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Ester 

Päätoimittaja

Vietin tänä vuonna kolmatta opiskelijavap-
puani. Kahta edellistä toukokuun ensim-
mäistä tuli vietetyksi pidemmän kaavan 
mukaan, vappu kun on yksi niistä harvoista 
päivistä, kun arkkitehtuurin opiskelijakin 
myöntää olevansa teekkari. 

Oli käyty aatonattona katsomassa, kun fuksit 
lähtevät kisamaan siitä, mille killalle jaetaan 
teekkarilakit ensimmäisenä (ja viimeisenä, 
kuten arkkitehdeille kävi sinä vuonna kun 
itse olin fuksi). Vappuaattona ennen Mantal-
le menoa oli käytävä Otaniemessä aistimassa 
teekkareiden vappuhumua ja lakituksen 
jälkeen pyörittävä hilpeissä tunnelmissa 
ympäri Helsinkiä ennen päätymistä Dipolin 
tai Hämiksen vappubileisiin. Ullikselle oli 
sitten raahauduttu enemmän tai vähemmän 
pirteinä kylmää ja kosteaa uhmaten.

Tänä vuonna kävi kuitenkin toisin. Vappu-
aaton aamuna totesin, ettei huvita lähteä 
Otaniemeen. Sen sijaan tein päivällä kou-
luhommia ennen kuin suunnistin Mantalle. 
Tovin kaupungilla hengailun jälkeen päädyin 
muutaman kaverin kanssa kotiini, josta vie-
raat kuitenkin lähtivät jo ennen puoltayötä.

Mennessäni vappuaattoiltana aikaisin nuk-
kumaan, kävi mielessä ajatus: onko tämä 
nyt laitaa? Opiskeluvuosia on jäljellä vielä 
ties kuinka monta, ja nyt jo iskee väsymys 
kesken opiskelijan juhlakalenterin tärkeim-
män tapahtuman. Eikö kunnon opiskelijan, 
teekkarista puhumattakaan, pitäisi bailata 
vappuna aamuun asti?

Joskus tuntuu, että opiskelijan odotetaan 
viettävän hurjaa opiskelijaelämää. Bileis-
sä lähestulkoon kilpaillaan siitä, kuka juo 
eniten, kuka sammuu osakunnan sohvalle ja 
kenellä on seuraavana aamuna kaamein kra-
pula. Arjen rankan opiskelun vastapainoksi 
tarvitaan rankat huvit, sanotaan. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikkien 
käsitys hauskasta ei ole samanlainen. Aina 
ei voi olla juhlafiilis, ja jos arvostaa hyvin 
nukuttua yötä enemmän kuin aamuun asti 
kestäviä jatkoja, on täysin sallittua lähteä 
ajoissa kotiin.

Kun vapunpäivänä suoriuduin Kaivo-
puistoon hyvissä ajoin ja hyvissä ruumiin 
ja sielun voimissa, olin iloinen, että olin 
ottanut edellisen illan edellisvuosia kevyem-
min. Ulliksen piknik on omasta mielestäni 
kuitenkin se  osa vappua, joka tekee juhlasta 
erityisen ja oli mukava nauttia kevätpäivän 
auringosta ja retkieväistä ilman päänsärkyä 
ja väsymystä.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole olla 
mikään alkoholinvastainen moraalisaarna. 
Joskus on hyvä vähän irrotella ja päästellä 
opiskelussa kerääntyviä paineita. Jokainen 
kuitenkin tehköön niin silloin kun itseä hu-
vittaa, eikä siksi, että ”pitäisi”.

Ei-niin-kostea vappu
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Sitten kun laakerit 
lehtivät
Jokin aika sitten olin edustamassa osakun-
taamme Condus ry:n vuosijuhlissa ja tunsin 
itseni jollakin tavalla vanhaksi. Juhlassa 
tapahtui jotain, mihin en ole vielä oikein 
tottunut. Nimittäin Ken ompi fuksi -laulun 
aikana suurin osa juhlakansasta ehti tyhjen-
tää lasinsa ennen minua lukuun ottamatta 
muutamaa muuta ja joitakin senioreita (mm. 
fuksia vuodelta 1952). Oloni ei ehkä suora-
naisesti ollut vanha, mutta miten sen nyt 
sanoisi – kokenut.

Valmistuminen on itse kullakin meistä joka 
kevät vääjäämättä yhden vuoden lähempä-
nä. Se lähestyy meitä uuden tutkintovaati-
musjärjestelmän mukaan opiskelevia vielä 
nopeammin kuin edeltäviä opiskelijapolvia 
– ikuista opiskeluaikaa kun ei enää ole. 
Meille on määrätty aika, jonka päätteeksi 
tutkinnon pitäisi olla suoritettu. Lisäaikaa 
saa ainoastaan anomalla ja perustelemalla 
syynsä hyvin. 

Opintojen alussa valmistuminen saattaa tun-
tua möröltä. Miten voisin valmistua ja ajatel-
la (työ)elämää, kun en edes tiedä varmasti, 
mitä haluan opiskella? Näin monet meistä 
ovat pohtineet. Miten käy jos vaihdankin 
alaa kesken kaiken, tai hakeudunkin uuteen 
tutkintoon ennen kuin ensimmäinen on 
valmis? Voinko suorittaa toisen tutkinnon? 
Sallitaanko sivupolkuja vai onko minun kul-
jettava tarkkaan viitoitettua tietä? 

Toisaalta valmistumisen voi nähdä myös 
turvaa tuovana päämääränä, tavoitteena. 
Harva meistä kuitenkaan haluaisi olla opis-
kelija ikuisesti. Haluamme tehdä muutakin. 
Haluamme päästä käyttämään oppimam-
me todellisissa työtilanteissa. Haluamme 
vaikuttaa ja löytää oman paikkamme yhteis-
kunnassa.

Osakuntalaisuus on yhteinen harrastuksem-
me. Oman valintamme mukaan olemme 
joko enemmän tai vähemmän aktiivisia 
tämän harrastuksen parissa. Valmistuminen 
ei tarkoita, että osakuntatoiminnasta pitäisi 
luopua: osakunnan seniorijärjestö kaipaa 

aina uusia toimijoita, samoin moniin osa-
kunnan tärkeisiin luottamustehtäviin, kuten 
rahastojen hoitokuntaan, tarvitaan myös 
vanhoja konkareita, joiden hiljainen tieto on 
kultaakin kalliimpaa.

Osakunnan sääntöihin yritetään saada läpi 
muutos, jossa seniorijäsen-termiä selven-
nettäisiin. Seniorijäsenethän ovat sellaisia 
osakuntalaisia, jotka ovat syystä tai toisesta 
opintonsa päättäneet ja tästä osakunnalle 
ilmoittaneet. Seniorijäsenet saavat edelleen 
olla läsnä osakunnan tapahtumissa ja ottaa 
kantaa osakunnan asioihin niin halutessaan. 
Seniorijäsenenä osakuntalaisuus jatkuu ak-
tiiviuran jälkeen. Muutoksen edessä on hyvä 
muistaa, että kaikki kiva ei sittenkään aina 
lopu, se vain muuttaa muotoaan. 

Meidän ei siis pidä pelätä valmistumista 
kuin uhkaavaa mörköä, muttei meidän 
myöskään pidä kulkea laput silmillä opinto-
putkessa kohti mahdollisimman nopeaa val-
mistumista. Opiskeluaika on elämän parasta 
aikaa kun muistaa paitsi opiskella myös 
harrastaa – elää tässä ja nyt. En itsekään 
usko, että valmistun tavoiteajassa, vaan aion 
opiskella hiukan pidemmän kaavan mukaan 
osakuntalaisuuttani unohtamatta. 

Onnea valmistuneille, valmistuville ja vielä 
opiskeleville!

Uskalla heittäytyä

vittiin milloin virkoihin hakemiseen, milloin 
herristen ohjelmanumeroihin.  Osakuntari-
ennoissa kaikkien ei tarvitse osallistua kaik-
keen, itseään ei tarvitse ottaa kovin vakavasti 
ja voi keskittyä niihin asioihin, mitkä eniten 
kiinnostavat – mikäs sen mukavampaa!

Opintojen toisinaan hyvin ennalta määri-
tellyn polun sijaan osakunnalla ei koskaan 
tiedä, mistä itsensä löytää, etenkään jos 
rohkenee vähän koetella omia rajojaan. Se 
fuksityttö, jota niin kovasti jännitti tulla osa-
kunnalle, löysi itsensä kirjoittamasta Kypsän 
Q-nurkkaa. Käsillä on siis jälleen aikamoista 
heittäytymistä ja rohkeutta vaativa tilan-
ne. Kuraattorin tehtävään astuminen juuri 
nyt on kuitenkin helppoa – osakunnalla on 
mahtava henki, erilaista toimintaa riittää ja 
osakunnalla välittyy todellinen tekemisen 
meininki. 

Kiitokset Antille menneistä vuosista ja hie-
nosta työstä, tästä on todella hyvä jatkaa!

 Milja
Hallituksen puheenjohtaja

Maria 

Kuraattori

Opiskelu yliopistossa noudattaa usein 
selkeää polkua. Perusopinnot, aineopinnot, 
syventävät opinnot, pakolliset yleisopinnot 
ja niin edelleen. Osakunnalla tällaista ennal-
ta määriteltyä tietä ei ole. Kukaan ei kerro, 
mitä osakunnalla pitää tehdä, vaan jokainen 
tekee osakuntavuosistaan omanlaisiaan. 
Tarvitaan vain rohkeutta osallistua ja tarttua 
uusiin tehtäviin.

Omalla kohdallani ensimmäinen rohkeutta 
vaatinut ponnistus oli yleensäkin saapua 
osakunnalle. Tuntui pelottavalta maleksia 
Liisankadulla, koska kello oli vielä liian 
vähän (ja saapuminen uusien iltaan ensim-
mäisenä olisi ollut tälle jännittäjälle kriisin 
paikka), painaa lopulta summeria, seistä 
sydän hakaten hississä ja kuikuilla vähän 
hätääntyneenä ympärilleen eteisessä tietä-
mättä, mitä seuraavaksi oikein tapahtuisi. 

Huomasin nopeasti, että tapahtumissa 
käyminen oli hauskaa. Vielä hauskempaa oli 
kuitenkin silloin, kun olin mukana järjestä-
mässä ja ideoimassa porukalla, hoidin jota-
kin virkaa ja pistin itseni rohkeasti likoon. 
Heittäydyin mukaan täysillä.

Heittäytymiseen vaadittiin samanhenkisiä 
ihmisiä, ja niitä osakunnalta löytyi. Yhdessä 
tekemisen ilo oli valtava. Epäröintiin ja pel-
koon auttoi muiden kannustus ja toisinaan 
suoranainen tervehenkinen yllytys, jota tar-
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Iltapäivä n. klo 14.50: lounaan jälkeinen väsymys, silmäluomet alkavat pai-
naa, edellisyön ahkerointi opiskelujen parissa vaatii veronsa – mutta missä 
yliopiston tiloissa voi ummistaa silmänsä päiväunien ajaksi? 

Teksti:	Milja	Ahtosalo
Kuvat:	Pekka	Veli	Haimi

Kypsä testaa

Keskustakampuksen
parhaat päikkärit

Jo vähän enemmän päiväuniin 
perehtyneelle

Päärakennus, 4. krs, aula

Näillä	sohvilla	moni	esimerkiksi	fennisti	ottaa	
päivän	mittaan	pienen	välikuoleman.	Sohvat	
ovat	mukavan	pehmeät,	ja	tila	tunnelmallinen,	
joten	emme	ihmettele.	Hyvässä	tapauksessa	
heräät	siihen,	että	ympärillä	on	lauma	tummaan	
pukuun	pukeutuneita	ihmisiä	tulossa	pienen	juh-
lasalin	seminaarista	tai	publiikista.	Ja	ei	muuta	
kuin	juhlimaan!

Aloittelevalle päikkäristille

Mikä tahansa luentosali

Useimmitenhan	ne	silmät	ummistuvat	joko	
aamu-	tai	iltapäiväluennolla,	etenkin	jos	luen-
noitsijalla	on	yhtään	monotoninen	ääni.	Alle-
kirjoittanut	itse	ainakin	tunnustaa	tehneensä	
luentomuistiinpanoja	myös	unissaan.	

Paras	paikka	luentopäikkäreille	on	takarivi,	mie-
lellään	isohko	salissa,	joita	ovat		Porthanian	PI	tai	
PII,	Päärakennuksen	sali	1	toimii	myös	hyvin.	Pa-
rasta	on,	jos	sinulla	on	mukanasi	jotain	pehmeää	
kuten	reppu,	vaatekappale	tai	kirja,	jonka	voit	
asettaa	mukavasti	poskesi	alle	painaessasi	pääsi	
vasten	kulunutta	pöytää.

Mikä tahansa kirjasto

Toinen	päikkäristin	vakiopaikka.	Opiskelijakir-
jastosta	löytyy	monta	mukavaa	soppea,	samoin	
Metsätalon	kirjastosta	(ks.	kuva)	josta	löytyi	
jopa	sermein	suojattu	pöytä	ja	paljon	paksuja	
pehmeitä	sanakirjoja.	Huom!	Mikäli	uinut	sellai-
sessa	kirjastossa,	jossa	muut	lukutoukat	näkevät	
touhusi,	varaudu	siihen,	että	sinulle	saatetaan	
huomautella	asiasta	myöhemmin.

Aleksandria, 1. krs, opiskelijoiden taukotilat

Näin	mahtavia	punaisia	sohvia	ei	ole	missään!	
Dataamisen	lomassa	uni	saattaa	tehdä	erittäin	
hyvää.	Myös	oivallinen	paikka	tenttiin	lukemisel-
le.	Samasta	tilasta	löytyy	nimittäin	pieni	keittiö	
jääkaappeineen.	Tarvitset	kuitenkin	magneet-
tiavaimen	päästäksesi	sisään.	Kattoon	kiinnitetty	
webkamera,	joka	striimaa	livekuvaa	nettiin,	tuo	
mukavan	Big	Brother	-hengen	päiväunillesi.	
Mutta	se	ehkä	ehkäisee	muita	mukavan	sohvan	
houkutuksia	yön	pimeinä	tunteina…

Haastetta kaipaavalle 
päiväuneksijalle: 

Päärakennuksen vanha puoli, 3. krs

Myönnetään,	puusohva	on	niin	epämukava,	
että	muut	kuin	istualtaan	onnistuvat	nukkuma-
asennot	eivät	toimi,	mutta	kuka	nyt	ei	haluaisi	
uinahtaa	kreikkalaisten	ja	roomalaisten	alaston-
ten	Adonis-patsaiden	keskellä!

Porthania, 6. krs, hisseistä oikealle 

(Samanlainen	sohva	joka	kerroksessa	alinta	
lukuun	ottamatta)

Parhaat	näkymät	suoraan	Yliopistonkadulle!	Soh-
va	tosin	natisi	koemakuulla	hieman	epäilyttäväs-
ti,	mutta	sijainti	oli	testihetkellä	rauhallinen.	

Alempien	kerrosten	sohvat	saattavat	soveltua	
päikkäreille	yhtä	hyvin,	etenkin	jos	saat	kiksejä	
siitä,	että	julkisoikeuden	tai	Eurooppa-oikeuden	
professori	saattaa	herättää	sinut.
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Sille, joka ei välitä mukavuudesta 
kunhan vain saa nukkua

Metsätalo, 5. krs, ranskalaisen filologian 
käytävä

(Samanlaisia	tuoleja	myös	alempien	kerroksien	
käytävillä)

Näistä	penkeistä	voi	olla	hankalaa	löytää	muka-
vaa	asentoa,	mutta	jos	sen	löydät,	niin	uni	saat-
taa	maistua.	Testihetkellä	käytävät	olivat	melko	
autioita,	joten	saatat	pystyä	uinumaan	häiriöittä.	
Plussaa	pöydällä	lojuneesta	vaalimainoksesta,	
joka	toimi	mainiona	naamiona	–	toisaalta	sen	
takaa	saa	hyvin	tirkisteltyä	jännän	näköisiä	eri	
kielten	filologeja.	

Metsätalon	1.5.	kerroksesta,	Guggenheim-
huoneesta	löytyy	myös	sohva	-	siellä	näet	ehkä	
taiteellisia	unia!

Päärakennuksen vanha puoli, hiljainen huone 
(alaporrastasanne Aleksanterinkadun puolella)

Kuulemma	päärakennuksella	on	huone	hiljen-
tymistä	varten!	Valitettavasti	testihetkellä	se	oli	
lukossa.	Ovea	vasten	voit	tosin	kokeilla,	miltä	
tuntuisi	nukkua,	jos	olisit	hevonen.

Ulkoilmaihmiselle:

Espan puisto

Koehetkellä	hieman	epämiellyttävän	märkä,	
mutta	loppukeväästä	ja	alkusyksystä	mainio.	Älä	
anna	raikkaan	ulkoilman	hämätä		¬–	se	vasta	nu-
kuttaakin!	Voit	hakea	spurgufiilistä	nuokkumalla	
puiston	penkillä,	mutta	jännän	kokemuksen	saat	
myös	makoilemalla	nurmikolla.

Päärakennuksen aula, ”hienot ja 
hauskannäköiset” tuolit

Näissä	tuoleissa	on	hankala	edes	istua	muka-
vasti,	saati	sitten	nukkua.	Aulan	vilkas	trafiikki	
saattaa	myös	häiritä,	mutta	mikäli	olet	onnistu-
nut	saamaan	unen	päästä	näissä	tuoleissa	kiinni,	
emme	usko	hälynkään	haittaavan.	

Vain hardcore-päikkäristeille

Hissit

Kuten	rantojen	miehet	ajelevat	mielellään	
seiska-	ja	kolmosratikoilla	ympyrää,	yhtä	lailla	
väsynyt	opiskelija	voi	ajella	ylös	alas	yliopis-
ton	rakennusten	(päärakennuksen	uusi	puoli,	
Porthania,	Metsätalo)	hisseillä.	Mikäli	onnistut	
oikein	hyvin	sulautumaan	nurkkaan,	eivät	muut	
hissimatkustajat	välttämättä	huomaa	sinua.	Varo	
kuitenkin	jäämästä	oven	väliin.
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Afrikan-kirjeenvaihtaja

Teksti:	Hanna-Maria	Kössi
Kuvat:	Hanna-Maria	Kössi	ja	Joonas	Ollila

Kaiuttimista soi arabiankielistä mieslaulua 
höystettynä itämaisen kuuloisilla vinkuvilla 
naisäänillä. Kaikki bussin matkustajat ovat 
hiljaa tai nukkuvat. Tuijotan ikkunasta ulos. 
Punaruskea maa vilistää ohi. Marrakechin 
jälkeen ruoho on ollut harvassa, vain hiukan 
tienpientareella, ja kasvillisuus on pääosin 
matalaa pensaikkoa, joka on varmaan joskus 
ollut vihreä. Nyt se on harmaa. Bussi kiipeää 
kiemurrellen yhä ylemmäs Atlas-vuoriston 
rinteitä ja lumihuiput hiipivät lähemmäs. CD 
alkaa alusta.

Atlas-vuoriston toisella puolella maasto 
muuttuu. Kasvillisuus unohtuu joenuomiin 
ja maasto on kuin kuusta, yhtä kivistä 
autiomaata. Yhtäkkiä bussin ikkunan ohi 
vilahtaa kolme kirkkaankeltaista aura-autoa. 
Muutaman hölmistyneen hetken jälkeen 
muistan Atlaksen lumihuiput. Täällä on 
joskus lumimyrskyjä. CD aloittaa viidennen 
soittokierroksensa.

Tie kiemurtelee serpentiininä pitkin vuo-
riston alarinteitä. Välillä bussin ikkunasta 
näkee metrin päässä itsestään sadan metrin 

Saharan hiekka

pystysuoran pudotuksen. Tunne on jännä. 
Ennen yöpymistä Ouarzazaten kaupungissa 
pysähdymme vierailemaan Atlas Corpora-
tion- filmistudiolla. Täältä löytyvät muun 
muassa Jerusalemin kaupunki elokuvasta 
Kingdom of Heaven, Asterixin ja Obelixin 
katapultit, Seitsemän vuotta Tiibetissä- elo-
kuvan lavasteet, Ben Hurin kulissit… Lista 
on pitkä. Ouarzazatessa on ryhmämme 
viimeinen mahdollisuus käydä suihkussa 
seuraavaan viikkoon. Aamulla matka jatkuu. 
Maisema ei juuri muutu: pienet mäet on 
kuorrutettu nyrkinkokoisilla punaisilla 
kivillä ja hyvin harvakseltaan näkyy jalkapal-
lon kokoinen harmaa pensas. Puolenpäivän 
aikoihin bongaan ikkunan läpi joen. Myö-
hemmin kuulen sen olevan nimeltään Draa. 
Se luikertelee kaksi metriä leveänä nauhana 
kaksikymmentä metriä leveässä joenuomas-
sa. Kuivaa on.

Tie kapenee. Asfalttitiellä on tähän asti 
ollut hyvä ajaa, mutta nyt se on kutistunut 
yhden auton levyiseksi. Onneksi pientareella 
on tilaa. Ensimmäiset hiekkadyynit näky-
vät ikkunasta ja joukkomme havahtuu ja 

Mitä, missä, milloin?:

Osallistuin	katolilaisen	opiskelijajärjestön	(Katholische	Universitäts	Gemeinde)	järjestämälle	Saha-
ran	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?

kamerat räpsyvät. Pian dyynejä ja hiekkaa 
tulee olemaan liiankin kanssa. Tie päättyy 
M’Hamidin kaupunkiin, jossa siirrymme 
jalkapatikkaan, jotta pääsemme varsinai-
seen tukikohtaamme: aavikkoleiriin. Rinkat 
kulkevat onneksi maastureilla. M’Hamidissa 
loppuvat viimein Coca-Cola- mainokset ja 
kännyköiden tukiasemat. Samaan aikaan 
loppuu tosin asutuskin. Ilma on pölyinen 
ja hiekkaa tuntuu olevan joka paikassa. 
Ajattelen kateellisena naisia, jotka kulkevat 
kokopeittävässä burkhassa. Täällä burkha 
tulisi todella tarpeeseen.

Aamulla aavikkoleirissä on viimeinen mah-
dollisuus hyödyntää vesiklosettia. Tulevat 
viisi päivää on asioitava dyynin takana 
piilossa ja pian ”dyynin takana” saakin aivan 
oman merkityksensä. Tulitikut ovat tässä 
puuhassa tarpeen, sillä wc-paperit pitäi-
si polttaa asioinnin jälkeen. Koettakaapa 
polttaa märkää vessapaperia! Itselläni meni 
askillinen tulitikkuja ja neljä päivää ennen 
kuin onnistuin ensimmäisen ja viimeisen 
kerran tässä. 

Ensimmäinen vaelluspäivämme on tuulinen 
paikallisten berberioppaidemme mukaan. 
Minulle se on hiekkamyrsky. Kietoudun 
berberihuivini uumeniin mahdollisimman 
syvälle. Kaverit kommentoivat, etteivät näe 
naamastani vilaustakaan aurinkolasien ja 
huivin peittäessä kaikki. Silti hiekka löytää 
minut. Se narskuu hampaissani, tunkeutuu 
sieraimiini, tukkii korvani ja lentää silmiini. 
Näkyvyys on sadan metrin luokkaa, arvioitu 
tuulennopeus 16 metriä sekunnissa. Näkö-
piirissä ei ole mitään. Maa on kuin vatu-
passilla vedetty, yhtään puuta tai pensasta 
ei ole näkyvissä, täällä on pelkkää punaista 
tyhjyyttä. Ja hiekkaa. Vihaan hiekkaa ja ih-
mettelen syvällä sisimmässäni, mikä mielen-
häiriö sai minut lähtemään tälle matkalle.

Illalla yövymme parin vänkyrän ja kitukas-
vuisen puun suojissa. Muuta suojaa ei täällä 
ole. Tuuli onneksi laantuu ja päädymmekin 
kavereiden kanssa nukkumaan teltan sijasta 
taivasalle. Lämpöisen makuupussin uume-
nista kurkin aavikon pimeyttä ja tähtitaivas-
ta kameleiden mölähdellessä silloin tällöin 
vieressä. Suljen hiekkaiset silmäni ja nukah-
dan.
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Vuoroin vieraissa

Kurssin nimi: Hiilihydraatit

Luennon aihe:	Viskoosit	liuokset	ja	geelit	
–	esimerkkejä	polysakkaridien	fysikaalis-ke-
miallisista	ominaisuuksista,	Polysakkaridien	
rakenteen	tutkiminen.

Kurssin tavoite:	Tavoitteena	on	perehdyttää	
opiskelija	elintarvikkeiden	hiilihydraatteihin	
ja	niiden	kemiallisiin	ominaisuuksiin	sekä	
näistä	johtuviin	elintarvikkeiden	ravitsemuk-
sellisiin	ja	teknologisiin	merkityksiin.	

Sisältö:	Hiilihydraattien	kemialliset	raken-
teet	ja	reaktiot	(erityisesti	Maillard-reaktio)	
sekä	niiden	esiintyminen	ja	määrittämisen	
periaatteet	elintarvikkeissa.	Hiilihydraattien	
imeytyminen	ja	ravintokuitukäsite,	vaiku-
tukset	elintarvikkeiden	rakenteeseen,	aistit-
taviin	ominaisuuksiin	ja	turvallisuuteen	sekä	
hiilihydraattien	pysyvyys	ja	muokkaaminen	
lähtien	yhdisteiden	kemiallisista	ominai-
suuksista.	Hiilihydraattien	vuorovaikutukset	
elintarvikkeiden	muiden	ainesosien	kanssa.	

Pentosaani, hemiselluloosa, mannaani, pek-
tiini, D-Gal, L-Ara, arabikumi, amyloosi... 
Perjantaiaamuna kahdeksan jälkeen istun 
Viikissä luentosalissa yhdessä elintarvike-
kemian pääaineopiskelija Jennin kanssa. 
Välittömästi luennoitsija Anna-Mari Lam-
men avattua suunsa tajuan, etten ymmärrä 
luennolla käytetyistä termeistä yhtikäs mi-
tään. Huvikseni alan listata paperin reunaan 
sanoja, joiden merkityksestä minulla ei ole 
havaintoakaan.

Matka hiilihydraattien ytimeen

Suomen kielen asiantuntijuutta tavoitteleva, aikanaan yhden pakollisen 
lukion kemian kurssin suorittanut opiskelija päätti kokeilla miltä maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan elintarvikekemian luento maistuu.

Teksti:	Sini	Leppänen
Kuva:	Pilvi	Leppänen

Opiskelijoita istuu luentosalissa noin kak-
sikymmentä. Vuosittain uusia opiskelijoita 
otetaan vajaa parikymmentä, joten mistään 
massojen suurliikehdinnästä ei elintarvike-
kemian opiskelijavirroissa ole kyse. Totta 
puhuakseni kuulin alasta itsekin ensimmäi-
sen kerran vasta osakunnalle saavuttuani. 
Nyt minulla onkin oiva mahdollisuus nähdä, 
mitä ihmettä luennoilla sitten opiskellaan.

Luento kulkee Power poit -esityksen ja 
piirtoheittimelle lätkittyjen kuvien avulla 
tasaiseen tahtiin. Muistan hämärästi kuusi-
kulmaiset rakennekaaviot lukiosta ja yläas-
teelta. Lohduttavaa on se, kun luennoitsija 
itsekin toteaa joistakin kuvista ”ne tuntuu 
tässä hetkessä siltä, että mitä toi oikein höri-
see?”. Onneksi kyseessä on vasta aineopinto-
jen kurssi, joten opiskelijoilla on vielä aikaa 
yhdistellä luennoitsijan ”hörinöitä” joksikin 
järkeväksi kokonaisuudeksi.

Opin aamupäivän aikana ainakin sen, että 
Sisu -pastilleista puolet on arabikumia, ja 
että aamulla mikroon kiehuneen kaura-
puuroni limaisuus on tietyn hiilihydraatin 
(jonka nimeä en enää muista) aiheuttamaa. 
Luennoitsija mainitsikin usein eri hiilihyd-
raattien yhteyssä, mistä ruuasta niitä löytyy. 
Aloin miettiä, näkevätkö elintarvikekemian 
opiskelijat kaikki vihannekset ja hedelmät 
mielessään molekyylien ketjuina ja erilaisina 
rakennekaavioina.

Odotin Viikin uudelta kampukselta ainakin 
penkkien suhteen jotain loisteliasta. Oma 
takapuoleni puutuu keskustan historiallisis-

sa ”kirkonpenkeissä” alta aikayksikön. Täällä 
penkkejä on sentään kevyesti pehmustettu, 
mutta ne on ikävästi päällystetty nahka-
maisella kankaalla. Ainakaan itse joukon 
oudokkina en uskaltanut vaihtaa tuskaiseksi 
käyvää asentoa, koska penkin pintamate-
riaali aiheutti ikävää rutinaa, kun penkissä 
liikahti. Lisäksi havaitsin luennolla toisen 
outouden: siellä käytiin perinteisiä lappu-
keskusteluja! Meillä päin on totuttu tyynen 
rauhallisesti ilmaisemaan asiansa vierusto-
verille tai vaikkapa kauempanakin istuvalle 
hiljaiseen tai hieman kovempaankin ää-
neen.. 

Niin, montakos niitä sanoja paperin reunaan 
sitten ilmestyi? Aamu-unisen tarkkaavai-
suudella pääsin 24:ään. Sanoista mielestäni 
hienoin oli melkoinen yhdyssanahirviö 
arabioksylaanioligosakkaridi, eli ainakin 

luennoitsijalle tutummin AXOS. Tässä 
vaiheessa tosin luennoitsija tunnusti ai-
emmin olleensa mukana tieteilijäjoukossa, 
joka käytti innolla termiä AXOS. Anna-Mari 
Lammella, alansa asiantuntijalla, ei silloin 
ollut hajuakaan mitä se mahtoi tarkoittaa. 
Hän halusi pelastaa opiskelijansa vastaavilta 
kiusaavilta tilanteilta, mutta humanistille 
lienee riittänee ymmärrys siitä, että kysees-
sä on jokin viljoissa, ainakin rukiissa, oleva 
hiilihydraatti.

Sanoista lausetasolle mentäessä kauimmas 
ymmärryksestäni seilasi lause: ”Vapaat 
karbonyylit pelkistetään anhydroalditoleiksi 
natriumborohydridillä.” Vaikka yritin kuun-
nella, ei  Power point -diasta bongaamani 
lause auennut minulle, koska sen sanasto 
on selkeästi kemiallista salakieltä. En tiedä, 
ymmärsivätkö alan opiskelijat mistä oli kyse, 
mutta ainakaan kukaan ei koko luennon 
aikana herännyt aamuisesta uneliaisuu-
destaan kysymään luennoitsijalta yhtäkään 
kysymystä. 

Luennon jälkeen Jenni huomautti, että 
luennon läsnäolijoista minä tein varmaan 
eniten muistiinpanoja. Toinen opiskelija 
olisi helposti luullut, että olen alan opiskeli-
ja, enkä utelias tutkimusmatkailija keskusta-
kampukselta. Viikkiin surauttaa kotoani aika 
nopeasti, eikä minulla perjantaisin ole oman 
alan luentoja. Jatkaisinkohan matkaani sy-
vemmälle hiilihydraattien ytimeen? Ehkäpä 
en. En ainakaan ilman ”Vaikeat kemian 
termit-Selkosuomi” -sanakirjaa. Niin mitä 
tarkoittikaan viskositeetti?
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Missä hän on nyt?

Mirja Hannula          

Osakunnan entiset jäsenet, nykyiset 
seniorit – missä he ovat nyt ja mitä 
he tekevät?

Teksti:	Hanna	Herala
Kuva:	Mirja	Hannulan	arkisto

Mirja Hannula on ollut aktiivinen osakuntalainen noin kaksikymmentä vuotta sitten. Hän 
on edelleen aktiivisesti mukana senioritoiminnassa ja muistelee lämmöllä aktiivivuosiaan. 

Milloin olet ollut aktiivinen osakuntalainen, ja mitä virkoja sinulla on ollut?

Aloitin opinnot vuonna 1988. Olin tutustunut kesätöissä osakunnan silloiseen emäntään 
Anni-Mari Syväniemeen (joka on nykyään MTK:n ruokakulttuuriasiamiehenä) ja Anni-Marin 
kannustuksesta liityin heti osakuntaan. Osakunnassa olen toiminut apuemäntänä 1989, 
emäntänä 1990 sekä hallituksen puheenjohtajana ja Liisankadun (nykyiset DG:n osakunnat) 
klubiemäntänä 1991. HYY:n edustajistossa olin vuodet 1989–1995, Osakuntalaisen Unionin 
puheenjohtajana 1992–1993 ja HYY:n hallituksessa 1993 ja 1994 (1993 hallintojaoston pu-
heenjohtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana, 1994 hallituksen puheenjohtajana). 

Minkälaista osakuntatoiminta oli aikanasi?

Osakuntavuoden tapahtumat olivat pitkälti samanlaisia kuin nykyisinkin. Syksyllä fuksitoi-
mintaa, Rajanylitys ja itsenäisyyspäiväjuhla. Keväällä abikiertue Kymenlaakson lukioihin, 
vuosijuhla ja vappu. Kesällä kesäretki maakuntaan. Osakunnan kokoukset säännöllisesti. 
Lisäksi oli kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä ekskursioita. Myös akateemiseen varttiin 
osallistuttiin säännöllisesti, myöhempinä vuosina kerättiin osakunnalle rahaa osallistumalla 
järjestelyihin. 1991 tehtiin Liisankadun osakuntahuoneistossa putkiremontti. Kymenlaakson 
kuntien edustajille ja Kymenlaakson kansanedustajille järjestettiin oma tilaisuus remontin 
valmistuttua. Kunnat avustivat osakuntaa sekä taloudellisesti että isännöimällä kesäretkiä 
vuorovuosin.  

Mitä alaa opiskelit? Minne ja miten hyvin olet työllistynyt?

Opiskelin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kotitalousopettajan koulutuslinjalla, pääai-
neena kasvatustiede. Valmistuin 1995. Valmistumiseni jälkeen toimin viisi vuotta opettajana 
Espoon palvelualojen oppilaitoksessa ja nykyisessä Laurea-ammattikorkeakoulussa. Vii-
meiset kymmenen vuotta olen ollut töissä elinkeinoelämän järjestöissä: vuodet 2000–2006 
Taloudellisessa tiedotustoimistossa ja vuodesta 2006 lähtien Elinkeinoelämän keskusliitossa 
koulutuspolitiikan asiantuntijana. Työhöni kuuluu vaikuttaa suomalaiseen koulutuspolitiik-
kaan, jotta yrityksillä olisi tulevaisuudessa osaavaa henkilöstöä. 

Oletko ollut mukana senioritoiminnassa? 

Olen toiminut osakunnan stipendirahaston hoitokunnassa ja Kymen Lohien taloudenhoi-
tajana arviolta kymmenen vuotta. Pidän osakunnan senioritoimintaa tärkeänä ja yhteyksiä 
senioreiden ja osakuntalaisten kesken olisi hyvä edelleen lisätä. Valitettavasti en työmatkan 
takia pääse osallistumaan vapun jälkeen järjestettävään Osakuntaa kautta vuosikymmenten 
-paneelikeskusteluun, joten vastaavia tilaisuuksia tulee toivottavasti lisää. 

Mikä oli parasta osakuntatoiminnassa?

Osakuntakavereista olen saanut hyviä ystäviä. Osakunnan kautta olen myös tutustunut mo-
niin ihmisiin myös muissa kuin Kymenlaakson osakunnassa. 

Osakunta tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua eri alojen ihmisiin, joihin ei välttämättä 
muuten tutustuisi. Osakunta opettaa ottamaan vastuuta ja yhdessä tekemällä oppii myös 
toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Näitä taitoja tarvitaan kaikkialla työelämässä. 

Mitä et kaipaa osakunnasta?

Tähän en kyllä osaa vastata. Ei tule mitään mieleen. 

Hulvattomin muistosi osakunta-ajaltasi?

Liisankadun (nykyiset DG:n) osakunnat järjestivät 90-luvun alkupuolella Kaisaniemen 
kentällä Akateemisen kyykän MM-kisat. Kisoihin osallistui satoja osallistujia ja tapahtuman 
muonitus hoidettiin keittämällä hernekeittoa soppatykeillä. Hulvattomaksi asian näin jälkikä-
teen tekee se, että vettä satoi tauotta koko tapahtuman ajan.

Terveisiä Kypsän lukijoille:

Opiskelkaa ahkerasti, mutta ei niin ahkerasti, ettei olisi aikaa osakunnan toiminnalle. Osa-
kunnassa hankitusta osaamisesta ja kokemuksesta on etua myös opiskeluajan jälkeen. Hyvää 
kesää kaikille.
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Missä kuvattiin kerran

Osakuntaa voi edustaa maailmalla mitä erikoisimmilla tavoilla. Muutamat 
osakuntalaiset, minun lisäkseni siis Heikki Luoto, Pekka Haimi ja Antti 
Mänttäri, lähtivät innokkaina avustamaan 1900-luvun alkuvuosikymmenten 
Helsinkiin sijoittuvan Missä kuljimme kerran -draaman kuvauksiin. Myöhem-
min kansan nähtäväksi ilmestyvä tuotanto pohjautuu saman nimiseen, Kjell 
Westön alun perin ruotsiksi kirjoittamaan romaaniin. Tämä on pieni katsaus 
siihen, miltä elokuvaaminen näyttää sisältä päin.

Teksti:	Essi	Kortekangas
Kuva:	Mark	Sawalha

Salakapakassa tapahtuu

Tehtäväkseni annettiin saapua kuvaus-
paikalle Ravintola Kaisaniemeen puoli 
kuudelta aamulla. Ulkona on vielä pimeää. 
Ensimmäinen tovi kuluu odotellessa unisten 
avustajakollegoiden kanssa. Jonkin ajan 
kuluttua apulaisohjaaja ilmaantuu paikalle 
kertomaan päivän ohjelmasta. Tässä vai-
heessa selviää, että meidän on määrä esiin-
tyä 1920-luvun  sala-anniskeluravintolan 
asiakkaina. 

Sitten meidät ohjataan puvustamoon, jossa 
muutamien avustajien pienet tatuoinnit 
peitetään vaatteilla ja hansikkailla. Liian 
voimakkaasti värjätyt hiukset piilotetaan 
hatun tai peruukin alle. Maskeeraamossa 
saan päähäni ylvään kiharapilven ja huuliini 
kohtalokkaan väristä huulipunaa.

Samaan paikkaan päätynyt osakuntatove-
rimme Heikki taas puetaan ja maskeerataan 
aidoksi vanhanajan herrasmieheksi frakkei-
neen kaikkineen. Tämän vaiheen jälkeen sit-
ten ei tapahdukaan moneen tuntiin mitään, 
vaan aikaa kulutetaan hengailemalla kome-
assa kuvausympäristössä. Ravintola näyttää 
upealta, ja joka puolella parveilee suittuja 
herrasmiehiä smokeissaan ja neitejä upeissa 
iltapuvuissaan. Aivan kuin cocktailkutsuilla 
olisi!

Ennen pitkää alkaa kuitenkin kyllästyttää. 
Miksei mitään tapahdu? Voitaisko jo kohta 

alkaa kuvata? Lisäksi kohtaan ensimmäisen 
hienon leidin ongelman: avustajien catering-
pöytä on täynnä ruokaa, mutta maskeeraaja 
kielsi sotkemasta huulipunia ruokaillessa, 
sillä näillä huulilla olisi vielä esiinnyttävä 
edustuskelpoisena salongissa. Niinpä sitten 
yritän pitää asiat tärkeysjärjestyksessä näyk-
käillessäni turhautuneena pieniä leivänpa-
lasia.

Tuntien mittaisen odottelun ja muutaman 
tiedotusiskun jälkeen pääsemme vihdoin itse 
asiaan. Minut seurueineni ohjataan ravinto-
lapöytiin, ja kukin ohjeistetaan toimimaan 
roolinsa mukaisesti. Minun ja pöytäseura-
laiseni tehtävänä on poltella tupakkaa ja 
keskustella luontevan näköisesti. Pöytiimme 
katetaan teekupit, joista on tarkoitus sie-
mailla ”kovaa teetä” kieltolain hengessä. Ku-
peissa ei kuitenkaan valitettavasti ole oikeaa 
tavaraa, vaan jonkinlaista rekvisiittamehua. 

Toiseen kohtaukseen osallistuva Heikki sen 
sijaan kutsutaan hieman yllättäen tanssi-
maan: ”Olin jo mennyt istumaan erääseen 
pöytään, kun eräs tyttö, jonka kanssa olin 
jutellut odotusaikana, tuli kysymään tahtoi-
sinko tanssia hänen kanssaan. En pystynyt 
kieltäytymäänkään. Kuvauksiin lähtiessäni 
en kuvitellut tanssivani.” 

Kaiken muun jumittamisen lisäksi myös itse 
kohtauksen kuvaaminen ottaa oman aikan-
sa. Ohjaaja kehottaa kaikki valmiusasemiin, 
avustat sytyttävät savukkeensa, ja klaffitau-

lu napsahtaa. Ensimmäinen otto laitetaan 
lähes heti poikki, sitten valmistaudutaan 
uudestaan, ja aloitetaan alusta. Muutamien 
epäonnistuneiden ottokertojen jälkeen pääs-
tään etenemään jo kohtauksen loppuun asti, 
mutta sitten ilmenee uusi ongelma: erään 
päähenkilön poistuessa salista oven yläpuo-
lelle kiinnitetty exit-kyltti näkyy kuvissa, 
mikä ei tietenkään sovi epookkielokuvan 
henkeen. Eli sama kohtaus toistetaan vielä 
uudestaan. Ja uudestaan. Tässä vaiheessa 
olemme ehtineet pöytäseuralaiseni kanssa 
keskustella jo lähes kaikesta mahdollisesta, 
jopa leikkiteen omituisesta mausta (sit-

ruunaa, natriumglutamaattia, saippuaa?), 
ja jutunaiheet alkavat pikkuhiljaa loppua. 
Sitten kameran paikka vaihtuu, mutta kohta-
us pysyy vieläkin samana. Täytyy nimittäin 
kuvata toisestakin kulmasta.

Aidon 20-luvun salakapakkatunnelman 
luomiseen tarvittava tupakansavu alkaa 
jossakin vaiheessa tympiä. Tupakointi ei 
tunnukaan romanttisen paheelliselta, vaan 
lähinnä ikävältä velvollisuudelta, joka kaiken 
lisäksi aiheuttaa hengenahdistusta. Kiitän 
mielessäni nykyajan edistyksellistä ravin-
tolatupakoinnin kieltävää lakia. Samalla 

Vankileiritunnelmaa Missä kuljimme kerran –TV-sarjan kuvauksissa.
Tunnista kuvasta osakunnan ex-kuraattori Antti.
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Kymenlaakson Osakunnan taival on ol-
lut moninainen ja kulloistenkin aktiivien 
näköinen. Uusia tapahtumia on luotu ja 
joitakin perinteitä haudattu ajan hengen 
ja mielenkiinnon mukaan. Viimeisten 
neljänkymmenen vuoden aikana laulu on 
raikanut ja porukka viihtynyt osakunnalla. 
Osakuntalaiset ovat vaikuttaneet HYY:ssä ja 
ajaneet muutenkin aktiivisesti opiskelijoiden 
asioita. Myös juhlia on järjestetty, ja joskus 
ne ovat päättyneet poliisien tunkeutuessa 
sisään ja ilmoittaessa, että juhlakansan olisi 
syytä palata kotiin. Näistä ja monista muista 
aiheista keskusteltiin Osakuntaelämää läpi 
vuosikymmenten -keskustelupaneelissa. Se 
keräsi kymmeniä osakuntalaisia 1960-luvul-
ta tähän päivään muistelemaan osakunnan 
viimeisimpiä vuosikymmeniä, tapahtumia ja 
toimintaa. 

Paneelissa keskustelivat Matti Saarinen (70-
luku), Eevu (Eeva-Kaisa) Heikura (80-luku), 
Kalle Juuti (90-luku) ja Milja Ahtosalo 
(2000-luku). Keskustelun puheenjohtajana 
toimi Matti Hannikainen. Keskeisiä teemoja 
olivat muutos ja jatkuvuus sekä opiskelun ja 
yliopistoelämän suhde. Yleisöön oli kerään-
tynyt niin nykyaktiiveja kuin senioreitakin 
50-luvulta tähän päivään. Myös he osallis-
tuivat aktiivisesti keskusteluun.

Illan aikana kävi selväksi, että toiminnan 
taustalla on ollut eri aikoina erilaisia mo-
tiiveja. 1970-luvulla toiminta painottui 
politiikkaan, joskin juhlatkin olivat silloin 

vertaansa vailla. 1980-luvulla politisoitu-
minen väheni, ja osakuntalaiset loivat uusia 
kerhoja ja juhlia. 1990-luvulla ekskursioiden 
sijaan kerättiin talkootoiminnalla yhtiövas-
tikkeita, että Liisankadun huoneiston kulut 
saatiin katetuksi. 2000-luvulla toimintaa ei 
ole niinkään ohjannut vastikkeiden keräämi-
nen, vaan toimintaa on järjestetty aktiivien 
mielenkiinnon mukaan. Vapaamuotoisen 
hengailun sijaan toiminta on keskittynyt 
pitkälti iltoihin ja viikonloppuihin.    

Kaikkien railakkaimmat kesäretkimuistot 
liittyivät enemmän tai vähemmän uimiseen. 
Matti muisteli, kuinka osakuntalaiset olivat 
tulleet meloen alas Langinkoskea suuren 
yleisön seuratessa, miten koskenlaskijoi-
den kävi hurjassa koitoksessa. Eevu kertoi 
kivikkoiseen jokeen hypelleistä pojista ja 
Milja kuvaili, miten pojat olivat edellisenä 
vuonna loikanneet Kuusankoskella Kolmen 
kosken -patsaaseen uimaan. Kallen aikana 
pojat olivat kulkeneet saunalta uimarannalle 
puolisen kilometriä ilman vaatteita ja tiedus-
telleet hämillisiltä mopopojilta, mikä olisi 
paras reitti uimarannalle.

Kaiken kaikkiaan paneeli oli mielenkiin-
toinen ja eri vuosikymmeniä valottava. Oli 
mielenkiintoista seurata Osakunnan vaiheita 
ja kuunnella panelistien henkilökohtaisia 
kokemuksia. Yhteisesti todettiin, että olipa 
porukkaa ollut enemmän tai vähemmän, 
osakuntalaisuus ja yhdessä tekeminen on 
aina ollut kivaa.  

KyO on virein  – Vuosikymmenestä toiseen
Osakunnan keskustelupaneelin kohokohtia

Teksti	ja	kuvat:	Hanna	Herala

tunnen säälinsekaista kunnioitusta jokaista 
elokuvallisen tupakointikohtauksen suorit-
tajaa kohtaan. Esimerkiksi vielä vanhoissa 
Sinkkuelämää -jaksoissa rennosti sauhut-
televan Carrienkin esittäjä on varmasti 
joutunut yhtä ruudulla näkyvää savuketta 
kohden vetämään useita, yhtä monta kuin 
on ottokertojakin. Ellei sitten ole niin taitava 
tupakoitsija, että saa sauhuteltua kohtauk-
sen kerralla purkkiin.

Lopulta, useiden tuntien odottelun ja 
muutaman tunnin ravintolassa istuskelun 
ja tanssimisen jälkeen minun ja Heikin yli 
10-tuntiseksi venähtänyt urakka alkaa olla 
ohitse. Vaatteet ja asusteet joudumme vali-
tettavasti palauttamaan. Kaikesta huolimatta 
kuvauksista jäi pääasiassa hyviä muistoja: 
”Tanssiminen Missä kuljit kerran -kuvauk-
sissa oli kivaa ja jossain vaiheessa huomasin, 
että tanssimme aivan kameran edessä. Aika 
näyttääkin missä kaikissa kuvissa minun 
naamani näkyykään. Olen kyllä erittäin 
tyytyväinen, että lähdin mukaan”, kertoo 
Heikki.

Punaista ja valkoista 

Antin ja Haimin osakseen saamat tehtävät 
sen sijaan poikkesivat kovasti salonkitunnel-
masta. Heidän kohtauksensa sijoittui sisäl-
lissotaa edeltävään punaisen terrorin aikaan. 
Tosielämässä varsin sopuisasti toimeen 
tulevat toverukset päätyivät vastakkaisille 
puolille, Antti punaiseksi vanginvartijaksi ja 
Haimi vangituksi valkoiseksi. 

”En haluaisi edustaa kumpaakaan puolta, 
mutta sille puolelle joutuminen oli ihan 
hauskaa. Punaisena pääsi helpommalla. 
Tehtäväni oli vain seisoa ja vartioida vanke-
ja.” Antti toteaa.

Haimi puolestaan arvosti valkoiselle puolelle 
päätymistä materiaalisen edun tähden: 

”Valkoisilla oli paremmat vaatteet, vaikka ne 
olivat vankeja. Oli kiva päästä pukeutumaan 
vanhanaikaisiin vaatteisiin.”

Antti oli mukana kuvauksissa toisenakin 
kuvauspäivänä, tälläkin kertaa samassa roo-

lissa. Tämä kuvauspäivä oli edellistä mielen-
kiintoisempi: 

”Siinä oli sellainen suihkukohtaus, jossa 
heittelin vettä alastomien vankien päälle. 
Olihan se kiva, kun sai itse pitää vaatteet 
päällä, eikä kukaan heittänyt minua vedellä.”

Samana päivänä kuvattiin myös toinen 
kohtaus, jossa Antin esittämä vartija makasi 
surmattuna verilammikossa. Niin, vastikään 
väistynyt kuraattorimme Antti on ollut jopa 
hetken kuolleena osakunnan vuoksi. 

Tälläkin kertaa kuvauspäivät venyivät pitkik-
si, eikä niistä osakunnalle maksettu korvaus-
kaan ollut merkittävä. Pientä vihastustakin 
kuvausyhtiön jähmeään toimintaan ilmeni 
jossakin vaiheessa.

”Voisihan ne vähän miettiä tuota avustajien 
käyttöä. Jos avustajat saisivat palkkaa, ne 
varmasti tehostaisi toimintaa siten, että ei 
olisi niin paljon odottelua.” sanoo Antti, joka 
joutui kuvausten venymisen vuoksi jättä-
mään väliin osakunnan hallituksen kokouk-
sen.

Ainakaan kaikki osakuntamme kuvausedus-
tajista eivät aivan heti olisi toista kertaa val-
miita samanlaiseen koitokseen, mutta jotain 
hyvääkin jäi silti käteen. Kuvauksiin osal-
listuminen oli lopulta kannattava kokemus. 
Suurin anti oli ehdottomasti se, että pääsi 
näkemään läheltä, kuinka elokuvia oikeasti 
tehdään. Myös avustajakollegoiden kesken 
syntynyttä ryhmähenkeä kiitellään. Antin ja 
Haimin tapauksessa punaisiin ja valkoisiin 
jaettu avustajajoukko esimerkiksi jatkoi roo-
liensa mukaista vastakkainasettelua hauk-
kumalla toisiaan kommareiksi ja lahtareiksi 
silloinkin, kun kamerat eivät olleet päällä. 
Haimi vielä kiteyttää: 

”Siitä tuli samanlainen fiilis kuin armeijassa, 
kun joutui odottelemaan isossa, ennestään 
tuntemattomassa äijäporukassa. Kohtauk-
sessa oli vain yksi nainen, joten myös suku-
puolijakauma oli samanlainen.” 

Nyt vain sitten odotellaankin valmista lop-
putulosta nähtäväksi. Saattaa nimittäin olla, 
että jossakin valkokankaan reunassa vilahtaa 
tuttu naama. 
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Kyllä Kypsä tietää

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	halvek-
sivilta	katseilta.

Onko	sinulla	polttava	kysymys,	johon	et	
yrityksistäsi	huolimatta	ole	löytänyt	vastusta?	
Lähetä	se	osoitteeseen	kyo-kypsa@helsinki.fi,	
niin	Kypsä	kertoo	vastauksen.

Kymmenen uutisia
Kymis nyheter

Nii mitäs myö viännetään?

Miksi Kouvolassa on aina vastatuuli?

Nimim. Pyöräilijä

Hyvä Pyöräilijä,

Näin pyöräilykauden alkaessa kysymykseksi 
on varsin ajankohtainen ja askarruttanut 
varmasti monia. Syy Kouvolan ainaiseen 
vastatuuleen löytyy alueen rautatiehistoriasta 
sekä sen vaikutuksesta paikalliseen mik-
roilmastoon. Kouvolan läpi vuodesta 1870 
lähtien liikennöineet höyry- ja dieselveturit 
aiheuttivat huomattavia päästöjä alueella 
sekä ilman liikehtimistä luonnolle entuudes-
taan vieraalla tavalla. Nykyisin liikennöivien 
sähkövetureiden myötä on päästöjen määrä 
vähentynyt, mutta korkeammilla nopeuksilla 
liikkuvat junat aiheuttavat yhä pahenevaa 
ilman liikehdintää normaalista poikkeavasti. 
Tämä puolestaan aiheuttaa mikroilmaston 
sisällä erilaisia tuulioloja, joista yleisin vali-
tettavasti on vastatuuli. Kaksi muuta varsin 

Keskiviikkona 23.3. laulettiin naapurisuhteet 
iloisiksi KyO-KSO SingStar-iltamissa. Alku-
ujoudesta toivuttua päästiin kunnon karaoke-
tunnelmaan.

Torstai 24.3. oli tärkeä päivä osakunnalle. Q-
paneelin ja osakunnan kokouksen yhteydessä 
järjestetyn äänestyksen kautta kuraattorivaa-
lin voittajaksi selviytyi Maria Rämö.

Perjantaina 25.3. osakunnalla improttiin 
jyväskyläläisvahvistuksen johdolla. Samaan 
aikaan osakunnalla vietettiin myös HTK:n 
pikkujouluja.

Keskiviikkona 30.3. kalasteltiin uusia osa-
kuntalaisia uusien illan ja lautapelien mer-
keissä.

Perjantaina 1.4. tuijoteltiin pullonpohjia Puo-
tilassa. Viinakaappien inventaariosta drinkki-
illan merkeissä vastasi Hanna. 

Maanantaina 4.4. Kymenlaakson osakunnan 
olut- ja siideri -kerho kokoontui Stone’s-
ravintolassa. Veruke se on sekin.

Perjantaina 8.4. osakunnan miehistä houku-
teltiin esiin villimpi puoli. Metsästäjä-keräili-
jä-kulttuurin hengessä heimon naiset järjes-
tivät urhokkaille sotureille herrapäivälliset 
kotiluolassa Leppäsuonkadulla. Ugh!

Maanantaina 11.4. viisi rohkeaa osakuntalais-
ta ylläpitivät tappiokkaasti kymäläisten mai-
netta osakuntaviikon starttaavassa curling-
turnauksessa. Oulunkylän curling-hallissa 
turnausvoiton vei näytöstyyliin – ketkäpä 
muutkaan kuin WiO.

Osakuntaviikon torstaina 14.4. paistinlasta 
viuhui, pannu kiehui ja pata soimasi kattilaa 
Domus Gaudiumin kokkisodassa.

Keskiviikonna 20.4. pidettäväksi kaavailtu 
DG:n osakuntien perinteinen Yrjönpäivän 
kaljaviesti supistui baarikierrokseksi vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi.

Osakuntalaiset viettivät vappuaattoa kukin 
tahoillaan, mutta vapunpäivänä keräännyt-
tiin Ullikselle OYV:n organisoimalle yhteis-
osakuntalaispiknikille.

3.5. pidettiin DG:llä Osakuntaelämää läpi 
vuosikymmenten –keskustelupaneeli. Lue 
juttu tämän lehden sivulta 19.

6.5. osakunnalla tapahtui vallanvaihdos, 
kun väistyvä kuraattori Antti siirsi käätynsä 
uudelle kuraattorille Marialle. 

Kypsä haluaa toivottaa Antille haus-
koja eläkepäiviä ja Marialle menes-
tystä vastuulliseen virkaan!

usein ilmenevää tuulioloa ovat hurja tuuli 
ja suvituuli. Neljäs, varsin harvoin ilmenevä 
tuuli-ilmiö, on tuulihattu.

Kuten tunnettua, eteläisessä Kymenlaaksos-
sa, erityisesti Kotkassa, jossa junien nopeu-
det ovat perinteisesti olleet pienet, vastaavaa 
ilmiötä ei tapahdu. Niinpä Kotkassa vallitsee 
ainainen myötätuuli, joten kouvolalaisten 
kannattaisikin harkita pyöräilemistä Kotkas-
sa Kouvolan sijaan.

Teksti:	Essi	Kortekangas

Suomen murteet jaetaan pääpiirteittäin 
kahteen luokkaan: itä- ja länsimurteisiin. Ky-
menlaaksossa puhuttava kieli sen sijaan on 
ilmeisesti jotakin tältä väliltä, koska huolella 
piirustettu murreraja leikkaa osan kymäläis-
murteista itäisiksi, osan läntisiksi. Yhtenäistä 
kymenmurretta on vaikea nimetä, sillä joka 
paikassa puhutaan vähän eri tavalla. 

Itse olen puolikielinen karhulan murteen pu-
huja, eli ymmärrän ja kykenen myös tuotta-
maan kyseistä kieltä, joskaan en suvereenisti. 
Sen sijaan minulle on jo hyvin epäselvää, 
puhutaanko Varsinais-Kotkassa samalla 

tavalla kuin kuntaan vuonna 1976 liitetyssä 
Karhulassa. Entä ovatko esimerkiksi nykyi-
sen Kouvostoliiton alueella puhuttavat kielet 
luettavissa samaan suomen murteeseen 
kuuluviksi, vai pitäisikö ne jakaa erillisiksi 
murteiksi? Toisin sanottuna: onko aito-
kouvolalaisen ja kuusaalaisen puhetavoissa 
enemmän yhtäläisyyksiä kuin kotkalaisen ja 
valekouvolalaisen puhetavoissa? Ymmärtä-
vätkö kymäläiset toisiaan? 

Tässä olisi kyllä murretutkijalle hieman 
mietittävää.

KyOOSin kvartaalijuomaksi valikoitui tällä 
kertaa Tamperelaisen Plevnan panimon 
sima. Tätä erinomaista juomaa tekisi mieli 
nauttia ympäri vuoden. Plevnan simaa saa 
hanasta mm. Puotilan ostarilla olevasta Olut-
ravintola Pikkulinnusta. Kyoos suosittelee 
vapun jatkamista Pikkulinnun terassilla!

Kvartaalijuoma
Teksti:	Pekka	Veli	Haimi
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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
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi

Tiedotussihteeri
Pekka Veli Haimi
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
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
mikko.laaksonen@helsinki.fi

Laulunjohtaja 
Ester Pentti
ester.pentti@aalto.fi
050 342 4421

Valokuvaaja 
Pekka Veli Haimi
pekka.haimi@helsinki.fi

Hallitus
kyo-hallitus@helsinki.fi
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Ester Pentti
Suvi Sivula
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kyo-isannisto@helsinki.fi
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Peter Kronström
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Joni Mäkelä
Mikko Perttola
Lasse Sipilä
Joni Vehmas
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Milja Ahtosalo
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