 

Rekvisiitta 

 

Käsinuket Ruukkukasvit 

Sunnuntaiaamun 

promillemäärä 

Vähintään kaksi Enintään puoli 
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Mr. Robinson päivittää osakunnan suhdekaavion. Verrattuna edel-
täviin vuosikymmeniin tilanne on avoin – missä ovat kaikki peli-
miehet ja –naiset?
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Kohde Kotiin Jatkoille Vieraisille Huomiot 
1.    1    
2.     X   
3.    1    
4.    1    
5.     X   
6.    1    
7.    1    
8.      2  
9.      2  
10. *     2 * Tulos 

arvottu 
11.    1    
12.     X   
13.     X   

Tällä kierroksella ei yhtään oikeaa β-riviä – ei edes lähelläkään 
oikeita.

Kierrosanalyysi

KyO:n 77:nnen vuosijuhlan vakiorivi osoittautui vaikeaksi use-
an varman kohteen pettäessä. Erityisesti kohteiden 4 ja 6 omaan 
pussiin pelaaminen ei ollut ennen juhlia ennustettavissa. Vaikka 
klubihuonepelin vaikutus on perinteisesti ollut ennakoitavissa jo 
ennen kierrosta, tällä kertaa klubin tapahtumat eivät vastanneet 
ennakkoarviota. Erityinen huomio kiinnittyy kohteeseen 11, jossa 
oman pään pettäminen johti pelin ratkeamiseen jo aikaisessa vai-
heessa (ennen pääruokaa). Vastaavasti kohde 8 tuotti kierroksen 
suurimman yllätyksen, sillä melkein jokaisessa ennakkoarviossa 
oli päädytty selkeään merkintään 1 eikä edes X varausta ollut mer-
kitty kuin kahteen arvioon. Kohteen 10 tulos jouduttiin arpomaan. 
Toisaalta on syytä huomioida α–pelin vaikutus β-riviin, sillä 
esimerkiksi kohteen 3 tulos oli suoraan sidoksissa samanaikaiseen 
kohteen 7 tulokseen. Onnittelut silti kaikille pienempiä voittoja 
saaneille.

Vuosijuhlavakio ja analyysi
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Kuva: Pekka Veli Haimi

27-30 pistettä: ITÄ-HELSINKI
Eastside yo! Sinulle on koitunut suunnatonta haittaa Itäkes-
kuksen Tallinnanaukion uudesta siisteyttämispolitiikasta. Ny-
kyään ei sinun naamallasi ole asiaa häiritsemään kunniallisten 
ihmisten ostoksilla käyntiä, ja olet joutunut etsimään uuden 
päiväkännäyspisteen. Onneksi Villissä Idässä on vielä paljon 
lääniä, jossa sinunlaisesi vapaa sielu saa leikkiä rauhassa puuk-
kohippaa velkojaan pihtaavan naapurin sekakäyttäjän kanssa 
aina aamun pikkutunneille saakka. Välillä on kiva myös hu-
rauttaa metrolla Sörnäisiin tai keskustaan ryyppäämään, tap-
pelemaan tai muuten vain aiheuttamaan pahennusta.

Löytyyhän Itä-Helsingistä toki myös kunnollisia asuinalu-
eita, mutta sinulla ei niihin ole mitään asiaa. Kokeile sen sijaan 
esimerkiksi Kontulan tai Roihuvuoren vuokrakasarmeja.

Tulokset:

6-9  pistettä: EIRA
Sinulle ainoa oikea asumismuoto on parin 
miljoonan lukaali merinäköalalla. Pistäpä siis 
purjeveneesi parkkiin Eiranrantaan ja astele ti-
lavaan kattohuoneistoosi, jonka tanssisalissa voit 
järjestää cocktailkutsut ihan vain yhteiskunnan 
kerman kesken. Rantamaisemissa lenkkeillessä-
si saatat hyvinkin törmätä suurlähettilääseen tai 
muuhun arvovaltaiseen tuttavaasi, joten etiketin 
mukainen käytös on aina muistettava. Pienes-
tä mutta avarasta kaupunginosasta löytyy sekä 
jugendtyylisiä kerrostaloasuntoja että koreita 
huviloita, ja lyhyt matka kaupungin keskustaan 
sopii hyvin kiireiselle bisnesihmiselle. (Katso 
myös Espoon Westend.)

10-15 pistettä: ESPOO
Espoo ei ole oikein mistään kotoisin. Onnek-
si espoolaiset kuitenkin pitävät tiukasti kiinni 
heitä kaikkia yhdistävästä unelmasta, johon si-
sältyy siisti sisätyö virastossa, valkoinen paritalo 
ja 1,7 lasta.

Vaikka Espoo onkin Helsingin kuntalii-
tosinnokkuudesta huolimatta (ainakin vie-
lä toistaiseksi) itsenäinen kuntansa, on se silti 
Helsingin suurimpana nukkumalähiönä tämän 
kokonaisuuden erottamaton osanen. Joskus to-
sin herrasväen yöunia saattaa häiritä Otaniemen 
teekkarikaupunginosasta jopa useiden kilomet-
rien päähän kantautuva bassonjytke.

16-20 pistettä: KUMPULA-KÄPYLÄ-KOSKELA
Rauhaa ja rakkautta! Tämä kolmen k:n supernaapurusto on 
varsinainen runsauden keidas. Aluetta halkovat paitsi puis-
tikot, myös viljelypalstat, joiden antimista pääsevät kaikki 
nauttimaan syksyisin markkinoiden merkeissä. Keväisin yh-
teisöllisyyttä ruokitaan kyläjuhlilla, joita vietetään vuorollaan 
kunkin naapuruston omalla pääraitilla kokonaisen viikonlo-
pun ajan. 

Tänne ovat kaikenlaiset ihmiset tervetulleita. Ituhipit ja 
maripaitamuorit vaihtelevat keskenään porkkanankasvatus-
vinkkejä. Tosi söpöä, eli halataan kun tavataan!

21-26 pistettä: KALLIO
Tämä historiallinen työläis-
kaupunginosa on helsinkiläisen 
rappioromantiikan kehto. Vaikka 
asujaimisto onkin aikojen saa-
tossa hieman porvarillistunut, on 
katukuvassa yhä nähtävissä peri-
kalliolaista henkeä. Kadunvarsien 
kivijaloissa vuorottelevat toinen 
toistaan halvemmat keskikalja-
juottolat, pornokaupat ja thaihie-
rontapaikat, joissa on virkavallan 
selvityksen mukaan joskus tullut 
hierottua jotain muutakin kuin 
selkää tai hartioita. Tämän lisäk-
si tarjolla alkaa nykyään olla jo 
hieman sivistyneempääkin kult-
tuuritarjontaa, kuten trendikah-
viloita, brunssipaikkoja ja taide-
gallerioita. Tämä kaupunginosa 
siis tarjoaa vaihtelunhaluiselle 
taiteilijasielulle rajattomia mah-
dollisuuksia itsensä toteuttami-
seen ja runsaasta kapakkaelämäs-
tä nauttimiseen.
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Miten sinä kuluttaisit tuon ajan? Tässä 
muutama vinkki lisähuomioineen:

1. Lukeminen
Kaivan repustani sopivaa luettavaa: Aku An-

kan taskukirjan. Yhtäkkiä en tunne oloani enää 
yhtään sivistyneeksi aikuistuvaksi yliopisto-
opiskelijaksi. Äiti, lapsesi on tulossa kotiin!
2. Opiskeleminen

Aloitan ihan innolla. Luettuani yhden kap-
paleen artikkelista, josta en tajua hölkäsen pölä-
ystä, alan suunnitella tähän juttuun muita koh-
tia…
3. Jutteleminen

Usein junaan sattuu muitakin tuttuja tai ai-
nakin puhelin toimii. Aika kuluu kuin siivillä. 
Varottava kuitenkin kailottamasta typerimpiä 
juttuja liian kovaan ääneen! (Katso kohta 8)
4.Nukkuminen

Sitsien jälkeen aamujunassa ei paljon muu-
hun pystyisikään.
5. Maisemien katseleminen

Suomi on kaunis maa! Jee, taloja, peltoja, 
puita, peltoja, taloja, taajama, peltoa, puita, pui-
ta... (Katso kohta 4)

6. Syöminen
Jos koko matkan aikoo viettää tämän viih-

teen parissa, kannattaa varata reilusti evästä! Voi 
myös olla ikävää katseltavaa nälkäisille kanssa-
matkustajille.
7. Musiikin kuunteleminen

Näköhavainnoinnin perusteella melko suur-
ta suosiota nauttiva ajanviete. Kaikki on niin 
kauan hyvin, kunnes karaoke keksitään liittää 
soitinten lisäominaisuudeksi.
8. Muiden matkustajien tarkkaileminen/
salakuunteleminen

Junassa kuultua: ”Vittu on huono olo, siel 
oli eilen mansikkakossua ja se maistu iha man-
sikalta. Join kai aika paljo ku sit alko yhtäkkii 
pyörii ja heittää päässä. Tuli ihan sikapaha olo 
ja juoksin vessaa mut en iha ehtiny ja oksensin 
ympäri vessaa. Mut onneks se ei haitannu mitää 
ku se oksennus tuoksu ihan mansikalta.”

Niinpä niin. Ajattele sinäkin positiivisesti!
9. Kuntoileminen

Vauhdilla 4 km/h ehtisi kävellä noin 7,3 ki-
lometriä. Kaloreita kulusi noin 372. Jos tähän 
lisäisi sauvat, kulutus nousisi 445:een.
10. Vedonlyönnin järjestäminen VR:n 

toimivuudesta
Suomalaiset veikkaavat ahkerasti. Mikä sen 

viihdyttävämpää kuin veikata ollaanko ajoissa 
pääteasemalla ja jännittää koko matkan odot-
taako potti vai ei! Veikkausvihje pakkasille ja 
lumisateelle: Emme ole aikataulussa perillä.

Mutta perillä olemme sentään joskus.

10 tapaa viettää 
Helsinki–Kouvola-

junamatka
FaKtat:
– matka-aika: 1 h 49 min
– vaihtoja: 0-1 kpl
– matkustustapa: lähi-/taajamajuna
– valintakriteeri: opiskelijaystävällisempi hinta

teksti: Sini Leppänen, piirrokset: Pilvi Leppänen
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ViVe la Belgique!

Naapurimaissaan pikkuinen Belgia on 
tunnettu tylsyydestään (?), EU-virastois-

ta (rumia), ranskalaisista perunoista (nameja), 
vohveleista (taivaallisia), pedofiileistä (en ole 
vielä tavannut) ja sekopäisestä hallintomallis-
taan (allekirjoitan). Opiskelijaelämä maassa, 
josta löytyy 450 erilaista olutta, pyörii yllättäen 
mallasjuoman ympärillä.

TD, Thé dansant, on Brysselin ranskankieli-
sen yliopiston veljeskuntien järjestämä tapahtu-
ma, jonka nimi kääntyy suomeksi iltapäivätans-
seiksi. Porukka änkeää kampuksella sijaitsevaan 
teollisuushalliin, juo olutta, juo lisää olutta, 
örveltää, oksentaa, örveltää lisää, ja kun tuoppi 
alkaa olla tyhjä pohjat (tai vaihtoehtoisesti koko 
tuopillinen) heitetään muiden bilettäjien pääl-
le. Tuhlausta! Vaihtarien kesken 
liikkuu sitkeä huhu, että veljes-
kunnan nuorempien jäsenien on 
saavuttava TD:hen aina kun se 
järjestetään, eli vaatimattomasti 
neljä kertaa viikossa.

24h Vélo Louvain-la-Neuve 
on Euroopan toiseksi suurin 
(laskettuna juotuina olutlitroina) 
oluthäppeninki, jonka kotipaikka 
on Kouvolan ytimen kokoinen 
Louvain-la-Neuve. Nimellises-
ti kyseessä on pyöräilykilpailu, 

ohessa juodaan olutta ja biletetään ilmaiskon-
serteissa. 24h Vélo Louvain-la-Neuve eroaa 
Suurimmasta ja Kauneimmasta Oluttapahtu-
masta siinä, että osallistujat ovat absoluuttisesti 
pelkästään opiskelijoita. Jaa miksi ainoastaan 
opiskelijoita? Kaupunki perustettiin 60-luvulla, 
kun Leuvenin yliopiston hollanninkieliset kyl-
lästyivät siellä kuhnaileviin ranskankielisiin ja 
potkivat nämä pois yliopistosta, tai vaihtoehtoi-
sen historiantulkinnan mukaan ranskankieliset 
opiskelijat suivaantuivat flaameihin ja marssivat 
Valloniaan. Leuvenista lähteneille opiskelijoille 
perustettiin uusi yliopisto keskelle peltoa rans-
kankielisen Vallonian puolelle, n. 40 km pää-
hän Leuvenista. Kaupunki nimettiin ”uudeksi 
Leuveniksi”, eli en français Louvain-la-Neuve.  

Siellä on yliopisto ja opiskelijoi-
ta. Ja opiskelijoita. Ja yliopisto. Ja 
muutama ressukka baarityönteki-
jä ja ravintoloitsija, jotka tarjoile-
vat opiskelijoille olutta ja darra-
pizzaa.

Ketään ei enää tässä vaiheessa 
varmaankaan yllätä, että Brysselin 
ranskankielisen ja hollanninkieli-
sen yliopistojen yhteissyntymä-
päivää juhlistettiin jättimäisellä 
opiskelijakulkueella, jossa tarjoil-
tiin olutta juo niin paljon kuin 
jaksat -periaatteella.

A
nu

 R
äm

ö
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Tässä vaiheessa monella 1990-luvun ja 
2000-luvun päätoimittajalla helmeilee hiki 

otsalla. Kyseiset lainaukset ovat muistijälkiä le-
gendaarisesta Virtasesta, joka vartioi Limeksen 
painoa Liisankadulla. Traumojen ollessa vielä 
liian tuoreita ei Virtasen haastattelua ollut ku-
kaan emeritus-/emeritapäätoimittaja valmis te-
kemään, saati jotta sitä kukaan kaipaisi. 

Nykyiset digisukupolvet ovat tottuneet 
helppoon eivätkä siihen, että ennen Kypsä tai-
tettiin, tulostettiin printterillä ja vietiin Limek-
sen painoon. Siellä se ilmeisesti skannattiin ja 
painettiin arkeille, kuulostaa todella tehokkaal-
ta touhulta! Päätoimittajan kiirastuli alkoi kun 
hän astui Limeksen painoon ja tapasi Virta-
sen sopiakseen painoaikataulusta. Virtanen on 
legendojen mukaan entinen painonnostaja ja 
Limeksen painon kellari onkin täynnä julistei-
ta painonnostokisoista, kaikki muuten entisen 
Itäblokin alueelta. Ensimmäiseksi haukuttiin 
kansi, ei kuulemma tule hyvää vaan suttua. Sit-
ten haukuttiin kuvat, liikaa viivoja ja tulee sut-
tua, liian valoisia tai liian mustia tai liian huo-
noja. Sivumäärääkin pitäisi ajatella paremmin 
ja mahtuukohan toi marginaali nyt painoon… 
Lopuksi sitten vielä säätämään painopäivää py-

V-käyrä ja Virtanen

hänä kirjana toimineen kalenterin avustuksella. 
Ei, ei, ei käy tuolloin ja ei ehdi tonne ja kokoot-
teko itse vai maksatteko meille.

Niin, kokoaminen, tuo operaatio joka köy-
hän osakunnan oli tehtävä talkoilla. Painosta 
Kypsä tuli arkkeina, jotka koottiin kokoamis-
laitteella, koko paketti taitettiin käsin, niitattiin 
niittauskoneella ja lopulta taitos vahvistettiin 
pyörittämällä pulloa. Jos huvitti saattoi reunat 
leikata leikkurilla, useimmiten ei huvittanut 
vaan annettiin käsityön jäljen olla. Tässä yhte-
ydessä Virtanen kertoi aina normaalit tarinat 
sormien niittaamisesta yhteen, leikkurivaroi-
tukset ja usein ihan samat vitsit pulloista. Tut-
tua ja turvallista, muuten kokoaminen oli varsin 
hauskaa, kunhan vain sai osakuntalaisia riittä-
västi talkoisiin.

Nykyään Kypsä painetaan muualla, mutta 
Limeksen painon pitäisi olla edelleen voimis-
saan oppikirjapainamisen ansiosta. Siellä Virta-
nen kerberoksena odottaa taas kun joku tuo ku-
via, joissa on liikaa viivoja tai ryhtyy käyttämään 
nitojakonetta. Onkohan jo kolmen sormen en-
nätys rikottu? Jotkut osakuntakokemukset ovat 
samaan aikoja hienoja, mutta myös sellaisia, että 
ikävä ei ole.

R
iku N

euvonen

”Ennätys on niitti kolmesta sormesta läpi.”

”Ei, ei, ei, liikaa viivoja, tää pitäis tulostaa ps-tulostimella ja vähemmillä viivoilla.”

”Toi kuva on liian valottunu ja toi on ihan tumma, vähemmän viivoja ja enemmän valoa.”

”Toi terä maksaa monta sataa jos vedät niittiin, toisaalta tolla menee myös sormet.”

Kirjoittaja laski koonneensa vuosina 1999-2004 
yli 3000 Kypsää.



22 KYPSÄ 4/2010

Kuva: Milja Ahtosalo

”Elämän pieniä 
hetkiä 
 
Aivan kuin 
varkain 
 
Tahtoo ohi 
livahtaa 
 
Tänään niistä 
yhden tavoitin 
 
Kun ajattelin 
sinua.” 
 
– Seppo 2010

Ajattelin, että se on ihan normaalia; tot-
takai fuksitkin käyvät osakunnan koko-

uksissa. Ketäpä ei kiinnostaisi tuloslaskelma ja 
talousarvio? Kävellessäni Leppäsuonkatua osa-
kunnalle päin vähän jo epäröin. Olenkohan nyt 
ihan järjissäni? 

Alhaalla odotti jotain mitä en osannut en-
nalta aavistaa. Yhtäkään toista kohtalontove-
ria, ”olen ihan pihalla”-fuksia ei ollut paikalla. 
Sen sijaan vanhat osakuntalaiset muistivat kyllä 
mainita ilonsa siitä, että yksi fuksikin oli paikal-
le uskaltautunut!

Valehtelisin, jos väittäisin, että kokous oli 
tylsä. Valehtelisin myös, jos väittäsin, että se oli 
parasta mitä tähän mennessä olen osakunnal-
la kokenut. Olen kuitenkin kovin utelias: on 
mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea ”kulissi-
en” takana tapahtuu. Mitään mullistavaa ei ko-
kouksessa tullut julki, mutta sain ainakin lisää 
tietoa siitä, millaisella budjetilla ja resursseilla 
osakunta toimii. Pääsin siellä kyllä ääneenkin, 
mutten tainnut kovin mitään kovin hienoa il-
moille kajauttaa…

Monen monta kertaa kokouksen jälkeen olen 
kuullut, kuinka hienoa oli, että tulin paikalle. 
Sehän se vasta hienoa onkin, jos tulen toistekin. 
Varokaa vaan, on hyvinkin mahdollista että tu-
len! Etenkin, kun kokouksessa tarjoillaan jota-
kin mukavaa vaihtelua opiskelijan kaurapuuro-
makarooni-unicafepöperö-ruokavalioon. Edes 
sen takia fuksitoverit, liittykää seuraan!

Fuksina 

osakunnan 

kokouksessa

Sini Leppänen
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seniorien kuulumisia

Terhi A
apro

Arkistojen helmiä

mitä kaikkea (muutakin) onkaan osakunta: 
– Moldavialaisen filosofian akatemia.
– Senssipaikka.
– Eroottisten iltamien pitopaikka.
– Erilainen disko.
 Kypsä 1/86

muutamia päivämääriä:
21.2. ekskursio alkoon
 Kypsä 1/90

uuteen laulukirjaan on päässyt pujahtamaan 
muutama paino- ym. virhe, joista raskautta-
vimmat (?) on koottu tähän. Tee tarpeelliset 
korjaukset omaan kirjaasi!
 Yli-Kypsä 5/92

– millaista on Pyhällössä?
– niillä on pussihousut jalassa ja Hankkijan 
lippis päässä. Voisin asuakin siellä, jos naa-
purit ja lippahatut ois helevetin kaukana.
 Kypsä 1/98

Kymenlaakson Osakunnan seniorit ovat tavanneet entisiä tuttuja osakuntakavereita 
kesän ja syksyn tapahtumissaan.

Kesäkuussa seniorit olivat kieltolakiristeilyllä Espoon vesillä. Syyskuussa suosittu koko 
perheen ulkoilutapahtuma Linjojen puistossa keräsi yhteen reippaan joukon isoja ja pieniä.  
Senioripäivälliset lokakuussa kokosi hyvän ruoan ja juoman ääreen sekä senioreja että osa-

kuntalaisia. Myös Rajanylityksen juhlintaan osallistui joukko senioreja.

Joulua ja tulevaa vuodenvaihdetta seniorit juhlistavat Joulukuohuviineillä 14.12. Lisätietoja 
 tästä tapahtumasta senioreiden sähköpostilistalta!

Keväälle on jälleen luvassa monenmoista kivaa yhteistä tekemistä, kuten kulttuuria,  
herkuttelua hyvän ruoan äärellä sekä pokeriturnaus hyväntekeväisyys-hengessä. Jos siis 
olet piakkoin valmistumassa tai hiljattain valmistunut osakuntalainen, tervetuloa mukaan  
Senioreiden toimintaan! Toiminnasta tiedotetaan kyo-seniorit@helsinki.fi-sähköpostilistalla.

Nähdään!

Kymenlaakson Osakunnan Seniorit r.y.:n hallitus
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Kyllä 
Kypsä
tietää

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 Kymenlaakson Osakunnan tun-
nus on lohi eikä vaikkapa silli?

Nimim. Sillin ystävä

Erinomainen kysymys! Syy tähän löytyy 
70-luvulta: osakunnan sillikerho (Clupea 

harengus harengus) kokoontui ja päätti tehdä 
aloitteen tunnuksen muuttamiseksi. Äänes-
tyspäivä oli vuosijuhlien jälkeinen sillis, silloin 
paikalle oli saapunut ennätysmäinen määrä 
osakuntalaisia äänestämään. Sillin kannattajat 
ja lohen kannattajat saivat vuorollaan pitää pu-
heen oman kantansa puolesta. 

Lohen kannattajien puhe ei ollut kummoi-
nen, mutta lohipukuinen maskotti keräsi suuret 
suosionosoitukset. Sillin ystävät pitivät hieman 
paremman puheen, mutta heidän sillipukunsa 
oli niin pieni, että osakunnalta ei löytynyt tar-
peeksi pientä henkilöä joka olisi mahtunut pu-
vun sisälle. Todennäköisesti tästä syystä sillien 
ystävät hävisivät äänestyksen niukasti.

Missä minä olen ja miten täältä pääsee pois? 

Nimim. Viinin ystävä

Hyvä Viinin ystävä! Olet saapu-
nut juuri sinne, mihin olet yrittä-

nyt jo usean toinen toistaan kosteamman  
vuoden päästä, Viinimaahan! Ja kuten var-
masti jo tiedät, on Viinimaa paras paikka,  
Viinimaa on iloinen. Viinimaassa vietät vaik-
ka koko päivän janoisen. Kuten useimmat  
suomalaiset alkoholin ystävät, olet saa-
punut maan pääkaupunkiin Viinilahteen.  
Viinilahdessa on ryyppyloman tahti, jo-
ten ole iloinen ja ylpeä, että otit suunnaksi  
Viinilahden. Suosittelen myös sydämellisesti 
käymään loman aikana Viininmäellä, joka on  
yksi hauskimmista nähtävyyksistä Viinimaassa. 
 
Hauskaa lomaa toivottaen!

Valdemar El Tiempo
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Mitä tänään juotaisiin?

O
sakunnan isäntä Lasse Sipilä

Vuoden viimeisenä drinkkivinkkinä esittelen talven kylmyyteen lämpöä 
ja pyhien aikaan virkeyttä tuovan drinkin, Hotshotin!

Mausteinen, makea, terävä ja pehmeä ovat kaikki päteviä kuvauksia täs-
tä juhlavan ja iloisen näköisestä kerrosshotista. Hotshotin tekemiseen tar-
vitset seuraavia aineksia:

– Galliano-likööriä
– kahvia
– kermavaahtoa

Ainekset kaadetaan lasiin mainitussa järjestyksessä, käyttäen kaksi mittaa 
Gallianoa, kaksi mittaa kahvia ja yksi mitta kermaa. Kahvin kaadossa tulee noudattaa hieman 
varovaisuutta, etteivät kerrokset sekoitu. Komeuden voi viimeistellä muskotti- tai suklaarou-
heella.

Koska kyse on shotista, kahvista kannattaa iskevän vaikutuksen takaamiseksi tehdä ta-
vallista vahvempaa. Kahvin aromin sekoittuessa Gallianon anikseen ja kerman pehmeyteen, 
makuelämys on taattu. Paitsi pelkiltään nautittuna, Hotshot sopii myös yhdessä raikkaan tai 
kirpeän jälkiruoan, kuten hedelmäsorbetin, kanssa.

K
yO

O
Si

n
 k

v
a

r
ta

a
li

o
lu

t Kymenlaakson Osakunnan Olut- ja Siide-
rikerho, eli tuttavallisemmin KyOOS valitsi 

kvartaalijuoman 4.5.2010 Olutkellari Helsingissä. 
Tämän ensimäisen kvartaalijuoman kunnia  

meni Cantillon Guezelle. Tämä belgialainen 
lambic-olut yllätti raadin makunystyrät ja se  
valittiinkin kvartaalijuomaksi sen erikoislaatui-

suuden takia.

Raadin pohdintoja Cantillon Guezesta:
-Greippimäinen

-”Epäolut”
-Hedelmällinen/hedelmäinen

-Samea
-Hyvin hapokas

-”Olli ei pystyisi.”

Lisäksi “Raati suosittelee myös”-leiman  
saivat Paulaner hefe-weissbier ja Nokian Panimon 

Munchener.

Vaikka etiketissä onkin kusta, 
niin olut ei sitä ollut.

O
sakunnan epävirallinen ja epäpätevä olutm

estari H
aim

i
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Kymmenen uutisia
Kymis nyheter

Kuva: Pekka Veli Haimi

Kuva: Milja Ahtosalo

Kuva: Pekka Veli Haimi

Kuva: Pekka Veli Haimi

Kuva: Pekka Veli Haimi

2.10. Dgo:n fuksiaisissa KyOn fuksien ja ku-
raattorin muodostama joukkue päihitti muut 
kirkkaasti vaihtamalla tulitikut tuoliin.

23.10. Elinluovutuksen takia jonotettiin 291 
muun ihmisen kanssa.. Michael Jacksonin ja 
zombien paikalle tulo yllätti.

Osakunnan pojat ovat kunnostautuneet eloku-
vanäyttelemisen saralla: tulossa debyyttirooleja 
ruumiina.

8.10. Dgo:n saunailta johti lähes veriseen 
kamppailuun Kimblen voitosta.

15.10. Fuksisitseillä vanhoja oli fuksipaljoudesta 
huolimatta lähes kaksi kertaa fukseja enemmän.

20.10. Uusien ilta II:ssa pelivimma vain jatkui. 
Kymäläisten muodostama joukkue voitti. Useasti.

23.10. Senioripäivällisillä nieriä skeittasi lauta-
selta laulukirjaan, vaan missä olivat seniorit?

6.11. Rajanylityksen tyrskyissä S/M Kymiellan 
keulaportit pitivät, eikä betonilaivamme upon-
nut yhtään syvemmälle.

7.11. Silliksellä metsästettiin leijonaa hassuissa 
hatuissa. Uzi did it!

16.11. Arkkitehti-illassa väsättiin mitä 
i?nn”ov!atiiv”is”impia!? rakennuksia. Liekö ide-
oiden takana mielikuvitus vai runsas punaviini?

23.11. inspehtori-illassa inspehtori paljasti kyn-
tensä Trivial Pursuitissa!

27.11. Böunareilla tytöt pääsivät käsiksi maa-
talousvehkeisiin ja kokeilemaan taitojaan esim. 
lypsämisessä ja lehmäagilityssä. Lopuksi kir-
mattiin keppihevosilla kohti aamuruskoa.
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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 Ester Pentti
kyo-sihteeri@helsinki.fi

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

Emäntä anni Jokiniemi
kyo-emanta@helsinki.fi

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 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 Ester Pentti
kuraattori Antti Mänttäri
taloudenhoitaja Milja Ahtosalo
Martti Ahtola
Pekka Veli Haimi
Hanna Herala
Annika Pousi
Suvi Sivula

apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi

Anna Kelaranta
Jenni-Maria Käki
Kaisa Loikala
Ester Pentti
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