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Joskus on synkkiä hetkiä. Kun huomaa
olevansa hoitamassa vuosijuhlasillistä kahteenpekkaan tai kun vuosikertomuksen kirjoitus osuu samaan saumaan harjoitustyön
dead linen kanssa, käy osakunta-aktiivin
mielessä: ”Miksi suostuin tähän? Eikö olis
helpompaa vain sanoa ei?”

Kypsän toimittaja Marrakechissä

Tarja Eerolan haastattelu

PÄÄKIRJOITUS

Kypsän tässä numerossa

Osakunta on yhteisö, joka antaa jäsenilleen paljon. Se on pakopaikka opiskelun
arjesta. Paikka, jossa voi keskustella muusta
kuin omasta alastaan, jossa voi tavata ystäviä ja rentoutua. Jotta Osakunta voi tarjota
virkistystä jäsenilleen, vaaditaan virkailijoiden työpanosta. Koska itse saan Osakunnalta paljon, haluan antaa omaa aikaani
ja energiaani sen pyörittämiseen. Kun on
sitoutunut järjestöön, tuntee vastuuta sen
toiminnan onnistumisesta. On vaikea katsoa
vierestä, jos jokin tärkeä homma on hoitamatta. Tulee lupauduttua tekemään asioita,
joita ei oikeastaan olisi aikaa tehdä.

Vastuuntunnon
vaikeus
Pakko myöntää: kun joulukuisessa virkailijakokouksessa tajusin lupautuneeni Kypsän
päätoimittajaksi, olin lievästi kauhuissani.
En mielestäni ollut lainkaan oikea henkilö
tehtävään. Ajattelin, ettei minulta löydy toimittajalta vaadittavaa kirjoitustaitoa. Kuvalliseen ilmaisuun keskittyvissä arkkitehtuurin
opinnoissani joudun kirjoittamaan hyvin
vähän ja ylioppilaskirjoitusten äidinkielen
esseekokeesta tuntui olevan kovin pitkä aika.
Minulle kuitenkin vakuutettiin, ettei päätoimittajan tarvitse osata kirjoittaa, täytyy
vain osata hyödyntää toimituksen intoa ja
ideoita. Mutta virkaan kuuluva organisointikin tuntui kovin vaikealta. Tartuin kuitenkin
toimeen ja kun lehden taittamisen aika tuli
ja toimittajien tuottama runsas materiaali oli
edessäni, ajattelin, että ehkä minusta sittenkin on tähän.

Ajoittaisista vaikeuksista huolimatta
Osakunnan virassa toimiminen on erittäin
palkitsevaa. Se tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden oppia uusia taitoja ruoanlaitosta
kirjanpitoon ja suurien tapahtumien organisointiin. Virkailijana pääsee testaamaan itseään ja kykyjään, pääsee näyttämään mihin
pystyy ja usein yllättämään itsensäkin. Kun
toimintakertomus on valmis, lehti taitettu
tai juhlat onnistuneesti ohi, valtaa aktiivin
mahtava tunne. ”Hei, miä selvisin siitä!”
Ja koska Osakunta on tiivis yhteisö, ei kukaan ole virkojensa kanssa yksin. Aina löytyy
joku, jolle voi purkaa sydäntään, kun taakka
tuntuu liian raskaalta. Entiset virkailijat
ovat aina valmiita neuvomaan ja auttamaan
ongelmatilanteissa. Apua täytyy vain jaksaa
pyytää.

Ester
Kypsän päätoimittaja
Taloudenhoitaja
Laulunjohtaja
Apuemäntä
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PUHEENJOHTAJALTA

Vuosi 2011 tulee olemaan monien valintojen vuosi. Huhtikuussa eletään jännittäviä
aikoja eduskuntavaalien tiimoilta, mutta en
aio tässä kirjoituksessa kuitenkaan käsitellä
valtakunnan politiikkaa, vaan osakuntatasolla tapahtuvia tärkeitä valintoja. Maaliskuussa äänestämme uudesta kuraattorista,
ja syksyllä edessä ovat Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Molemmissa vaaleissa osakuntalaisella on valta
vaikuttaa - mutta toisaalta myös aika ottaa
vastuuta.
Kuraattori on tärkeä henkilö osakunnan
tunnettuuden ja näkyvyyden kannalta, mutta
hänen ei suinkaan pidä kantaa tätä vastuuta
yksin. Jokainen osakuntalainen vaikuttaa
siihen, miten ja missä osakuntamme tunnetaan. Muistan, että ollessani melko uusi
kymäläinen, kerran minua luultiin eräässä
toisessa osakunnassa satakuntalaiseksi -

Rückblick eines alten
Burschen
siellä ei tunnettu kymenlaaksolaisia. Nyt
KyO tunnetaan: tästä kertoo jo se, että juuri
menneissä vuosijuhlissamme oli edustajia
kymmenestä osakunnasta aina ulkomaita
myöten. Me olemme käyneet ahkerasti tekemässä osakuntaamme tunnetuksi. Lisäksi
olemme ajamassa osakuntien yhteisiä asioita
myös tänä vuonna sekä Osakuntalaisessa
Unionissa kahden että Osakuntien yhteisvaltuuskunnassa yhden edustajan voimin.
Mitä hyötyä siitä sitten on, että meidät,
kymäläiset, tunnetaan? Seuraava, tänä vuonna valittava HYY:n edustajisto päättää mm.
järjestötilojen jaosta, jonka suhteen mikään
ei ole täysin varmaa. Siispä tilojemme jatkuvuuden turvaaminen Domus Gaudiumilla on
yksi syy, miksi KyOn ja osakuntien tulisi saada vaaleissa läpi edaattoreita - tai edes yksi.
Siksi tarvitsemme tuleviin vaaleihin osakuntalaisia ehdokkaita, mutta myös äänestäjiä.
En kuitenkaan toivoisi, että vaaleja edeltäisi tiukka vastakkainasettelu osakuntien ja
ainejärjestöjen välillä. Uskon nimittäin, että
voimme molemmat oppia toisiltamme. Osakunnilla on perinteitä ja ikää; useat ainejärjestöt taas puhkuvat nuoruuden intoa. Tässä
suhteessa KyO yhdistää molemmat hyvät
puolet. Olemmehan vireä, iältämme nuorin
osakunta - suhteessa yhtä vanha kuin moni
jo perinteikäs ainejärjestö.
Yksi osakunnan monista eduista on monitieteisyys. Yhteistyöllä ainejärjestöjen kanssa
voisimme saada tietoa ja tuttuja niiltäkin
aloilta, jotka nyt uupuvat vielä osakuntalaiskaartistamme. Domus Gaudiumilla muihin
tutustumisen ei pitäisi olla kovin hankalaa,
onhan sekä yläkerran että vierusnaapureinamme monia eri alojen järjestöjä. Kyllähän
heidän jäsenensäkin ovat jostain kotoisin löytyisikö joukosta myös kymenlaaksolaisia?
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Q:N NURKKA

Valintojen vuosi

Kuraattorikauteni ja siten aikani aktiivisena
osakuntalaisena on loppusuoralla, joten minulle suotaneen vapaus ottaa hieman palstatilaa pieneen henkilökohtaiseen tilitykseen.
Minun lienee turha maalailla, millaisia
hienoja hetkiä olen osakunnassa kokenut.
Olen vakuuttunut siitä, että jokainen KyOn
toiminnassa mukana ollut on kokenut aivan
samanlaisia iloja kuin minäkin. Sen sijaan
haluan sanoa ääneen, että osakunta-asiat
ovat välillä tuntuneet minusta myös stressaavilta tai suorastaan raskailta, mutta
tuskinpa olen siinäkään mielessä mitenkään
poikkeava, vaan tunne on varmasti useille
virkailijoina toimineille ainakin jossain määrin tuttu. Joinakin hetkinä olen ollut hyvinkin turhautunut ja jopa vihainen joidenkin
osakuntaan liittyvien asioiden takia, mutta
turhautumisen määrä ei suinkaan kulje käsi
kädessä tehtävien raskauden tai vaikeuden
kanssa. Usein suurten ja työläiden asioiden
järjestämisestä on jäänyt erityisen hyvä
mieli, kun taas välillä motivaatio on karissut
melko helposti hoidettavien asioiden takia.
Eron tekee se, tunteeko olevansa tehtävän
kanssa yksin, vai tekeekö asioita yhdessä
muiden kanssa. Suuren tapahtuman järjestämisessä voi joskus olla paljon vaivaa, mutta
kun se tehdään yhdessä, se ei tunnu taakalta,
vaan sen tekee mielellään. Jos taas mieleen
hiipii ajatus, että järjestelyvastuu kaatuu
liiaksi tietyille henkilöille, koska muut aktiivisesti unohtavat, etteivät osakuntatapahtumat järjesty itsestään, homma voi lakata
huvittamasta hetkessä. Yhdessä tekeminen
on osakunnan ydin, eikä sen merkitystä voi
korostaa liikaa. Ilman voimakasta yhteistyöhenkeä osakunta olisi lakannut olemasta jo
kauan sitten. Yhdessä tekemisestä syntyvät

osakuntatoiminnan riemut ja yhdessä tekeminen on ainakin minusta osakunnan paras
anti.
Edellä mainituista vaikeista hetkistä huolimatta minulle on jäänyt aktiivivuosistani
hyvä maku, ja haluan kannustaa uusia osakuntalaisia antamaan panoksensa yhteiseen
hyvään. Aina se ei ole helppoa, mutta lopulta
se kannattaa. Vaikka pitkän rupeaman jälkeinen lepo tuntuu miellyttävältä, olen näin
kuraattorikauteni lopulla yllättänyt itseni
spekuloimasta ajatuksella, ettei kukaan
hakisikaan seuraajakseni, vaan saisin jatkaa.
Erään teologifuksin sanoin taidan olla hurahtanut osakuntaan. Joka tapauksessa olen
jo liittynyt seniorijärjestön jäseneksi, joten
ainakin niissä aktiviteeteissa minuun törmää
myös tulevina vuosina.

Milja

Antti

Hallituksen puheenjohtaja

Kuraattori
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Vuosijuhlien huumassa
Teksti: Hanna Herala
Kuvat: Pekka Veli Haimi

Vuosijuhlat. Perinteiset ja vuodesta toiseen
toistuvat. Tietyt traditiot säilyvät ja jotkut
muuttuvat – tahattomasti tai harkitusti.
Jokaista juhlaa kuitenkin yhdistää tietty juhlavuus ja akateemisuus. Toimin tänä vuonna
vuosijuhlamestarina Annika Pousin kanssa.
Kokemus oli ikimuistoinen. Tehtävää oli
enemmän kuin olin osannut olettaa, mutta onneksi tekijöitäkin löytyi. Kuten Antti
Mänttärin tervehdyssanoissakin korostettiin,
olipa juhlien järjestäminen kuinka stressaavaa tahansa, yhteisissä juhlissa parasta
on nimenomaan yhdessä tekemisen henki.
Tämän vuoden juhlassa mielestäni parasta
oli se, että alusta asti juhla oli yhdessä valmisteltu ja yhdessä juhlittu. Tästä voin vain
kiittää kaikkia osallistujia.
Jottei juhlien muistelu muuttuisi päiväkirjamaiseksi höpinäksi, haluaisin vielä palata
vuosijuhlan kohokohtiin ja tärkeimpiin hetkiin. Vuosijuhlaa edeltävällä viikolla kokoonnuimme perinteiseen tapaan treenaamaan
tansseja Milja Ahtosalon opastamina ja
Ester Petin johdolla harjoittelimme lauluja.
Kertasimme etikettiä ja kävimme viemässä
havuseppeleen ensimmäisen inspehtorin,
Erik Lönnrothin haudalle.
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Vuosijuhlapäivänä lauantaina 26.2.2011
kokoonnuimme cocktail-tilaisuuteen Osakunnalle ja nautimme emännistön valmistamista herkkupaloista ja isännän reseptillä sekoitetusta boolista. Vastaanotimme
iloisina lukusiat tervehdykset, joita esittivät
HYY, Osakuntalainen Unioni, NN, ESO, HO,
KSO, SatO, WIO, EPO, PPO, Turun SavoKarjalainen osakunta ja virolainen ystävyysosakuntamme korp! Fraternitas Tartuensis.
Tilaisuuden aikana myönsimme värienkanto-oikeuden virolaisille ystävillemme Erkki
Ormissonille ja Mihkal Kukkille sekä wiipurilaisten Katriina Lipposelle.
78. vuosijuhla oli päätetty viettää Hotel
Linnassa, historiaa havisevassa jugendsalissa. Osa vieraista siirtyi juhlapaikalle takseilla
ja toiset testasivat kampaustensa tuulenkestävyyttä kävelemällä. Kuudelta juhlakansa
oli valmiina siirtymään pöytiin ja aloittamaan virallisen juhlaosuuden. Liput tulivat
sisään ja lauloimme Kymenlaakson laulun.
Vuosijuhlamestarit kertoivat illan kulusta,
ja myös kuraattori Antti Mänttäri toivotti
omasta puolestaan kaikki tervetulleiksi.
Ruokaa odotellessa verryttelimme äänihuulia ja tutustuimme laululehtiseen.

Ohjelma jatkui emännän, Anni Jokiniemen puhella, jossa hän nosti esiin emäntää
ja inspehtoria yhdistävän piirteen: fysiikan
ja naisfyysikkona olemisen. Inspehtori Ritva
Serimaa vastasi perinteiseen tapaan puheeseen. Seuraavaksi siirryttiin kunnianosoitusten jakoon. Kymenlaakso-Karjala -tuoppi
jaettiin Martti Ahtolalle ja Vuoden Virein
-tuoppi annettiin Heikki Luodolle. Harrastusmerkin saivat Milja Ahtosalo, Joni Niemi,
Hanna Herala, Anni Jokiniemi ja Martti
Ahtola. Kymenlaakson Lohien veljeskunnan
stipendirahasto myönsi stipendit kuudelle
osakuntalaiselle, ja yksi niistä oli ensimmäistä kertaa jaettu fuksistipendi.
Ensimmäisellä tauolla oli mahdollisuus
kuvauttaa itsensä, ja kameran muistikortille
tallentuikin lukuisia kuvia iloisista juhlijoista. Nenien puuteroinnin jälkeen museonjohtaja Johanna Vuolasto puhui mielenkiintoisesti omista opiskeluajoistaan Helsingissä,
paluumuutostaan Kymenlaaksoon ja sivusi
Kouvolassa alkanutta alumniklubin toimintaa. Ruuan ohessa saimme nauttia WiOL:in
reippaista ja toiminnallisista lauluista sekä
ennen toista taukoa Heikki Luodon ja Pekka
Haimin pitämästä puheesta, joka oli osoitettu naisille, ”jotka tekevät miehistä kauniita”.

Tauon aikana pöytiin oli ilmestynyt taitellut paperit, joita ei saanut avata. Salaisuus
selvisi kuitenkin pian, ja sitten sali kaikui
uudelleen sanoitetusta Tsingis Khanista ja
KyO:n aikeista valloittaa Loviisa Haimin johdolla. Vapaan sanan aikana kunniajäsenet
Matti Saarinen ja Esko Ukkonen muistelivat
kuluneita osakuntavuosiaan. Tänä vuonna
kronikka oli kuvattu etukäteen, ja se heijastettiin valkokankaalle. Ennen kronikan
alkua jännitimme hetken, kuinka kirkkaiksi
salin valot saadaankaan, kunnes ne yhtäkkiä
sammuivatkin kokonaan. Kronikassa käsiteltiin vuoden tapahtumia eri tv-ohjelmien ja
elokuvien, kuten Selviytyjien ja Titanicin
teemoittamina. Ilta huipentui juhlatansseihin lippujen poistuttua salista.
Jatkoilla aloitimme arvonnalla ja selvitimme illan onnekkaat. Drive-by acoustic
viihdytti juhlaväkeä reippaalla musiikilla
ja tanssilattia täyttyikin varsin nopeasti.
Juhlapuvut siis kahisivat alkuillan cocktailtilaisuudesta aina jatkoille ja joillakin jopa
seuraavan aamun sillikselle asti. Näitä juhlia
on hyvä muistella, yhdessä.
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No, onhan niitä muitakin nähtävyyksiä kuin
museoita, esim:

TOP 3 nähtävyydet
1. Fernseherturm, Düsseldorf
Tosisaksalaiseen tapaan täytyy kaupungissa
olla tv-torni. Harmi vain, että näköalat jäi
näkemättä, koska torni ei ollut auki.

Raiteilla
teksti ja kuvat: Milja Ahtosalo ja Hanna Herala

2. Condomeria, Amsterdam
Siis mitä, kauppa jossa myydään ainoastaan
kondomeja, käsinmaalattuja kondomeja?
Jääkarhun päällä varustettuja kondomeja?

Kun edessä on reilun viikon mittainen reppureissu, sitä toivoisi, että kaikki sujuisi mallikkaasti ja edessä olisi loistava matka. Tähän tarvitaan hyvää seuraa, hyvät kengät ja hieman
ennakkovalmistautumista (varaa matkaliput ja hostellit etukäteen niin vältyt turhalta matkastressiltä). Kaikkeen ei kuitenkaan voi ennakkoonkaan varautua, tässä listoja erinäisistä
sattumuksista, joita kohtasimme matkustaessamme Düsseldorfista junalla takaisin Suomeen
Brysselin, Amsterdamin, Kööpenhaminan ja Tukholman kautta.

3. ”Millon me mennää kattoo sitä
kuninkaanlinnaa?”, Kööpenhamina
Väsymys saattaa joskus yllättää, etenkin jos
kuninkaanlinna ei eroa kauheasti muusta
ympäristöstä. Paitsi että se oli kauhean erilainen ja iso ja siellä oli n. 50 vartijaa. Mut hei,
olihan se Christiania jännempi!

Ulkomailla ollessa on hyvä nauttia hiukan paikallista kulttuuria, esim. museoiden avulla:

TOP 3 museot
1. Nemo, Amsterdam
Heureka-tyyppiseen viisikerroksiseen museoon mennessä aikaa kannattaisi olla hiukan
enemmän kuin 45 minuuttia. Tässä ajassa
ehdimme kuitenkin onneksi tutustua puberteetin eri vaiheisiin, erinäisten eliöiden
lisääntymiselimiin sekä harjoitella ranskalaista
suudelmaa isojen kielien avulla.
2. Barbiemuseo, Kööpenhamina
Joka tytön unelma, sinne siis! Kalterit ikkunoissa, ”sisäänkäynti” kellarin ovesta, joka on
lukittu. Yhtään nukkea emme saanet nähdä,
mutta kiva rakennus oli (not).
3. Seksimuseo, Amsterdam
Mitäs tehtäis kun aikaa on vielä tunti ennen
junan lähtöä? No oisko toi seksimuseo mitä?
Sisällöltään näyttely oli melko laimea, kiinnostavinta oli seurata muiden museo(mies)
vieraiden reaktioita yksityiskokoelmista poimittuihin valokuviin.
8
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VR-kele pätee myös ulkomailla. Esim.

TOP 3 junakuulutukset
1. Nelikieliset kuulutukset (Köln-Bryssel)
Jos et ymmärtänyt asiaa ranskaksi, voit
kokeilla jos englanniksi, flaamiksi tai saksaksi
tärppäisi.
2. Myöhästyminen
Myös ulkomailla osataan, selittämättömistä
syistä. Ei ollut lehtikeli, lumisadetta, pakkasta,
hellettä, MITÄÄN.
3. Muiden junien odottelu
Onpa kiva matkustaa nopealla junalla joo, ai
mitä taas pysähdyttiin, miksi? No koska toi
lähijuna menee ohi, ja raiteilla on ruuhkaa.
Kuka on mitoittanut nää raiteet, ettei kaksi junaa mahdu kulkemaan rinnakkain ERI
SUUNTIIN ARGH.

Matkustaessa, etenkin jos yöpyy hostelleissa,
tapaa aina mielenkiintoisia ihmisiä.

TOP 3 matkatuttavuudet
1. Jenkkipojat Amsterdamin hostellissa
Sen lisäksi, että he ihmettelivät kuinka
ihmeessä osaamme englantia, he olivat kerrassaan hilarious. Toinen ilmoitti nukkuvansa
alasti, toinen naisten alusvaatteissa. ”Just that
you know.”  Lisäksi aamulla vitsit lentelivät.
”Did you sleep well?” ”Yeah I didn’t hear you
coming or going.” ” Yeah I didn’t hear me
coming either”
2. Lävistysmies, Hki-Vantaan lentokenttä
Onko se likaa? Onko se parta? Ei, se on
parranmuotoinen kasa lävistyksiä, naamassa!
Mysteeriksi jäi, miten mies pääsi läpi lentokentän metallinpaljastimesta.
3. Raitiovaunujen moikkaajamies,
Amsterdam
Jepjep, mekin aina moikataan vastaantulevia
raitiovaunuja. Sillee vilkuttaen… ja naureskellaan vielä… joo.
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Muita matkalaisen kanssa asioivia henkilöitä
on myös moneen junaan:

TOP 3 asiakaspalvelijat
1. Italialaisseuruetta ystävällisesti avustava
konduktööri, Köln-Brysseli
”I’m sorry but you are in the wrong train, this
is not going to Frankfurt.” ”No I’m not joking,
this is going to Bruxelles.” ”I’m afraid you’re
going to have to change trains.”
2. Yli-innokas leimaajakonduktööri klo 23.45
yöllä, jossain välillä AmsterdamKööpenhamina
No guten abend sulle vaan, oisit tullu aikaisemmin ESIM SILLON KU JUNA LÄHTI neljä
tuntia sitten. Nyt olin jo nukkumassa. Ai
kolmeen paikkaan leimasit tän reilikortin. No
kiva.
3. Junainfon asiakaspalvelija, Amsterdam
”Excuse me, which is the night train that is
going to Copenhagen?” ”This one.” ”Are you
sure, it says it’s going to Moscow.” ””Yeah I’m
sure and i’d just love to travel with you, you
guys are so funny.”
+ kunniamaininnalla: pilviveikko
sienikaupasta, Amsterdam
Joo se kissa siinä tiskillä on tosi jännä, kaikki
on jännää, raha on jännää, ja erikoisjänniä on
varmasti noi magic mushroomit joita sä oot
varmaan syöny.

Kuitenkaan kaikki asiat eivät ole aina positiivisia yllätyksiä…

TOP 3 pettymykset
1. Ei saa ruokaa
Mitä helvettiä, miksi kaikki ravintolat menee
täällä kiinni klo 22?
2. Ei pääse asiallisiin museoihin
Pitsimuseo on kiinni juuri keskiviikkoisin, barbimuseo ehkä aina.. mennään sitten vaikka
kirpputorille… ai sekin oli kiinni…
3. Ei saa postimerkkejä MISTÄÄN
Tanskalaiset ovat ilmeisesti postimerkkien
suurkuluttajia, koska kaikissa 20 paikassa, josta kävimme postimerkkejä metsästämässä, ne
olivat SOLD OUT. Kiitos Ruotsi, siellä korttien
lähetys onnistui.

Mitä se matka olisi, jos huolellisesta suunnittelusta huolimatta ei välillä tule vähän
yllätyksiä.

TOP 3 yllätykset
1. Yllätyssämpylä, Air Berlin
”Ai tällä lennolla saakin ruokaa? Ja suklaatakin
vielä! JEEEEE!”
2. Puut kasvaa joessa, Düsseldorf
Kaikissa maissa on erikoisuutensa…
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Kuitenkin, reissussa rähjääntyy, ei mikään
paranna oloa kuin ruoka (ja olut).

TOP 3 ateriat
1. Ranskalaisia, lisää ranskalaisia, enemmän
ranskalaisia!
No kun kerran ranskalaisten luvatussa maassa
(Belgiassa) ollaan, niin otetaanpa sitten jumboannos! Ja vähän otetaan myös Saksassa. Ja
Amsterdamissa. Ja laivalla.

3. ”Ai me ollaan taas Düsseldorfissa”, yöjuna
Amsterdam-Kööpenhamina
Miks me ollaan taas Saksassa? Mitäköhän reittiä tää oikein menee? Eiks ne jotkut vaunut
olleet menossa Moskovaan?

2. Banaanipannukakku listan ohi,
Amsterdam
Pannukakkujen luvatussa kaupungissa:
mennään italialaiseen ravintolaan, pyydetään
aamiaislista klo 18 illalla ja tilataan listan ohi
pannukakku banaaneilla. Oli hyvää, kiitos!

Bonus: yllätyshumala laivan buffetissa +
yllätyskrapula
Ihan yllätyksenä tuli, että kun viiniä juo, niin
siitä tulee humalaan…

3. Argentiinalainen ravintola, Amsterdam
Vähän tekis mieli mättää ruokaa, mennäänpä
tuonne pihvipaikkaan ja tilataan listan isoin
annos. Lihaa! OMNOMNOM.

Selvittiin kuin selvittiinkin sinne ja takaisin. Rinkat painoivat tullessa enemmän
kuin mennessä. Hannalta katosi matkalla
korkolaput, Miljalta muisti. Mutta hauskaa
oli! Haluaisimme kiittää erityisesti matkalla
meitä majoittaneita Anua ja Lauraa.
Kaikille reppureissua suunnitteleville: suosittelemme matkustamaan pohjoisehkossa
Euroopassa tammikuussa, etenkin jos satut
pitämään tuulesta ja vesisateesta.
KYPSÄ 1/2011
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”Ensin tuli naiset.
Sitten piirtoheitin.”

Mikä speksi?
Speksi on opiskelijoiden toteuttamaa interaktiivista teatteria, jossa on laulu- ja tanssinumeroita.
Speksissä yleisö voi vaikuttaa esityksen
kulkuun huutamalla ”Omstart!”, jolloin näyttelijät esittävät repliikin uudelleen. Huudon
perään voi myös täsmentää, miten repliikki
halutaan esitettävän, esimerkiksi ”Omstart,
japaniksi!”

tituleerattu, itserakas nuori professoriguru
Leif Salovaara. Päärakennus–Metsätalo–
Topelia-akselilta löytynee esikuvia näille kaikille. Speksin kiistatta onnistunein hahmo
oli rapeat 360 ja risat vuotta vanha professorinjäärä, joka kaiholla muisteli Keisarillista
Turun Akatemiaa ja luokkaretkiä Preussiin.
Makeimmat naurut hersyivät hänen tulkinnastaan El Tango de Roxanne -kappaleesta,
jolla hän esitti näkemyksensä yliopiston
alamäestä: ”Ensin tuli naiset / Sitten piirtoheitin / Ja sitten pehmustetut tuolit /
Tietokone! Englanti! Väliviikko!”

Humanistispeksi Aallonharjalla
9.2.2011
Kyo:n kulttuurivuosi käynnistyi vierailulla
ihka ensimmäisen humanistispeksin ihka
ensimmäiseen esitykseen keskiviikkona
9.2.2011.
Teekkarien ja lääkisläisten maineikkaiden
speksien varjossa humanisteilla on ollut
kovat paineet luoda vihdoin ja viimein oma
speksi. Humanistispeksin voi kuitenkin
nähdä jonkinlaisena perinteen kotiinpaluuna. Speksiperinne sai nimittäin alkunsa
Uppsalassa 1500-luvulla, kun ylioppilaille
opetettiin latinaa teatterin avulla. Näytelmät
perustuivat klassisiin teemoihin ja näyttelijät
esittivät mm. historian suurmiehiä. Kieliä,
teatteritiedettä ja historiaa – haiskahtaa
humanismilta!
Kuten ehkä speksin nimestä voi päätellä,
Aallonharjalla-speksin keskeisin tavoite on
ollut esittää vastalause opetusministeriön ja
12
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tietojenkäsittelyä opiskellut humanisti, joka
ymmärtää painaa opetusministeristä virrat
pois päältä.

yliopiston hallinnon viimeaikaisille aivopieruille. Speksissä esitettiin kauhuskenaario,
jossa humanistiset tieteet ajetaan uudistusten myötä alas ja opiskelijat kadottavat kykynsä teoreettiseen ja abstraktiin ajatteluun
sekä oikeakielisyyteen. Opiskelijoista tulee
zombeja, kunnes muutaman aktiivisen opiskelijan myötä humanismi saadaan uuteen
nousuun ja lopulta paljastuu, että opetusministeri on robotti. Tarvittiin vain aiemmin

Vaikka speksissä oli selvä sanoma, ei sitä
esitetty paasaten vaan komedian keinoin.
Kaikkien altavastaajien tapaan humanistispeksin huumori perustui itseironialle, ja
täytyy kyllä näin humanistina todeta, että
sisäpiirihuumori olikin erityisen onnistunutta. Siinä sai osansa niin humanistien viljelemä sivistyssanasto kuin humanistitieteiden
rokkistarat: ”Foucault on paska! Nietzsche
on natsi!”
Speksin keskeiset henkilöhahmot edustivat stereotyyppisia humanisteja: nörtti,
anarkisti, hippi, hipsteri, ikivanha jäärä ja
tyttöjen suosikki, myös Portsun Pantteriksi

Vaikka humanistispeksissä sai nauraa
vedet silmissä, jäi muutama seikka hiertämään. Ensinnäkin speksiä puuhattiin kolme
vuotta. Luulisi, että bändi olisi siinä ajassa
ehtinyt opettelemaan biisit. Toiseksi ja raskauttavammaksi miinukseksi täytyy mainita,
että valtaosa omstart-huudoista oli käsikirjoitettu. Voi tietysti olla, että käsikirjoitustiimi oli varautunut ujoon yleisöön. Niin
tai näin, speksin koko ideahan kuitenkin
on, että yleisö vaikuttaa esityksen kulkuun.
Huvittavin yleisöstä kajahtanut spontaani
omstart-huuto kuului: ”Omstart, bändi hereille!” Päätelkää siitä mitä haluatte.
Pienestä kankeudesta huolimatta Aallonharjalla oli hauska ja monin paikoin onnistunut speksi, jota kannatti käydä katsomassa.
Ensi vuonna uudestaan!
Riikka Juosila, kulttuurisihteeri 2011
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Virkailijaruletti 2011

Lotta Väkevä

emäntä			5
valiokuntapaikkoja 1

Kuvat: Milja Ahtosalo, Pekka Veli Haimi, Ester Pentti ja virkailijoiden arkistot
Antti Mänttäri
Kuraattori

5

valiokuntapaikkoja 1

0,5

valiokuntapaikkoja 1

0,5

Essi Kortekangas

0,5

			5,5

Onko todellinen voittaja se, jolla on eniten vai vähiten pisteitä? Mene
ja tiedä, Kypsä kuitenkin paljastaa tuloksen. Osuiko sinun veikkauksesi
oikeaan?
Koonntut: Ester Pentti

3

			3,5

Anni Jokiniemi

KyOn suuri Onnenpyörä on jälleen pyörähtänyt ja jakanut uudelleen
Osakunnan vastuutehtävät. Osa voittajista oli ensikertalaisia ja osa
vanhoja konkareita. Toisten kohdalle onnettaren sormi osui vain kerran, toisten useasti.

kulttuurisihteeri

jäsensihteeri 		

3

Kypsän toimittaja

1

valiokuntapaikkoja 2

1

			5
Ester Pentti
taloudenhoitaja

5

Kypsän päätoimittaja

2

laulunjohtaja		

2

apuemäntä		 1
valiokuntapaikkoja 2

			5,5

1
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Riikka Juosila

			

kulttuurisihteeri

3

Kypsän toimittaja

1

			4

Milja Ahtosalo
hallituksen puheenjohtaja

5

seniorisihteeri 		

3

Kypsän toimittaja

1

HTK:n edustaja

1

valiokuntapaikkoja 4

2

Annika Pousi
toiminnanohjaaja		

5

hallituksen jäsen		

1

Heikki Luoto

valiokuntapaikkoja 2

1

maakuntasihteeri		

5

valiokuntapaikkoja 2

1

			7

			

12

			6

Maaria Haavisto

Pisteet:

Sini Leppänen

fuksiohjaaja		 5

sihteeri			5

apuemäntä		 1

Sääntömääräinen virka: 5 pistettä

Kypsän toimittaja

valiokuntapaikkoja 1

1

apuemäntä		 1
valiokuntapaikkoja 1

Virkanimikkeessä sana sihteeri: 3 pistettä

0,5

			6,5

Ainoa viranhaltija: 2 pistettä

Joni Mäkelä

0,5

Apuisäntä

			7,5

1

			1

Jaettu virka: 1 piste
Valiokuntapaikka: 0,5 pistettä

Pekka Veli Haimi
Martti Ahtola

3

Jenni Käki

hallituksen jäsen		

1

fuksiohjaaja		 5

isäntä			5

valokuvaaja		 2

hallituksen jäsen		

hallituksen jäsen		

1

Kypsän toimittaja

1

apuemäntä		 1

valiokuntapaikkoja 4

2

valiokuntapaikkoja 2

1

valiokuntapaikkoja 1

			

8

14

tiedotussihteeri
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1
0,5

			7,5
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Kaisa Loikala
1

Apuemäntä

			
Hanna Herala
hallituksen jäsen		

1

Kypsän toimittaja

1

Anna Kelaranta
1

Apuemäntä

			2

			

Mikko Laaksonen
liikuntasihteeri 		

3

arkistonhoitaja		

2

			5

Suvi Sivula
1

Apuemäntä

			
Joonas Ollila

Lasse Sipilä

Reeta Holopainen

Mikko Perttola

1

ulkoasiainsihteeri		

Apuisäntä

1

			

3

HTK:n edustaja

1

Apuisäntä

Apuisäntä

1

valiokuntapaikkoja 1

0,5

			1,5

			

			2

Erkka Kytö
1

Apuisäntä

			

Joni Vehmas
HTK:n edustaja

1

Apuisäntä

1

			2
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Peter Kronström
Apuisäntä

Hanna-Maria Kössi
1

			

1

Kypsän toimittaja
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Afrikan-kirjeenvaihtaja
Mitä, missä, milloin?:

Terveiset Marrakechistä

Osallistuin katolilaisen opiskelijajärjestön (Katholische Universitäts Gemeinde) järjestämälle Saharan aavikkovaellukselle
Marokossa tammikuussa joululomallani. Reissuni kesti kaksi
viikkoa, josta kaksi päivää pienessä ryhmässä omin nokin Marrakechissä. Muutoin kuljimme isossa porukassa kuin pakettimatkalaiset konsanaan. Osallistujia oli 23, joista kaksi oli jesuiittoja.
Ja lopputulos oli?

teksti: Hanna-Maria Kössi

Painaudun tiiviimmin epämukavaa tuoliani
vasten. Lentokone kiihdyttää sysipimeässä
maanantai-aamussa korkeuksiin. Puristan
särkevät silmäluomeni tiukasti kiinni, kun
puhkaisemme pilviverhon ja korkeuksien
aamuaurinko paistaa suoraan ikkunasta
sisään. Pilviverhon puhkaisevat aamuiset
Alpit jäävät viimeiseksi näkymäksi Euroopan
mantereesta.
Jo lentokoneen ikkunasta Afrikan manner näyttää toisenlaiselta kuin Euroopan,
sillä maa on punaista, hiekkaisen näköistä,
muutamat näkemäni tiet kulkevat viivoittimella vedettyinä pitkin autiomaan kaltaista
maaseutua. Ulkona minut ottaa vastaan
keväinen lämpö, vaikka on vasta tammikuu.
Heitän takin olkapäille ja annan auringon
lämmittää käsivarsiani samalla, kun kuuntelen taksikuskien ja matkakumppanieni
puheensorinaa. Yksi taksikuski suorastaan
suuttuu, kun emme ota vastaan hänen tarjoustaan ajaa meidät kymmenellä dirhamilla
henkeä kohti hotelliin (1 eur/hlö). Tinkiminen on epämukavaa.
Marrakech on minulle elämäni ensimmäinen kulttuurishokki. Jopa Shanghai on kuulemani mukaan eurooppalaisempi kaupunki,
vaikka välimatkaa on huomattavasti enemmän. Täällä kaikki aistit saavat uudenlaisia
ärsykkeitä. Äänimaailma on kaoottinen.
Ihmiset huutavat ja kaaosmaisessa liiken18
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Totean yhä uudestaan, että kaupankäynti
on epämukavaa. Ihmiset viittilöivät käsillään
tulemaan juuri heidän puotiinsa syömään tai
ostamaan matkamuistoja, välillä he käyvät
jopa käsiksi ja yrittävät vetää meidät väkisin
erääseen kojuun illalliselle. Sääli vain, että
kaksi kilpailevaa sisäänheittäjää vetävät Joonasta eri suuntiin. Kaikkialla kojujen myyjät
tulevat juttelemaan ja nykimään hihasta:
”Come my friend! Just looking my friend?
Special price for you, my friend!”

tetaan. Lähestyessämme oikeaa kaupunginosaa joka toinen vastaantulija haluaa ryhtyä
oppaaksemme. Viimein joku marokkolainen
lyöttäytyy väkisin mukaamme ja lupaa opastaa meidät ilmaiseksi perille. Suhtaudumme
skeptisesti, mutta emme saa hidastelemallakaan karistettua miestä viereltämme. Mies
ohjaa meidät eräälle sisäpihalle, jolla nahkureita työskentelee, ja hyvästeltyään jättää
meidät seuraavan miehen hoiviin. Kierrämme pihan läpi. Haju on kuvottava. Osa
työmiehistä kaapii vastanyljetystä nahasta
eläimen rasvakudosta pois ja toiset uittavat
nahkoja erilaisissa kemikaaleissa altaissa,
joita piha on täynnä. Täällä todella tajuaa,
mistä nahkakenkieni nahka on peräisin.
Oppaamme kertoo miesten asuvan pihan
reunoilla olevissa taloissa. Vilkaisen ohi
kulkiessamme yhdestä oviaukosta sisään.
Sisällä, metrin päässä oviaukosta, olevassa
kompostikasassa nököttää vuohi märehtien
tyytyväisenä. Metrin päässä vuohesta, talon
takaseinustalla, on kolme miestä juomassa
teetä maalattialla. Mitään muuta taloon
ei mahdu. Täällä elämä ei todellakaan ole
ruusuilla tanssimista. Lopuksi oppaamme
numero kaksi vaatii maksua kierroksesta.
Pitihän se arvata! Tässä maassa mikään ei
todellakaan ole turistille ilmaista.

Toisena Marrakech-päivänä päätämme
lähteä katsomaan nahkureita ja heidän
työpajojaan, joita matkaoppaassa mainos-

Onneksi Marrakechistä löytää myös
länsimaisen turistin mielenrauhalle sopivampia vierailukohteita. Vanhojen palatsien,

teessä joku huudattaa äänitorvea. (Minkäs
teet, kun autot, aasinrattaat, bussit, pyörät ja
hevoskärryt kulkevat kaikki samassa sotkussa.) Viisi kertaa päivässä kaikuvat moskeijan
rukouskutsut, jotka ovat kuin mantroja,
jotka puhkaisevat kaikki mahdolliset muurit ja seinät tässä kaupungissa. Kaupungin
pääväri on punainen. Talot, linnat, muurit ja
bensa-asemat on kaikki rakennettu samasta
punaisesta savesta. Toisinaan saven seasta
pystyy yhä erottamaan heinänkorsia, joita
rakentamisessa on käytetty. Kuulemani mukaan seasta voi löytää myös lehmänlantaa.
Kadulla tulviva tuoksu on jotain aivan muuta
kuin Euroopassa. Se on sekoitus hiekkaa,
nahkaa, sahramia, korianteria ja minttua.
Näistä on Marokko tehty.

hautausmaiden, puistojen ja uuden kaupunginosan seasta löydämme lopulta suosikkimme: Marrakechin yötori sekä lähes koko
vanhan kaupungin kattava basaarialue eli
souq. Yötorilla käymme syömässä joka ilta
auringon laskettua illallisen varsin opiskelijaystävälliseen hintaan. Ja vaikka hinta on
kirjattu ruokalistaan, täällä siitä kannattaa
neuvotella ennen kuin antaa raahata itsensä
pöytään. Parhaimmillaan 8-hengen seurueestamme kolme saa ruokansa ilmaiseksi. Ruuan jälkeen onkin hyvä tehdä vielä
iltakierros basaarialueella. Täällä maltti on
valttia, sillä vaatteiden, kenkien, huivien,
puu- ja keramiikkaesineiden väriloistossa
menettää helposti itsehillinnän jopa miespuolinen matkailija. Ostohaluja tosin karsii,
jälleen kerran, epämiellyttävä tinkiminen,
nimittäin täällä, jos missä, ei koskaan pidä
maksaa ensiksi tarjottua hintaa. Paikalliset
voivat ottaa jopa loukkauksena mukisematta
maksamisen.
Marrakech tuntuu olevan pian nähty.
Varsinaisia turistinähtävyyksiä on lopulta
melko vähän ja basaarialueellakaan ei jaksa
päiväkausia viettää. Jalkoja alkaa vähitellen
himottaa vaeltaminen ja mieltä Marokon
maaseutu ja pian silmien eteen avautuva Saharan autiomaa. Viimein koittaa päivä, jona
23-hengen joukkueemme pakkautuu pikkubussiin ja käännämme nokan kohti Saharaa.
Tästä se lähtee!
KYPSÄ 1/2011
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Vuoroin vieraissa

Data-analyysi, osa I
Kasvatustieteeseen kallellaan oleva humanisti lähti valtiotieteellisen
tiedekunnan tilastotieteen luennolle
teksti: Milja Ahtosalo

Tiistai 22.2., klo 8.00
Valtsikassa on lauantaitenttien lisäksi jotain
muutakin viikkoa piristävää: aamuluennot.
Onneksi kuluvana vuonna opettajankoulutuslaitoksella seikkaillessani olen tottunut
kello kahdeksan aamuihin, muutoin herääminen tilastotieteen data-analyysin luennolle olisi voinut tuottaa ylitsepääsemättömiä
vaikeuksia. Tilastotieteilijäkumppanini
Haimi olikin varautunut luentoon kahvitermospullon avulla.
Ennakkotietona olin saanut, että kurssille
oli ilmoittautunut 140 ihmistä, joista yli 20
oli jouduttu karsimaan pois tilanpuutteen
vuoksi. Luentokurssin viimeiselle luennolle oli ilmaantunut noin 25 henkeä, joiden
tasapuolinen sukupuolijakauma hämmensi
naisvoittoisiin luentoihin tottunutta humanistia. Istumajärjestyskin oli poikkeuksellinen: neljäs rivi oli tupaten täynnä, eturivissä
istui yksi ihminen ja takana vain muutama
(meillä siis takarivi on se suosituin). Tilastotieteilijät osoittautuivat myös yllättävän
säntillisiksi, ainoastaan muutamia saapui

Kurssivaatimukset
”Kurssilla opiskellaan data-analyysin perusteet ja perehdytään jonkin tilastollisen
tietojenkäsittelyjärjestelmän itsenäiseen
käyttöön analysoimalla kyselyaineistoja
ja muita yhteiskuntatieteellisiä aineistoja.
Kurssi rakentuu kahdesta periodin pituisesta
osasta. Osa 1 koostuu luennoista ja harjoituksista, ja se suoritetaan työraporteilla
sekä itse- ja vertaisarvioinneilla.”
20
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tiputellen aina klo 8.50 asti opiskelemaan.
Osallistujien vähyys hämmensi myös luennoitsijaa, aiemmin osallistumisprosentti oli
ollut parempi.
OKL:n kursseilla ja humanistisessa tiedekunnassa tuttuja luentoromppeita – kahvikuppeja, eväitä, tietokoneita ja neulekutimia
- ei Unioninkatu 37:n luentosalissa näkynyt.
Ainoastaan muutama oli varautunut tietokoneella (Mac 2 – PC 1), ja Haimin kahvievästä
lukuun ottamatta vain yksi tyttö yritti pitää
silmiään auki energiajuoman voimin.
Luentosarjaa veti vuonna 2003 Magister
Bonus -tittelin ja City-lehden vuoden opettaja 2010 -palkinnon saanut dosentti Kimmo
Vehkalahti. Hän on siis pidetty opettaja –
eikä ihme. Luennon alkajaisiksi hän kehui
opiskelijoiden tekemiä töitä erinomaisiksi
huolimatta siitä, että kurssi on vaikeampi
kuin edellisinä vuosina. Tietotekniikkakin
hänellä oli hallussa – tietokoneen tai siinä
olevien ohjelmien käyttöön ei tarvittu vahtimestarin apua, mikäli sinänsä oli erittäin
hyvä, koska luento perustui tietokoneohjelmilla (SPSS ja Survo) näpräämiseen. Kurssin
arvosanatkin hän lupasi antaa viimeistään
seuraavan viikon keskiviikkona – siis alle
yhden päivän päästä kurssin loppumisesta.
Miinusta kuitenkin monotonisesta puheäänestä, jonka aikaisin aamulla ei ainakaan
piristä.
No mitä se data-analyysi sitten on? Tämä
jäi hieman mysteeriksi. Vehkalahti näpräsi
koko luennon ajan tietokoneellaan edellä
mainittujen kahden ohjelman kanssa vuorotellen. Niiden avulla käytiin läpi jotakin

Tilastotieteilijä näkee tässä
kuvassa paljon infoa, mitä
sinä näet?

kerättyä dataa, josta analysoitiin erilaisia
asioita. Tuntumaksi jäi, että luennon tarkoitus oli helpottaa kotitehtävien (kurssisuoritusten) tekoa ja antaa vinkkejä siihen, miten
tehtävät kannattaa tehdä. Aluksi kerrattiin
vanhoja, jo tuttuja asioita ja lopuksi mentiin
aivan uuteen. Välillä ohjelma piirsi erilaisia
käppyröitä ja pallopilviä (kts. kuva), joita sitten tulkittiin ja näin saatiin arvokasta informaatiota. Pääasiassa luennoitsijan käyttämä
tieteellinen jargon meni humanistin hilseen
yli lukion pitkästä matematiikasta huolimatta. Paljon oli puhetta korrelaatiosta, matriiseista, redundanssista, hajontakuvista, keskiarvosta, itseisarvosta, normaalijakaumasta,
jittereistä, muuttujista, regressioanalyysistä,
faktorianalyysista, x- ja y-akseleista ym. ym.
Syntaksi ei tarkoittanutkaan tuttua lauseoppia, vaan luullakseni se tarkoitti sitä, mitä
kieltä ja komentoja ohjelma ymmärsi. Mah-

dollisesti näitä termejä on käyty aiemmilla
luennoilla, mutta nyt niitä ei ainakaan avattu,
vaan ne oletettiin tiedettäviksi.
Kuitenkin kurssin varsinaiset osallistujat
tuntuivat olevan hyvin perillä asioista, sillä
ainoastaan muutama teki edes muistiinpanoja. Eturivin poika uskaltautui tekemään
kysymyksenkin. Mahdollisesti muuten
epäselvät asiat avataan kurssiin liittyvällä oppimisalustalla Internetissä, ainakin se näytti
pitävän paljon infoa sisällään.
Kokemuksena luento oli ihan mukava,
vaikkakin etäännyttävä, kun ei ymmärtänyt
mistä puhuttiin tai mitä opettaja teki kun
hän teki ”itsestään selviä” asioita ohjelmilla.
Opinpa kuitenkin jotain: tilastotieteilijät
arvostavat selkeitä diagrammeja, joissa ei ole
liikaa desimaaleja tai muuta turhaa sälää.
KYPSÄ 1/2011
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Missä hän on nyt?

Tarja Eerola

Miten yliopisto-opiskelut valmensivat sinua työhösi, oliko opinnoista hyötyä?
Sinänsä suurin osa kursseista oli hyödyttömiä, vaikka kaikissa aineissa on ollut joukossa
muutama hyödyllinenkin kurssi. Eniten minua ovat auttaneet erityispedagogiikan opinnot.
Mikä opiskeluajassa oli parasta, mikä taas pahinta?
Parasta oli vapaus: sai yleensä nukkua niin pitkään kuin halusi. Nyt kun työpäivä alkaa aikaisimmillaan klo 7.15, on koko elämänrytmi muuttunut ihan erilaiseksi. Pahinta taas oli kaikenlaisten erinäisten juttujen, kuten fyssan labraselkkareiden kirjoittaminen opintoja varten –
sitä en kaipaa yhtään. Nykyisessä työssäni ehdotonta plussaa on pitkä kesäloma sekä se, että
taloudellinen tilanne on vakaa – ei tarvitse kituuttaa joka asiassa.

Osakunnan entiset jäsenet, nykyiset
seniorit – missä he ovat nyt ja mitä
he tekevät?
teksti ja kuva: Milja Ahtosalo

Kerro vähän itsestäsi.
Olen Tarja Eerola. Olin osakunnalla syksystä 2001 vuoden 2007 loppuun. Pisimpään olin
apuemäntänä, kuusi vuotta, joten tiskaaminen tuli tutuksi. Lisäksi toimin kulttuurisihteerinä,
toiminnanohjaajana ja HTK:ssa puheenjohtajana ja klubiemäntänä. Syksyn 2005 olin vaihdossa Utrechtissä Hollannissa. Valmistuin vuonna 2008. Vuodesta 2008 olen ollut Kymenlaakson osakunnan seniorit ry:n puheenjohtajana.
Mitä teet nykyisin?
Minulla on matematiikan ja kemian lehtorin virka eräässä pohjoishelsinkiläisessä yläkoulussa. Aloitin virassa syksyllä 2010. Työn lisäksi pidän itseni kiireisenä harrastuksieni parissa,
eli erilaisten käsitöiden kanssa. Lisäksi pitkät kesälomat vietän matkustellen, seuraavaksi
suuntaan ehkä Afrikkaan!
Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Olen tehnyt opettajan sijaisuuksia omasta abikeväästäni saakka. Viimeisenä opiskeluvuotenani olin tuntiopettajana eräässä Helsingin keskustan koulussa. Sen jälkeen työskentelin
kaksi ja puoli vuotta Vantaalla erityisluokanopettajana. Halusin kuitenkin kokeilla, saisinko
viran, joten hain ja tärppäsi.
Mitä siis oikein opiskelit?
Pääaineenani oli matematiikka, lisäksi luin sivuaineina kemiaa ja fysiikkaa. Opettajan pätevyyden saadakseni tein opettajan pedagogiset opinnot sekä erityispedagogiikasta sivuaineopinnot. Olen siis saanut koulutustani vastaavaa työtä.
Mikä nykyisessä työssäsi on yllättänyt sinut?
Tiesin, että ainevalinnallani tulen työllistymään kohtuullisen helposti, mutten arvannut, että
se olisi aivan näin helppoa. Jotkut koulut suorastaan kilpailevat työntekijöistä, joten opettajalla on varaa valita, mihin menee töihin. Lisäksi koulut ovat yllättävän erilaisia keskenään, ja
käytännöt vaihtelevat paljon eri kouluissa.
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Millainen rooli osakunnalla oli opiskeluaikaisessa elämässäsi?
Asuin solussa, jotta sain mahdollisimman paljon rahaa säästettyä matkustelua varten. Alkuun
osakunta toimi porkkanana, jolla pääsin viettämään mahdollisimman paljon aikaa muualla
kuin kotona.
Mikä osakunnalla oli parasta, mikä rankinta?
Parasta olivat muut ihmiset, se tietty porukka, jonka jäseniin pidän edelleen yhteyttä. Lisäksi
osakunnalla oppi tekemään erilaisia juttuja: pääsi tekemään asioita, joita muuten ei olisi koskaan tullut tehneeksi ja pääsi paikkoihin, joissa ei muuten olisi tullut käyneeksi.
Rankin ja myös antoisin oli se talvi, kun osakunnalla oli 70-vuotisjuhlat. Olin silloin toiminnanohjaaja, vuosijuhlatoimikunnassa ja tekemässä kronikkaa – tekemistä siis riitti. Olikohan
mulla tuolloin parhaimmillaan kaksi osakuntavapaata iltaa kuukaudessa?
Sanoisitko, että osakuntatoiminnasta on ollut urasi kannalta hyötyä?
No onhan siitä, että on oppinut järjestelemään ja organisoimaan erilaisia asioita ja tapahtumia, hyötyä esimerkiksi kouluretkien järjestelemisessä. Myös kokouskäytännöt tulivat tutuiksi, joten palavereissa jos joutuu sihteeriksi, niin ei ole aivan pulassa.
Myös jotkut työnantajat arvostavat järjestökokemusta – siitä saattaa saada työnhaussa lyömättömän edun sellaisia työnhakijoita vastaan, joilla vastaavaa kokemusta ei ole.
Kaipaatko jotakin osakuntatoiminnasta?
Kaikkein vähiten ainakin Hullu kirvesmies -laulua, inhosin sitä! Aikansa kutakin. Nyt elämän ovat täyttäneet muut mielenkiintoiset asiat ja velvollisuudet, joten ei ole aikaa kaipailla
mennyttä. Osakunnasta menin suoraan mukaan senioreiden toimintaan, jossa tapaa osaa
osakuntakavereista eli heitä joita jäin kaipaamaan osakunnasta. Enkä muutenkaan sanoisi –
osakunnan jälkeen aktivoiduin senioreissa, Osakunnasta menin suoraan senioreiden toimintaan, joten järjestötoimintaputki on jatkunut tähän päivään asti. Nyt tulevassa senioreiden
vuosikokouksessa aion kyllä jättäytyä sivuun, jotta minulle jää enemmän aikaa harrastuksilleni. Mutta ehkä joskus tulevaisuudessa saatan löytää itseni jostain järjestöstä.
Haluatko lähettää terveisiä?
Te ihanat, ystävälliset ihmiset, jotka toimitte omana aikanne erittäin aktiivisina – osa teistä
teki katoamistempun osakuntauranne päätteeksi eikä teistä ole kuulunut halaistua sanaa sen
jälkeen. Olisi kiva kuulla teistäkin joskus ja nähdä, mihin elämä on teidät heittänyt!
KYPSÄ 1/2011
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Kyllä Kypsä tietää
Mistä räkä tulee, miksi sitä vain tulee
ja tulee, ja miksei sitä saa syödä?
Ihmettelevin terveisin,
Nuhanenä

Hei Nuhanenä!
Etenkin näin kylmänä talvena sitä ihmettelee
mitä ihmettä nenästä putouksena vuotava
neste oikein on ja miksi sitä vain tulee ja tulee. Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestäsi!
Ruotsalainen tunnettu biologi Janss Snornäsa tutki rään alkulähteitä intohimoisesti
1960-luvulla. Hän onnistui kolmannella
löytöretkellään ihmisen pään sisälmyksiin
viimein löytämään rään alkulähteen. Räkä
on itse asiassa aivojen otsalohkossa toimivan
monimutkaisten tehtävien tekemistä säätelevän keskuksen toiminnassa syntyvää jätettä. Tämä jäte valuu pään ”viemäreistä” eli
nenärei’istä kätevästi ulos. Jos näin ei olisi,
olisi vaarana että ihmisen otsalohko saattaisi paisua liian suureksi ja halkaista kallon.
On siis tärkeää antaa rään vain tulla kun
rää’ättää. Rään valuminen on hyvä merkki,
sillä se todistaa että aivoissasi on vielä rutkasi jäljellä toimintakykyisiä aivosoluja.
Snornäsa ei koskaan tutkinut miksei räkää
ole oppimiemme tapojen mukaan soveliasta syödä. Tiedepiireissä kulkee huhu, ettei
hän kovana räänsyönnin ystävänä halunnut
riskeerata mieluista välipalaa. Mitä räänsyöntiin nykytutkimuksen valossa tulee, on
asia niin, että räkä maistuu suolaiselta ja herkulliselta. Suomalaisten ravintosuositusten
mukaan lapset tulisi totuttaa vähäsuolaiseen
ruokavalioon ja aikuisten tulisi välttää suolan
käyttöä, sillä suolan runsas käyttö suurentaa
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.
Räkä voidaankin lisätä kielletävien ruokaaineiden listalle salamin ja perunalastujen
joukkoon. Toki muutama annos räkää silloin
tällöin kohtuudella nautittuna on sallittavaa.
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Kymmenen uutisia
Kymis nyheter
Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter de
Camp, kaikkien alojen asiantuntija jakaikkien
tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja kirjoittaa
anonyymisti suojellakseen itseään Kypsän
lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja halveksivilta katseilta.
Onko sinulla polttava kysymys, johon
et yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt vastusta? Lähetä se osoitteeseen                                   
kyo-kypsa@helsinki.fi, niin Kypsä kertoo
vastauksen.

Vastaako metsä ihan oikeesti niin kuin
sinne huudetaan?
Nimim. En oo kyl kuullu mitään

Tapaninpäivää vietettiin perinteiseen tapaan
maakunnan baareissa 26. 12. Pohjoisessa
lisäjännitystä tarjosi ennalta sovitun tapaamispaikan yllättävä kiinni oleminen.

Käytettyjen kulttuurimäärärahojen määrä
ylitti vuoden 2010 summan jo 9.2. kun osakuntalaiset kävivät katsastamassa ensimmäisen Humanistispeksin.

Vuosi 2011 vastaanotettiin yhteisosakuntalaisporukassa SatO:lla. Ilta huipentui jatkobileisiin Uuden Ylioppilastalon rappukäytävässä.

15.2. pidettiin Osakunnan hallituksen ja
senioreiden hallituksen välinen huippukokous. Kypsän reportterin mukaan kokouksessa
vallitsi voimakas tahtotila yhteistoiminnan
monipuolistamiseksi.

Vanhat virkailijat vaihdettiin uusiin karonkassa 22.1. Illan paras anti: ”Korian suora on
kyllä suorien suora.”
Osakunnan maailmanvalloitus alkoi toden
teolla 8.2, kun kymäläiset vierailivat Loviisan
lukiossa. Tilaisuus tavoitti mahtavat 8 potentiaalista uutta osakuntalaista.

Osakunnalla soitettiin ja laulettiin 20.2.
jamien merkeissä. Joulukuussa saavutettu neljän hengen yleisöpiikki jäi kuitenkin
toistumatta.

Hyvä En oo kyl kuullu mitään!
Metsän vastauskykyyn vaikuttaa suuresti sen
eläimistö ja muu asukaskunta. Jos siellä on
paljon esimerkiksi muurahaisia, pupuja ja
muita harvasanaisia otuksia, metsän vastaus
on hiljainen, vaikka sinne kuinka huutelisi.
Toisaalta, jos siellä on paljon erilaisia tipusia (erityisesti fasaaneja kuherteluaikaan,
jotka ”huutavat kuin kuolevat sorsat”), niin
metsältä saa vastauksen, vaikkei sinne paljon
huutaisikaan.
Metsän vastaus on väistämättömästi
hiljainen myös siinä tapauksessa, että se
on ronskien metsuritöiden myötä muuttunut hakkuuaukeaksi. Siellä ei paljon karhut
karjahtele, eikä tuulikaan havisuttele puiden
lehtiä, joten hiljaista pitelee. Kolmas vaihtoehto on, että olet urbanisoitunut, etkä erota
metsää Manskun puurivistöstä. Vaikka niillä
kymmenellä rungolla olisi jotain vastattavaa,
se ei kuulu liikenteen pauhulta. Tällöin maiseman vaihdos voi auttaa, joten älä huolehdi,
vaikkeivät metsän vastaukset olisi sinulle
tähän mennessä kuuluneetkaan.

Nii mitäs myö
viännetään?
teksti: Sini Leppänen

Itte oon istunu suomen kielen murrekurssil
koko alkukevään. Ohan se mielenkiintosta
opiskella suomen murteit, mutt samal mietin
ihmeissäni, mitähä ”kieltä” mä itte puhun.
Onks kymenlaaksolaisil murretta? Ainaki
mie ja miä aiheuttaa ikuista keskusteluu. Ite
tosin en kuulu kummankaa aktiivikäyttäjii.
Iitissäki ilmeisesti on omaleimane murre
(ainaki ollu). Todisteeks siit on koottu neliosane murresanakirja, jonka läpilukemisee
menis hetki jos toinenki. Tän vuoden aikaan
täll lyhyel palstal tutustutaa kymenlaaksolaisten puheesee liittyvii asiohi. Kotiseuturakkaana alotan jakamal muutaman
osakuntatoimintaa(ki) sopivan viisauen iitin
murteel.

Hyvät olis pilot, mu om pitkät ryyppyvälit.
Monta juanta juamaril, muttei yhtäh hyvää.
Ei se kissaton ihmiin sem pahemp ok ku
kissallisekkah.
Voi halvattu sentäh! Sano mummu ku ei
mennym mielen mukah.
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Virkailijaluettelo 2011
Inspehtori
Ritva Serimaa

ritva.serimaa@helsinki.fi
työ: 09 191 50630

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

Hallituksen pj.
Milja Ahtosalo
kyo-pj@helsinki.fi
040 845 3334

Sihteeri
Sini Leppänen

kyo-sihteeri@helsinki.fi

Isäntä
Martti Ahtola

kyo-isanta@helsinki.fi
050 377 6925

Emäntä
Anni Jokiniemi

kyo-emanta@helsinki.fi
040 510 8608

Taloudenhoitaja
Ester Pentti

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
050 342 4421

Toiminnanohjaaja
Annika Pousi

kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 840 3963

Fuksiohjaaja
Maaria Haavisto

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi

040 540 5977
Fuksiohjaaja
Jenni-Maria Käki
Ester Pentti

26

KYPSÄ 1/2011

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi

Tiedotussihteeri
Pekka Veli Haimi

Hallitus

kyo-hallitus@helsinki.fi

pekka.haimi@helsinki.fi

Jäsensihteeri
Essi Kortekangas

essi.em.kortekangas@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri
Riikka Juosila

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
044 251 6949

Kulttuurisihteeri
Lotta Väkevä

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi

Maakuntasihteeri
Heikki Luoto

kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi
050 368 8894

Liikuntasihteeri
Mikko Laaksonen

pj. Milja Ahtosalo
sihteeri Sini Leppänen
kuraattori Antti Mänttäri
taloudenh. Ester Pentti
Martti Ahtola
Pekka Veli Haimi
Hanna Herala
Jenni-Maria Käki
Annika Pousi
Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

Maaria Haavisto
Anna Kelaranta
Jenni-Maria Käki
Sini Leppänen
Kaisa Loikala
Ester Pentti
Suvi Sivula

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri
Joonas Ollila

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
+41763552022

Kypsän päätoimittaja
Ester Pentti
kyo-kypsa@helsinki.fi
050 342 4421

Arkistonhoitaja
Mikko Laaksonen

Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi

Reeta Holopainen
Peter Kronström
Erkka Kytö
Joni Mäkelä
Mikko Perttola
Joni Vehmas
Lasse Sipilä
HTK:n edustajat

mikko.laaksonen@helsinki.fi

Milja Ahtosalo

Laulunjohtaja
Ester Pentti

Lasse Sipilä

ester.pentti@aalto.fi
050 342 4421

Valokuvaaja
Pekka Veli Haimi

milja.ahtosalo@helsinki.fi

lasse@sipila.eu

Joni Vehmas

joni.vehmas@aalto.fi

pekka.haimi@helsinki.fi
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