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PÄÄKIRJOITUS

Minäkö kymenlaaksolainen?
Kun asuin Kotkassa, en koskaan ajatellut
olevani kymenlaaksolainen. Vanhempani
olivat muuttaneet kaupunkiin muualta
aikanaan työn perässä, eikä muita sukulaisia asunut lähimaillakaan. Juureni olivat
muualla ja kotini vain sattui olemaan
Kymenlaaksossa. Akateemisten vanhempien
lapsena salaa halveksin Kotkan työläiskaupunki-imagoa ja -historiaa. En voinut
ymmärtää paikallisia, joiden kaikki mummot, vaarit, tädit, sedät ja serkut asuivat
muutaman kilometrin säteellä, eikä kukaan
edes haaveillut muusta. Minä halusin muuttaa Helsinkiin, opiskella yliopistossa, enkä
koskaan katsoa taakseni.
Sitten kävi niin, että samaan opiskelupaikkaan osui eräs kouvolalainen, joka pitkän
suostuttelun jälkeen sai minut tulemaan
osakunnalle. Olin skeptinen. Olin kyllä
ajatellut, että johonkin osakuntaan voisi olla
hauska kuulua, mutta ei nyt ainakaan KyOon!
Sehän on pienin ja köyhin, ja kuka nyt
haluaa hengailla muiden kymenlaaksolaisten
kanssa ja muistella maakuntaa? En minä, se
on varma. Pienen järjestön tiivis yhteishenki
imaisi kuitenkin mukaansa ja pian huomasin
joutuvani korjaamaan käsityksiäni.
Osakunnalla ennen kadoksissa ollut maakuntaidentiteetti alkoi muodostua aivan
huomaamatta. Kun sitseillä tarpeeksi monta
kertaa hoilaa Albatrossia ja Kotkan poikii
ilman siipii, niin pian alkaa ajatella, että kyllä se Junnu oli hieno mies. Kun kesäretkellä
pääsee tutustumaan Kuusaan paperitehtaan
työväen historiaan tai kun tuntee merituulen
kasvoillaan, kun mennää tuuril saareen, ei
voi olla toteamatta, että Kymenlaaksossa on
paljon kiinnostavaa ja kaunista.
Nyt, kolme vuotta sen jälkeen, kun uhmakkaana lähdin maakunnasta, huomaan huolehtivani sen tulevaisuudesta. Luen uutisia
metsäteollisuuden vaikeuksista ja pohdin,
miten paperitehtaiden alasajot vaikuttavat
Kymenlaakson kuntiin. Vaikeutuuko kau-

punkien taloustilanne? Täyttävätkö työttömiksi jääneet ja masentuneet ihmiset jo
valmiiksi ylikuormitetut mielenterveyspalvelut? Seuraan mielenkiinnolla keskustelua venäläisten maakaupoista itärajan tuntumassa,
ja toivon, että 7-tien parannustyöt saadaan
vihdoin käyntiin.
Koska Kymenlaaksossa ei ole mahdollista
saada korkeakoulutusta, on sitä haluavien
lähdettävä muualle opiskelemaan. Jotta akateemisesti koulutetut saataisiin palaamaan
maakuntaan, on heidän maakuntaidenteteettiään vaalittava ja vahvistettava. Ainakin
minun kohdallani osakunta on onnistunut
tässä tehtävässään. En ole vain alkanut
muistella nostalgiansekaisin tuntein Kotkanaikojani, vaan olen vakavissani alkanut
harkita takaisinmuuttoa.
Tänä vuonna osakunnan hallitus on pohtinut
ahkerasti, kuinka Kymenlaakson Osakuntaa
voitaisiin tehdä tunnetuksi myös maakunnassa. Haluamme päästä näyttämään, että
osakunnan jäsenet ovat potentiaalisia tulevia
veronmaksajia maakunnan kaupungeille.
Mekin, joiden kymenlaaksolaisidentiteetti
ei muodostu itse Kymenlaaksossa asuessa,
vaan vasta, kun sieltä muuttaa pois, olemme
yhtä lailla arvokkaita, ja meidän toimintaamme kannattaa tukea.

Ester
Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJALTA

Olin tapaamassa jokin aika sitten osakuntamme HYY-kummia, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsentä,
joka toimii yhteyshenkilönä osakuntamme ja
HYY:n hallituksen välillä. Tapaamisen päällimmäiseksi teemaksi nousi järjestötoiminnan tärkeys sekä HYY:n että opiskelijoiden
näkökulmasta. Helsingin yliopistossa opiskelee noin 30 000 perustutkinto-opiskelijaa.
Heidän kaikkien on kuuluttava Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan, mikäli haluavat
opiskella. Ylioppilaskunnalla ei ole keinoa
tavoittaa kaikkia jäseniään suoraan, vaan
välillisenä toimijana yksilöiden ja ylioppilaskunnan välillä toimivat kaikki HYY:n alaiset
järjestöt. Osakuntamme on yksi näistä noin
250 järjestöstä. Keskimäärin yksi järjestö tavoittaa noin satakunta jäsentä; osa jäsenistä
on aktiivisia useammassakin järjestössä.
Osa opiskelijoista jää kuitenkin kokonaan
järjestötoiminnan ulkopuolelle, ja siten
he menettävät ehkä ainoan kanavan, jota
kautta he voisivat kuulla HYY:stä ja sen
tarjoamista eduista. HYY:stä saattaa siis
vieraantua ja lähes 90 euron jäsenmaksu
saattaa tuntua kohtuuttomalta, jos ei tiedä
etujaan. Vieraantumisen alkamisen huomasi kaksi vuotta sitten, kun edelliset HYY:n
edustajistovaalit olivat. Silloin surulliset 35
% äänioikeutetuista käytti ääntään.
Mutta miten HYY kuulee meidän – rivijäsenten ja/tai järjestöaktiivien – äänen? Sitä
varten on olemassa HYY:n edustajisto, jonne
valitaan joka kaudelle 60 edaattoria. Edustajisto toimii kuten Suomen hallitus, politiikan
fokus vain on ylioppilaspolitiikassa. Edustajistossa päätetään muun muassa järjestöasioista, eli siitä, missä tiloissa ja kenen kanssa
KyO saa toimia, mikäli haluaa toimia HYY:n
tarjoamissa tiloissa.
Seuraavalle kaudelle 2011–2012 meillä on
ehdolla monta hienoa kyolaista ehdokasta,
joilla monella on oikea palo päästä läpi.
Edaattoria sen sijaan meillä ei ole ollut
moneen vuoteen. Jos kyolaisina yhdistämme
voimamme ehdokkaidemme taakse, saattai-

Yhteinen osakunta,
yhteinen vastuu

Q:N NURKKA

Yksin vai yhdessä?

KyO on pieni järjestö, jossa vastuuta riittää
kaikille halukkaille. Vapaaehtoisuuteen
perustuvasta osakuntatoiminnasta ei saa
palkkaa, mutta minulle osakunta on antanut
jotain paljon arvokkaampaa – pinnistelyä
seuraavia onnistumisen kokemuksia, haasteita, yhteishenkeä, naurua, ystäviä, elämänkokemusta.

simme saada varsin helposti ainakin yhden
ehdokkaan läpi. Hänen ei tarvitse yksin ajaa
Osakuntien suuren vaalirenkaan asiaa, vaan
todennäköisesti 161 renkaan ehdokkaan
joukosta muutama muukin pääsee läpi.
HYY on tärkeä osakunnan tulevaisuuden
kannalta, sillä mikäli emme saa osakuntalaisten ääntä kuuluviin, asutamme ennen
pitkää siivouskomeroa. Järjestöt ovat
tärkeitä opiskelijoiden kannalta. Osakunnat edustavat pitkiä perinteitä ja tarjoavat
opiskelijoille arjen palveluita sekä hengähdyspaikkoja opiskeluiden vilskeessä. Pian
KyOkin pystyy tarjoamaan jäsenilleen asuntoja. KyOssa meillä on tarjolla aktiivinen,
poikkitieteellinen yhteisö, jossa kukin saa
toimia itselleen parhaaksi katsomalla tavalla
ja harjoitella tulevassa työelämässä ja elämässä yleensä tarvittavia taitoja. Haluathan
sinäkin turvata tällaisen yhteisön säilymisen
myös tuleville opiskelijasukupolville.
Kehotan siis vaikuttamaan. HYYläinen,
äänestä joko ennakkoon 12.–13.10. tai
varsinaisina päivinä 18.–19.10. Muun
ylioppilaskunnan edustaja: tunnet varmasti
jonkun HY:n opiskelijan. Kehota häntä äänestämään, ja muista itsekin vaikuttaa oman
yliopistosi vaaleissa. KyOn edustajat löytyvät
numeroilla 83–89.
Toimi, valta on sinulla!

Milja

KyO on meidän kaikkien yhteinen järjestömme, ja myös vastuu toiminnan jatkumisesta
on kaikkien yhteinen. On jokaisen tehtävä
pitää huolta siitä, että asiat hoidetaan ja että
kymenlaaksolaiset opiskelijat pääsevät verkostoitumaan ja elämään poikkitieteellistä
opiskelijaelämää myös jatkossa.
Osakunnalla virkoja ei arvoteta, vaan jokaisen panos yhteisen järjestömme toimintaan
on aivan yhtä tärkeä, oli kyse sitten apuemännästä, vuosijuhlamestarista, hallituksen
jäsenestä, Kypsän toimittajasta tai abikiertuelaisesta. Ja kun kaikki ottavat hieman
vastuuta, kenenkään taakka ei kohoa liian
raskaaksi. Emmehän järjestä tapahtumia
mitään korkeampaa tahoa varten, vaan nimenomaan meitä itseämme varten. Kiireen
keskellä on hyvä muistaa nauraa, sillä kyse ei
lopulta ole mistään kovinkaan vakavasta.

opiskelu- ja harrastuskiireissä toivoisinkin,
että kaikki muistaisivat tarvittaessa pyytää apua. Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin
muistaa myös antaa sitä. Oletko koskaan
tarjoutunut vapaaehtoiseksi auttamaan
isännistöä juhlien jatkoilla tai keittämään
kokouskahveja? Kirjoittamaan kokouspöytäkirjaa sihteerin sairastuessa tai laittamaan
vuosijuhlasillistä? Aina ei tarvitse odottaa
avunpyyntöä!

Maria

Osakunnan toiminnan kannalta on tärkeää,
että jokainen hoitaa sovitut tehtävät. Syksyn

Kuraattori

Syysruno
syksy saapuu
illat pimenee
tuuli nurkissa
kuiskailee
pyytää lämmittämään
huoneen
takan lohduttavan
loisteen
Seppo2011

Herra Lohikin
äänestää KyOlaista
edarivaaleissa
Numerot 83–89
Lue lisää s. 12

Hallituksen puheenjohtaja
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Kesäretki 2011
Osakunnan kesäretki suuntasi 22.–24. heinäkuuta Kotkan saaristoon
Koonneet: Milja Ahtosalo ja Ester Pentti
Kuvat: Milja Ahtosalo, Maaria Haavisto ja Pekka Veli Haimi

Ensiks myä otettii osaa niinki perikotkalaisee
tapahtumaa ku Meripäiville. Airuina tietenki kaks
kotkalaist.
Mikko oli tuanu Inarist osakunnalle uuen maskotin, herra Lisbet Lohen, ja se heti halus tehä
osakunnan lipust kolmiulotteisen.
Myä mentii tuuril Kuutsaloo. Kahes eräs.
Sit myä käveltii. Toisii tultii vastaa kottikärryjen kaa.
Eka yö oltii vanhal koulul. Se oli aika hiano.
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Myä urheiltiikii. YO-lakki päässä tietenki.
Maakuntavaliokunta – eli toim’ikkuna niiku hyä
halus itteesä kutsuttavan – oli keksiny meille
kaikkee jännää toimintaa.
Myä oltii erilaisii kaloi. Joukkeit siis. Meiän piti
kalastaa. Hauet voitti, yheksän kalaa! Muut sai
säälittävät alle viis, ku ne kalasteli vaa omii joukkuekavereitaa.
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Aamiaiseks oli lettui. Ikkuna oli pakko avata, ku
palovarotin alko huutaa, ku letut vähä kärys.
Sit myä vaihtettii paikkaa. Eli taas käveltii. Uus
paikka oli leirintäalue ja sinne pitiki sit laittaa
teltta pystyyn. Onneks mukan oli partiolaisii.
Kilpailu jatku ja veettii köyttä. Siin piti yhen aina
juua tölkilline ennen ku sai vetää kahel käel.
Vikan iltan meil oli sitsit. Meni vähä pimeeks ku
sato vettäkii eikä ollu sähköi.

Kymmenen uutisia
Kymis nyheter
Teksti: Hanna-Maria Kössi
Kuvat: Pekka Veli Haimi

Osakuntasyksy pyörähti käyntiin 9.9. DGO:n
kaudenavajaisilla, joita vietettiin elokuvateemalla. Illan aikana opittiin, että Mozartin
etunimi oli Beethoven ja että elokuvatietämyksessä KyOn voittanutta osakuntaa ei ole.
Tiistaina 13.9. tavattiin osakunnalla fukseja Uusien illan merkeissä. Viinilasillisten
jälkeen speed datingissä paljastui osakuntalaisista salattuja puolia ja osakunnan
Alkulukukerhokin kokoontunee lähiaikoina.
Paria päivää myöhemmin panssarikuoriset
vesistöjen asukit valtasivat osakunnan, tai
ainakin osakuntalaisten lautaset. Saksiniekkoja syötiin rapujuhlilla ties monettako
kertaa ja jälleen saatiin nauttia yhteisosakuntalaisesta hengestä lukuisten vieraiden
ansiosta.

Supersankareiden tyylinäyte Uusien illassa

Tiistaina 27.9. vietettiin Uusien ilta II:sta,
jossa udeltiin osallistujilta asioita, joita ei
aikaisemmin ole uskaltanut kysyä. Myös
satu- ja sankarihahmoja vilahteli osakuntatiloissa. Loppuviikosta saunottiin ankarasti
saunaillassa ja hulluteltiin fuksiaisissa.

Toiminnanohjaaja sekä
molemmat fuksiohjaajat
päätyivät fuksisitseillä, eivät
pöydän, vaan flyygelin alle.

Seuraavalla viikolla osakuntalaisilla oli
mahdollisuus urheilla Cooperin ja osakuntasuunnistuksen merkeissä. DGO:n rastilla
sanaselitettiin kanta-alueiden paikannimiä,
joista mukaan olivat kelvanneet muun
muassa Homeperseensuo, Tuherrus sekä
Mörkölinja.
8
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Lokakuun 7.tenä osakunnalla skoolailtiin
DGO:n hyville HYY:n edustajistovaaliehdokkaille ja seuraavana päivänä osakunnan
loistaville uusille fukseille. Kaikkien yllätykseksi kummassakin tilaisuudessa laulettiin
paljon ja jälkimmäisessä saattoi jopa törmätä fuksiin!
KYPSÄ 3/2011
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Vuoroin vieraissa

Asemakaava vai merihevonen?
Ranskalaisen ja englantilaisen filologian opiskelija uskaltautui Otaniemeen
arkkitehtuurin luennolle.
Teksti: Anu Rämö

Viideltä iltapäivällä alkavalle luennolle oli
saapunut yllättävän paljon osanottajia ottaen
huomioon ajankohdan. Salia ulkopuoleisen
silmin tarkkaillessa en voi olla havaitsematta
arkkarimuodin suosivan selkeästi erilaisia
raita- ja ruutukuoseja. Graafisuus on selkeästi pop. Kannettavien tietokoneiden saldo
oli yllättävän pieni (Mac x3, Pcx4, joista yksi
suloisen retro palikka-IBM). Suurin järkytys
oli kuitenkin iltapäiväluennolla vallitseva kofeiinin vähyys! Luennon alussa kahvimukeja
oli vain yksi (!) ja kaksi kappaletta pillimehuja (!!) joista toinen oli vadelmanmakuinen
(!!!). Järkyttävän alhainen kofeiinitilanne
parani tauon jälkeen, kuin myös pillimehujen määrä. Hämmentävää oli myös havaita
että nolla (0!) opiskelijaa saapui luennolle
myöhässä.

Kurssin nimi: Kaupunkisuunnittelun historia
Luennon aihe: Kolonisaatio ja pohjoisamerikkalainen kaupunki
Kurssin tavoite: Opiskelija tunnistaa
länsimaisen kaupunkimuodon historiallisen kehityksen peruspiirteitä ja ominaisia
kaupunkirakenteita. Opiskelija ymmärtää
kaupunkisuunnittelun tehtäväkenttää.
Opintojakso tutustuttaa opiskelijan alan
keskeiseen kirjallisuuteen ja antaa harjoitusta kirjallisen työn perustaidoissa.
Sisältö: Opintojakso esittelee eurooppalaisen kaupunkikehityksen ja -käsityksen
keskeisiä taustoja ja kehitysvaiheita sekä
siihen perustuen kaupunkisuunnitteluntehtäväkenttää.
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Kaupunkisuunnittelun historia on kiitettävän selkotajuinen ja humanistiystävällinen
oppiaine, sisällön ymmärtämistä vaikeutti
lähinnä luennoitsijan puhetapa. (Vai lieneekö kyseessä arkkitehtien salakieli? Mene
ja tiedä!) Ujohko luennoitsija sai kuitenkin
plussaa kohtalaisesta ranskan ääntämyksestä, nasaalit olivat ainoastaan hieman
väkinäisiä ja ainoa selkeä virhe oli loppukonsonantin turha ääntäminen.
Itse luento käsitteli tällä kertaa kolonisaatiota ja pohjoisamerikkalaista kaupunkia.
Vannon tietäväni nyt kaiken Santo Domingon peruselementeistä, maantieteellisten
erojen ja kolonisaattorin vaikutuksesta
kaupunkisuunnitteluun ja Uuden-Englannin
kyläyksiköiden verkostosta. Luento rakentui
pitkälti kivojen postikorttikuvien varaan.
Omat huomiot Pohjois-Amerikan kaupunkien asemakaavoista ovat eittämättä oivaltavia (Bostonin asemakaava: kuin siivekäs
merihevonen, New Haven: pieninenäinen
menninkäinen jolla päässä ruudukko, Christianhamm: musteläikkätesti, Savannah:
kiva laiva, Detroit: ornamenttikukka, LA:
murolaatikko). Vilkaistessani luentovierailuni emännän Esterin tyylikästä muistikirjaa
(jossa mainittiin mm. kaupungin orgaaninen
muoto, kolmionmuotoinen leikkaus, eurooppalaisten kaupunkisuunnittelun aiheiden
soveltaminen, presidio ja johon oli piirrelty
kaikenlaisia jänniä pikkukuvia) mielessäni
vilahti ohimennen etten ehkä saanut kivoista
postikorttikuvista ihan niin paljon irti kuin
muut.
Hatunnoston arkkarit kyllä ansaitsevat,
kukaan edellä istuva ei missään vaiheessa
sortunut naamakirjattamiseen! Respect.

Bostonin asemakaava vuodelta 1722. Näetkö sinä siivekkään merihevosen?

KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SENIORIT RY TIEDOTTAA
TULOSSA: SENIORIPÄIVÄLLISET
Perjantaina 18.11. Domus Gaudiumilla vietetään Senioripäivällisiä. Huomaatko muistelevasi välillä miten hauskaa osakunnan juhlissa olikaan? Tekeekö mielesi skoolata ja
laulaa laulukirjasi puhki? Vai olisiko vain kauhean hauskaa tulla osakunnalle pöytäjuhliin
hyvässä seurassa? Nyt siihen tilaisuus! Tule siis sinäkin, osakuntalainen, uusi tai vanhempi seniori! Ilmoittautumiset keskiviikkoon 16.11. mennessä osoitteeseen milja.ahtosalo@
helsinki.fi. Puethan yllesi jotain punaista!

Haluatko tavata osakuntakavereita myös valmistumisen jälkeen? KyO seniorit ovat tätä
varten! Olemme nuorekas joukko, joka kokoontuu välillä ruuan ja juoman, kulttuuririentojen tai muun toiminnan merkeissä. Tapahtumamme ovat avoimia kaikille entisille
ja valmistumisen kynnyksellä oleville KyO:n jäsenille. Senioreiden jäseneksi voit liittyä
laittamalla postia taloudenhoitajallemme Tuulialle (tuulia.asplund@gmail. com).
Tulevista tapahtumista tiedotamme sähköpostilistamme kautta (kyo-seniorit@helsinki.fi),
johon voit liittyä lähettämällä viestin subscribe kyo-seniorit oma@sähköpostiosoite osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Jätä otsikkokenttä tyhjäksi.
Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ovat nyt myös Facebookissa! Olethan jo liittynyt ryhmän jäseneksi? Tarkoitus on jatkossa ilmoitella tulevista tapahtumista myös Facebookin
ja senioreiden pian valmistuvien uusien nettisivujen kautta!
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Äänestä siäki kymäläistä!
Teksti: Hanna Herala
Kuvat: Ilari Ahola, Pekka Veli Haimi ja Heikki Luoto

Milja Ahtosalo 83
”Pyörryin, koska minulla oli niin hauskaa, ettei
minulla ollut aikaa pitää taukoa.” – Erlend Loe
Milja on mukana osakunnan toiminnassa
viidettä vuotta. Hän pyrkii edustajistoon, koska
hänen mielestään ylioppilaskunnan tulisi olla
vastuunkantaja opiskelijan arjesta ja siten lobata ja vaikuttaa opiskelijan elämän perusedellytysten puolesta. Hän painottaa yhtenä HYY:n
tärkeimpänä tehtävänä monipuolisen järjestökentän turvaamista. Yliopiston tutkintoaikojen
rajaus on ehkä säikäyttänyt opiskelijoita vain
opiskelemaan, ja samalla he unohtavat nauttia
opiskeluelämästä – yliopisto ei siis kannusta
sosiaaliseen toimintaan kuten osallistumaan
osakunnan toimintaan. Tähän liittyen myös
järjestötoiminnasta saatavien opintopisteiden
pitäisi olla tasapuolisia kaikissa tiedekunnissa,
eikä niistä tiedottaminen saisi olla salatiedettä.
Myös opetuksen laatuun voisi panostaa, koska
pienryhmässä oppii paljon paremmin kuin 300
ihmisen massaluennolla. Milja opiskelee pääaineenaan suomen kieltä ja salaa toivoo päätyvänsä kadettien äidinkielen opettajaksi.

Maaria Haavisto 84
” Sometimes you have fun and sometimes fun
has you.”
Maarian keskeisenä teemana HYY:n edustajistovaalissa on osakuntatilojen säilyttäminen.
Hän kokisi edustajistossa vaikuttamisen myös
hienoksi kokemukseksi ja hyödyksi tulevassa
työelämässään. Ylioppilaskunnan toiminnassa

83
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hän panostaisi opiskelijoiden asuntoihin: niitä
pitäisi olla paljon enemmän ja vuokrasopimusten pidempiä. Maaria on toista vuotta osakunnalla. Hän opiskelee maantiedettä ja hänen
salaisena ammattihaaveenaan on hienojen
karttojen piirtäminen.

Pekka Veli Haimi 85
”Semmosta se fudis välillä on.”
Pekan vaaliteemana on herrasmiesmäisyys ja
reiluus HYY:n toiminnassa. Hän pyrkii edustajistoon, koska hän haluaa nähdä ainejärjestöelämän ja osakuntaelämän lisäksi muuta
opiskelijatoimintaa. Edustajistossa hän haluaisi
vaikuttaa tila-asioihin, sillä niissä hiertää jatkuva epävarmuus tulevasta. Hän toivoisi pidempiä vuokrasuhteita, jolloin tiloihin voitaisiin
kotiutua paremmin. HYY:n tulisi myös keskittyä
enemmän opiskelijoiden asioiden ajamiseen
eikä kuluttaa voimavaroja erilaisiin opiskeluun
liittymättömiin kannanottoihin. Pekka on ollut
mukana osakunnan toiminnassa kolme vuotta.
Hän opiskelee yhteiskuntatilastotiedettä valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja hänen salainen
ammattihaavensa on astronautti.

Essi Kortekangas 86
Essin vaaliteemassa korostuu opiskelijoiden
arjen helpottaminen: pääkaupunkiseudulla on
hirveä pula opiskelijoiden kukkarolle soveltuvista asunnoista ja muutenkin opiskelijan on
aika vaikea tulla taloudellisesti toimeen. Näiden
seikkojen parantamisen lisäksi Essi toivoisi lisää
tukea järjestötoiminnalle ja parempaa unicaferuokaa. Essi toivisi pääsevänsä edustajistoon,
koska hän voisi silloin edistää edellä mainittuja
asioita, ja hänestä olisi mukavaa olla osana
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tärkeässä päättävässä elimessä. Essi kiinnittää
huomiota kahteen muutosta vaativaan seikkaan.
Ensinnäkin, jos säästöjä täytyy tehdä, ne pitää
kohdistaa tasapuolisesti, eikä niin että kaikki rahat vaan pois humpuuki-humanisteilta. Toiseksi
pitäisi huolehtia enemmän siitä, että korkeakoulutetut työllistyisivät mielekkäille aloille.
Eli yliopiston pitäisi pitää yllä kiinteitä suhteita
työllistäviin laitoksiin ja luoda enemmän esim.
harjoittelumahdollisuuksia. Essi opiskelee
suomen kieltä ja on ollut mukana osakunnan
toiminnassa nyt yhden vuoden.

Jenni Käki 87
”Pidä aina mielessäsi, että oma päätöksesi onnistua on onnistumisessa kaikkein tärkeintä.”
Abraham Lincoln
Jennin vaaliteema on yksin yliopistolla. Hänen
mielestään korkeakoulukiusaamiseen on puututtava, kenenkään ei tulisi jäädä yksin yliopistolla. Myös opetuksen laadussa on parantamisen
varaa. Arvosanat tulevat pitkälläkin viiveellä ja
opettajiksi päätyvät usein ne, jotka eivät osaa
lainkaan opettaa. Jenni haluaisi edustajistoon,
koska se tarjoaa paikan vaikuttaa ja päästä
sisäpiireihin. Jennin kolmas osakuntavuosi
käynnistyi tänä syksynä, eikä hänen mukaansa
loppua näy. Jenni opiskelee elintarvikekemiaa,
mutta salaa hän tahtoisi olla Joulupukin apuri.

Hanna-Maria
”Hannis” Kössi 88
”Asioilla on tapana järjestyä”.
Hannis painottaa vaaliteemassaan, että opiskelijalla pitää olla samat kansalaisoikeudet kuin
muillakin kansalaisilla. Tällä hetkellä opiskelijoita ei arvosteta yhteiskunnassa, vaan heidät
nähdään yhteiskunnan painolastina. Opiskelijan
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H Y Y:

edust

n

budjetille
sopivia asuntoja ei ole
tarpeeksi
ja HOASin
olisi ymmärrettävä, että myös opiskelijalla on oikeus kotirauhaan. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden tullessa YTHS:n piiriin
on kiinnitettävä huomiota, ettei terveyspalvelujen saatavuus vaikeudu. Hannis haluaisi, että
vastaisuudessa opiskelijat nähtäisiin enstistä
paremmin toimivana osana yliopistoyhteistyötä
ja opettajien ja opiskelijoiden välit paranisivat.
Myös kansainvälisyyteen on kannustettava
nykyista tarmokkaammin, olkoon se sitten
opiskelijavaihtoa, kansainvälistä harjoittelua tai
kotiyliopistossa harjoitettua. Hannis haluaisi
edustajistoon, koska se on paikka, jonka kautta
opiskelijan etuja pystytään ajamaan sekä yliopistolla että muuallakin yhteiskunnassa. Hannis on osakunnan toiminnassa mukana neljättä
vuotta. Hänen opiskelualansa on venäjän kieli
ja kirjallisuus, ja hänen salaisena haaveenaan
päästä töihin Matkailun edistämiskeskukseen.

ajisto

2011

vaalit

Heikki Luoto 89
”No nyt kävi näin..”
Heikin vaaliteemana on, että HYY:n taloutta
tehdään luottamuksella eikä lottoamalla. Hän
haluaisi edustajistoon, koska siellä tehdään
isoja päätöksiä, jotka koskettavat opiskelijoita
ja osakuntia. Se on aitiopaikka nähdä ja päättää
asioista. Hän nimeää kolmeksi tärkeimmäksi
muutoksen kohteeksi pidempiä sopimuksia
järjestötiloihin, vastuullisuutta HYY:n talouteen
ja monipuolisuutta ruokailuun. Heikki opiskelee
teologiaa ja on nyt neljättä vuotta osakunnan
toiminnassa mukana. Salaiseksi ammattihaaveekseen Heikki nimeää salaisen agentin.
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Missä hän on nyt?

Jyri Jämsä

4.Onko osakuntaelämä antanut eväitä työelämään?
Osakunnalla tutustui hyvin erilaisiin ihmisiin, muihinkin kuin saman aineen opiskelijoihin, jotka
ovat yleensä hieman samantyyppisiä. Osakunnasta sai siis hyvää harjoitusta sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka on työelämässä hyvin tärkeä taito.

5. Mitkä ovat parhaita osakuntamuistojasi?
Tuli edustettua useiden osakuntien juhlissa, joista erityisesti on jäänyt mieleen Vappu Uppsalassa. Suosittelen jokaiselle siellä käyntiä! Rajanylitykset olivat kaikki hauskoja juhlia, niitä olin
useana vuonna ideoimassa, ja yritimme keksiä aina uusia rajoja ylitettäväksi. Ja LiOn Näytelmäkerhossa esiintyjillä oli usein hauskempaa kuin yleisöllä!

Osakunnan entiset jäsenet, nykyiset
seniorit – missä he ovat nyt ja mitä he
tekevät?
Teksti: Sini Leppänen
Kuva: Jyri Jämsän arkisto

Jyri Jämsä oli osakunta-aktiivi 80-luvulla, jolloin sanoitettiin myös laulu Liisankadun yössä.

1. Milloin olit aktiivinen osakuntalainen ja mitä virkoja sinulla oli silloin?
Aloitin 1982 keväällä apuisäntänä ja jatkoin seuraavankin vuoden, joka oli 50-vuotisjuhlavuosi, jolloin toiminta vilkastui ja jäin koukkuun! Taloudenhoitajana olin vuodet 84–85 ja sitten
jatkoin HTK:ssa vielä pari vuotta. HYY:n puolella olin edustajiston jäsen vuoteen 1987 ja vuoteen
1989 olin HYY-yhtymän hallituksen jäsen.

2. Millaista osakuntaelämä oli aikanasi?
Toiminta Liisankadulla oli aika vilkasta, ja lähes joka ilta tuli käväistyä osakunnassa, paitsi maanantaisin. Hyvin paljon liikuttiin myös wiipurilaisten ja karjalaisten kanssa, ja Uudelle tai Casalle
mentiin usein yöllä katsomaan, onko muissa osakunnissa toimintaa.

3. Mitä alaa opiskelit? Minne ja miten hyvin olet työllistynyt?
Opiskelin tietojenkäsittelyoppia, sittemmin -tiedettä, ja vapaavalintaisena sivuaineena kansantaloutta. Aluksi olin laitoksellamme assistenttina ja 1989 hakeuduin sitten “oikeisiin” töihin; hain
muutamaan firmaan ja valitsin Nokia Datan, jossa työsuhde on sitten jatkunut edelleen, vaikka
firman nimi on vaihtunut muutamaan kertaan, ICL:stä Teamwaren kautta Fujitsuksi.

6. Entä mitä et niin mielelläsi muistelisi?
Huonot muistot unohtaa, mutta ikävimpiä tapahtumia olivat taloudelliset väärinkäytökset, joita
jouduin selvittelemään heti taloudenhoitajana aloitettuani. Niihin katkesi muutaman ihmisen
lupaavasti alkanut osakuntaura. Mutta näistäkin asioista voi oppia.

7. Laulua Liisankadun yössä hoilataan yhä lähes jokaisilla Kymenlaakson
Osakunnan sitseillä. Olet yksi päähenkilöistä. Mikä on tarina laulun takana?
Liisankadulla asui aikoinaan osakuntien emännöitsijä, Anastasia, joka piti tiukkaa huolta siitä,
että huoneisto tyhjeni kello 23:een mennessä. Emännöitsijän eläkkeelle jäätyä tämä tapa oli
meillä selkäytimessä, ja joskus haluttiin vielä iltaa jatkaa käytyämme muualla, mutta kotona ei
yleensä ollut baarikaapissa juuri mitään. Osakunnastahan sitä tietysti löytyi lisää, mutta siinä oli
omat vaaransa, täytyi liikkua hyvin hiljaa... Elmgenit asuivat osakunnan alakerran huoneistossa
ja valittivat herkästi kaikista äänistä, joten vessaakaan ei saanut vetää öisin!

8. Osakunnalla on suunnitteilla uusi laulukirja kevääksi 2013. Mitkä kolme laulua
siinä mielestäsi pitäisi ehdottomasti olla?
Yksi tärkeä laulu on “Paa” eli Kymenlaakson Osakunnan taistelulaulu, jonka teimme vuoden
1985 vaaleihin ja myöhemmin levytimme KyO-singlelle. Osakuntien paluuhan HYY:n päätöksentekoon tapahtui, kun perustimme HoSU:n ja osallistuimme vaaleihin.
Toiseksi täytynee ottaa KyO-singleltä myös “Liisankatua takaisin”, joka näin seniorina on yhä
koskettavampi.
Ja kolmanneksi ottaisin “Saunalaulun” muistoksi AKS:n alkuajoista.

9. Millaisia terveisiä lähetät Kypsän lukijoille?
Lainaisin tähän inspehtori Wreden meille aikoinaan antamaa ohjetta, joka varmaan sopii nykyisillekin kymäläisille: “Rakastakaa toisianne!”
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päällä Tampereen tuotantokoordinaattori
Päivi Haapaniemeä.
Tampereen Kopijyvä sijaitsee keltaisessa talossa Kalevan kirkon vieressä. Sen toiminnot
on jaettu kolmeen eri kerrokseen. Työntekijöitä on kolmisenkymmentä, joista suuri
osa on naisia. Kuulemma tämä on talon oma
vinoutuma; yleensä painoalalla mies-naissuhde on 50-50. Painotalo työllistää ihmisiä
monipuolisesti asiakaspalvelijoista diplomiinsinööreihin.

Ideoista paperille – näin Kypsä syntyy
Miten tämä lehti on tullut juuri sinun käsiisi? Kypsä tutki asiaa.
Teksti: Milja Ahtosalo ja Ester Pentti
Kuvat: Milja Ahtosalo

Alussa on idea. Se on jokaisen Kypsän jutun
taustalla. Se voi olla huono tai hyvä, mutta
ilman sitä juttua ei synny. Usein taustalla
ovat kirjoittajan omat kiinnostuksen kohteet
tai kokemukset. Ideoita kootaan yhteen
ja keksitään lisää Kypsän toimituskunnan
kokouksissa. Aivomyrskyn jälkeen toimituskunnalla on käsissään jonkinlainen mielikuva siitä, mitä seuraavaan tai koko vuoden
lehtiin on tulossa. Tehtävät jaetaan, kahvitai teekupit juodaan tyhjiksi ja sitten onkin
suunta kohti seuraavaa etappia.
Yleensä ideaa ei voi saattaa kirjalliseen
muotoon tuosta noin vaan yhdeltä istumalta (lukuun ottamatta kolumneja, joihin
yleensä saa hienon ajatuksen kello 03.54).
Yleensä idea vaatii toteutuksen: tuotteiden
tai palveluiden testaamista, visiittiä johonkin paikkaan, ihmisten haastattelemista,
ruumiina makaamista elokuvan kuvauksissa
– mitä vain. Asiantuntevat toimittajamme
ovat valmiina lähes mihin tahansa, ja ikuistavat tapahtumat myös filmille, elleivät ota
mukaan erillistä valokuvaajaa. Kokemukset
kirjataan paperille, tai no lähinnä tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmaan, ja valmis
juttu kuvineen lähetetään päätoimittajalle.
Kypsällä ei ole määrättyjä ilmestymispäivämääriä, mutta jokaista lehteä varten sovitaan dead line, johon mennessä materiaalin
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on oltava päätoimittajalla. Taittovaihetta
helpottaa, jos jutun palauttamista ei jätä
viimeiseen iltaan, jolloin numeron lopullisen
kokoamisen voi aloittaa hyvissä ajoin ennen
kuin lehden olisi tarkoitus tulla ulos. Usein
kuitenkin käy niin, että dead line -päivän
iltana päätoimittajan sähköpostiin tupsahtaa kerralla monta tekstiä ja taittaminen jää
muutaman pitkän illan huviksi.
Saatuaan jutun päätoimittaja lukee sen,
korjaa pienet kirjoitusvirheet ja tarvittaessa
tekee isompiakin muutoksia, mahdollisesti
yhteistyössä jutun kirjoittajan kanssa. Ei
ole mikään selviö, että päätoimittaja myös
taittaa Kypsän, mutta se on ollut käytäntönä.
Taittaja muokkaa kuvat painoon sopiviksi,
esimerkiksi muuntaa värilliset valokuvat
mustavalkoisiksi, ja asettelee ne tekstin
kanssa lehden sivuille. Usein saattaa myös
joutua etsimään tai piirtämään lisäkuvitusta. Kun taitto on valmis, tehdään lehdestä
pdf-tiedosto, joka lähtetetään sähköisesti
painotaloon.
Kypsä painetaan Kopijyvä Oy:ssä Tampereella. Sen niminen painotalo on ollut vasta
marraskuusta 2010, vaikka yhteistä historiaa
Kypsän kanssa on takana jo useita vuosia.
Kopijyvä on valtakunnallinen digipainotalo,
jolla on toimipisteitä ympäri Suomea (muun
muassa myös Kouvolassa!). Tätä juttua varten Milja Ahtosalo kävi tapaamassa paikan

Kypsän lisäksi Tampereella painetaan erittäin monipuolisesti kaikkea käyttöohjeista
rakennuspiirustuksiin. Myös yksityishenkilöt ovat löytäneet painotalot, sillä esimerkiksi rippi- ja ylioppilasjuhlien kutsut painetaan
nykyisin usein digipainoissa. Tyypillinen
painettava tuote on kuitenkin Kypsän tyyppinen tuote eli lehti, jonka painos ei ylitä
monia satoja kappaleita. Kypsämme onkin
vain yksi monista järjestölehdistä, jotka saavat paperisen muotonsa Kopijyvässä.
Varsinaisen painon puolella Kopijyvässä on
kaksi musta-valkopainolinjaa ja muutama
värillinen painolinja. Viikossa tuotantolinjojen läpi kulkee satoja erilaisia tuotteita.
Työntekijöillä ei ole siis millään mahdollisuutta lukea lehtiä painamisen lomassa.
(Joten ei huolta kirjoittajat!) Kaikki tuotteet
lukuun ottamatta rakennuspiirustuksia
painetaan A3-standardikokoiselle paperille,
jonka tuottaa Antalis-niminen yhtiö. Sieltä
voi sitten tiedustella puiden onnellisuutta
erikseen. Paperi leikataan tulostamisen
jälkeen oikeaan muotoon.

Graafikko lähettää pdf:n seuraavalle henkilölle, nyt jo painon puolelle. Taas työ tarkastetaan, ennen kuin se lähetetään painokoneeseen. Painokone näyttää jättiläismäiseltä
tulostimelta, ja sellainen se käytännössä
onkin. Mittaa koneella oli noin 11 metriä x 1
metri.
Kukapa nyt usein miettisikään, miten
tulostin työnsä tekee, mutta ainakin näissä
koneissa tulostaminen perustuu elektrofotografia-nimiseen toimintaan. Siinä kuvahihnan pinta varataan sähköisesti. Lasersäteillä
siihen sitten muotoillaan haluttu kopioitava
aihe (esim. lehden sivu). Harmaasävyt
saadaan aikaan valon määrää säätämällä. Niistä kohdista, jotka halutaan jättää
valkoiseksi, puretaan sähkövaraus kokonaan
pois laserilla. Värijauhe tarttuu vain kohtiin,
joissa sähkövarausta on jäljellä. Se sulaa ja
kiinnittyy paperiin lämmön ja puristuksen
vaikutuksesta. Tuloksensa on siis tuloste.
Tämä kyseinen tulosti osasi vielä nitoa lehden lehdenmalliseksi, puristaa sen selän ja
leikata sen reunat oikeanlaisiksi. Samanlaisia ongelmia koneessa kyllä oli kuin pienemmissäkin tulostimissa: paperit menivät
sen sisällä ruttuun ja kone meni jumiin.
Niin tuttua. Huoltomieskin kuulemma käy
kerran viikossa tarkastamassa, että kaikki on
toimintakunnossa.

No mitä sitten sille pdf:lle oikeastaan tapahtuu? Painotalossa Kypsämme kohtaa neljä
työvaihetta, ja kussakin työvaiheessa sitä
käsittelee suunnilleen yksi ihminen. Kukin
työvaihe vie noin päivän. Siis alle viikossa
Kypsän pitäisi olla matkalla takaisin Helsinkiin.

Eli painovaiheessa siis lehti lähetetään painokoneeseen sähköisesti ja elektrofotografian ja muutaman muun työvaiheen jälkeen
kone sylkee ulos valmiin lehden. Kopiyvästä
löytyy myös toinen kone, jolla saatettiin tehdä jälkikäsittelytöitä, mikäli tarve niin vaatii.
Painon puolella olevat työntekijät tarkkailevat tulosteen laatua ennen kuin pakkaavat
valmiit lehdet pahvilaatikoihin. Mikäli on
tarvetta, ennen koko erän painamista tuotteesta tehdään vedos, jonka asiakas hyväksyy. Vedos voidaan lähettää postitse vaikka
päätoimittajamme kotiin.

Päätoimittajan lähettämän pdf:n vastaanottaa asiakaspalvelun työntekijä. Asiakaspalvelussa vastataan asiakkaiden puheluihin ja
sähköposteihin. Asiakaspalvelija vilkaisee,
että aineisto on ok, ja lähettää sen eteenpäin
graafiselle osastolle. Siellä graafikko tarkastaa pdf:stä, että kuvat ovat resoluutioltaan
painokelpoisia ja että lehden leikkuuvarat
ovat olemassa.

Jäljellä on enää postitusvaihe. Valmiit
pahvilaatikot lähtevät Itellan mukana kohti
kotia ja ennen pitkää päätoimittajamme saa
viestin, että painos on noudettavissa Elielin
pääpostista. Postitettaviin Kypsiin lätkäistään osoitetarrat ja laitetaan ne takaisin
postiin. Loput viedään osakunnalle, josta
osakuntalaiset voivat napata valmiin lehden
luettavakseen.
KYPSÄ 3/2011
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Miekkojen kalsketta keskiaikamarkkinoilla

Aavikon tyhjyys

Teksti: Pasi Pykälistö

Verlan Aika-tapahtuman yhteydessä järjestettiin 6.–7.8.2011 keskiaikaiset markkinat
taistelunäytöksineen ja turnajaisineen.
Kouvolan kaupunki on pyrkinyt tapahtumalla virkistämään kunnan kulttuurikesää
ja luomaan suurtapahtumaa alueelle. Verla
on kylä entisessä Jaalassa ja pahvitehdas
puuhiomoineen, joka 1996 hyväksyttiin
UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
esimerkkinä pienen tason puunjalostusteollisuusmiljööstä 1800-luvun lopulla.
Opastus Verlaan olisi kaivannut pientä
petrausta, japanilaisia autokuntia pyöri risteyksissä karttojen kanssa etsimässä oikeaa
tietä paikkakuntalaisten huristaessa autoillaan suoraan ohi Verlaan. Yllättävän paljon
kansainvälistäkin huomiota tapahtuma sai,
kenties Maailmanperintö-statuksen takia.
Väkijoukko myös ruuhkautti lipunmyynnin
ja tukki useasti Verlantien sillan.
Sahan alueella oli monenmoista kojua ja
myyjää. Patruunantalo oli valitettavasti
vieläkin remontissa, mutta muuten pahvitehdasmuseo oli auki ja esittelykierrokset
pyörivät markkinoiden ohessa. Seppiä oli
useampi, yhdellä jopa matka-ahjo mukanaan. Sepäntöitä oli tarjolla hiilihangoista
rannerenkaisiin ja muinaispukujen mallin
mukaan tehtyihen viittojen hakasolkiin.
Lapset innostuivat pienistä savilinnuista,
joista lähti liverrystä muistuttava ääni. Kirjoittajan mukaan tarttui pahvinen astrolabi,
keskikaikaisen astronomisen mittalaitteen
kopio. Teemaan sopivasta musiikista vastasi
Patruunantalon puutarhassa esiintynyt pieni
yhtye, hieman isompi bändi esiintyi orkesterikanteleen kanssa rinteeseen rakennetulla
lavalla. Rinteen juurella olevalle rantaniitylle
oli lavastettu viikinkiajan kauppapaikka ja
turnajaiskenttä.
Faravidin Susien ja Valkealan Kesäteatterin
esittämä taistelunäytös oli opettavainen
kokemus, sillä siinä huomasi eron elokuvien
taistelukohtauksien ja todellisuuden välillä:
ihan tosissaanhan taistelijat eivät voineet
kamppailla. Silti tämä ”historiallinen kuvaelma” antoi varmasti hyvän kuvan viikinkiajan
Suomesta, tosin lapinpukuinen saamelainen
18
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Afrikan-kirjeenvaihtaja

poroineen oli hieman huvittava. Kauppiaan
vartiokaarti joutui taisteluun hyökkääviä
viikinkejä vastaan, jotka tulivat ryöstämään
kauppapaikkaa. Näytöksessä esiteltiin niin
miekkojen ja kirveiden käyttöä kuin jousiammuntaakin.
Viikinkialus Sotka oli tuotu Jaalaan taistelunäytöstä varten ja yleisö sai tutustua
alukseen näytöksen jälkeen. Juuri viikinkialuksen hyökkäys Verlan alapuoliselta
Vähä-Kamposelta esitystantereelle oli yksi
päivän kohokohdista. Sotkassa tuli hienosti
esiin viikinkien alustyypin virtaviivaisuus,
alus oli laakean lusikanmallinen terävin
kokin ja perin. Aluksessa oli myös masto,
mutta epäselväksi jäi miten purje mahdollisesti siihen kiinnitettiin, koska poikkipuuta
ei ollut. Alukseen mahtui viisi airoparia eli
kymmenen soutajaa, mikä takasi jo aikamoisen lihasvoiman. Yllättävää oli tieto hevosten
kuljettamisesta pienillä aluksilla. Laakea
pohja ja painokivet ovat auttaneet vakauttamaan alusta ja hevosten on täytynyt olla
tottuneita moisiin operaatioihin. Luultavasti hevosia myös kuljetettiin vain lyhyitä
matkoja.
Näytösten ja markkinoiden lisäksi Verlan
Ajassa oli myös akateemisempaa toimintaa.
FM Sami Raninen esitelmöi rautakauden
sotureista ja linnavuorista. Luennolla paneuduttiin pohtimaan kiistaa rautakauden väkivaltaisuudesta ja esiteltiin uusia arkeologisia
menetelmiä, kuten miekanterien hiukkaskuvausta sekä uutta luiden strontium-analyysiä, jonka avulla voidaan selvittää vainajan
kotipaikka. Mikäli menetelmä soveltuu myös
eläinten luihin, pystytään tutkimaan myös
eläinten liikkumista Euroopassa ja maailmalla.

Teksti: Hanna-Maria Kössi
Kuva: Joonas Ollila

Kiipeän unisena kylmässä aamussa hiekkadyyniä ylös kylmän hiekan valloittaessa sandaalini. Aurinko on juuri noussut ja dyynit
hehkuvat punaisina. Sahara.
Päivän ensimmäinen vaellustunti kuljetaan
hiljaisuudessa, puhuminen on kielletty.
Kaikille halutaan antaa mahdollisuus mietiskellä. Vaellusryhmäni ja Paulo Coelhon
jälkeen koen, että aavikolla minunkin pitää
mietiskellä omaa elämääni, mieluusti vielä
löytää vaikkapa uusi suunta itselleni. Yritän
parinkymmenen askeleen ajan. Vastaus:
tunnen itseni hölmöksi. On paljon mielenkiintoisempaa katsella vaikka maasta
löytyviä kiviä.
Kaukaisuudessa siintävät pienet vuoret,
joista vasemmanpuoleisten takana on Algerian miinakenttä. Joka puolella muutaman
metrin korkuiset hiekkadyynit kiemurtelevat
nauhoina reittimme poikki. Dyynien välissä
maa on kovaa, kuin savea. Tuuli on muotoillut tätä kovaa maata: siellä täällä törröttää
savisia ”sieniä” koralliriuttoina. Hiljaisuudessa kaikuu keskustelunpätkiä, tuuli puhaltaa vienosti ja aurinko porottaa.
Iltaisin leiriydymme dyynien suojaan ja
kiipeämme pienille dyyneille auringon vajoamista tuijottamaan. Eräänä yönä herään
teltassa ulinaan ja paukkeeseen. Teltan

Mitä, missä, milloin?
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?
matonpaksuiset seinät pullistelevat kuin
vauvan posket ja paukkuvat kuin ukkonen.
Hiekkamyrsky! Käperryn makuupussissani
tyytyväisenä teltan suojaan. Yhtäkkiä joku
sukeltaa ovesta sisään. Martin hakee suojaa.
Painan hiekkaisen pääni tyynyyn ja jään
kuuntelemaan. Myrsky riehuu aikansa ja
sitten tulee hiljaista. Myrsky häviää yhtä
nopeasti kuin nousikin.
Eräänä aamuna meillä on herätys ennen
auringonnousua. Lähdemme tähtien valossa
Abdulin johdolla kapuamaan kiemurrellen
ylös Suurta dyyniä. Paikoin hiekka pettää
jalkojen alla ja vajoan hyvän matkaa taaksepäin, välillä taas hiekka on kovaa kuin kivi.
Kylmyys karisee ja taivaanranta vaalenee.
Viimeisen punnerruksen huipulle kapuan
nelinkontin. Kun sormet työntää syvälle
hiekkaan, saa niillä hyvän tuen. Lopulta
istumme kaikki korkealla dyynin harjalla ja
katsomme, miten aurinko kipuaa taivaanrannan yli ja värjää kaikkialla näkyvät pienet
dyynit punaisenruskeiksi. Vain Abdulin
nokialaisen piippaus rikkoo hiljaisuuden.
Täältä on pitkä matka kotiin.

Rantaniitylle oli pystytetty komeat turnajaisteltat ja värikkään elegantteja turnajaisvarusteita oli esillä ja niitä sai myös kokeilla.
Lapsille oli tarjolla turnajaisharjoittelua
ponin selässä aikuisten ohjauksessa. Turnajaiset jäivät kuitenkin näkemättä iltapäivällä
puhjenneen ukkoskuuron vuoksi, jota seurueemme pakeni munkin ja nunnan pitämään
viini- ja leipäpuotiin. Poistuimme lopulta
sadevarustuksen puutteessa paikalta.
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Kyllä Kypsä tietää

Nii mitäs myö viännetään?

Miksi ravuilla on tapana räjähtää niitä
syötäessä?

Teksti: Riikka Juosila

Nimim. Saksiniekkojen ystävä

Hyvä Saksiniekkojen ystävä,
Ymmärrän huolesi, joka piilee kysymyksesi
takana. Jokainen, jolla on tervettä itsesuojeluvaistoa tallella, on huolissaan, kun ruoka
käyttäytyy itsemurhaterroristin tavoin. Syy
tähän on – yllättäen – ravun omassa itsesuojeluvaistossa.
Astacus-suvun rapuihin, joita Suomessakin
yleensä rapujuhlilla nautitaan, on evoluutiossa kehittynyt ominaisuus, joka kompensoi
rapuyksilöihin ja -sukupolviin kautta aikain
kertyneen harmistuksen ja pahan mielen
lajitovereiden brutaaleiden kattilakuolemien takia. Ravut ovat muutenkin aiempaa
tietämystä kehittyneempiä, sillä niillä on
tajunnanräjäyttäviä henkisiä ominaisuuksia.
(Kannattaa siis olla varovainen, ettei muukin
kuin rapu räjähdä niitä syödessä!)
Ravut näet jakavat yhteisen tietoisuuden.
Telepaattisesti ne siis lähettävät hätähuudon
toisilleen heti, kun näkevät kiehuvan vesikattilan. Tämä telepaattinen yhteys saa rapujen sisäsyntyisen pelastautumisvalmiuden
käynnistymään. Periaatteessa tämä valmius
perustuu siihen, että rapu pystyy irrottau-

Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter de
Camp, kaikkien alojen asiantuntija ja kaikkien
tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja kirjoittaa
anonyymisti suojellakseen itseään Kypsän
lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja halveksivilta katseilta.
Onko sinulla polttava kysymys, johon et
yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt vastusta?
Lähetä se osoitteeseen kyo-kypsa@helsinki.fi,
niin Kypsä kertoo vastauksen.

tumaan kuorestaan. Telepaattisen viestin
saatuaan rapuyksilö siis alkaa irrottautua
kuorestaan, jotta välttyisi padalta.
Valitettavaa on, ettei evoluutio ole vielä kehittynyt yhtä nopeaksi kuin ihminen – ravut
päätyvät kattilaan nopeammin kuin pystyvät irrottautumaan kuorestaan. Kiehuva
vesi, tilli ynnä muu sitruunahappo saavat
kuolemankielissä kituvan ravun irrottautumismekanismin pysähtymään. Kun rapu on
kiehunut, aseteltu tarjoiluvadille ja edelleen
omalle lautaselle, se on jäähtynyt tarpeeksi,
jotta mekanismi jatkaa automaattisesti toimintaansa. Sama hidastumisefekti tapahtuu myös, mikäli rapu jäätyy. Tästä syystä
räjähdys, joka siis elävällä ravulla vastaisi
kuoren irtoamista, tapahtuu usein silloin,
kun herkkusuu on käynyt syömäaikeissa
rapuparan kimppuun.

Mitä tehdä, jos ei tiedä mitä tehdä?
Nimim. Suunta hukassa

Hyvä Suunta hukassa,
Kun ei tiedä mitä tehdä tai minne mennä,
ehdoton faux pas on kysyä apuja keneltäkään ilmansuuntien asiantuntijalta. Eli älä
lähesty suunnistajia, merimiehiä tai pilotteja! Asiantuntevat, puolueettomat ja järkevät
neuvoa-antavat vievät ehdotta turmion
tielle, taikka sitten Keravalle (pahimmassa
tapauksessa Laajasaloon, hyiyh!). Suotavaa
20
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on ottaa pieni lepotauko (kymmenestä minuutista kymmeneen vuoteen), täyttää krypto ja nauttia kuppi kuumaa. Tämän jälkeen
käynnistä tietokone rauhallisin mielin ja osta
netistä kasipallo joka ratkaisee puolestasi
kaikki elämän suuret kysymykset! Ja onni
löytyy takuuvarmasti!

Valtaosa tätä palstaa lukeneista tietävätkin
jo, että suomen murteet jaetaan karkeasti
itäisiin ja läntisiin. Kymenlaakson kohtaloksi
on koitunut jäädä välimallin kaveriksi. Virallisesti kai sanottaisiin, että Kymenlaakson
metsissä puhutaan kaakkoishämäläisiä murteita. Murteentutkijoille murre kuin murre
on arvokas, mutta mitä mieltä ovatkaan
kansan syvät rivit?
Eräällä lätkäaiheisella foorumilla nimimerkki Eino_Mies kommentoi: ”Kymenlaakson
alueen murre ärsyttää eräästä tietystä syystä.
Siellä ei osata sitten millään sanoa D-kirjainta. Kädet pöydällä = Käet pöyällä. Viidettä
kertaa = Viiettä kertaa. Tehdas = Tehas. En
minä taida = En mie taia. Voidaanko mennä
= Voiaanko mennä.”
Samalla foorumilla nimimerkki Genesis vastaa Eino_Miehelle: ”Sama ongelma! ärsyttää
aivan täydellisesti tällaista Turun vierestä
tulevaa se Kymenlaakson murre. Mie sie
hie tie vie. Opettelisivat puhumaan! Asiaa ei
auta se, että itse on kymenlaaksossa opiskelemassa ja suurin osa opettajista puhuu
tuota murretta. Tekisi mieli olla kännissä
koulussa, että jaksaisi. Enkä siis halua nyt
provosoida ketään. Mielestäni vaan Turun
murre on kaunein asia Suomessa *hymiö*”
Puolustuksen puheenvuoron peliin heittää
Ted Raikas: ”Silti siinä onnistut! Omasta
mielestäni Kymenläänin murteet on huomattavasti miellyttävämpää kuunneltavaa
kuin se teidän murre siellä, joka luvalla
sanoen on toisinaan raivostuttavan kuuloista
ja yksi rasittavimpia Suomessa. Raumalaisten ja porilaisten murre ei ärsytä samalla
lailla, voi olla jopa aika metkaa. Enemmän
tietysti painaa vaa’assa se, minkälainen
ihminen kyseessä. Enpä onneksi ainakaan
itse valitse kavereita sen mukaan, millainen
murre on. Ei vaikka olisi turkulainen... mutta se on jo ihan siinä ja siinä.”

Murteet puhuttavat myös toisella urheiluaiheisella foorumilla. Kysyttäessä mitä
murretta kukakin puhuu nimimerkki Mimuli
vastaa: ”Mie puhun Kymenlaaksoo, emmä
Kuusaat, ku ei ne siellä osaa ees puhuu
kunnol.”
Kymenlaakson tyttöjä on myös nimimerkki
Vilma-liina, joka toteaa: ”Kyl mie varmaa
vielkii puhun Kymenlaaksolaisittain (ja
nimenomaa Kouvolalaisittain, ku Kouvolan sivuosastoil, eli Mylsäl, Anjalankoskel
ja Kuusaal on sit viel iha omat juttunsa.)
Mieku muutin Mikkelii, ni nää väitti, et mun
puhe kuulostaa ihan joltain slangilt ja et mie
muka jätän sanojen loput aina sanomatta
kokonaa. Nykyää melkein ottaa päähä, ku
tuntuu, et tää Etelä-Savon murre koittaa
vaivihkaa jyrätä ton Kymenlaakson murteen.
Murteet on kivoi, paitsi semmonen yks, mis
on semmonen ärsyttävän valittava nuotti..
Ja edellee ku meen Kouvolaa, ni se murre
on semmonen, et tuntee tosiaa menneensä
takas kotii.”
Yleisluontoisemmalla foorumilla nimimerkillä Häh? on identiteettikriisi: ”Mikä se
sitten on Kymenlaakson murre ja identiteetti? Onko sitä ylipäätään, kun joka kolkassa
taivutetaan omalla tavalla? Yhteistä kymenlaaksolaista identiteettiä ei taida ollakaan,
vaan jokainen on nurkkapatriootti?”
Mutta nimimerkki Pökö lohduttaa: ”- - kymiläiset on mukavia ja ainakin suorempia
kun savolaiset, joten kommunikointi on
helpompaa.”
Kiitoksia vain nimimerkeille arvokkaista
kommenteista. Jälleen opimme paljon uutta
Kymenlaaksosta ja sen murteista. Olemme
ärsyttäviä, identiteettikriiseileviä nurkkapatriootteja emmekä osaa sanoa d-kirjainta.
Kuusaalaiset sen sijaan eivät osaa puhua
ensinkään. Niin ja Kouvolalla on sivuosastoja. Kyllä kansa tietää!
Lähteet: mitäs kirjottelitte nettiin!
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