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Kenen joukoissa seisot?

PÄÄKIRJOITUS

Kypsän tässä numerossa

Miksi osakunnat ovat edustajistossa?
”Koska Keski-Maassa täytyy olla haltioita”,
kirjoittaa HYY-aktiivi Arto Aniluoto ESO:n
Eteläsuomalaisessa (1/2010). ”Haltiat kuvataan omissa oloissaan eläväksi, pitkäikäiseksi ja perinnetietoiseksi kansaksi. – – Muita
kansoja pitkäikäisempinä he luonnostaan
vastustavat muutoksia, jotka heidän piirissään tapahtuvat hitaasti, jos ollenkaan. He
eivät aina nuoremmista kansoista paljoa
välitä, mutta koska he asuttava näiden kanssa samaa maailmaa, heidän täytyy reagoida
myös sitä koskeviin ulko- ja sisäpuolisiin
uhkiin.”

Jopa kuusi kyolaista innostui edustamaan osakuntaa Uppsalan
ystävyysosakunnan Kalmar Nationin Vårbalenissa toukokuussa.
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Tämä teksti (saatavilla kokonaisuudessaan
verkossa) tiivistää metaforisuudessaan sen
olennaisen. Osakuntien on pidettävä puoliaan ja saatava äänensä kuuluviin HYY:ssa.
Jotta esimerkiksi ainejärjestöjen etua ajava
HYAL ei veisi kaikkia HYY:n rahoja, vaan
osakunnat saisivat oman osuutensa HYY:n
tarjoamista niukoista resursseista, kuten tiloista ja järjestöavustuksista. Jotta vanha elin
pysyisi toimintakunnossa jatkossakin.
HYY:n tiloissa majaansa pitäville osakunnille
asia on erityisen kriittinen. Toisin lienee niissä osakunnissa, jotka omistavat katon päänsä päällä.
No, mitäs muuta se osakunnat siellä ajaa
paitsi omia etujaan?
Tämä kysymys on tullut kuultua usein, etenkin osakuntatoimintaan osallistumattomien
opiskelijatoverien suusta.
Niin. Mitäs.
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Osakuntien ongelmaksi voitaneen kutsua
sitä, että muut kuin ensisijaisesti osakuntien
tulevaisuudesta kiinnostuneet äänestäjät
saavat sian säkissä, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumattomia kun tässä ollaan. Poliittisista puolueista poiketen osakunnat ei
oikein tahdo vastustaa henkeen ja vereen mitään, ja tästä syystä lienee vaikea nähdä, mitä
se oman etunsa lisäksi myöskään puolustaisi.

Itse kuitenkin pidän osakunnista ”puolueena” juurikin sen poliittisen puolueettomuuden takia. Esimerkiksi arvokysymyksissä ei
olla sitoutuneita mihinkään agendaan, kuten on HYY-politiikassa laita esimerkiksi vihervasemmistolaisella Maailmanpyörällä ja
Kokoomuksen opiskelijaliiton alaisuudessa
toimivalla Kansallisilla Ylioppilailla. Ehkäpä
juuri tästä syystä osakuntien edustajistoryhmässä ollaan erityisen avoimia erilaisille mielipiteille ja keskustelulle, mikä taas on omiaan palkitsemaan äänestäjämme tarkkaan
harkittujen ja hiottujen päätösten muodossa.
Pidetäänhän siis valta haltioiden käsissä jatkossakin.
Vaaliterveisin,

Essi
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PUHEENJOHTAJALTA

Yleensä tähän aikaan vuodesta kuuluu kirjoittaa jotain siitä, miten syksyllä lehdet tippuvat ja pimeys laskeutuu. Siitä miten joutuu
luopumaan kesän lämmöstä ja palaamaan
kylmään arkiseen työntekoon. No nyt kun se
on tehty niin voidaan siirtyä itse pj:n palstaan.
Ja teemana on, tadaa, syksy! Syksy on nimittäin loistavaa aikaa aloittaa uusia rutiineja tai
harrastuksia. Päivärutiinit muuttuvat kesän
jälkeen joka tapauksessa, joten samalla sinne
väliin voi sujauttaa balettitunnin, kuntonyrkkeilyä tai uusia oppiaineita. Omalla kohdallani uudeksi harrastukseksi on muodostunut
opiskelu Kumpulassa. Otaniemen kasvattina
hieman epäilytti siirtyminen toiseen luonnontieteen norsunluutorniin, joka kaiken
huipuksi vielä on mäen päällä kuten kunnon
tornin kuuluukin. Miellyttävin yllätys (helppojen opintojen lisäksi) on se, kuinka paljon
osakuntalaisia kampuksella tapaa ihan ohimennen. En aiemmin oikein ymmärtänytkään, miten paljon hyötyä osakuntasuhteista
on. Enkä nyt tarkoita ”näitä kontakteja voi
käyttää myöhemmin työelämässä” -hyötyä,
vaan ihan arkipäiväistä ”on mukavaa tavata
kavereita ja tehdä yhdessä jotain” -hyötyä.

Juhlavuoden kynnyksellä
Tutkimusten mukaan omaan onnellisuuteen
voi vaikuttaa pysyvästi kahdella hyvin helpolla asialla, liikunnalla ja sosiaalisilla suhteilla.
Luin tämän netistä, en siis noita tutkimuksia,
vaan hauskan blogin niihin liittyen. Joka tapauksessa päätin kokeilla josko tässä vinkissä olisi perää. Tänä syksynä en ole vielä kertaakaan syönyt lounasta yksin ja Unisportin
palvelut ovat tulleet tutuiksi. Se etten tunne
ketään päivän luennoilla ei oikeastaan haittaa, kun tiedän tapaavani kavereita lounaalla
ja työpäivän jälkeen salilla (pro level: tutustu ihmisiin luennolla, tähän minulla on vielä
matkaa).

Vuosi myös käynnistyi historiallisissa
merkeissä, kun viisi itäsuomalaista osakuntaa eli KyO, Wiipurilainen Osakunta, Karjalainen Osakunta, Savolainen Osakunta
ja Östra Finlands Nation järjestivät ensimmäistä kertaa yhteiset itäsuomalaiset kesäjuhlat. Itäsuomalaisia kesäjuhlia – tai kuten
itäiset naapurimme väittävät, Jakamattoman Wiipurilaisen Osakunnan muistojuhlaa
– vietettiin elokuisena viikonloppuna yli 80
juhlijan voimin. En ota tässä kantaa vanhaan
sanontaan, jonka mukaan Karjalassa hautajaisetkin ovat hauskemmat kuin Hämeessä
häät, mutta iloinen puheensorina ja laulun
volyymitaso kielivät onnistuneista juhlista.

Mitäpä jos kokeilisit itse? Laita osakuntatutulle viestiä ja pyydä lounaalle. Tuurilla pari
muuta liittyy seuraan seisoessanne soppajonossa. Yhdessäoloa opiskelupäivän jälkeen
on tietysti tarjolla osakunnalla. Mitä liikuntaan tulee, tuore liikuntasihteeri täällä hei!
Syyskaudella on luvassa budolajiesittely, salikäynti ja mahdollisesti vielä penkkiurheilua.
Loppuun vielä suurkiitokset lounasseurasta
Annille, Anulle, Esterille, Jennille, Joneille,
Pasille, Ristolle ja Sinille! Toivottavasti näemme kohta!

Yhteistyölle oli tilausta, sillä muiden ilmansuuntien osakunnissa yhteistoiminta on jo
vakiintunut käytäntö. Kuten juhlavieras Åbo
Nationista asian ilmaisi: oli jo aikakin, että
itäsuomalaisetkin osakunnat järjestäytyvät
ja alkoivat kehittää yhteisiä perinteitä. Viidellä itäsuomalaisella osakunnalla on tiivis,
yhteinen historia: Kaikki viisi itäsuomalaista
osakuntaa olivat yhtä Wiipurilaista Osakuntaa aina vuoteen 1833, jolloin ensin SavoKarjalainen Osakunta ja myöhemmin vielä
Öffen ja KyO erosivat omiksi järjestöikseen.

Aktiivisin terveisin,

Joonas

Q:N NURKKA

Syysteksti

Uusi osakuntavuosi on jälleen pyörähtänyt
iloisesti käyntiin. Eikä vain mikä tahansa
osakuntavuosi: tänä lukuvuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Kymenlaakson
Osakunta erkani Wiipurilaisesta Osakunnasta omaksi järjestökseen. Juhlan aika on vasta
helmikuussa, mutta jo syksyllä päästään
juhlavuoden makuun, kun valokuvanäyttely
osakunnan historiasta alkaa kiertää Kymenlaakson kirjastoissa.

Syksy on tuonut osakuntaan myös uudet
osakuntafuksit. Osakuntien vaalirenkaan
vaalijulisteissa kysytään jälleen: Yksin vai
ryhmässä? No ryhmässä, ilman muuta! Luentosaleissa oppii paljon, mutta yhdessäolo,
yhteiset juhlat, hauskanpito ja tutustuminen
ihmisiin oman opiskelualan ulkopuolelta
ovat lopulta opiskelijaelämässä vielä olennaisempia kuin tenttien läpäiseminen. Lämpimästi tervetuloa mukaan KyOn toimintaan,
kaikki uudet osakuntafuksit!
Tapahtumarikasta osakuntasyksyä ja huikeaa juhlavuotta kaikille osakuntalaisille!

Maria
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KESÄRETKI

2012 IITTIIN
Teksti: Anni Jokiniemi ja Anna Kelaranta
Kuvat: Pekka Haimi, Anni Jokiniemi, Anna Kelaranta ja Ester Pentti

Jokavuotinen kesäretkemme järjestettiin tänä vuonna Iitissä, tuossa
Kymenlaakson rajaseudun kunnassa, joka on hauska kirjoittaa tikkukirjaimin.
Perjantai 20.7
Osakuntalaisia tupsahtelee Iitin Kausalaan.
Laaksosen taksi on lupautunut suhaamaan
24/7 ilmaiseksi juna-aseman ja retkipaikaksi
saamamme veteraanimajan väliä.
Iitin veteraanimaja sijaitsee Kymijoen rannassa ja se toimii mm. talvisin avantouintipaikkana. Näin kesälläkin iittiläiset pääsevät
pulahtamaan veteen pitkältä laiturilta. Uimarit kehottivat meitä kuitenkin naputtelemaan
yksityistilaisuus-kyltin tielle, ettemme häiriintyisi paikallisten käynneistä (vai etteivät
paikalliset pelästy meitä?).
Päärakennuksen sisustus laitettiin uuteen
uskoon, jotta lattioille saatiin makuupussipötköä, joihin retkeläiset sukeltelivat illan pimetessä. Viereisessä rakennuksessa oli omat
saunat miehille ja naisille. Ruoanlaitto onnistui parhaiten pihan grillikatoksessa, mutta
kävelymatkan päässä oli myös Matkakeidas
Hesburgereineen. Maakuntasihteerimme oli
saanut järjestettyä evääksi sponsoroituna
valtavan säkin leipiä, lakua ja vähän saunakaljaakin. Karppaaminen ei ollut suosiossa.

6

KYPSÄ 3/2012

Lauantai 21.7
Aamiainen nautitaan leppoisissa tunnelmissa auringonpaisteessa laiturilla. Päivän
ohjelmassa on retki lyhyen matkan päässä
sijaitsevalle Hiidenvuorelle ja koska kaikki
eivät kerralla mahdu autoihin, osa jää veteraanimajalle odottamaan. Perillä nautitaan
huimaavista näkymistä puiden latvojen yli ja
lauletaan uuteen laulukirjaan tulevia lauluja.
Retkeltä palataan melko tiiviissä tunnelmis-

sa takaisin valmistautumaan Iitin lukiolaisia
vastaan pelattavaan pesisotteluun. Yllättäen
intoa ja aitoa urheiluhenkeä puhkuvat osakuntalaiset saavat kuitenkin kuulla ottelun
peruuntuneen. Syynä on kuulemma sekaannus aikatauluissa: lukiolaiset olivat odotelleet meitä pelipaikalla pari tuntia sovittua
aiemmin.
Ilta ei jää kuitenkaan vaille toimintaa, sillä
saunat laitetaan lämpiämään tavallista ai-
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Mainettaan parempi Madeira

Joki vai järvi?
Kesäretken
ykköspuheenaiheita
oli
uimavetemme luokittelu. Vastaranta
häämötti niin kaukana, että se näytti
järveltä, mutta piti Kymijoenkin virrata
tästä. Kartoista selviää, että uimme
jokivedessä, mutta tällä kohdalla Kymijoki
leviää yli 3 km levyiseksi Leininseläksi.
Joen ja järven määritteleminen ei ole
suomessa yksikäsitteistä. Usein kyse on
siitä, miten rannan asukit ovat aikojen
alussa vetensä nimenneet.

Laurisilva- eli laakerimetsiä ja Madeiran
huikeita maisemia pääsee parhaiten todistamaan levada-vaelluksella. Levadat ovat noin
puoli metriä leveitä ja parikymmentä senttimetriä syviä kastelukanavia, jotka seurailevat
vuorten rinteitä ja halkovat niiden läpi tunneleina. Levada-kävelyt ovat erittäin suosittuja,
mutta levadoilla kuljetaan omalla vastuulla.
Usein kanava kulkee aivan rotkon reunalla, jolloin turvana on vain ohut vaijerikaide
(johon ei saa nojata!), ja matkaa maahan on
muutama kilometri. Se luo ohitustilanteisiin
oman jännityksensä.

kaisemmin ja lauta- ja krokettipelit pistetään
pystyyn. Osa lähtee myös etsimään mustikoita lähimetsästä, ja saalista riitti jaettavaksi
vielä kotimatkallakin. Illemmalla järjestetään
joukkueiden välinen kilpailu, johon sisältyi
tietokilpailu, piilonen, eläinten bongaamista
ja kokiksen juomista snorkkelin läpi. Parhaiksi piilopaikoiksi osoittautuivat veteraanimajan katto, auton paksi ja sohvanalunen.
Illan hämärtyessä grillataan jäljellä olevia
herkkuja.

Näin syksyn tullen on hyvä aika
muistella etelän lämpöä. Tässä
jutussa muistellaan vauhdikasta
aktiivilomaa Madeiran saarella
11.–18.6.2012.
Teksti ja kuvat: Riikka Juosila

Madeiran maantiede
Portugalille kuuluva Madeira on tuliperäinen
saari Atlantilla. Madeiralla elää noin 270 000
asukasta, joista puolet asuu saaren pääkaupungissa Funchalissa. Valtaosa madeiralaisista saa elantonsa matkailusta. Muita saaren
pääasiallisia elinkeinoja ovat maanviljely ja
kalastus.

Sunnuntai 22.7
Heräilemme viimeisen kerran veteraanimajan lattialta. Ohjelmassa siivoamista, hyvästejä ja kotiin paluuta. Leipääkin oli vielä
matkaevääksi. Innokkaimmat suuntaavat
retken päätteeksi vielä Tykkimäelle.
8
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Madeiran maantieteellinen sijainti ja tuliperäinen maa ovat luoneet erityislaatuisen
ekosysteemin saarelle. Saaren eteläosa on
enimmäkseen lämmin ja aurinkoinen, kun
taas saaren pohjoisosassa sataa alinomaa.
Viimeaikoina ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus on jäytänyt erityisesti saaren
eteläosaa. Tänä vuonna Madeira on kärsinyt
kuivimmasta vuodesta 50 vuoteen. Pohjoisosa sen sijaan on äärimmäisen vehreä, ja Madeira onkin tunnettu kukkaloistostaan. Laurisilvametsien peittämää pohjoisosaa kuvaa
parhaiten kaksi sanaa: Jurassic Park.

Saaren rannat ovat jyrkkiä ja kallioisia, mutta
saarelta löytyy myös muutama mustahiekkainen ranta Funchalin ulkopuolella. Rantahiekkoja kiinnostavampi vaihtoehto on luonnon
muovaamat merivesialtaat Porto Monizissa.
Laavakivestä muovautuneet muurit suojaavat altaita pahimmilta tyrskyiltä. Jos taas
pitää enemmän perinteisestä valkoisesta
sannasta, on syytä suunnata Porto Santon
saarelle, jossa odottaa 9 km hienoa hiekkaa.
Päiväretki Funchalista Porto Santoon alkaa
aikaisin aamulla muutaman tunnin risteilyllä
Porto Santon saarelle. Jos onni on matkassa,
saattaa laivamatkan aikana nähdä läheisellä
luonnonsuojelualueella uhanalaisen munkkihylkeen.
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Madeiralainen keittiö
Matkaoppaissa ylistetään madeiralaista ruokaa. Turisteille kohdennetut ravintolat tarjoavatkin usein kolmen ruokalajin illallista,
joka koostuu alkukeitosta ja herkullisesta
Bolo do Caco -leivästä, liha- tai kalapitoisesta
pääruoasta ja vanukastyyppisestä passionhedelmäjälkiruoasta.

valassafarilla. Ennen safaria meribiologi piti
lyhyen luennon Madeiran merinisäkkäistä,
joita safarilla olisi mahdollista nähdä. Safarille mentiin 12-paikkaisissa kumiveneissä.
Puolen tunnin ajelun jälkeen kohtasimme
ensimmäisen delfiiniparven. Delfiinit uivat
ristiin rastiin veneen edessä ja sen vierellä ja
ponnistivat hurjia hyppyjä vedestä. Valaita
emme valitettavasti onnistuneet näkemään.

Paikallinen erikoisuus on syvänmerenkala,
espada, joka paine-eron takia kuolee pintaan
nostettaessa. Kerrotaan, että kalan silmät
räjähtävät, kun sen nostaa pintaan. Espada
on vaalea, miedon makuinen kala, jota tarjoillaan usein banaanin kera. Kokeilemisen
arvoinen yhdistelmä, vaikkei omaksi herkukseni muodostunutkaan. Liekö kalan kohtalolla jotain tekemistä asian kanssa. Parasta
Madeiran keittiössä lienee kuitenkin miedosti kupliva vinho verde, vihreä viini, jota valmistetaan Luoteis-Portugalissa.

Madeira on aktiivilomaa kaipaavalle täydellinen kohde. Itse aloitimme loman delfiini- ja
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taakse merivirrassa – puhumattakaan siitä,
että olisi noussut laudalle seisomaan! Surffaus on totista urheilua, eikä tosiaan heikkohermoisten laji. Sisu meni kaulaan moneen
kertaan, kun laine kaatui päälle ja painava
lauta veti pinnalla rantaa kohti ja kieppuva
vesimassa painoi uppeluksissa pohjaa kohti.
Selkäranka löysi ihan uusia kulmia ja taisi siinä vähän reisikin revähtää.
Viimeinen päivä olikin hyvä viettää Porto
Santon auringossa surffitraumoista toipuessa. Viimeisenä vinkkinä todettakoon, että
aurinkorasvaa kannattaa levittää myös jalkateriin. Kivulias virhe olla levittämättä.

Kymenlaakson Osakunta 80 vuotta

Mitä tehdä?
Paikallinen kulttuuri ei viikossa paljasta itseään turistille, mutta matkamme osui juuri sopivasti yksiin jalkapallon miesten EM-kisojen
kanssa ja pääsimme todistamaan portugalilaisten jalkapallohuumaa Santa Catarinan
puistoon pystytetyssä ulkoilmakatsomossa,
jossa otteluita näytettiin screeniltä. Juhlinta oli korvia huumaava, kun maajoukkueen
kapteeni Christiano Ronaldo tykitti maaleja
– ihmekös tuo, onhan mies Funchalista kotoisin. Portugalilaiset ovat tosiaan jalkapallokansaa: jokaisen voittoisan ottelun päätteeksi
nuoret ja vähän vanhemmatkin ajelivat koko
yön keskustassa torvia toitottaen ja hurraten.

Loma läheni jo loppuaan, mutta yksi asia oli
vielä koettava. Toiseksi viimeisenä päivänä
pakkauduimme kahdentoista madeiralaisen kanssa ränsistyneeseen pakettiautoon
ja suuntasimme kohti Porto da Cruzin surffirantaa. Reggaen letkeä lätke tahditti matkaa ja katolle viritetty surffilautakeko huojui
mutkissa. Rannalle päästyämme vedimme
märkäpuvut niskaan ja vartin pikaopastuksen jälkeen sidoimme laudat kiinni nilkkaan
ja painelimme kohinaa kohti. Retkueen nuorimmat surffiheebot olivat tuskin viiden,
mutta sinne he vain kahlasivat aaltojen vietäväksi. Allekirjoittaneella oli vaikeuksia pysyä edes pystyssä, saati sitten päästä eteen tai

Seuraavana päivänä suuntasimme Funchalin
ulkopuolelle Caniço de Baixoon sukeltamaan.
Ensikertalaisina saimme kattavan opastuksen laitesukelluksen saloihin saksalaiselta
sukellusopettajaltamme Saschalta. Harjoittelimme ensin uima-altaassa, ja varttitunnin
paniikinomaisen testailun jälkeen Sascha vei
meidät yksitellen 7 metrin syvyyteen. Atlantin vesi ei ole yhtä kirkasta kuin Välimerellä
tai Tyynellämerellä, mutta se ei menoa haittaa. Kaikessa jännittävyydessään sukellus
oli ja on tähänastisen elämäni hienoimpia
hetkiä. Luotettava ja osaava opas on onnistuneen kokemuksen a ja o.
Autonvuokraus on Madeiralla melko halpaa,
ja nappasimme pariksi päiväksi allemme
pienen Seatin. Jos vain kanttia riittää ajella
kapeilla vuoristoisilla teillä, on autonvuokraus oikeastaan ainoa keino nähdä koko saari
yhden reissun aikana. Päiväretkiä suunnitellessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että
säätilat saarella vaihtelevat tiuhaan ja sadekuurot ovat tavallisia. Saaren pohjoisosissa
sumu kipuaa laaksoista vuorenrinteille puolen päivän jälkeen, joten maisemankatselut
on syytä ajoittaa aamulle. Autolla pääsee
myös mukavasti omatoimisesti levada-reitin
alkuun.

Osakunnan 80-vuotista taivalta juhlistetaan monin tavoin vuonna 2013. Osakuntaelmästä läpi
vuosikymmenten kertova valokuvanäyttely kiertää maakunnan kirjastoja loppuvuodesta 2012
alkaen, saapuen lopulta vuosijuhlaviikolla Helsingin yliopiston päärakennukselle.
Varsinaista vuosijuhlaa vietetään lauantaina 23.2.2013. Juhlaan ovat lämpimästi tervetulleita
kaikki entiset ja nykyiset Kymenlaakson Osakunnan jäsenet sekä muut kymenlaaksolaismieliset.
Ilmoittatuminen aukeaa lähempänä juhlapäivää.

Laulukirjauudistus
Useita vuosia tekeillä ollut osakunnan laulukirjan päivitys on loppusuoralla. Uuteen
kirjaan tulevat laulut on valittu ja valmis teos julkistetaan vuosijuhlaviikon yhteydessä.
Kymenlaakson Osakunnan ystävillä on mahdollisuus tukea kirjan valmistumista tarjoamalla
lempikappaleitaan laulukirjasta. Yhtä laulua voi tarjota vain kerran, mutta yksi henkilö voi
halutessaan tarjota useamman laulun. Tarjoajan nimi painetaan kyseisen laulun yhteyteen.
Monet suosikkilaulut on jo varattu, joten olethan nopea. Lisätietoja voi kysyä Ester Pentiltä
(ester.pentti@gmail.com, 050 342 4421). Yhden laulun hinta on 15 euroa ja sen voi maksaa
lauluvalinnan varmistuttua Kymenlaakson Osakunnan juhlatilille FI72 1228 3000 0202 12
käyttäen viitettä 1368 viimeistään 30.11.2012.

Kuraattorin kääty
Vuosijuhlan kunniaksi osakunta on päättänyt hankkia kuraattorin tunnusmerkkiä, hopeaista
osakunnan vaakunaa, kannattelemaan sen arvolle sopivan käädyn. Käädyn valmistaa
hopeaseppä Eva-Kaisa Suominen Paja31:stä ja se julkistetaan helmikuisessa vuosijuhlassa.
Kääty on tarkoitus rahoittaa lahjoitusvaroin. Jos haluat tukea käätyprojektia, voit maksaa
haluamasi summan Kymenlaakson Osakunnan juhlatilille FI72 1228 3000 0202 12 käyttäen
viitettä 1203 viimeistään 31.12.2012.
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Pariisissa
Teksti: Pasi Pykälistö
Kuva: Jukka Lahe

itelmien jälkeen ryhmämme hajosi pienemmiksi ryhmiksi kaupungille. Päädyimme
lopulta v. 1682 peräisin olevaan kahvilaan.
Paluumatkalla hotellille löysimme Pariisin
bukinistit Quai de Montebellolta, joka on
siis humanistin taivas kirjakojuineen. Illalla
oli ohjelmassa vierailu Suomen suurlähetystössä, Place de Finlandella. Sieltä ilta
jatkui kävelyllä Seinen yli Champs-Elyseelle
ja edelleen Riemukaarelle. Champs-Elysee
oli juhlakoristeissa muistopäivän vuoksi ja
Riemukaaressa liehui suuri Ranskan lippu. Illallinen v. 1792 olevassa ravintolassa
Montmartrella ja päivä päättyi öisen Pariisin
ihailuun Sacre-Coeurin portailta.
9.5. Mercredi.

Toukokuussa olin Kronoksen (Yleisen &
Suomen ja Pohjoismaiden historian opiskelijat) järjestämällä opintomatkalla Pariisissa.
Opintomatkoilla on ainejärjestössämme jo
vanhat perinteet, kohteina ovat olleet Euroopan pää- ja kulttuurikaupungit Istanbulista
Tukholmaan. Mikä sitten on opintomatka?
Opintomatka eroaa normaalista ryhmämatkasta siten, että mukaan lähtee tieteelliseksi
mentoriksi yliopiston henkilökunnan edustaja, joka sitten arvioi esitykset ja myöhemmät esseet ja antaa niistä opintopisteet.
Usein pyrkimyksenä on että matkakohde on
mentorille tuttu joko oman tutkimuksen tai
aiempien elämänvaiheiden kautta. Käytännön valmistelut ja organisoinnin hoitavat
kaksi vanhempaa opiskelijaa. Retki kustansi
n. 650 € opiskelijalta. Opintomatkasta itsestään saa 3 op, mikä vaatii suullisen n. 15
minuutin pituisen esityksen valmistamista
ja esittämistä paikan päällä matkan aikana.
2 lisäpistettä saattoi saada jos kirjoitti aiheestaan tai matkasta muuten lisäesseen.
Eli yhteensä retkellä saattoi kuitata 5 op, eli
yhden historian kurssin. Matkaseurueessa oli
kattavasti edustettuina eri opiskelijapolvet
fukseista viidennen vuoden opiskelijoihin ja
mukana oli niin ranskantaitoisia kuin täysin
ummikkojakin kielen suhteen. Yhdessä ja
ryhmässä tehden matkasta tuli ikimuistoinen.
12
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Matkan kronologia:
7.5. Lundi.
Lentäen Helsingistä Pariisiin ja majoittuminen hotelliin Rue de Gay-Lussacille lähelle
Luxembourgin puistoa. Ensimmäisenä retkikohteena oli vierailu Sorbonnen yliopistossa,
jota meille esittelivät siellä työskentelevä suomen kielen professori ja kronoslainen vaihtooppilas. Sorbonnen sisäpihalla kuuntelimme
ensimmäisen esitelmän v. 1968 opiskelijamellakoista. Sorbonnesta matka jatkui Pariisin Suomen instituuttiin tutustumaan sen
toimintaan. Iltapäivällä osa ryhmästä jatkoi
kahvilakierrokselle ja osa tutustui Musee de
Clunyyn, Pariisin keskiajan museoon. Illalla
ravintolaillallinen Quartier Latinin opiskelijakortteleissa, ranskalainen ruoka ei syyttä
ole kuuluisaa.
8.5. II Maailmansodan muistopäivä.
Mardi.
Aamiaiseksi hotellilla croissantteja ja cappuccinoa. Sen jälkeen bussikyyti keskustaan
tutustumaan Paris Historique-yhdistykseen,
joka suojelee kaupungin historiallisia kohteita. Meille esiteltiin keskiaikaisen kellarin restauraatiotöitä. Marais’ssa matka jatkui Place
des Vosgesille, missä esitelmät jatkuivat. Es-

Päivä alkoi retkellä Luxembourgin puistoon,
missä esitelmiä. Puistosta matka jatkui Pantheonille, missä oli minun vuoroni pitää
esitelmä myöhäisantiikin Pariisista ja Pyhästä Genevievestä (kaupungin suojeluspyhimys). Esitelmän jälkeen tutustuimme
Saint-Etinne-du-Montin kirkkoon ja Pyhän
Genevieven relikvaarioon. Kirkosta retki
jatkui Lutetian areenalle, eli Pariisin roomalaisaikaisen amfiteatterin raunioihin.
Puoliltapäivin pidettiin lounastauko. Sitten
vierailimme Ecole Normale Superieuressa,
yhdessä Ranskan eliittikouluista. Kuuntelimme luentoa Pariisin historiasta ranskaksi
simultaanitulkkauksella. Ilta kului halpojen
viinien maistelulla Ile-de-la-Citen kärjessä
katsellen Seineä, jokilaivoja ja ranskalaisia.
Huomaamme että myös ranskattaret käyvät
puskapissillä kiiveten sirosti takorauta-aidan
yli hameenhelmat liehuen.
10.5. Jeudi.
Viimeiset esitelmät Luxembourgin puistossa.
Niiden jälkeen retkeily pienryhmissä kaupungilla, suuntaamme katsomaan Eiffel-tornia.
Eiffeliltä palaamme metrolla keskustaan ja
iskemme vihdoin bukinistien kojujen kimppuun. Bukinistiukko luulee sitkeästi minun
tulevan Flanderista, koska mongerran italian ja latinan sekasotkua muutamin ranskan
sanoin. Bukinistien jälkeen kohteena NotreDame, joka pettymys, komeampi ulkoa kuin
sisästä. Notre-Damesta paluu hotellille ja
illalliselle La Coupole-ravintolaan Montparnasselle, missä ohjelmanumerona osterien
syöntiä. Hieno ravintola, mutta näkyy hinnassakin. Illallisen jälkeen haemme punk-

kutäydennyksen lähikaupasta mukaan. Koska puistot suljetaan Ranskassa, päädyimme
lopulta laulamaan sitsilauluja Place de SaintSulpicelle jäähyväisiksi mentorillemme, joka
joutuu palaamaan Suomeen seuraavana
päivänä. Yö huipentui La Dolce Vita-leikkiin
aukion suihkukaivossa.
11.5. Vendredi.
Päivän kohteena Versailles, joka on nykyisin
Pariisin esikaupunkia. Junalla pääsimme
kätevästi keskustasta linnalle. Palatsi on ällistyttävän suuri ja komea. Palatsin puisto
on vielä suurempi, minkä huomaamme
kävelyretkellämme Grand Palais’lta Petit
Trianoniin ja Hameau de la Reineen katsomaan Marie-Antoinetten tunnettua leikkimaailmaa. Retken lopputulemana toteamme
ettei naista voi kuin sääliä. Loppupäivä menee Marie-Antoinette-psykoanalyyseja laatien. Versailles’n jälkeen paluu keskustaan
ja ravintolaillallinen jälleen. Illallisella
huomaamme että Ranskassakin ravintoloiden taso vaihtelee.
12.5. Samedi.
Croissant-cappuccino aamiainen alkaa jo
tympiä. Viimeinen päivä on vapaata ohjelmaa kaikille ja hajaannumme kaupungille.
Itse jonotan sisään Sainte-Chapelleen. Kappeli on kaunis, mutta puoliksi remontissa.
Kappelin jälkeen on Louvre, jossa meidän oli
tarkoitus tavata, mutta kuten myöhemmin
selviää, olimme kyllä kaikki museossa koko
päivän mutta näkemättä toinen toisiamme.
Loppupäivä menee Louvrea kierrellessä ja
silti puolet museosta jää näkemättä sulkemisajan koittaessa. Tänne on pakko tulla
uudestaan joskus, Mona Lisa jäi näkemättä.
Sen sijaan näin Milon Venuksen ja Samothrakeen Niken. Illallinen Rue de Mouffetardin bistrossa ja jatkot kronoslaisen vaihtarin
opiskelijakämpässä Sorbonnen kupeessa.
13.5. Dimanche.
Viimeisen kerran croissantteja aamiaiseksi,
en halua nähdä croissantteja vähään aikaan.
Paluu Suomen alkaa. Tavarat kasaan, bussiin
ja Charles De Gaullen lentokentälle. Hyvästi
Pariisi, Hyvästi Ranska! Mutta olen varma
että palaan vielä, jos ei muutoin niin Louvren
tähden.
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Äänestä siäkin kyolaista!
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Martti Ahtola
”Tervellisen
elämän ystävä”

Sini Leppänen
Pekka Veli Haimi

”Rennosti, reilusti
ja reippaasti”

”Ei Pekkaa pahempi”

Heikki Luoto
”Äänestät siä
minuu?”

91
92

95

HY Y:n

Essi Kortekangas

edustajistovaalit

”Enemmän aikaa
opiskelijaelämälle”

Jenni-Maria Käki
”Like a Boss!”

6.–7.11.

Pasi Pykälistö
”Eilen, tänään ja
huomenna”

ennakkoäänestys

31.10.–1.11.

Vuoroin vieraissa

Humanistin retki Kumpulassa
Historioitsijan tutustumisretki Kumpulaan, tuohon kovien luonnontieteiden
linnakkeeseen, joka ylväästi kukkulallaan vartioi kaupunkimme koillista
sisääntuloväylää. Kumpula josta Keskustakampuksella enemmän puhutaan
kuin mitä siellä käydään. Millaiseksi tämä ”toinen planeetta” paljastuikaan
humanistisin silmin tarkasteltuna?
Teksti: Pasi Pykälistö

Historian opiskelijana en ole koskaan
aiemmin joutunut Kumpulassa käymään,
paikankin tiesin vain siksi että Ilmatieteenlaitoksen tutkapallo näkyy metron ikkunasta Kulosaaren sillalla. Pieni jännitys mahanpohjassa siis suuntasin klassisen kreikan
kurssilta kohti Kumpulaa. Metroon ja ratikkaan tottuneelle bussiretki Kaisaniemestä
Kumpulan pysäkille tuntui hankalalta mutta
nopealta, kyllä se Vanhankaupunginlahden
kiertävä metrolinja olisi tarpeen!
Kumpulan kampus on omassa rauhassaan
metsäisen kukkulansa laella ja metsikkö tuntui miellyttävältä verrattuna puusto köyhään
keskustakampukseen. Kumpulan arkkitehtuuri muistuttaa minusta jättimäisiä tietokoneen osia ja tuo mieleen lähinnä Espoon
Keilaniemen pääkonttorit. Giganttimaisesta
ulkonäöstään huolimatta itse rakennukset
paljastuivat yllättävän pieniksi sisältä. Tutustumiskohteeksi valikoitui kaikkien turistien
ikivanhalla ”seuraa-perässä-muita” menetelmällä Physicum ja sen siipirakennus Exactum. Komea aula on kampuksen keskeisiä
risteyspaikkoja, minkä kyllä huomasi kun
törmäsin melkein heti ovesta sisään tultuani
Kumpulassa opiskeleviin kyolaisiin.
Mielestäni varsin hieno oli aulan vesialtaassa
pyörivä kivipallo, vastaavaa en ole muualla
nähnyt. Kateellinen olen kumpulalaisille
aulan bussien aikataulunäytöstä, sellainen
olisi omiaan myös keskustakampuksen auloihin. Hieno oli myös ilmeisesti geologian
käytävän kivilajeista tehty suuri Suomen
kartta joka näytti maamme eri kivilajien al16
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ueellisen jakaantumisen. Toinen kateuden
aihe oli biologien akvaario, jollaisia minusta
voisi hyvin olla myös Keskustakampuksella.
Minua oudoksutti Unicafén puute, sen sijaan
ruokapuolesta tuntui vastaavan ainoastaan
aulan kahvio, mihin suuntaan vihjasivat sen
pitkät jonot luentotauon aikana. Kumpulan
habitus yleisesti oli hyvin ”luonnontieteellinen” mattasävyisine tummine pintoineen
jotka muistuttivat jonkin koneen sisuksia.
Laajat puupaneloinnit toivat eloa maisemaan
ja muistuttivat siitä että olimme Suomessa.
Kumpulan kampuksella myös hämmästytti
sen hiljaisuus verrattuna keskustakampuksen kaikuviin saleihin ja auloihin. Hatunosto rakennuksen arkkitehdeille jotka olivat
osanneet suunnitella rakennuksen siten että
se imi turhat kaiut ja ääniaallot pois. Kumpulassa tuntui leijailevan kaikkialla lähes
zeniläinen tyyneys ja syvä rauha, tunnelma
muistutti maisemineen joitakin ranskalaisia taide-elokuvia. Ero tuntui huomattavalta
keskustakampukseen verrattuna, ilmeisesti
syynä tähän on se ettei vanhoissa rakennuksia äänenvaimennusta ole ajateltu vaan
pääpaino on ollut näyttävässä arkkitehtuurissa. Osasyy hiljaisuuteen ja yleiseen syvään
rauhallisuuteen saattoi myös olla sadesää.
Humanistina päädyin tarkastamaan Kumpulan kirjaston tasoa ja valikoimaa. Kirjasto ei
ollut pinta-alaltaan suuri, muistuttaen nyt kadonneita keskustakampuksen kirjastoja jotka
yhdistettiin uuteen Kaisaan. Suuri yllätys itselleni oli kirjojen vanhuus, enemmistö aineistosta tuntui olevan 1950- ja -70-luvuilta.

Olivatko kaikki uudemmat kirjat lainassa vai
mistä tämä johtui, jäi minulle mysteeriksi.
Olin mielessäni kuvitellut Kumpulassa kaiken olevan jotenkin modernia ja teknistä. Vanhan paperin haju ja kirjapöly loi kotoisan olon
hyllyjen välissä muistuttaen Kansalliskirjaston käytäviä. Kirjaston tunnelma oli rauhallinen ja seesteinen ja kenties korkean salin ja
viherkasvien ansiosta ilmanlaatu tuntui paljon paremmalta kuin keskustakampuksella.
Viherkasvit toivat minusta kaivattua väriä ja
eloa kirjastoon, kannatan viherkasvien hankkimista myös uuteen Kaisaan, joka nyt on kliinisen valkoinen avaruusalus ulkonäöltään.
Kirjastoretki osoittautui myös hyödylliseksi
kun löysin sivuaineproseminaariini liittyvää
aineistoa hydrologian osaston kokoelmasta
koskien Valapaton tulvaa Kymenlaaksossa
vuosina 1898-1900.
Kuten jo Weboodia selatessani olin huomannut, suurin osa Kumpulan opetuksesta oli
pienryhmäopetusta, mikä selittyi oppiaineiden pienuudella ja luentosalien pienellä
koolla. Kainona kymäläisenä en kehdannut
tunkea pienryhmätilaan, joten luennoksi valikoitui saman iltapäivän yleisöluento osana
maantieteen Supercontinent-konferenssia.
Luentosali ilmeisesti oli Kumpulan suurin,
mutta silmämääräisesti vertaillen se hävisi
koossa Päärakennuksen ja Porthanian suurille saleille, ollen kuitenkin itselleni hyvin
tuttua Auditorio XIII suurempi. Luento
tapahtui englanniksi ja luennoitsijan tönkköenglanti aiheutti myötähäpeän tuntemuksia. Sinällään aihe itsessään, supermantereet
ja mannerliikunto, ei ollut minulle uusi asia
YLE1 Prisma-dokumentteja jo vuosikausia

katseltuani. Historian alalla jopa osa väestä
katsoo että historia alkaa ajan syntyessä alkuräjähdyksessä, joten on olemassa ns. Kaiken historia, joka ulottuu luonnontieteiden
sfääreihin. Mutta koska atomit, partikkelit ja
asteroidit ovat ihmisiä tylsempiä, historian
päävirtaus keskittyy ihan inhimilliseen historiaan. Luennolla mielenkiintoista oli kuulla
paleomagnetismista ja Pangaian hajoamisesta ja tulevasta supermantereesta. Itselleni
varsinainen kultajyvä oli mielenkiintoinen
tieto että jo Francis Bacon esitti mannerten
palapeli-teorian ohimennen 1500-l. Luento
ei aiheuttanut kamalaa vierauden tunnetta,
johtuen juuri sen yleisöluento-luonteesta,
arvaan että jos olisin härskisti änkeytynyt
matematiikan jatko-opiskelijoiden pienryhmään, olisin ollut aivan ulalla luennon aiheesta. Historian suuri apu ja hyöty kylläkin
on se, että se on kaikkialla ja kaikilla tieteenaloilla, mitä hyvin kuvastaa Kumpulan kirjastosta löytämäni ”Tieteenhistoria” osasto, joka
koostuu suurelta osin luonnontieteilijöiden
biografioista. Niiden löytyminen Kumpulasta
selittikin sen miksei kaikkia biografioita ole
Kansalliskirjaston käsikirjaston hyllyissä.
Bussista saamieni kokemusta ja uteliaisuuden vuoksi paluu Kumpulasta Kaisaniemeen tapahtui ratikan kyydissä, minkä
koin bussikyytiä hitaammaksi, mutta paljon
miellyttävämmäksi vaihtoehdoksi. Kumpulan retken myötä mieleeni jäi kytemään
ajatus että periaatteessa voisin joskus hakea
opiskelemaan jotakin Kumpulaan, ainakin
maantieteeseen historialla on jonkinlainen
sivuaineoikeus-polku.

KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SENIORIT RY TIEDOTTAA
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 Antille (antti.manttari@helsinki.fi). 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.
Lisäksi ilmoittelemme tapahtumista myös nettisivuillamme http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi/ ja Facebookissa. Olethan jo liittynyt ryhmän jäseneksi? Nähdään senioritapahtumissa!
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Virka mikä
virka?

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
29.5. Kymäläiset osallistuivat muiden osakuntien kanssa Suursitseille, kun opiskelijat
valtasivat Senaatintorin, eivät protestoidakseen vaan sitsatakseen. Juhlatunnelma
Tuomiokirkon juurella oli huikea ja mukana
juhlissa viihtyivät myös Helsingin kaupungin
edustajat.

Kypsän toimitus haastatteli
virkaexpertti Antti Mänttäriä, sillä
syksyn tullen on aika syventyä
pohdiskelemaan, missä virassa
osakuntatoiminnasta saisi ensi
vuonna eniten irti.
Teksti ja kuva: Sini Leppänen

Mitäs kaikkia virkoja on tullut vuosien
saatossa haalittua?

Miksi ylipäätänsä kannattaa ottaa virka eikä vaan bilettää?

Olen ollut isäntä ja taloudenhoitaja yhtä aikaa, apuemäntä, apuisäntä, hallituksen puheenjohtaja, seniorisihteeri, laulunjohtaja,
HTK-edustaja, Kypsän päätoimittaja, kuraattori, OYV:n puheenjohtaja, vaalipäällikkö ja
vuosijuhlamestari.

Viran kautta pääsee enemmän mukaan hommaan, ei ole niin ulkopuolinen fiilis, kun on
mukana myös järjestämässä. Eli saa kokonaisvaltaisemman huvin koko touhusta.

Mitä uusia maailmoja aktiivinen osakuntatoiminta voi avata?
Voi oppia esimerkiksi kirjanpidon saloja tai
päätyä tilanteisiin, joihin tuskin muuten päätyisi. Tällaisia tilanteita ovat olleet mm. muotokuvamaalarin valitseminen, frakki päällä
jalkapallon pelaaminen Senaatintorilla ja
tiskaaminen, humalatila sekä politiikan puhuminen yhtä aikaa.

9.-10.6. KyOlaiset testasivat kesäkuisen uimaveden kylmyyttä, telttojensa sateenpitävyyttä ja 0,75 litran pakastepurkin käyttöä
viinilasina, ei Kymenlaakson omissa, vaan
Espoon Nuuksion metsis.
20.-22.7. Kesäretkellä Ihastuttiin Iittiin ja
käännyttiin Kausalaan, haastettiin lukiolaiset
pesismatsiin, mutta oltiin paikalla eri aikaan.
Yhä edelleen uimavesi todettiin kylmäksi, kuten kaljakin. Pää saatiin lopullisesti pyörryksiin sunnuntaina Tykkimäellä.
25.8. Itäsuomalaisissa kesäjuhlissa oli suorastaan trooppinen tunnelma elokuisesta
ajankohdasta huolimatta ja juhlissa tehtiin
kenties osakuntahistorian ennätyksiä kun
käytössä oli yhtä aikaa kolme eri keittiötä
Uudella.

3.9. Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleilla osakunnalla oli oma esittelypiste, jossa
Herra Lohi teki ahkerasti rekrytointityötä
puheenjohtajan kainalosta ja muitakin KyOn
innokkaita esittelijöitä oli välillä ruuhkaksi
asti.
15.9. Tänäkin vuonna pakasteravut johdattivat täyden salillisen juhlijoita Rapumaahan,
josta seuraavana päivänä siirryttiin sujuvasti
Rapulaan.
18.9. Uusien iltaan saapui mukavasti myös
uusia osakuntalaisia, joten illan mittaan mätkittiin itselle uusia tuttuja, kerrottiin hassuja
juttuja ja viimeisetkin karkit saatiin lopulta
ahdettua jonkun napaan.
Syksyn mittaan osakunnan matrikkeli on
täyttynyt kiivaalla tahdilla. Kahdenkymmenen uuden fuksin rajapiikki ei ole enää kaukana. Tällä vauhdilla on toivoa, että 40 vuoden päästä kaikki 500 osakunnalle vuosittain
jaettavaa tarraa löytävät oman omistajansa.

Mistä virasta on ollut hyötyä tulevaisuudessa?
Taloudenhoitaminen oli varsin opettavaista
ja opittuja taitoja on tarvinut mm. oman toiminimen kirjanpitoa tehdessä.
Minkä viran ottaisit uudelleen, jos
joku olisi valittava?
Varmaankin ottaisin apuemännän viran, koska se on vaan niin kivaa ja hauskaa.
Mitä virkaa suosittelisit fuksille?
Riippuu paljon, mistä tykkää. Esimerkiksi
apuemäntänä tai apuisäntänä saa puuhailla
yhdessä, mutta ei tarvi kantaa paljon vastuuta.

18
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Kyllä Kypsä tietää
Miksi maha murisee, kun on nälkä?
Siitähän on ollut vain haittaa, kun nälkäisen esi-isämme saalis kuuli mahan
murinan puskien takana ja ehti juosta
metsästäjäänsä karkuun. Luennollakin on tosi noloa, kun mahan ääntely
keskeyttää vierustoverien nokoset.
Eikö vatsa voisi ilmaista tyhjyyttään
huomaamattomammin? Esimerkiksi
käden sisäpuolelle voisi nälän iskiessä
syttyä punainen merkkivalo, jota ulkopuoliset eivät huomaisi.
Nimimerkki Murisija

Armahin murinasta kärsivä lukijamme,
muriseva maha toden totta tuntuu silloin
tällöin häiritsevän enemmän kuin tuottavan hyötyä nälkäiselle ihmisparalle. Luulisi
nimittäin, että nälkä jo tuntoaistimuksena
riittäisi varoittamaan vaanivasta nääntymävaarasta. Kuitenkin asiaan perehtyneet bioarkeologit ovat löytäneet mahan murinalle
myös käytännöllisen selityksen. Muriseva
maha on luultavasti auttanut metsästäjäesiisiämme samastumaan muriseviin saalistajiin, kuten jalopeuroihin ja sapelihammaskissoihin. Kun nälkä alkaa kurnia, tuntee
heiveröinen metsäihminen itsensä yhtäkkiä
suureksi pedoksi, joka voi karjuen rynnätä
riistan kimppuun. Näin ollen ne yhteisöt, joiden jäsenet ovat olleet murinavatsaisia, ovat
menestyneet myös tiukkoina aikoina.
Kuten arvelitkin, on mahan murinalla myös
haittavaikutuksensa, mutta mahan murinasta koituva etu on esi-ihmisen tapauksessa
kompensoinut täysin nämä haitat, ja lopputulos on ollut esi-isiemme kannalta edullinen. Nykyihmisen elimistö ei ole kuitenkaan
ehtinyt näiltä osin vielä täysin sopeutua digiaikaan, mutta evoluutio voi hyvinkin tuoda
tulevaisuudessa mukanaan kuvaamasi ominaisuuden. Todennäköisesti tämä tulee olemaan led-valo, sillä hehkulamput ovat jo nyt
hyvin vanhanaikaisia.
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Älä hukkaa tätä kirjaa,
koska tässä on tää kirjoitus
Julkaisemme tällä palstalla laulukirjakirjoitusten
valikoituja paloja.

Luulin et oon kirjottanu tähän, mihin oon
kirjottanu?!
Miksi ihminen voi lähteä Kymenlaaksosta, mutta Kymenlaakso ei lähde ihmisestä?

Punatukkaiset viittamiehet = NOT

Nimim. Muuttaja
Jos (e)ukkosi kieltää sua juomasta
tekemästä täydellistä Frontside Ollieta
Hyvä Muuttaja,
kysymyksesi on aina oleellinen emigranttikymäläisille jotka varmasti pohtivat samaa
ajellessaan ratikalla Aleksanterilla. Kymenlaaksolaisuuden tai kansanomaisemmin
kymäläisyyden lähtemättömyys on suoraan
Kymenlaakson maakunnan geologisista
piirteistä johtuva ilmiö. Alkuaineiden pitoisuudet ovat maaperässä erilaiset eri paikkakunnilla. Kymenlaaksosta omintakaisen
tekee sen rapakivigraniitti ja laajat savilakiat,
jotka muinaista merenpohjaa. Lisäksi Kymijoen mustankirkas vesi pohjoisen järvistä tuo
oman pikantin lisänsä. Rapakivi synnyttää
hajotessaan radiumia ja Kymenlaakso on yksi
Suomen radioaktiivisimpia maakuntia, sillä
kymäläisen radiumtuotannon lisäksi Kymenlaakso sai myös suurannoksen Tshernobylin
laskeumasta v. 1986. Kun ihminen siis viettää
tarpeeksi aikaa Kymenlaaksossa, hän altistuu
säteilylle, juo Kymijoen vettä ja nielee huomaamattaan myös ehtaa kymäläistä savea.
Joten suurin osa aineksista ihmisen kehossa
on peräisin Kymenlaakson originellista maaperästä. Lisäksi on olemassa ilmiö, jota muinaiset roomalaiset kutsuivat nimellä genius
loci, paikan henki tai jumaluus. Kun ihminen
lähtee Kymenlaaksosta esim. Uudellemaalle,
hänen osasensa ovat yhä kymäläisiä ja kompassin lailla kaipaavat takaisin Kymenlaaksoon. Genius locin vuoksi kymäläisen sielu
kaipaa aina takaisin kotiin ja Kymenlaakso
on ainaisesti osa hänen eksistenssiään.

Innokkaimmalle fanilleni satumaisin
terveisin [nimikirjoitus] ... tai miks sä sitä
nimmaria pyysit?! (5.11.2011)

Mankelointitreffit asap

Paratiisi-laulun kohdalla: KyO on
parasiitti!

Ennen pelotti, nyt on pilotti! - ja uskaltaa
taas kulkea Stadin Hoodeilla.

Kypsä Ruoka

kesäkurpitsakeitto

Teksti: Anni Jokiniemi

Ihana syksyinen keitto, jonka jonkinlaista versiota maisteltiin muistaakseni rapujuhlissa 2010.
Mikäli omassa tai sukulaisten puutarhassa tapaa kasvaa liiaksi asti kyseistä vihreää oliota, on tämä
ohje kaikki mitä tarvitset. Heittäisin tästä tulevan noin 4 – 5:lle, riippuen kuinka paksua keitosta
haluaa.
1 jätti-iso tai pari pientä kesäkurpitsaa
2 kasvisliemikuutiota
200 g sulatejuustoa ainakin
timjamia
suolaa ja pippuria tarpeen mukaan
Kuori kesäkurpitsa. Halkaise se ja
poista sisushöttö siemenineen. Laita
isoon kattilaan kiehumaan 4 dl vettä ja
liemikuutiot. Pilko kesäkurpitsa kiehuvaan
limeen (Ei nyt ihan mikroskooppisiksi
paloiksi, sillä suuremmat palat soseutuvat
helpommin). Keittele hiljalleen pehmeiksi.
Ajan kanssa tulee paras maku. Kun
kesäkurpitsat ovat pehmeitä, ota kattila pois
levyltä ja soseuta sauvasekoittimella. Jos et

omista sauvasekoitinta, muussisurvimella ja
lihaksilla saa myös ihan syötävän tuloksen
ja kuntoilua ennen ruokaa.( Tässä välissä
täytyy huomauttaa, että vaikka soseuttaisin
kuinka pitkään ja hartaasti, lautaselta
tuntuu aina löytyvän paloja purtavaksi.
Mielestäni se ei kuitenkaan haittaa, kun
ei ole Michelin-tarkastajat toistaiseksi
vierailleet meidän keittiössä). Lisää timjamia
ja sulatejuusto. Lisää tarpeen mukaan myös
vettä, suolaa ja pippuria. Keitä kunnes
juusto on sekoittunut. Syö.
Hullun Pakastajan vinkki: Voit keittää
huoletta ison annoksen ja laittaa osan
annoksina pakkaseen pahan päivän varalle.
Näin voi myös säilöä kesäkurpitsasatoa.

Yst. terv. Spiritus Kymiensis.
KYPSÄ 3/2012

21

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
Joonas Ollila

kyo-pj@helsinki.fi
050 400 4931

Sihteeri
Pasi Pykälistö

kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 095 2887

Isäntä
Joni Mäkelä

kyo-isanta@helsinki.fi
040 514 7491

Emäntä
Hanna-Maria Ollila
kyo-emanta@helsinki.fi
044 223 3488

Taloudenhoitaja
Ester Pentti

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

Jäsensihteeri
Pasi Pykälistö
22

KYPSÄ 3/2012

Ester Pentti

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
044 251 6949

pasi.pykalisto@helsinki.fi

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri
Pekka Haimi

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
040 575 7640

Ulkoasiainsihteeri
Heikki Luoto

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
050 368 8894

Seniorisihteeri
Laura Hirvisaari

kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi
040 556 1019

Kypsän päätoimittaja
Essi Kortekangas
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

Hanna-Maria Ollila

hanna-maria.ollila@helsinki.fi

KYPSÄ 3/2012

23

