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jälkeen. Siis sillä tavalla, että on jälleen suvaittavaa ilmaista poliittisia kantojaan julkisesti ja vieläpä omalla nimellään. Toisin
sanottuna olla kiinnostunut siitä, miten yhteisiä asioita hoidetaan, ilman että vaikuttaa
päästään vialliselta. Tässä kehityksessä on
mielestäni nähtävissä vain hyvää. Mun mielestä siis on vaan niin siistii että EVVK on so
last season ja tosi ysärii.

PÄÄKIRJOITUS

Tykätään osakunnasta!

Kypsän tässä numerossa

Vaikka osakuntatoiminta on poliittisesti sitoutumatonta, näen myös osakunnassa toimimisen vähintään yhtä tärkeänä kuin äänensä antaminen uurnilla (tai feisbuukissa).
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Tykkäätkö sinä osakunnasta? Jos tykkäät
niin hyvä. Niin tykkään minäkin. Ja jos vielä et, niin kipaisepa nopeasti tykkäämässä.
Mikäli siis et kuulu siihen kunniakkaaseen
joukkoon, joka kieltäytyy sosiaalisen median
kaltaisista muotihöpsötyksistä.
”Äänestämisestä on tullut tykkäämistä”, kirjoitti Juha Akkanen Helsingin Sanomissa
jokin aika sitten (1.2.). Tällä hän viittasi presidentinvaalien alla levinneeseen tykkäysaaltoon, jolla kansalaiset ilmaisivat tukensa suosikeilleen facebookin välityksellä.
Jo ennen kyseisen kirjoituksen lukemista
mielessäni oli herännyt ajatus siitä, että ehkä
politiikka on viimeinkin heräämässä takaisin
muotiin, jokusen vuosikymmenen hiljaiselon

Osakuntatoiminnassa, kuten myös kaikenlaisessa poliittisessa kansalaisaktivismissa,
mielestäni hienointa on se, että ollaan valmiita työskentelemään yhdessä yhteisten päämäärien eteen. Että viitsitään tulla osakunnalle suunnittelemaan vuosijuhlaohjelmaa.
Että viitsitään järjestää böunareita ja herriksiä. Että jaksetaan pitää huolta osakunnan
taloudesta, ja siitä että aktiivisia osakuntalaisia riittäisi virkoihin myös tulevaisuudessa.
Tämä kaikki sen sijaan, että mentäisiin kotiin
katsomaan telkkaria ja valittamaan, kuinka
tylsää ja yksinäistä elämä on.
Tästä ”raadannastakin” nimittäin sitten lopulta palkitaan: uusia kavereita, lisää juhlia
ja vaikka mitä muuta mukavaa.
Osakuntatoiminnassa, kuten myös kaikenlaisessa poliittisessa kansalaisaktivismissa, on
pohjimmiltaan kyse erään tärkeän periaatteen omaksumisesta: mikään hyvä ei ilmesty
itsestään, vaan sen eteen on joskus nähtävä
vaivaa. Ja kaikista hauskinta se on porukalla.
Siispä, tykätään kaikki yhdessä osakunnasta!

Kevään tuloa odotellen

Essi
päätoimittaja
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Sihteerin välittämät muiden osakuntien
vuosijuhlakutsut eivät ole sähköpostilistalla
vain turhana postilaatikon tukkeena: ne ovat
muistutus siitä, että jokaisella kymäläisellä
on mahdollisuus lähteä edustamaan meitä
myös muiden osakuntien juhliin. Edustaminen ei ole vain kuraattorin tai hallituksen puheenjohtajan vaan jokaisen osakuntalaisen
oikeus. Ja myös erittäin toivottavaa!
Vaikka omat juhlat ovat aina erityisiä, muiden osakuntien ja järjestöjen juhlissa pääsee näkemään, minkälaista juhlinta muualla
on. Paitsi että on hauskaa nähdä aivan toisenlaisia juhlaperinteitä – KyOn juhlissa ei
esimerkiksi puhalleta paperipussiin ja poksauteta sitä juhlakansan kanssa täysin samanaikaisesti – on myös erittäin hyödyllistä
tuoda mukanaan uusia ideoita KyOn omaan
toimintaan. Lisäksi edustaessa tutustuu monipuolisesti ihmisiin eri osakunnista, jonka jälkeen juhlissa käyminen on entistäkin
hauskempaa. Osakuntaharrastuksesta tulee
todella osakuntaelämää yli osakuntarajojen.

Osakunta tarjoaa loistavan paikan harjoitella
erilaisia taitoja kannustavassa ympäristössä.
Harvoin on sitseillä kukaan minulle kuiskannut ”liikuta vain huulia” kuten yläasteen musiikinopettaja joulukirkossa, Lucia-kulkueen
laulu kuulosti hänestä kauniimmalta ilman
minua. Tarkemmin ajatellen näin ei ole koskaan käynyt, yleensä kun heittää idean (tai
laulun) ilmoille saa osakseen hymyjä ja mahdollisesti joku liittyy kuoroon.
Miksi tällainen kannustava ympäristö löytyy
osakunnalta? Osittain tämä johtunee virkojen kiertämisestä, kukaan ei pääse leipääntymään omaan toimeensa ja toisaalta jokainen
on vuosittain jollain tavalla noviisi. Neuvojen
pyydetään ja jaetaan hanakasti, tieto asioista
löytyy jos ei wikistä niin viimeistään sitsien
jatkoilta. Akateeminen ympäristö tekee vuorenvarmasti osansa, kun päivätyönä on oppia
uusia asioita niin samalla linjalla jatkaa mie-
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Varmaan aika monet osakuntalaisista, etenkin apuisännistön jäsenet, ovat käyneet Tallinnassa. Itse kävin siellä kuraattori emeritus
Antti Mänttärin kanssa viime syksynä edustamassa osakuntaa Fraternitas Tartuensiksen syyssitseillä. Opimme monien hauskojen
perinteiden lisäksi että ”informal” tarkoittaa
pukukoodina tummaa pukua, ei suinkaan
farkkuja ja lenkkareita. Siinä sitten pari tuntia kärsimme jonkinasteista häpeää, mutta
loppujen lopuksi tämä ei matkaa kokonaisuutena haitannut paljoakaan – sunnuntain
saunassa ei enää kellään ollut tummaa pukua
ja lautalla suorastaan sulauduimme joukkoon. Ajattelin jossain vaiheessa iltaa kuinka
tämänkin mokan olisi voinut tehdä huomattavasti pahemmassa paikassa, vaikkapa ulkomailla työmatkalla tai tuttavan häissä.

Osakuntaelämää yli
osakuntarajojen

Q:N NURKKA

Mokaillaan yhdessä!

luusti vapaa-ajallakin. Työltä tämä ei kuitenkaan tunnu, siitä pitävät juhlat ja illanistujaiset huolen.
Minulle kannustava seura on yksi tärkeimpiä
syitä kuulua osakuntaan. Ihmisen luonne on
jonkinlainen sekoitus perintö- ja ympäristötekijöitä, ainoastaan jälkimmäisiin voimme
vaikuttaa. Ympäristötekijöistä uskon tärkeimmän olevan seuran, jossa viettää aikansa. Minusta osakunta on tehnyt iloisemman,
rohkeamman ja ehkä hitusen viisaamman –
toivottavasti sinustakin!

Osakunnat viettävät vuosijuhliaan yleensä
talvella, ja innokkaan edustajan kalenteri
täyttyy omien vuosijuhlien lisäksi milloin
mistäkin kinkereistä. Vuosijuhlarumba, iltapukukausi, talven ruuhkaviikot – rakkaalla
lapsella on monta nimeä.
KyO on Helsingin yliopiston osakunnista
kaikkien nuorin ja myös pienimmästä päästä.
Kotoisa yhteisömme on meille kaikille tuttu,
mutta pysyäksemme elossa meidän on erityisen tärkeää näkyä muillekin. Käydä edustamassa muualla ja saada näin vieraita myös
omiin juhliimme.

Ja mikä parasta, oma osakunta- ja maakuntaidentiteetti heräävät edustaessa aivan
uuteen liitoon. Laulettaessa pontevia pohjalaisia ralleja tai hilpeitä ruotsinkielisiä snapsilauluja koskista ryyppäävät lohet, melankolinen Miikkulainen ja liitelevä albatrossi
tuntuvat yhtäkkiä kovin läheisiltä.
Kannattaa lähteä rohkeasti kurkistamaan,
minkälaista ruoho aidan toisella puolella on.
Tuskin merkittävästi enemmän tai vähemmän vihreää, mutta varmasti kiinnostavaa,
hauskaa ja erilaista! Tartu siis tilaisuuteen:
osakunta tukee edustusretkiä, ja jos yksin
lähteminen hirvittää, seuraa löytyy varmasti. Saatat yllättyä siitä, miten hienolta tuntuu
kantaa KyOn värejä muissa osakunnissa ja
kuulua yhteen isoon osakuntayhteisöön.

Keväisin terveisin,

Edustuksentäytteistä osakuntakevättä kaikille!

Joonas

Maria

hallituksen puheenjohtaja

kuraattori
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Koonnut: Riikka Juosila
Kuvat: Virkailijoiden arkistot

st u !

Vuosi on jälleen vaihtunut ja on aika esitellä osakunnan uudet (ja vanhat)
erikoisen taitavat virkailijat. Virkansa lisäksi he paljastavat yllättävät
erikoisosaamisensa.

Jenni Käki
toiminnanohjaaja, apuemäntä ja
hallituksen jäsen
Jenni nukkuu usein niin sikeästi,
ettei herää edes palohälyttimeen.

Pekka Haimi
ulkoasiainsihteeri ja valokuvaaja
Haimi osaa vetää frontside ollien
lumilaudalla.

Pasi Pykälistö
sihteeri ja jäsensihteeri
Pasi osaa piirtää Euroopan kartan
ulkomuistista.

Annika Pousi
liikuntasihteeri ja HTK:n sihteeri
Annika tunnistaa kaikkien
virallisten valtioiden liput.

Hanna-Maria Kössi
emäntä
Hannis on hyvä kiipeämään
puihin.
Heikki Luoto
ulkoasiainsihteeri
Heikin erikoisosaaminen on
asioiden unohtaminen yllättävän
nopeasti.

Maaria Haavisto
tiedotussihteeri ja apuemäntä
Maarian erikoisosaaminen on
lentäminen... unissaan(ko).

Maria Rämö
kuraattori
Maria loistaa kaikenlaisella
Tenavatähti-trivialla.
Joni Mäkelä
isäntä
Joni osaa tehdä tosi hyvää
vegemakaronilaatikkoa.

Sini Leppänen
fuksiohjaaja, apuemäntä ja
Kypsän toimituskunnan jäsen
Sini on hyvä iskemään (palloa).

Joonas Ollila
hallituksen puheenjohtaja ja
laulunjohtaja
Joonas osaa heiluttaa korviaan.
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Ester Pentti
taloudenhoitaja, laulunjohtaja ja
Kypsän toimituskunnan jäsen
Ester yllättää soittelemalla
toisinaan ukulelea.

Laura Hirvisaari
seniorisihteeri
Lauran erikoisosaaminen on
tomaattisoseen räjäyttäminen.

Riikka Juosila
kulttuurisihteeri ja Kypsän
toimituskunnan jäsen
Riikan päänsisäinen jukeboxi osaa
ulkoa kymmeniä lauluja mutta ei
yhtään sitsilaulua.
KYPSÄ 1/2012
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Mikko Laaksonen
maakuntasihteeri ja
arkistonhoitaja
Mikko osaa naksauttaa kaikki
jalkojensa nivelet sekä kaikki
käsiensä nivelet ranteesta
alaspäin.

Aapo Jussila
apuisäntä ja Kypsän
toimituskunnan jäsen
Aapo osaa (melkein) lukea
georgian "ongenkoukkuja".

Anniina Kälviäinen
valokuvaaja ja apuemäntä
Anniina on ilmiömäinen
kadottamaan käsineitä ja
kaulahuiveja.

Suvi Sivula
apuemäntä
Suvi onnistuu menemään
nukkumaan aina liian myöhään.

Viivi Haimi
hallituksen jäsen
Viivi osaa surffata.

Milja Ahtosalo
arkistonhoitaja
Milja muistaa hyvin
numerosarjoja, kuten tili- ja
puhelin- ja muita numeroita.

Reeta Holopainen
Kypsän toimituskunnan jäsen
Reetalla on taito tuottaa
ilmiömäisen koukeroisia
kirjaimia.
Essi Kortekangas
Kypsän päätoimittaja
Essi tietää, mitä dokumentteja
tarvitset maahantuodun
ravihevosen rekisteröimiseksi
Suomeen.

Joni Salo
hallituksen jäsen ja apuisäntä.
Joni taitaa lautasliinojen
taittelun.

Martti Ahtola
HTK:n puheenjohtaja ja
apuisäntä
Martti osaa arvostaa kaljan  
makua ja leikatun ruohon
tuoksua auringossa makailevan
kissan turkissa.

Jo s näillä ta idoi lla

Anna Kelaranta
apuemäntä ja Kypsän
toimituskunnan jäsen
Anna osaa pyörittää Marie-keksiä
suussa ilman että se hajoaa.
8
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Antti Mänttäri
apuemäntä
Antin erikoisosaamista on seisoa
tosi pitkään yhdellä jalalla silmät
kiinni Speden Spelit -tyyliin.

ei sa ad a os ak un

Lotta Väkevä
apuisäntä
Lotta osaa pelata Jazz  Jack
rabbitin läpi vaikka silmät
ummessa ja kädet selän takana

tavu ot ta su jum aa

n,

nii n ei sit te n mi llään !
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HYYsäystä
Palstalla puidaan HYY-politiikkaa. Ilman sen
kummempaa poliittista paasausta.
Teksti: Essi Kortekangas

Tällä kertaa tentattavana vielä tuoreehko
HYYn hallituslainen, oman osakuntamme
kasvatti Heikki Luoto.
Mikä se HYY on ja mitä siellä tehdään?
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
on Suomen ensimmäinen ylioppilaskunta.
HYY on Helsingin yliopiston opiskelijoiden
organisaatio, joka tarjoaa palveluita (tiloja,
jäsenpalveluja ja tukia) opiskelijoille ja puhuu opiskelijoiden tärkeinä pitämien asioiden puolesta.
Helsingin yliopiston opiskelijat omistavat
ylioppilaskunnan jäsenyyden kautta yrityksen nimeltä HYY Yhtymä, joka tekee 34 milj.
euron bisnestä. HYY Yhtymän toimintaan
kuuluu mm. UniCafen pyörittäminen. Lisäksi sen alaisuudessa on paljon kiinteistöjä
keskustassa.
Miten alun perin innostuit HYYn toiminnasta?
Kiinnostus HYYn toimintaan lähti vuonna
2009, jolloin toimin osakuntamme vaalipäällikkönä en oikeastaan tuolloin vielä tiennyt
juuri mitään ylioppilaskunnasta. Päädyin
vaalien ja arvonnan jälkeen varaedustajaksi
HYYn edustajistoon.
Olin ainoa kymäläinen wiipurilaisten joukossa edariryhmässä. Koin, että minun täytyy
olla mukana katsomassa päätösten perään.
Olemmehan HYYn tiloissa. Tästä sitten se
ala- tai ylämäki sitten lähti. Ja nyt olen siis
HYYn hallituksessa.
Mitä teet siellä hallituksessa?
Olen tänä vuonna HYYn hallituksen varapuheenjohtaja. Vastaan HYYn strategian päivittämisestä ja liikunta-asioista sekä pidän
yhteyttä ylioppilaskunnan omistamaan liiketoimintakonserniin HYY Yhtymään.
10
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Miten sitten sinne päädyit?
Hallitukseen osakuntien edustajistoryhmän
esityksestä. Olin kuitenkin hoitanut monenlaisia luottamustoimia HYYn eri järjestöissä.
Olin aktiivinen osakuntalainen ja mukana
myös suomenkielisiä osakuntia HYY politiikassa edustavassa Osakuntalaisessa Unionissa. Näiden lisäksi olin toiminut HYYn
valiokunnissa ja HYYn liiketoiminnan talouspaikoilla sekä varaedaattorina.
Onko tämä pesti tuonut mukanaan joitakin yllätyksiä?
Yllätyksenä on tullut vaikutusvalta, joka
HYYllä on edelleen.
Painaako vastuu? Miten paljon?
Vastuu painaa aina, mutta olen mielestäni
saanut sopivassa määrin vastuuta. En ainakaan toistaiseksi muserru sen alle.

HYYn historian ymmärtäminen ja sen ihannointi näkyy varmasti myös minun toiminnassa juuri siksi, että olen osakuntalainen.
Osakuntalaisena ymmärrän sen, että historian ymmärtäminen tarkoittaa jatkumoa
eteenpäin. Historia ei tarkoita kaavoihin kangistumista, vaan muutosten tekemistä tuhoamatta jo aikaisemmin rakennettua.

minulle erilaisten mielipiteiden ymmärtämistä, argumentointia ja vastuunkantamista.
Olen saanut myös arvokasta kokemusta yritystoiminnasta.

Mikä on parasta nykyisessä virassasi?
Entä opiskelijavaikuttamisessa ylipäänsä?

HYYtä sanotaan joskus poliittiseksi hautomoksi. Itse näen, että HYY antaa mahdollisuuden kehittää omaa argumentointia ja
ajattelua. Se opettaa, miten poliittisia päätöksiä tehdään.

Parasta virassa on vaikuttaminen. Se, että
pystyy tekemään päätöksiä, jotka kehittävät
HYYn toimintaa eteenpäin ja parempaan
suuntaan.
Mitä HYY-toimijuus sinulle tarjoaa?
HYY-toimijuus antaa näköalapaikan moneen
suuntaan. HYY edustaa minulle toiminnan
mahdollistajaa. Harva opiskelija pääsee näkemään osakeyhtiön hallintaa tai vaikuttamaan opiskelijoiden tärkeinä pitämiin asioihin. HYY tarjoaa siihen mahdollisuuden.
Mitä hyötyä HYY-aktiiviudesta luulet
olevan sinulle tulevaisuudessa?
HYY tarjoaa laajat verkostot tuleviin ja nykyisiin toimijoihin, joiden olemassaolo edesuttaa mm. työllistymisessä. HYY on opettanut

Ollaanko HYYssä hirvittävän poliittisia? Pitääkö siellä tietää jotain politiikasta?

HYYssä ei tarvitse olla poliittinen. Omia mielipiteitä joutuu miettimään monelta kantilta,
mikä on elämän kannalta arvokas taito. Kun
omaa mielipidettä joutuu puolustamaan,
huomaa sen vahvuudet ja heikkoudet. Aina ei
voi olla oikeassa ja se tulee tunnustaa.
HYYssä oppii politiikan koneiston, mutta
ennakkotietoa politiikasta ei tarvitse toimintaan lähtiessä.
Mitä sanoisit opiskelijalle, joka haluaisi päästä mukaan opiskelijavaikuttamiseen, mutta ei tiedä mistä aloittaa?
Reippaasti mukaan ja ehdolle vaaleihin! HYY
antaa enemmän kuin se ottaa.

Miten HYYssä toimiminen eroaa osakunnassa toimimisesta?
HYYssä pääsee vaikuttamaan vähän isompiin
asioihin kuin muissa järjestöissä. Toimintaan
on varattu isommat resurssit, ja toiminta ei
ole yhtä tapahtumapainotteista.
HYYn liiketoiminnan kautta saa myös mahdollisuuden kurkistaa yritysmaailmaan. Tällainen mahdollisuus on melko ainutlaatuista
järjestökentässä.
Näkyykö osakuntataustasi jotenkin
työskentelyssäsi? Entä mitä hyötyä siitä on nykyisessä pestissäsi?
Osakuntalaisuus näkyy varmasti pitkäjänteisessä työskentelyssä. Yritän ajatella asioiden
vaikutuksia laajakatseisesti.
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Vuoroin vieraissa

Hyppy historian opiskelijan
maailmaan
Kypsän toimittajien syrjähypyt vieraiden aineiden luennoille jatkuvat historian
luennolla. Kurssi on nimeltään Historiallisten aineistojen tiedonhankinta ja
matkaoppaana alan täysverinen opiskelija Pasi. Paikkana on aiheen mukaisesti
Kansallisarkisto.
Teksti: Anni Jokiniemi

Kurssi suoritetaan istumalla luennoilla keskiviikkoisin klo 16 - 18 koko kevään ajan, pitämällä luentopäiväkirjaa, taituroimalla tenttipaperiin oikeita vastauksia ja tekemällä pieni
harjoitustyö. Harjoitustyöhön jokaiselle on
annettu lähdeviittaus, joka pitää etsiä kansallisarkistosta. Tästä kaikesta historian lukijan
opintorekisteriin kilahtaa 5 opintopistettä,
mikä omasta mielestäni vaikuttaa varsin kohtuulliselta.
Käpsyttelemme siis kirpakassa pakkasessa
Tuomiokirkon takaa ja Suomen pankin ohitse
taas yhteen mahtavaan keskustan rakennuksista, jonka nyt opin olevan Kansallisarkisto.
Hilppaisemme kiviportaita sisään yhtä lailla
kiviseen aulaan ja alas kellarikerrokseen. Kiviset kaaret luovat tunnelmaa ja oletettavasti vähentävät myös riskiä ajan kuivattamien
papereiden kärähtämiseen tulitikkuleikkien
seurauksena. Luentopaikkana arkisto ei kuitenkaan tarkoita, että kiertelisimme vanhoja
kirjoja ja kansioita pursuavien hyllyjen välissä, vaan istumme melko tavallisen näköiseen
saliin, jonka edessä on videotykki ja kangas.
Pöytärivejä on neljä ja vihreät tuolit kohtalaisen mukavat istua. Otamme paikat takimmaisesta rivistä, mistä onkin helppo havainnoida myös muiden opiskelijoiden liikkeitä.
Olemme ensimmäisten joukossa ja huone alkaa täyttyä. Opiskelijat kaivavat muistiinpanovälineitä laukuistaan. Lähes joka toisella
on myös juomista. Tällä luennolla näyttäisi
oudolta, ellei edessä olisi minkäänlaista pa12
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peria ja kädessä sauhuavaa kynää. Yksi poikkeuskin löytyy. Eturivin tytöllä on läppäri.
Luento on kevään kolmas ja sen aiheena on
Suomen keskiajan historian lähteet. Käytännössä siis tulen kuulemaan, mitä keskiajan
dokumentteja on säilynyt nykypäivään ja
mitä niistä selviää. Luennoitsijat vaihtelevat
kurssilla ja tällä kertaa heitä onkin jopa kaksi
kappaletta. Kummatkin kohtuullisen nuoria
miehiä, kummallakin neulepaita, kummallakin nimi, mutta molemmat nimet unohtuivat.
Lasken 23 oletettavasti historian opiskelijaa,
2 saman alan luennoitsijaa ja yhden geofyysikon, jonka päästä vuosiluvut putoavat nopeammin kuin hilse.
Oranssipaitainen luennoitsija aloittaa. Hänen PowerPoint dioissaan on musta tausta
ja äärettömän vähän sanoja. Myös puhe on
melko hidasta, lähennellen jopa sanelua. Selvästikin hän sopii luennolle, jossa opiskelijat
kirjoittavat kaikki muistiinpanonsa itse. Pasi
kertoo, ettei läheskään kaikkea luentomateriaalia tule nettiin tai voi lukea kirjoista.
Samansuuntaisia puheita olen kuullut myös
Tampereella alaa opiskelevalta sisareltani. Itselläni yhtä ahkera taululta kopioiminen jäi
lukioon.
Huomaan kuuntelevani puhetta mielenkiinnolla. Se muistuttaa paljon enemmän tarinankerrontaa kuin omat fysiikan luentoni,
joissa seikkailevat vektorit ja nablat paavien,
piispojen ja talonpoikien sijaan. Yhtäkkiä

alan miettiä, näytänkö luennoitsijan mielestä oudolta, kun katselen eteenpäin häneen ja
vain kuuntelen opetusta, eikä nenäni sojota
muistiinpanoihin kynän heiluessa. Otan mallia naapureista ja painan katseeni alaspäin.
Harmaapaitainen luennoitsija vaihtuu puolessa välissä puhujaksi. Hän puhuu nopeammin ja laukoo jokusen vitsinkin. Tai ainakin
kaikki muut nauravat joillekin hänen tokaisuilleen.
Pasi kertoi, että jossain välissä kurssia he tulevat saamaan tunneilla myös tekstinpätkiä
itse luettavaksi. Onneksi ei sentään tänään.
Kankaalle heijastuu välillä kuvia arkistossa
olevista teksteistä ja useimmat niistä ovat
aivan tunnistamatonta väkerrystä. Pahimmissa tapauksissa en osannut lukea yhtään
kirjainta, puhumattakaan että tietäisin, mistä kielestä on kyse. Eräässäkin paperissa
luki selvästi ”Monuimus de suetuma asymä
Tgtu”. Vai lukiko sittenkään. Kuulen myös
ensi kertaa sellaisesta tehtävästä kuin koristelija. Oli siis kirjuri, joka kirjoitti asiat ylös,
mutta sen lisäksi koristelija taiteili lisää kiekuroita hänen tekstinsä päälle. Alan arvostaa
yhä enemmän tietokoneiden näppäimistöjä.
Mitä sitten kuulin luennolla? Tavoitteena oli
oppia mihin ja miksi keskiajan Suomesta tallentui tietoa, sekä jonkin verran säilyneiden
dokumenttienkriittisestä tulkinnasta. Opin,
että 1300-luvulla asiakirjojen kieleksi määrättiin ruotsi, jota tavallinen kansa ymmärsi,
toisin kuin ennen käytettyä latinaa. Luennoitsija kertoi Piispa Henrikin legendasta,
jossa on kirjoitettu hänen ristiretkestään ja
Piispa Henrikin sumavirrestä, jossa myös
ala-asteen historiasta tuttu Lalli mainitaan.
Maailmani järkähteli, kun luennoitsija noin
ohi mennen mainitsi, ettei koko Henrikkiä
välttämättä ollut olemassakaan. Muistin,
kuinka koulussa opettaja kuulusteli, että
kuka tappoi ja kenet Köyliöjärven jäällä. Piti
varoa, ettei vahingossa väittänyt piispan tappaneen Lallia, ettei vaikuttaisi tyhmältä.
Ehkä kaunein kuulemani sana oli pergamenttifragmentti. Jos nyt mitenkään ymmärsin
oikein, kyseessä oli pergamentin kierrätystä, joka jätti historioitsijoille mukavasti tongittavaa. Koska pergamentti, eli esimerkiksi
lampaan tai vasikannahasta tehty ”paperi”,
on hyvin vahvaa ainetta, sitä käytettiin mitä

moninaisempiin tarkoituksiin. Alun perin
pergamenteille oli kirjoitettu tärkeitäkin
tekstejä, esimerkiksi liturgioita. Kun ne kävivät teksteinä tarpeettomiksi ja olisivat muuten päätyneet mappi Ö:hön, pergamentteja
uusiokäytettiin mm. satuloiden paikkoina,
palkeissa ja paperinippujen kansina.
Niin sitä on sitten vaikka ratsastettu pari liturgian pätkää pyllyn alla ja tekstit ovat säilyneet jonkinlaisessa kunnossa nykypäivään
saakka. Kansina käytetyissä pergamenttifragmenteissa saattoi olla tyhjissä kohdissa
myös jatkokäyttäjien omia kirjoituksia, kuten
latinan sanojen taivutuksia, rukouksia ja sävelkorkeuksia.
Luento päättyy ajallaan varttia vailla kuusi.
Puimme takit päällemme ja suuntasimme
ulos. Pasin piti kiirehtiä hallituksen kokoukseen ja minun pitkän päivän uuvuttamana
kotiin.
Tämä ei ollut ollenkaan hassumpaa. Oli ihanan rentoa vain kuunnella opetusta ilman
tietoa siitä, että kohta kaikki pitää osata tentissä. Lisäksi opin jotain uutta historiasta,
mikä ei koskaan ole edustanut vahvinta tietämystäni.
Kuitenkin täytyy todeta, ettei minusta olisi
historiaa opiskelemaan. Jätän sen puolen
ilomielin Pasille, siskolleni ja kaikille muille,
joita vanhat paperinpalat ja ehkä olemassa
olleiden piispojen ja talonpoikien suhdekiemuroiden tutkiminen jaksaa innostaa useampanakin päivänä vuodessa. Ehkä voin
kuitenkin seuraavaksi keskustella heidän
kanssaan tietäväiseen sävyyn pergamenttifragmenteista.
Kurssin nimi: Historiallisten aineistojen tiedonhankinta
Sisältö: Kurssin tavoite on opettaa opiskelijat
löytämään historiallisia arkistolähteitä ja muita aineistoja sekä perehdyttää heidät niiden
käyttöön ja tulkintaan. Kurssilla opetellaan
myös ennen 1800-lukua käytössä olleiden käsialojen tulkintaa. Opintojaksossa tutustutaan
Suomen ja Pohjoismaiden historiaan liittyvään
lähdeaineistoon sekä tehdään niiden käyttöön
opastavia harjoituksia.
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Vuosijuhlien antia
KyO:n 79. vuosijuhlaa vietettiin
Ravintola Laulumiehissä 25.2.2012
Teksti: Pasi Pykälistö
Kuvat: Pekka Haimi

79. vuosijuhlien tunnelmaan päästiin jo perjantaina lippukulkueella ja seppeleenlaskulla
ensimmäisen inspehtorin Erik Lönnrothin
haudalle. Haudalla puheenjohtajan puhui
edesmenneestä inspehtorista ja laulettiin Kymenlaakson laulu.
Varsinaiset juhlat pyörähtivät käyntiin lauantai-illalla cocktailtilaisuudella, jossa eri järjestöt esittivät tervehdyksensä Kymenlaakson Osakunnalle. Cocktailtilaisuuden jälkeen
siirryttiin pöytäjuhlaan läheiseen Laulumiesten juhlasaliin. Lippujen saavuttua sisään
juhlien ohjelma alkoi. Ensimmäisenä puhui
kuraattori Maria Rämö summaten kuluneen
vuoden tapahtumia ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Seuraavaksi emäntä Hanna-Maria
Kössi piti puheen inspehtorille pohtien akateemisen identiteetin merkitystä opiskelijalle
ja nosti esiin osakunnan poikkitieteellisyyden yhtenä identiteetin luojana. Inspehtori
Ritva Serimaa korosti puheessaan tutkimusta
totuuden ja uuden tiedon etsintänä.
Osakunnan edelliselle kuraattorille Antti
Mänttärille myönnettiin ansiomerkki. Lisäksi inspehtori jakoi harrastusmerkit seuraaville henkilöille: Hanna-Maria Kössi, Mikko
Laaksonen, Heikki Luoto, Joonas Ollila ja
Annika Pousi. KyO-KO-tuopin sai Pekka Haimi. Vuoden virein osakuntalainen -tuoppi
jaettiin ensimmäistä kertaa kahden osakuntalaisen kesken, kun sen saivat Ester Pentti ja
Annika Pousi.
Vuosijuhlapuhujana oli Tampereen yliopistosta kasvatustieteen professori Veli-Matti
Värri. Juhlapuheessaan hän muistutti Suo-
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men rakennetun snellmannilaiselle sivistysuskolle, jota nykyinen kilpailukulttuuri uhkaa.
Kymen Lohen Veljeskunnan edustaja jakoi
osakuntastipendin seuraaville henkilöille:
Maaria Haavisto, Jenni-Maria Käki, Joni Mäkelä ja Lotta Väkevä. Fuksistipendin sai Pasi
Pykälistö. Ensi kertaa jaettavat opinnäytestipendit saivat Laura Hirvisaari ja Marleena
Salonen. Kunniaosoitusten jälkeen juhlakansaa viihdytti WiOLin kvartetin lauluesitys.
Koska on karkausvuosi, ei ohjelmassa ollutkaan perinteistä puhetta naiselle, vaan Milja
Ahtosalo piti puheen miehelle. Puheessaan
hän muisteli pienenä aina halunneensa veljeä. Tultuaan osakuntaan hän on nyt saanut
koko lauman veljiä, joten hän ei enää kaipaa
ponia. Jälkiruuan aikana vieraita hauskuutti
KyO:n teatterikerho Kytköksen valmistama
vuosijuhlakronikka, jonka teemana oli Kymmenen Uutiset.
Vapaan sanan aloittivat juhlassa palkitut
Ester Pentti ja Annika Pousi muistelemalla
tuloaan osakuntaan. Myös emeritus-inspehtori Esko Ukkonen puhui muistuttaen KyO:n
olevan osakunnista nuorin ja virein. Vapaan
sanan päätti kunniajäsen Matti Saarinen puhumalla osakunnan merkityksestä Kymenlaakson maakuntabrändin luojana. Lopuksi
kohotettiin kolminkertainen eläköönhuuto
Kymenlaakson osakunnalle.
Juhlan lopuksi tanssittiin vanhat tanssit ja
siirryttiin Karjalaisen Osakunnan kanssa yhteisille jatkoille Domus Gaudiumille. Juhlinta
jatkui läpi yön silliksille asti karjalaisten kansanlaulujen ja savolaisen fishcockin voimalla.
Sillikseltä voipuneina mutta tyytyväisiä voitiin aloittaa taival kohti siintäviä 80. vuosijuhlia.

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
6.12. Ylioppilaiden soihtukulkueessa tarkkakorvainen saattoi kuulla myös Kymenlaakson
laulua. Kulkueen jälkeen tarjottiin piparia
Bottalaisille DGO:llä.

9.2. Kuusi humanistia ja yksi rumaperseinen
teekkari kävivät katsastamassa historian toisen humanistispeksin ”Kuolema on katettu”.

7.12. Nähtiin todellista panostusta pikkujoulujen järjestämiseen, kun tarjolla oli muutakin kuin puuroa. Illan aikana päästiin epävireiseen mulsum-nuottiin.

10.2. Helsinkiläiset kyolaiset matkasivat sivistävään viini-iltaan sivistymättömämmän
opiskelijaelämän keskelle Otaniemeen. Illan
aikana opittiin viinitietoa, jolla voi myöhemmin brassailla.

9.12. Kapiokerholle annettiin elvytystä iltapuvuissa skumpan ja kakkujen voimalla. Paikalle saatiin myös yksi pingviini.

12.2. Kapiokerho osoittautui jälleen aktiiviseksi kokoontuessaan DG:lle mekkoja ompelemaan.

31.12. Kyolaiset pistivät tohinaksi ja järjestivät yhteisosakuntalaiset uuden vuoden sitsit,
joilla myös loppusiivous toteutettiin yhteisosakuntalaisesti. Seuraavan aamun puunaus
vältettiin evakoitumalla jatkoille ESOlle.

21.2. Laskiaistiistaina suurta ihmetystä herättivät jättimäiset laskiaispullat, joista saadulla energiamäärällä jaksettiin jatkaa iltaa
vuosijuhlatanssiharjoitusten parissa.

Loppuvuodesta 2011 koettiin historiallinen
hetki, kun erään nimeltämainitsemattoman
kymenlaaksolaisen opiskelijajärjestön vuoden 2012 puheenjohtajaksi valittu nimeltämainitsematon teekkari kävi kirjoittautumassa järjestön matrikkeliin.
Abikiertueella tammikuussa Kymenlaaksossa tapahtui ihmeitä, kun abit uskaltautuivat
kysymään esittelijöiltä kysymyksiä, johon
esittelijät osasivat vieläpä vastata.
20.1. Virkailijanvaihtokaronkassa harrastettiin lahjontaa, juotiin ja laulettiin. Jatkot vietettiin hiljaisissa merkeissä ilman pauhaavaa
Spotifyita ja epävireistä karaokemongerrusta.
1.2. Keskiviikkokahveilla koettiin harvinainen kyolaisten osakuntahengailuilmiö, kun
paikalla oli vähintäänkin kymmenen henkeä.
Lieneeko kalan muotoinen kuivakakku houkutellut lohifaneja paikalle?

24.2. Laskettiin seppele Erik Lönnrothin
haudalle. Tänä vuonna hallituksen puheenjohtajan pitämän lyhyen puheenvuoron ansiosta läsnäolijat saivat tietää, että Lönnroth
oli osakuntamme ensimmäisen inspehtori,
joka ajautui kymenlaaksolaiseen seuraan wiipurilaisten plaseerausvahingon seurauksena.
25.2. Juhlittiin Kymenlaakson Osakunnan
79-vuotis vuosijuhlaa. Juhlan kolminkertainen ”Eläköön!” -huuto Kymenlaaksolle ei
maakuntaan asti kuulunut, mutta maakuntalehdissä esiteltiin juhlapäivän kunniaksi kymenlaaksolaisuutta osakuntalaisten kriittisin
silmin.
26.2. Vuosijuhlan silliksillä pekonia ja munia riitti enemmän kuin juhlapäivän jälkimainingeissa keikkuviin sillisläisiin mahtui.
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Missä hän on nyt?

Eeva-Kaisa
Heikura
Haastattelussa Kymen Lohen
veljeskunnan vielä tuore suurlohetar.
Teksti: Reeta Lehto
Kuva: Riikka Juosila

Kymen Lohen Veljeskunnan uusi Suurlohi
Eeva-Kaisa Heikura on saanut osakuntatoiminnalta paitsi unohtumattomia iltoja myös
mallin aktiiviseen yhteiskuntaelämään. Kypsä tavoitti kiireisen osakuntakonkarin sähköpostitse valottamaan osakuntahistoriaansa
sekä nykyisiä kuulumisiaan.
Olet Kymen Lohen Veljeskunnan uusi Suurlohi. Mitä muuta teet elämässäsi tällä
hetkellä?
Olen kahden tytön (teinin ja melkein-teinin) äiti, Karjalaisen Osakunnan senioreiden hallituksen
puheenjohtajan vaimo, omaishoitaja, partiojohtaja kahdelletoista sudenpennulle ja Ilmatieteen
laitoksen viestintäpäällikkö.

Rakkain osakuntamuistosi?
No ei tähän oikein muuta voi sanoa kuin että 5.3.1988 Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlien jatkot Uudella. Yksi jatkoille Nurmeksen-yöjunaa odottelemaan jäänyt karjalainen, nykyinen puolisoni, haki minua tanssimaan. Hän ei sitten koskaan ehtinyt siihen junaan.
Entä hulvattomin?
Tämä on vaikea. Olisiko se neljän hengen privaatti-illalliset Rautalammintiellä, KO:n 20 neliön
kämpässä (terveisiä <3) vai se tuhkimoilta, kun kenkäni lennähti Uudella johonkin ikkunasyvennykseen… Mitä kaikkea ihminen muistaakaan!
Osakunta vaalii akateemisia perinteitä ja tarjoaa jäsenilleen monenlaista toimintaa.
Mikä on ollut osakunnan tärkein anti sinulle?
Jos rajataan ihmissuhteet pois, tärkeintä oli varmaankin se aktiivisen yhteiskuntaelämän oppiminen. Akateemiset perinteet ovat kyllä edelleenkin rakkaita; teinilaulu raikaa joka vappu.
Mitä neuvoja antaisit civikselle, jonka haaveissa itää toive päästä joskus Suurloheksi?
Nauti osakuntaelämästäsi!
Olet aktiivisessa työelämävaiheessa, ja elämässäsi riittäisi puuhaa varmasti ilman
osakuntaakin. Mikä on saanut sinut pysyttelemään osakuntatoiminnassa kaikkien
näiden vuosien ajan?
Mukanaolo veljeskunnassa on ollut yksi kiinni pitävä voima – ja se, että elämääni kuuluu joka
tapauksessa osakuntalaisia.
Millainen opiskelijaelämäsi - tai elämäsi ylipäätään - olisi ollut ilman osakuntaa?
Vaillinainen… no, ainakin toisenlainen.

Mikä sai sinut alun perin lähtemään mukaan osakuntatoimintaan?
Sisko oli tullut Helsinkiin, yliopistoon ja osakuntaan jo aiemmin. Taisin kulkea hänen jalanjäljissään Liisankadulle.
Kuvaile osakuntataivaltasi.
Aktiivifuksista erilaisiin virkoihin ja lopulta kuraattoriksi. Olen ollut ainakin Kypsän päätoimittaja, tiedotussihteeri, ohjelmavaliokunnan puhis ja Rajanylitysmestari. Tärkeintä on kuitenkin,
että sain kulkea sen taipaleen upeiden, erilaisten tyyppien kanssa, joista osa on edelleen tiiviisti
elämässäni. Ja niihin muihinkin on aina hienoa törmätä työ- tai vapaa-ajan ympyröissä.
Olitko opiskeluaikoinasi aktiivinen myös esimerkiksi ainejärjestötoiminnassa vai
oliko osakunta koko ajan ykkösyhteisösi?
Olin jonkin verran aluksi mukana ainejärjestössä, mutta se toiminta kyllä hiipui, kun osakunta vei
mennessään.
Osakunta on poikkitieteellinen yhteisö. Mitä haittaa tai hyötyä tästä voi mielestäsi
olla?
Haittoja en juuri näe. Vai voisiko jollekulle käydä niin, että ammatti-identiteetti ei vahvistu, jos ei
toimi ainejärjestössä tai että putoaa oman tieteensä yhteisöstä pois? En usko.
Osakunta on poikkitieteellisyytensä ansiosta kuin yhteiskunta pienoiskoossa – siis mainio paikka
opetella aktiivista elämää.
16
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KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SENIORIT RY TIEDOTTAA
TULEVIA SENIOREIDEN TAPAHTUMIA
KyO senioreiden vuosikokous ja brunssi pidetään osakunnalla sunnuntaina 22.4 klo 14 alkaen. Kokouksen jälkeen seniorit tarjoavat brunssin kuoharin kera. Viimevuosien tapaan
kyseessä on koko perheen tapahtuma!
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
kautta!
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Joko tunnet maakuntajärven?
Teksti ja kuvat: Anni Jokiniemi

Osaatko nimetä Kymenlaakson maakuntakukan? Entä kiven? Mitä vastaisit, jos tietokilpailussa kysyttäisiinkin maakuntajärveämme? Tulisiko nimi kuin apteekin hyllyltä vai
protestoisitko, että eihän sitä opetettu koulussa? No eipä sitä opetettukaan meidän kouluaikoinamme, sillä kaikille Suomen maakunnille valittiin omat tunnusjärvensä vasta
viime syksynä. Esimerkiksi maakuntakukat,
-linnut ja -kivet ovat inspiroineet tietokilpailukysymysten laatijoita jo 80-luvulta lähtien.
Näin tuhansien järvien maassa on vähintäänkin kohtuullista, että myös järvi voi tätä
kautta edustaa maakuntaansa kaikenlaisten
eläinten, kivien ja poliitikkojen ohella.
Tähän väliin täytyy huomauttaa kaikille kotkalaistaustaisille, että myös Kymenlaaksossa
on järviä. Henkilökohtaisesti olin nimittäin
hieman ihmeissäni, kun ensi kertaa kuulin
maakuntajärvistä, että mitä järviä Kymenlaaksossa ylipäätään on. Mieleen tulivat vain
joki ja meri. Kymenlaaksossa on kuitenkin
747 järveä, tosin vain kuusi niistä on Kotkan
kunnan alueella, nekin juuri ja juuri järven
kriteerit täyttäviä vesiläiskiä, joista kaksi on
jopa niin pieniä, ettei niitä ole viitsitty edes
nimetä ja yhtä ei näe edes Googlen kartalla.
Olisiko jopa kasvanut umpeen? Sen sijaan
esimerkiksi Haminassa on 113 ja Kouvolassa
458 järveä.
Maakuntajärvien valinta tapahtui Suomen
ympäristökeskuksen viime vuonna järjestämällä kaksiosaisella kilpailulla, jossa kansalaisten ääni pääsi voimakkaasti kuulumaan.
Ensin kilpailuraadille sai lähettää oman järviehdotuksensa perusteluineen. Näistä raati

Kymenlaakson maakuntatunnukset
•
•
•
•
•
•
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Kala: Kuha
Kukka: Kurjenmiekka
Lintu: Punatulkku
Kivi: Rapakivi
Nisäkäs: Saukko
Puu: Tervaleppä
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Kymenlaaksossa se on kuitenkin suurin. Sen
sijaan syvyydestään Vuohijärveä voi kehua.
Suurin syvyys on 76 m, mikä on Suomen 7.
syvin ja 16 metrin keskisyvyytensäkin puolesta Vuohijärven sijoitus on kahdeksas. Saaria
on 155, suurimpina Hevossaari luoteiskolkassa ja Kinansaari melkein keskellä järveä. Vesi
on kirkasta ja ekologiselta tilaltaan hyvää.
Jos siialta kysytään, Vuohijärvi on elinympäristönä mainio. Siiat pitävät sen virtasalmista
ja kapeikoista, kirkkaudesta ja syvyydestä.
Siikaa on myös kasvatettu alueella, mutta
toiminta loppui 2010 rahan puutteeseen.
Lisäksi Vuohijärveen istutetaan järvilohta ja
taimenta. Järven kalaisuutta onkin kehuttu.

valitsi kolme parasta, joista kansa sai syyskuussa äänestää lopulliset voittajat. Kymenlaakson voiton vei ylivoimaisesti Vuohijärvi.
Finaalissa sitä vastaan kamppailleet Pyhäjärvi ja Haukkajärvi kalpenivat 74 % äänisaaliin
edessä. Itse asiassa voittoprosentti oli koko
kilpailun suurin.
Toivottakaamme täten uusi maakuntatunnus
tervetulleeksi ottamalla tarkemmin selvää,
mikä Vuohijärvi on järviään.
Vuohijärvi sijaitsee Kouvolan pohjoisosassa,
Valkealan ja Jaalan alueilla. Itse asiassa pieni osa siitä on jo Etelä-Savon puolella, mutta
niin pieni, ettei se järven Kymenlaaksolaista
identiteettiä häiritse. (Kuinkahan paha identiteettikriisi Säkylän Pyhäjärvellä on? Se kun
sijaitsee puoliksi Varsinais-Suomessa ja puoliksi Satakunnassa ja valittiin kummassakin
maakuntajärveksi).
Kuten arvata saattaa, Kymenlaakson maakuntajärvi kuuluu Kymijoen vesistöön,
tarkemmin määritellen sen Mäntyharjun
reittiin. Vettä järvelle virtaa pääasiassa
pohjoisesta Voikosken kautta, mutta myös
koillisesta Hillosensalmesta ja luoteesta
Nurmaanjärvestä. Ulosvirtaama on etelässä
Pyhäjärveen ja sieltä Kymijokeen.
Pinta-alaa järvellä on reilut 86 hehtaaria,
mikä Suomen mittapuulla keskinkertainen.
51 suomalaista järveä on tätä suurempia.

Menneinä vuosina rannoilla toimi useampikin saha ja järvellä uitettiin tukkeja. Höyrylaivat seilasivat aalloilla 1900-luvun alkupuolella. Viimeisenä höyryaluksena toiminut s/s
Voikoskeksi ristitty varppaaja, eli hinaajaa
kevyempi tukkilauttojen vetoalus, lopetti
urakkansa vuonna 1966.
Nykyään Vuohijärven rannalla on kaksi vesivoimalaitosta, toinen Voikoskella ja hieman
suurempi Siikakoskella. Kummatkin on rakennettu jo viime vuosisadan alussa.

Muut maakuntajärvet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inarijärvi (Lappi)
Juojärvi (Pohjois-Savo)
Keitele (Keski-Suomi)
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)
Luodonjärvi (Pohjanmaa)
Längelmävesi (Pirkanmaa)
Oulujärvi (Kainuu)
Pielinen (Pohjois-Karjala)
Puula (Etelä-Savo)
Pyhäjärven Pyhäjärvi (PohjoisPohjanmaa)
Päijänne (Päijät-Häme)
Saimaa (Etelä-Karjala)
Säkylän Pyhäjärvi (Satakunnassa
ja Varsinais-Suomessa)
Tuusulanjärvi (Uusimaa)
Vanajavesi (Kanta-Häme)
Östra och Västra Kyrksundet
(Ahvenanmaa)

Vuohijärven vedenkorkeutta on säännöstelty
vuodesta 1961 lähtien. Vuohijärven säännöstelijänä toimii Voikosken voimalaitoksen
pato. Lisäksi Mäntyharjun reitillä ennen Vuohijärveä olevan Puulaveden säännöstely vaikuttaa myös Vuohijärven vedenkorkeuteen ja
virtaamiin hillitsevästi. Säännöstely on melko yleistä Suomen vesistöissä. Säännöstelyllä
pidetään aisoissa noin 300 suomalaisen järven virtaamia. Tällä vähennetään tulvimista,
helpotetaan vesivoiman tuottamista ja vesiliikennettä. Toisaalta se muuttaa järviluontoa
ja voi haitata mm. monien eliöiden elämää.
Säännöstelyprojekteja aloitettiin paljon juuri
1950–1970 –luvuilla, mutta nykyään arvostetaan myös paljon järvien luonnontilaisuutta,
eikä uusia projekteja aloiteta herkästi.
Suurin asutuskeskus on eteläkärjessä sijaitseva Vuohijärven kylä. Kesämökkejä on runsaasti pitkin rantoja. Savon junarata kulkee
Vuohijärven kylän kautta Hillosensalmen yli
Voikoskelle. Kummassakin kylässä on ollut
asema, mutta arvatkaapa vaan saako niistä
enää junalippuja. Jos kuitenkin junamatka
vie vaikka Kouvolasta Mäntyharjulle, voi vasemmanpuoleisesta ikkunasta ihailla maakuntajärveämme.
Jaahas. Pitäisiköhän seuraava lomamatka
suunnatakin Vuohijärvelle?
KYPSÄ 1/2012
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Kyllä Kypsä tietää

Älä hukkaa tätä kirjaa,
koska tässä on tää kirjoitus
Julkaisemme tällä palstalla laulukirjakirjoitusten
valikoituja paloja.

Kumpaan kannattaa uskoa, kohtaloon
vai sattumaan?
Nimim. Sormi suussa

Hyvä Sormi suussa,
Esittämäsi kysymys on piinannut ihmismieltä kautta historian, vaikuttaahan se varsin
perustavanlaatuisesti tapaamme kohdata
ympäröivä maailma. Kohtalon nimeen vannovat uskovat, että ihmisen elämä määräytyy syntymähetkestä lähtien kohtalon lakien
mukaan - kohtalo ikään kuin ohjaa elämää
eikä tapahtumien kulkuun voi itse vaikuttaa.
Sattuman kannattajat puolestaan ajattelevat,
että jokainen tapahtuma on täysin satunnainen, ja peräkkäisten sattumien jatkumo
muodostaa elämänkaaren.
Kysyjä liittää kysymykseen kannattavuuden
eli hyötynäkökannan. Mikäli haluaa ikään
kuin päästä helpolla, kannattaa vakaasti uskoa kohtaloon. Tämä tosin ajaa tilanteeseen,
jossa inhimillinen harkinta minimoituu,
jos ajattelee elämänsä olevan korkeampien
voimien hallinnassa. Suosittelen kysyjää ottamaan sormen pois suusta ja hankkimaan
jostakin kolikon, jossa on kaksi erilaista kuvaa eri puolilla. Tämän jälkeen voi kokeilla jo
vuonna 1953 alkuna saanutta ideologiaa nimeltä höpsismi (engl. flipism), jossa päätökset tehdään kolikkoa heittämällä. Tässäkin
on tosin vaaransa, jos jättää kaiken ajattelun
kolikon harteille. Menetelmän kannattavuus
selviää kuitenkin vasta kokeilun jälkeen, joten ohjeeni onkin:
”Jos elämä sua kuin tuuli vie, anna höpsismin
näyttää tie!”
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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.

fuksi: ”mihin olen ryhtynyt?”

Ja on ihan ok olla kiinnostunu peräpäästä!

Vuosi vaihtuu, yritit huijata, mutta mäkitytöt
ei hämäänny! Jatkot alkaa NYT! (mut ei fisuja)
Hyvää uutta vuotta 2011

[Kappaleen ”Jag gillar punschen” kaikki punschensanat yliviivattu ja korvattu sanalla ”mustrum”]
Siis MULSUM. Olin ehkä vähän hiprakassa.
(Pikkujoulut 2011)

Posso, Kotkan torimunkki
Teksti: Pasi Pykälistö

Vieläkö Kotkassa ja Haminassa voi tavata oikeita merimiehiä? Tai edes laivastopoikia?
Nimim. In the Navy

Merimiestilanne vaikuttaa Kotka-Haminan
seudulla sangen huolestuttavalta. Säilyttääkseen ahtaajakuntansa työpaikat ja lakkoiluoikeuden kansakuntamme on evännyt
laivapoikien ahtuuoikeuden. Tämän johdosta
merimiesten ei enää tarvitse poistua uivista
kerrostaloistaan lainkaan, joten ei heitä tule
kaupunkielämääkään rikastuttamaan. Ohjusvene Haminakaan ei hirvittävästi Haminaan
vaivaudu, joten eipä akuankkojakaan juuri
näy. Varmemmaksi vakuudeksi kysyin vielä
suoraan muinaishaminalaisen merimieskulttuurin ytimestä eli Kompassin paarista. Sielläkään ei kuulemma merimiehiksi tunnistettavia henkilöitä näy, ”ei ainakaan kello 12
jälkeen viikonloppuisin”, mikä tarkoittanee
samaa kuin ei koskaan. Sen sijaan entisiksi
merimiehiksi oletettuja henkilöitä ainakin
Haminassa liikuksii useitakin. Heidän käyntinsäkin voitaneen ainakin mainitun klo. 12
jälkeen tulkita seilaamiseksi. Vain tarinat
muistuttavat puumiessukupolvia uljaasta
merimieskulttuurista. Tämä meillä on jäljellä
uljaista laivapojista, olkaamme onnellisia.

Kymenlaakson Osakunnan parissa heräsi syksyllä 2011 ajatus Kotkan posson
suojelemisesta EU-direktiivillä, kuten
Ranskan Champagnen maakunnan samppanja tai Suomen mämmi. Pienimuotoinen
toimikunta ryhtyi selvittelemään asiaa.
Tuotesuojauksen saamiseksi tarvittiin pitävä todiste siitä, että tuotetta on valmistettu
tietyllä alueella vähintään 35 vuotta. Etsinnät kohdistettiin Kansalliskirjaston mikrofilmisalin sanomalehtiin ja etsimme Kotkan
seudun sanomalehdistä mainintaa possoista 1950-luvulta. Internet haulla löysimme
artikkelin vuodelta 2001, joka oli laadittu
erään possoja valmistavan leipomon 50-vuotis juhlallisuuksiin. Juttu siis viittasi siihen,
että possoja on valmistettu ainakin 50 vuotta
Kotkassa. Arkistohaulla yritimme selvittää
pitävämpiä todisteita.
Myös leipomoihin otettiin yhteyttä, mutta
niiltä ei löytynyt vanhoja arkistoja toiminnastaan. Nyttemmin leipomoiden kiinnostus
asiaan on hiipunut. Sanomalehtiarkistosta
ei löytynyt mainintoja possoista. Ilmeisesti
posso on torien arkituotteena jäänyt vaille
suurempaa mainontaa, etenkin kun mainostaminen on 1950-luvulla maksanut enemmän. Resursseja koko 1900-luvun loppupuoliskon lehtien läpikäyntiin meillä ei ollut.

Yksi mahdollisuus posson selvittelyyn olisi
Kotkan kaupungin oma
arkisto, josta saattaisi löytyä mainintoja torikaupasta ja
myyntilupien myöntämisestä. Leipomoiden kiinnostuksen hiivuttua vaihtoehtona on vielä yhteydenotto Kotkan kaupunkiin, mutta mikäli kiinnostusta hankkeelle
ei löydy, KyO ei lähde yksin asiaa eteenpäin
ajamaan.
Vaihtoehtoiseksi suojausprojektin kohteeksi
esitettiin Virolahden hapanvelliäkin.
Joka tapauksessa, posso-hankkeella on saatu
arvokasta kokemusta kulttuuriperintötyöstä ja toteutettu Kymenlaakson Osakunnan
tehtävää maakuntahengen edistäjänä ja ylläpitäjänä. Oman kymenlaaksolaisen tuotteen löytäminen ja suojaaminen lailla toisi
julkisuutta maakunnalle ja nostaisi Kymen
samalle tason Savon ja Karjalan kanssa, joilla
on jo omat maakuntaherkkunsa, kalakukko
ja karjalanpiirakka. Kymenlaaksossa tilanteesta tekee haasteellisen se, että kymäläinen
keittiö on syntynyt useiden eri suunnista tulleiden virtausten kohdatessa niin Saksasta,
Virosta, Venäjältä kuin Ruotsistakin.
Kymenlaaksolainen tuote -hanke jatkuu.
KYPSÄ 1/2012
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Virkailijaluettelo 2012
Inspehtori
Ritva Serimaa

Kulttuurisihteeri
Riikka Juosila

Kuraattori
Maria Rämö

Maakuntasihteeri
Mikko Laaksonen

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

kyo-q@helsinki.fi
040 847 1020

kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi
040 582 4181

Hallituksen pj.
Joonas Ollila

Liikuntasihteeri
Annika Pousi

kyo-pj@helsinki.fi
050 400 4931

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
040 840 3963

Sihteeri
Pasi Pykälistö

Ulkoasiainsihteeri
Pekka Haimi

kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 095 2887

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
040 575 7640

Isäntä
Joni Mäkelä

Ulkoasiainsihteeri
Heikki Luoto

kyo-isanta@helsinki.fi
040 514 7491

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
050 368 8894

Emäntä
Hanna-Maria Kössi

Seniorisihteeri
Laura Hirvisaari

kyo-emanta@helsinki.fi
044 223 3488

kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi
040 556 1019

Taloudenhoitaja
Ester Pentti

Kypsän päätoimittaja
Essi Kortekangas

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
050 342 4421

Toiminnanohjaaja
Jenni-Maria Käki

kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
050 331 9242

Fuksiohjaaja
Sini Leppänen

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 510 5803

Tiedotussihteeri
Maaria Haavisto

kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi
040 540 5977

Ester Pentti
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kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
044 251 6949

Jäsensihteeri
Pasi Pykälistö
pasi.pykalisto@helsinki.fi

kyo-kypsa@helsinki.fi
050 525 8154

Arkistonhoitaja
Milja Ahtosalo

milja.ahtosalo@helsinki.fi
040 845 3334

Arkistonhoitaja
Mikko Laaksonen

mikko.laaksonen@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Joonas Ollila

joonas.ollila@aalto.fi

Laulunjohtaja
Ester Pentti

ester.pentti@aalto.fi

Valokuvaaja
Pekka Haimi

pekka.haimi@helsinki.fi

Valokuvaaja
Anniina Kälviäinen

anniina.kalviainen@helsinki.fi

Hallitus

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Joonas Ollila
sihteeri Pasi Pykälistö
kuraattori Maria Rämö
taloudenh. Ester Pentti
Pekka Haimi
Viivi Haimi
Jenni-Maria Käki
Sini Leppänen
Joni Salo
Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

Maaria Haavisto
Anna Kelaranta
Jenni-Maria Käki
Anniina Kälviäinen
Sini Leppänen
Antti Mänttäri
Pasi Pykälistö
Suvi Sivula
Apuisännistö

kyo-isannisto@helsinki.fi

Martti Ahtola
Aapo Jussila
Joonas Ollila
Pasi Pykälistö
Joni Salo
Lotta Väkevä
HTK:n edustajat
Martti Ahtola

martti.ahtola@helsinki.fi

Annika Pousi

annika.pousi@aalto.fi
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