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PÄÄKIRJOITUS

Uusi virka, uudet kujeet

Kypsän tässä numerossa

Edessäsi on Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti Kypsän vuoden neljäs numero. Tähän
sivun mittaiseen tekstiin kulminoituu tähänastinen urani päätoimittajana.
Kypsä ei ole kovin laajalevikkinen julkaisu,
eikä sitä (ainakaan vielä) ole kovinkaan usein
siteerattu valtakunnallisissa medioissa. Tästä huolimatta Kypsääkin tehdessä pääsee
tuntemaan itsensä ihkaoikeaksi journalistiksi. Ainakin silloin tällöin.
Lehden toimittamisen perusidea lienee sama
riippumatta painosmäärästä tai lukijakunnasta. Välillä se on ideointityötä, jossa pieni
luova hulluuskin on paikallaan. Välillä taas
täytyy olla virkamiesmäisen jämäkkä aikatauluttamisen ja työnjaon suunnittelemisen
suhteen.
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Kuten elämässä yleensä, myös toimittajan
elämässä on omat ylä- ja alamäkensä. Parhaimmillaan juttuja kirjoittaessa hymyilyttää
niin, että posket puutuvat. Aina ei ole puolestaan ihan niin helppoa. Varsin monisyistä
hommaa siis. Yksi asia on kuitenkin aina varma: Mikään ei voita sitä hyvänolontunnetta,
joka valtaa toimittajan sydämen, kun lehden
numero on vihdoin valmis. Kun pääsee näkemään toimituskunnan yhdessä tekemän työn
jäljen. Jos joskus mieleen onkin lipsahtanut
negatiivisia stressiajatuksia, tässä vaiheessa
niiden olemassaolon jäljet ovat viimeistään
kadonneet kuin nokikolari yöhön.
Kuten monet hyvät asiat elämässä, myös
Kypsän päätoimittajaksi ryhtyminen tapahtui sattumalta. Olen ollut nuoresta pitäen
kiinnostunut journalismista, mutta vasta
osakunnan toimintaan osallistuminen avasi
minulle väylän sen kokeilemiseen käytännössä. Lehteen kirjoittaminen tuntui heti
luontevalta valinnalta, mutta päätoimittajaksi asti ajautuminen tapahtui enemmänkin
vahingossa. Kyseessä oli kuitenkin varsin
onnellinen vahinko, sillä kertaakaan en ole
tullut katuneeksi sitä, että lähdin lehden päätoimittajaksi.
Yksi osakunnan hienouksista on se, että
vuosittain vaihtuvien virkojen kautta pää-

see tutustumaan mitä erilaisimpiin asioihin.
Joitakin näistä tulisi ehkä koittaneeksi ilman
osakuntavirkailijuuttakin, mutta ainakin
useimmat kokeilut jäisivät muussa tapauksessa kokonaan tekemättä. Tässä numerossa
päästetään tähän teemaan sopivasti ääneen
eräs osakuntakonkari, joka tietää mistä puhuu. Lue lisää sivulta 14.
Tämän numeron tullessa painosta tulevan
vuoden virat on jo jaettu, ja uusien asioiden
opetteleminen on jälleen edessä. Tuoreet virkailijat ovat kaikki samassa asemassa, riippumatta siitä, onko osakuntavuosia takana jo
useampi vai ei vielä yhtäkään, sillä uusi virka
tuo aina mukanaan paljon uutta opittavaa.
Uutta ei kuitenkaan pidä missään nimessä
pelätä, vaan ottaa rohkeasti haaste vastaan.
Mukavaa osakuntavuotta 2013,

Essi
Kypsän päätoimittaja 2012
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PUHEENJOHTAJALTA

Hei!
Tämän lehden ilmestyessä ovat seuraavan
vuoden virkailijat selvillä, onnittelut kaikille
uuteen pestiin valituille! Voi olla, että tätä
toitotetaan joka vuosi, mutta on uskomattoman hienoa, että tehtäviin löytyy uusia innokkaita. Tämä ei tietystikään ole itsestäänselvyys. Itse siirryin KyO-aktiiviksi oltuani
fuksivuoden Teknologföreningenillä ja hämmästelin miten KyOssa miltei jokaisella oli
vastuutehtävä. Tämä niin sanotusti opettaa
olemaan, sitsiruokia arvostaa aivan eri tavalla oltuaan kerran kahdeksan tuntia putkeen
osakunnan keittiössä. Toiminta ei tapahdu,
vaan sitä tehdään.
Ja tämän vuoden aikana sitä ollaankin tehty!
Vanhempainsitsit, Nuuksion vaellus, itäsuomalaiset kesäjuhlat, Senaatintorin suursitsit,
abien vierailut osakunnalla... Nuorin ja virein
osakunta on edelleen vireä, vaikka nuoruuden kanssa alkaakin olla vähän niin ja näin
nyt 80-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä. Kaavoihin ei olla kuitenkaan kangistuttu, vaikka
perinteitä pidetään yllä.
Uusien hienojen tapahtumien ristitulessa
on hyvä muistaa, että osakunta on olemassa
myös arki-iltoina. Milloin kävit viimeksi keskiviikkokahveilla? Entä osakunnan kokouksessa? Osakunta on parhaimmillaan toinen
olohuone, missä bonuksena on laillisen TVluvan lisäksi hyvää seuraa. Mikään pykälä
säännöissä ei kiellä tenttikirjojen lukemista
lehtihuoneessa, päivystäjä saattaa jopa antaa hyviä vinkkejä. Tilat ovat avoinna kaikille
osakuntalaisille, tämä on etu joka kannattaa
hyödyntää.
Alkavana vuonna on tasavuosien juhlinnan
lisäksi Helsingin yliopiston osakuntien yhteinen juhlavuosi, Nationes Universitatis
Helsingiensis Anno, eli NUHA-juhlavuosi.
Kesäkuussa ystävyysosakuntamme Kalmar
Nation Uppsalassa täyttää 350 vuotta. Näi-
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den juhlien keskellä ensi vuoden toimijoilla
onkin haasteena muistaa pitää kiinni osakunta-arjesta. Frakissa juhliminen vaatii vastapainoksi laiskoja leffailtoja, penkkiurheilua
ja vaikka KyOn Spotify-listan läpikuuntelemista.
Lopuksi lämpimät kiitokset tämän vuoden
hallitukselle, kanssanne oli kivaa, toivottavasti näemme vielä useasti osakunnalla ja sen
ulkopuolella!
PAA!
Arkisin terveisin,

Joonas

Kymenlaakson maakuntalehdissä kirjoitettiin hiljattain siitä, kuinka kymenlaaksolaiset
eivät enää tunne maakuntalauluaan. Kymenlaakson laulun sanat ovat unohtuneet, eikä
sitä enää opetella koulujen musiikintunneilla
- opettajat eivät jutun mukaan tunne laulua
itsekään. Paljon ehtii muuttua reilussa viidessätoista vuodessa, sillä omalla ala-asteellani Kymenlaakson laulun sanoista taidettiin
pitää pistaritkin. Eräs haastateltu toteaa:
”Maakuntalaulujen hetki alkaa olla ohi. Eivät ne kohtaa lapsia, eikä maakuntatunnettakaan enää ole samalla tavalla kuin ennen.”

kuvanäyttelyn kaltaiset tapahtumat saattavat
tuntua Helsingissä kaukaisilta, mutta maakunnassa niillä on suuri merkitys. Näin paitsi
muistutamme tulevia osakuntalaisia olemassaolostamme, myös kerromme päättäjille ja
kaikille kymenlaaksolaisille, että vaikka laulumme ja perinteemme olisivatkin maakunnassa unohtumassa, niin ainakin Helsingissä
on pieni kymäläisyhteisö, joka pitää lauluperinnettä elossa.

Tämä kuulostaa osakuntalaisen korvissa oudolta. Miten niin maakuntalaulujen aika on
ohi? Mehän laulamme ylpeänä lauluamme
juhlissamme, ja itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa käymme laulamassa sen itselleen tasavallan presidentille. Samoin tehdään myös
muissa Helsingin yliopiston osakunnissa esimerkiksi Eteläsuomalainen Osakunta julkaisi kokonaan uuden laulukirjan sata vuotta
täyttäneen maakuntalaulunsa kunniaksi.

Maria,

Q:N NURKKA

Osakunta-arjen ylistys

Muistetaanhan laulaa Kymenlaakson laulu
joka kerta niin kovaa, että DG:n katto tärisee!

kuraattori

Entä se maakuntatunne? Kun kotiseutu on
jäänyt taakse ja on aika aloittaa uusi elämä
suuressa kaupungissa, uudessa yliopistossa ja vailla ainuttakaan tuttua kotikulmilta,
on maakuntatunne todellakin voimissaan.
On mukavaa löytää joku, joka puhuu samaa
murretta ja ymmärtää omaa, kymenlaaksolaista ajattelutapaa.
Arvostetaanko kotimaakuntaa ja sen perinteitä todella näin paljon enemmän silloin,
kun maakunnasta ollaan irtauduttu? Pitääkö
lähteä kauas, jotta voi nähdä lähelle - eli siis
maakuntahengen ytimeen?
Lehtijuttu osoittaa, että meidän on erittäin
tärkeää näkyä myös maakunnassa: Kotkan
meripäiväparaati, kesäretki, abikiertue ja
80-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn valo-
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Rajanylitys pikajunan kyydissä

Mikä ihmeen osakunta?
KyO eli Kymenlaakson Osakunta on opiskelijajärjestö, johon kuuluu Kymenlaaksosta Helsinkiin
tulleita korkeakouluopiskelijoita kaikilta eri aloilta, aina teekkareista humanisteihin. Meitä kaikkia yhdistää kymenlaaksolaishenkisyys: miät ja siät saavat lennellä vapaasti ja juttu kääntyä kotiseudun kuulumisiin.
Osakunta järjestää toimintaa laidasta laitaan: akateemisia pöytäjuhlia, hengailuiltoja, kokouksia,
liikuntaa, bileitä, kulttuuria ja maakuntahenkistä toimintaa. Jokainen saa osallistua sen verran
kuin haluaa: hankkia hyvää kokemusta ja touhuta aktiivisesti erilaisissa viroissa tai vain vierailla
tapahtumissa. Osakunta tarjoaa jäsenilleen myös asuntoja ja stipendejä.
Osakuntatoiminta on piristysruiske opiskelijan arkeen: paljon ystäviä, yhdessä tekemisen meininkiä, poikkitieteellistä seuraa ja hienoja akateemisia juhlia. Osakuntaelämä on opiskelijaelämän parasta antia!

Kyo-rail-yhtiön iloinen ja palvelualtis henkilökunta

Marraskuun kolmannen päivän iltana Idän
Pikajuna seisoi raiteilla valmiina matkaan
Domus Gaudiumin juna-asemalla Lontoossa, mistä monet kuuluisat junat ovat tätäkin
ennen lähteneet. Junan määränpäänä oli Istanbul. Kun viimeisetkin matkustajat olivat
lunastaneet lippunsa luukulta ja päässeet
omille paikoilleen istumaan, päästi konduktööri junan liikkeelle.
Osakuntalaiset oli ykkösluokan tapaan plaseerattu illallispöytiin, joissa istuen matka
taittui rattoisasti. Rautatieyhtiö oli jopa tilannut paikalle kaunoiset tanssitytöt, jotka
hurmasivat matkustajat ”Locomotion”-esityksellään. Samalla tietysti laulettiin ja syötiin ravintolavaunun herkullisia antimia aina
sitä mukaa kun vain ehdittiin.
Matkustajat pääsivät matkan aikana osallistumaan lukuisiin kilpailuihin. Kilpailujen
teemana oli lontoolaiselle herrasväelle perin
eksoottinen Kymenlaakson maakunta, jossa
kyseinen juna oli aikanaan rakennettu. Tieto-
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kilpailussa herrasväki laitettiin muun muassa
tunnistamaan kymenlaaksolaisia maisemia,
sekä lakritsivisassa löytämään aito Kouvolan
lakritsi sekundatuotteiden joukosta. Lakritsimaisteruus ratkaistiin lopulta arpomalla,
ja onnetar suosi karjalaista alkuperää olevaa
Outi Tiaista, joka palkittiin Herra Lohen hyväksymällä diplomilla. Tietokilpailussa voitto
puolestaan jakautui tasapistein KyO:n fuksien ja senioreiden joukkueille.
Junassa oli niin hyvä tunnelma, että kaikista
innokkaimmat juhlijat eivät malttaneet käydä makuuvaunuun lepäämään ennen aamuseitsemää.
Seuraavana aamuna matkustajajoukko totesi, että juna olikin saapunut Istanbulin sijasta Vladivostokiin. Tämä todettiin ulkona
vallitsevan kylmän ja harmaan säätilan perusteella. Pieni kömmähdys ei matkustajia
kuitenkaan harmittanut, sillä junassa tarjottu maittava silliaamiainen piristi muutoin
ankeaa sunnuntaiaamua.
KYPSÄ 4/2012
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Tutkimusmatka
Helsingissä
Suomen pääkaupunki Helsinki on jännä paikka. Lisäksi se on lähiseutuineen
erittäin suosittu opiskelupaikkakunta. Helsingissä ei ole yhtä tiettyä
opiskelijakaupunginosaa, vaan opiskelijoita asuu siellä täällä. Myös
osakuntalaiset ovat hajauttaneet asumisensa eri puolille pääkaupunkia.
Kypsän toimitus kokosi pääkaupungin (ja sen naapurikunnan Espoon) parhaat
tärpit. Päästetään siis asukkaat ääneen.
Koonnut: Essi Kortekangas
Kuvat: Maaria Haavisto, Essi Kortekangas ja Jenni Käki

Kallio

Kontula – Helsingin Kouvola

Asukas Maaria Haavisto kertoo:

Asukas Pasi Pykälistö kertoo:

”Kallioituminen” on helppoa. Kallio on lähellä. Keskusta ja Kumpula ovat 15 minuutin
päässä, Viikkikin vain 25 minuutin. Osakuntajuhlien jatkoilta voi hoiperrella kotiin, jos
ei jaksa vahtia bussiaikatauluja. Eri kampuksilla ja osakunnalla ravaavalle opiskelijalle
sijainti on siis ihanteellinen.

Itselleni on yhä epäselvää, kolmen vuoden
jälkeenkin, asunko Kontulassa vaiko Kivikossa ja mikä näiden kaupunginyksiköiden välinen suhde oikein on. Mutta asiaan. Kontula
on kautta pääkaupunkiseudun tunnettu nimenomaan ostaristaan, joka on päässyt jopa
televisioon esimerkkinä pieleen menneestä
kaupunkisuunnittelusta. Eli liian iso ostari ja
liikaa kapakoita samalla alueella asuntoloiden
kanssa on aiheuttanut tunnetut lieveilmiönsä. Enimmäkseen nämä lieveilmiöt kuitenkin
pysyvät siististi kapakoiden ovien edustoilla,
joten muu Kontula saa elää varsin rauhassa.
Kontula muodostuu hyvin pitkälti kerrostalojen rykelmistä. Kontula oli Kouvolaan tottuneelle hyvin kotoisa paikka blokkitaloineen,
juottoloineen ja maahanmuuttajineen. Joten
varsinaista sopeutumisahdistusta Kontula
ei aiheuttanut, enemmänkin sitä synnytti
Kantakaupunki fuksivuonna. Parasta Kontulassa ovat metro, jolla pääsee keskustaan ja
Kivikon ulkoilualue Lahdenväylän kupeessa.
Kontula on Helsingin Kouvola.

Onhan Kalliossa muutakin kivaa. Neuvoessani reittiä kämpilleni, mainitsen kuinka
monta aikuisviihdekauppaa ja hierontaputiikkia ohitetaan ennen kuin ollaan perillä.
Löytyy paljon edullisia pubeja, mutta myös
trendikkäitä kuppiloita. Kurvissa on 24h Alepa. Opiskelijakämpät tosin taitavat puuttua.
Opiskelijat sulautuvatkin Kallion edullisten
yksiöiden maisemaan, eikä selkeitä opiskelijakeskittymiä ole. Tiedän ympärilläni asuvan
monia tuttuja opiskelijakasvoja, mutten juuri
koskaan erota heitä naapurustossa. Tämä ei
ole vain opiskelijoiden, vaan kaikkien ohimenevän hetken Kalliossa asuvien yhteinen
välietappi. Sitten on niitä pysyvämpiä paljasjalkaisia Stadin kundeja ja kimmoja, jotka
muistuttavat Kallion vanhoista hyvistä ajoista: Ajasta ennen kuin tästä vanhasta työväen
kaupunginosasta alkoi kehittyä trendimesta.
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Roihuvuori (Kasberget;
”Roihis”, ”Roihika”)
Asukas Riikka Juosila kertoo:
Raahusta rohkeasti itään menevään metroon, jää pois Hertsikassa (Herttoniemi) ja
hyppää kasikakkoseen. Kun näet maalatun
vesitornin, olet perillä. Jos arveluttaa, katso
tienviittoja: Roihis tunnetaan satumaisista
kadunnimistään. Roihiksesta löydät Peukaloisentien, Keijukaistenpolun, Lumikintien,
Vuorenpeikontien ja Satumaanpolun.
Roihis jakautuu karkeasti sanottuna kahteen
alueeseen: ennen ja jälkeen Ruiskumestarin.
Ennen Ruiskumestaria (Hertsikasta päin tultaessa) sijaitsee ”ne paremmat hoodit”. Jälkeen Ruiskumestarin alkaa vuokrakämpät,
lähiöräkälät, Roihiksen ostari ja pidemmälle
tultaessa Itäkeskus.
Roihislaiset haluavat nähdä itsensä urbaaneina boheemeina, joiden mielestä on hienoa laittaa narkkariparantola samaan taloon
päiväkodin kanssa. Varsin moni valtakunnan boheemi onkin Roihiksessa budjaillut;
räppäri Asa (ent. Avain), presidentti Tarja
Halonen, kirjailija Antti Tuuri, laulaja-lauluntekijä J.Karjalainen ja pankkirosvo VolvoMarkkanen näin muutamia mainitakseni.

Otaniemi (Otnäs; ”Niemi”,
”Otaonnela”, ruots. myös
Idiotnäs)
Asukas Joonas Ollila kertoo:
Entisen TKK:n ja nykyisen Aalto-yliopiston
sekä tuhansien teekkarien kotipaikka reilun
viiden kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Enemmän salakapakoita kuin ruokakauppoja (jep, tosin tämä on ihan ruokakauppojen oma vika, niitä on nimittäin tasan yksi).
Otaniemestä liikkuu monenlaista legendaa,
eikä asiaa kyllä kauheasti auta kun kävelee
Teekkarikylän pääkatua Jämeräntaivalta pitkin ja näkee foliolla peitettyjä ikkunoita sekä
suuren pahvisen Darth Vaderin. Tietämättömille tiedoksi - ne ikkunat peitetään foliolla
siksi, ettei auringonvalo häiritsisi koodaamista. Tästä huolimatta lähes joka lauantai
tänne kurvaa 2-3 bussillista aasialaisturisteja
ihastelemaan hienoa arkkitehtuuria ja liian
pientä ostoskeskusta.
Otaniemessä on tämän lisäksi kolme päiväkotia ja vieressä pääkaupunkiseudun suurin
lintulahti Laajalahti. Löytyy Otaniemen keskeltä oma vesistökin, Ossinlampi, johon fyysikoiden fuksimajuri työnnetään joka vappu.
Helsingin sisäisessä vertailussa Otaniemi ei
ehkä pärjäisi, mutta Espoossa tämä on ehdottomasti monipuolisin ja eloisin kaupunginosa!
KYPSÄ 4/2012

9

Raitiovaunussa
Kypsän toimittaja lähti urbaanille lähikotimaanmatkalle eli matkasi 4 linjan
reittiä pitkin Helsingin päästä päähän, Katajanokalta Munkkiniemeen.
Teksti: Pasi Pykälistö

Viikki

Meri-Rastila (Havsrastböle)

Asukas Jenni Käki kertoo:

Asukas Aapo Jussila kertoo:

Viikin kampuksen vieressä sijaitsee Latokartano, josta löytyy seitsemän HOAS-kohdetta
ja vajaat 300 muuta opiskelija-asuntoa. Täällä paska haisee ja balalaikka soi. Latokartano
onkin maaseutu keskellä kaupunkia: heinälatoromantiikasta on lyhyt matka Itiksen ostostaivaaseen.

Havsrastböle kääntyy ruotsista kauniisti Merellisen rauhan kyläksi. Sitä se todella onkin
Itä-Helsingin syntisestä maineesta huolimatta. Öisin tienoo on autio kuin mikä tahansa
suomalainen pikkukaupunki. Jos olisin lapsuudessani saavuttanut isouden ja rikkauden
sekä halajamani purjeveneen, olisin voinut
ottaa sen Haminasta mukaan ja jatkaa hypoteettista merellistä elämäntapaani tälläkin.

Arkkitehtonisesti Viikki on jakautunut kahtia. 70-luvun betonilaatikoiden kulta-aikaa
edustaa Ylioppilaskylä ja kampuksen vanha
osa. 2000-luvulla Viikki löydettiin uudestaan, kampusta laajennettiin ja asuinalueelle alkoi nousta myös tavallisten ihmisten
asuntoja. Latokartano on puhtaasti asuinalue, kampuksen lisäksi täältä löytyy kaksi
kirjastoa, Prisma, Tiimari, Alko ja apteekki.
Liikuntaa voi harrastaa UniSportin tiloissa
tai ponitallilla, joka löytyy puiston laidalta.
Villien huhujen mukaan tänne on kuitenkin
viimein tulossa tasokas bistro, joka on avoinna muulloinkin kuin lounasaikaan. Rautatientorille hurauttaa julkisilla noin puolessa
tunnissa, eikä yhteyksissä ole kymenlaaksolaiseen julkiseen liikenteeseen tottuneelle
lainkaan valittamisen aihetta.
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Nelosen ratikka oli ollut minulle aiemmin
aivan vieras kulkuneuvo, satunnaisesti olin
käyttänyt sitä sade- ja lumimyrskypäivinä
matkantekoon Aleksanterinkadun päästä
päähän, mikäli ratikka sattui juuri oikeaan
aikaan tulemaan Yliopiston pysäkille. Kun
idean hehkulamppu raitiovaunuretkestä ja
siitä kirjoittamisesta syttyi pääni päälle, valitsin varsin pian juuri 4, koska 3T/B ja 7A/B
olivat jo ennestään tuttuja minulle, kaupungin ympäri on tullut ajeltua jo useampi kerta.

Keskustelin kerran erään äijän kanssa, joka
rupesi kertomaan asuinpaikoistaan ”Olen
minä Meri-rastilassakin asunut. Siinä paikassa oli vain yksi hyvä puoli: metrolla pääsi
nopeasti pois.” Totuudet satuttavat, mutta
silti metro on kätevä. Näin helsinkiläisittäin
tietysti joskus raivostuttaa, kun Mellunmäen
metro tulee ensin, mutta minun pitää odottaa Vuosaaren metroa jopa YHDEKSÄN MINUUTTIA. No ei nyt sentään yleensä niin
kauaa.

Nelosen ratikalla on Katajanokalla kaksi päätepysäkki tai kääntöpaikkaa, toinen Viking
Linen terminaalin luona, minne ajaa 4T ja
toinen Merisotilaantorilla Ulkoministeriön
kupeessa. Itse otin perus nelosen eli Merisotilaantorilta lähtevän. Matka taittui rauhalliseen tahtiin Katajanokan entisen vankilan ja
Uspenskin katedraalin ohitse edelleen Aleksanterinkadulle ja kohti Mannerheimintietä.
Raitiovaunu on kulkuvälineenä hidas, joten
sitä ei voi suositella sille jolla on kiire, mutta kiireettömälle tai turistille se onkin maan
mainio väline tutustua kaupunkiin. Hitaasti
kulkevan raitiovaunun ikkunoista pystyy hyvin katselemaan ohitse lipuvien rakennusten
arkkitehtonisia yksityiskohtia ja huomaamaan sellaisia joihin ei kadulla tarpoessa
kiinnitä huomiota. Itselle selvisi nytkin raitiovaunun kyydissä että Aleksanterinkatu 13
seinissä on pronssipatsaat, kaiverruskoristeet ja aivan ylhäällä mosaiikkikoristeet.

Kerran taas lehdessä oli juttu maahanmuuttajien kasaantumisesta tiettyihin kaupunginosiin. Ja eikös kannessa komeillut MeriRastilan tori. Joskus tuntuu, ettei täällä asu
kuin somaleja ja opiskelijoita, joista meistäkin suurin osa tuntuu olevan vaihto- sellaisia.
Kansainvälisyys kunniaan. Mutta on täällä
silti koulu, monta päiväkotia sekä monopolistista kilpailua harjoittava osuuskauppa.
Vieressä on jopa pururata, jossa voi vaikka
hiihtää, jos täällä nyt joskus sattuu olemaan
lunta. Eli palvelu pelaa ja metro kulkee.

Raitiovaunu 4 linjaa voisi hyvin markkinoida
”arkkitehtuurireittinä”, sillä matkan varrelle
mahtuvat niin Katajanokan jugendtalot kuin
Engelin empire-keskusta, Töölön modernismin ajan kerrostalot ja Meilahden futuristiset
tornitalot. Samalla raitiovaunu kulkee suuren osan Helsingin historiaa halki, autonomian ajan alun empirestä 2010-luvun ultramoderneihin lasitaloihin. Mannerheimintietä
pitkin kulkiessa jäävät taakse niin Ylioppilastalot, Kansallismuseo kuin Oopperakin ja
lopulta saavutaan Helsingin vanhalle rajalle,

joka yhä elää jonkinlaisena kulttuurisena ja
mentaalisena rajapyykkinä, nimittäin Töölön
tulliin, missä muinoin oli kaupungin ja maaseudun raja, jolla kaupunkiin tulijoiden piti
maksaa tullimaksu. Töölö on kaupunginosa
läpileikkaus 1900-luvun alun arkkitehtuurisuuntauksista, skaalan ulottuessa jugendin ja
kansallisromantiikan myöhäisvaiheista varhaismodernismin kautta 1960-luvun funktionalistisiin kivikasarmeihin.
Töölön jälkeen 4 reitti kulki Meilahden ohitse, josta on kasvanut varsinainen lääkintäkaupunginosa, toimiihan alueella Yliopiston
lääketieteellinen tiedekunta, keskussairaala
ja koko joukko muitakin sairaan- ja terveydenhoito alan instituutioita ja oppilaitoksia.
Futuristisen Meilahden jäädessä taakse raitiovaunukiskot ylittävät Pikku Huopalahden,
joka erottaa Munkkiniemeä muusta Helsingistä. Lahden takana kohosi yksi Suomen erikoisimpia ilmestyksiä, Pikku Huopalahden
terassimainen kerrostalo, jota myös Zikkuratiksi kutsutaan. Viimeisenä kaupunginosana oli edessä Munkkiniemi. Munkkiniemi
paljastui maineensa veroiseksi, erikoiseksi
kaupunginosaksi. Munkkiniemen Puistotien
matalat kiviset kerrostalot ja puistokujanne
toivat minulle mieleen Myllykosken keskustan vanhat osat, ja mitä syvemmälle Munkkiniemeen raitiovaunu eteni, sitä enemmän
minulle syntyi vaikutelma että pala Tukholmaa oli irrotettu ja siirretty Helsinkiin. Viimein saavuimme Nelosen kääntöpaikalle
merenrantaan, missä Laajalahden takana
kohosi Espoon Keilaniemi.
Raitiovaunuretki Nelosen ratikalla oli mielenkiintoinen, koska se avasi uusia näkökulmia minulle tuttuun kantakaupunkiin ja
samalla päädyin sellaiseen osaan Helsinkiä,
jossa en koskaan aiemmin ollut joutunut käymään. Suositan muillekin raitiovaunuretkeily
joutoaikoinaan, varmista vain että sinulla on
voimassa oleva lippu ja hyppää seuraavaan
ratikkaan!
KYPSÄ 4/2012
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Matkan varrella
Espoosta kotoisin oleva Kymenlaakson osakunnan jäsen tarkastelee
osakuntalaisuutta, sen sisältöä ja merkitystä.
Teksti: Anna Kelaranta

Ensimmäinen vierailuni Karttulassa
sijaitsevalle ukkini 1950-luvulla
rakentamalle kesämökille tapahtui jo
syntymävuotenani, mistä lähtien olen joka
kesä viettänyt siellä ainakin viikon. Matka
taittui useimmiten junalla, jonka reitti
kulkee Kouvolasta alkavalle Savon radalle,
jolle päästäkseen junan on vaihdettava
kulkusuuntaansa ja palattava Kouvolasta
Koriaan päin ja käännyttävä vasta sitten
pohjoiseen menevälle radalle. Pysähdys
on tämän takia pidempi kuin muilla
asemilla, jolloin aikaa jäi aina asemalla
olevan höyryveturi Ukko-Pekan ja kukista
muodostetun Kouvola-tekstin ihmettelyyn.
Tämän jälkeen juna lähti takaisin
tulosuuntaansa, mutta päätyi kuitenkin aina
Kuopioon eikä Helsinkiin.
Reilun kolmen osakuntavuoteni kuluessa
olen päässyt tutustumaan kymenlaaksolaisuuteen huomattavasti lähemmin kuin kerran vuodessa tapahtuvan pysähdyksen verran. Osakunnassa korostuu yhteisön tiiviys,
kun samalta paikkakunnalta kotoisin olevat
ovat usein jo vanhoja tuttuja. Ahkeruutta ja
kovaa työntekoa arvostetaan, mutta omiin
saavutuksiin suhtaudutaan tietyllä vaatimattomuudella. Murre ei myöskään katoa
kymenlaaksolaisten puheesta vaikka osakuntavuosia olisi takana jo useampia. Yhtä
lailla tuntuu säilyvän maakuntahenkisyys ja
kotiseuturakkaus – niiden vaaliminenhan on
yksi osakunnan tehtävistä.
Kymenlaaksossa yhdistyvät ainutlaatuisella
tavalla joenvarren suurteollisuus kaupunkialueella ja sitä ympäröivät maanviljelyspitäjät. Tämä nousee esille myös osakunnan
juhlissa, kun lauletaan Kymijoesta ja
Kuusankosken partahilla olevasta pienestä
vesimyllystä. Venäjän läheisyys on myös jät12
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tänyt jälkensä kymenlaaksolaiseen mentaliteettiin aivan toisella tavalla kuin pääkaupunkiseudulla varttuneisiin.
Meri, satama ja saaristo ovat hyvin keskeisessä osassa, kun pohtii Kymenlaaksoon yhdistyviä mielikuvia. Kotkan meripäivillä Kymenlaakson laulu ei jäänyt muiden kulkijoiden
varjoon, ja osakunnan kesäretkellä yövyttiin
puolijoukkueteltassa saaressa, jonne men-

Riihimäk ja Lahti, Kouvola, Mikkelj
– Kouvola, Mikkelj.
Siipilöissä loestaa raota ja nikkelj,
Lentävä Kalakukko!
Kuopijossa ollaan, purkavus alkaa
– purkavus alkaa.
Asemalla oekoo väsynyttä jalakaa
Lentävä Kalakukko!
Pyörät ne laaloivat: ”Kuopijoon käy tie!”
Kiskottii kirskuivat: ”Tervehykset vie!”
(Lentävä Kalakukko, sanat Reino Helismaa)

tiin asiaankuuluvasti ”tuurin kaa”. Viimeistä
ilmaisua en tosin ole kuullut osakunnalla,
vaan eräältä melkein sukulaiselta. Pientä ihmettelyä olen joskus kuullut siitä, miten olen
päätynyt osakuntaan ulkopaikkakuntalaisena. Suhtautuminen on kuitenkin aina ollut
pelkästään positiivista ja avointa.
Osakuntalaisia yhdistää myös tietynlainen
maanläheisyys ja luontohenkisyys eikä entisiä partiolaisia ei ole vaikea löytää. Tämä
ei tosin liene mikään yllätys kun ottaa huo-

Kuvassa näkyy junareitti Helsingistä Kouvolan kautta
Kuopioon sekä vuoden 2005 ehdotus Keski-Suomen ja
Savon oikoradaksi Lahdesta Jyväskylään.

mioon, mitä Kymenlaakson metsissä saa,
ainakin laulun mukaan. Yksi asia on tässä
vielä pakko mainita: KTP. Laulu ”KTP tai
kuolema” tiivistää kahdessa säkeistössään
kotkalaisen jalkapallon historian niin hyvin,
että asiaan perehtymättömällekin jää mieleen vain yksi selkeä viesti: KTP on paras. Ei
haittaa vaikkei olisi hajuakaan, kuka on Seppo Paananen (Kotkan Työväen Palloilijoiden
puheenjohtaja vuosina 2006 – 2009), mutta silti voi tulla mukaan kymenlaaksolaisten
pieneen ja perinteikkääseen yhteisöön.

Vaikka oikorataa reitille Helsinki-Lahti-Jyväskylä-Kuopio on ehdotettu, aion silti sellaisen mahdollisesti joskus valmistuessakin
matkustaa kesäisin mökille itsepintaisesti
Kouvolan kautta aivan kuten Reino Helismaan sanoittamassa laulussa Lentävä Kalakukko. Osakunta tulee olemaan tärkeä pysäkki matkani varrella, jolla mielellään viivähtää
vähän pidempäänkin.
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Osakunta konkarin silmin
Toimittanut: Essi Kortekangas
Kuva: Laura Hirvisaari

Kaikki alkoi siitä, kun Milja Ahtosalo löysi
yliopiston hyväksymiskirjeen välistä Kymenlaakson osakunnan esitteen. Sen innoittamana hän maksoi osakunnan jäsenmaksun ja
suuntasi syyskuun alussa osakunnalle kirjautumaan matrikkeliin, koska viestissä oli näin
käsketty tekemään. Silloinen fuksipäivystäjä
ihmetteli hänen eksymistään osakunnalle tavallisena päivystysiltana. Milja ei kuitenkaan
tästä lannistunut, vaan päätti matkallaan kotiin tulevansa osakunnalle vielä uudestaan.
Ja niin hän tulikin. Monta kertaa.

heenjohtajan tehtäviä. Vastasin myös KyOn
osalta muuton organisoinnista Liisankadulta uusiin tiloihin. Olen istunut varmaan kaikissa KyOn toimikunnissa sekä rahastojen
hoitokunnassa. Lisäksi olen edustanut KyOta niin huoneistotoimikunnassa kuin ulkoosakuntalaisissa Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa ja Osakuntalaisessa Unionissa.
Juhliakin olen järjestänyt Rajanylitysmestarina ja nyt vuosijuhlamestarina”

Miksi kannattaa tulla osakunnalle?

”Osakuntatoiminta opettaa yhteistyötaitoja
sekä organisointi- ja johtamisosaamista. Ei
ihan jokainen välttämättä voi sanoa olleensa järjestämässä yli sadan hengen juhlia
pisteestä nolla onnistuneisiin pirskeisiin.”

”Miksi osakunnalle ei kannattaisi tulla? Siellä tapaa uusia ihmisiä, ja toimintaa on joka
makuun, unohtamatta osakunnan välitöntä
ilmapiiriä! Itse en Helsinkiin muuttaessani
tuntenut täältä juuri ketään, ja osakunta
tarjosi oivan paikan tutustua ihmisiin ja
saada uusia ystäviä. Tekemisen puutekaan
ei ole osakuntaan tulon jälkeen vaivannut.
Jos olisin jättänyt tulematta, olisin varmaan
kyhjöttänyt yksin kotona ja ikävöinyt äidin
helmoihin, mutta no, onneksi ei käynyt niin.”
Erityisesti Milja suosittelee virkojen hoitamista osakunnalla. Virkoja hoitaessa toisiin
osakuntalaisiin tutustuu syvällisemmin ja
osakunnan toiminta saa enemmän sisältöä.
”Esimerkiksi pikkutunneilla tiskatessa ihmiset oppii tuntemaan aivan eri tavalla kuin
vain tanssilattian jumputuksen lomassa. Virat sitouttavat mukaan osakunnan toimintaan, ja mitä sitoutuneempi on, sitä enemmän iloa virkojen hoitaminen tuottaa.”
Osakuntauransa varrella Milja onkin ehtinyt
hoitaa varsin monia virkoja.
”Aloitin apuemännyydestä, Kypsän toimittajuudesta ja jäsensihteeriydestä. Kokeilin
myös apuisännyyttä. Olen aina ollut hieman
virkaintoinen ja hoitanut montaa hommaa
yhtä aikaa. Olen hoitanut niin tiedotussihteerin, seniorisihteerin, Kypsän päätoimittajan, taloudenhoitajan ja hallituksen pu14
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Mitä hyötyä osakuntatoiminnasta on?

Milja on itse humanistina erityisen ylpeä esimerkiksi siitä, että taloudenhoitajuuden ansiosta hän osaa lukea tilinpäätöksiä ja tietää,
ettei kaksinkertainen kirjanpito tarkoita sitä,
että kirjanpito olisi vain kopioitu kahdeksi
kappaleeksi.
”Olen oppinut miljoona erilaista käytännön
taitoa, jotka tuovat potkua omaan osaamisrepertuaariin.”
Osakuntatoimintaan osallistuminen kantaa
hedelmää myös tulevaisuutta ajatellen:
”Työnantajat oikeasti arvostavat sitä, että
on tehnyt erilaisia luottamusjuttuja ja myös
sitä, että osaa tehdä muitakin hommia, kuin
vain olla oman alansa asiantuntija. Kaikkea
ei opi kirjoista, mutta osakunnalla virkoja
hoitaessa oppii kyllä kaikenlaista. Lisäksi
osakunnalla verkostoituu oman alan ulkopuolelle. Siitä, että tuntee eri alojen asiantuntijoita, ei koskaan ole haittaa, koska
silloin on matala kynnys lähteä kysymään
itselle vierasta asiaa tutulta ihmiseltä. Eri
alojen opiskelijoilta voi myös oppia jotain
uutta, ja sitä kautta kasvattaa omaa perspektiiviä. Osakunnalla oppii olemaan tekemisissä kaikenlaisten ihmisten kanssa - ihan
niin kuin töissäkin.”

Milja Ahtosalo ja Maria Rämö pitämässä
osakunnan fuksirastia v. 2009

Milja on suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot. Hän uskoo, että esimerkiksi
puheenjohtajana toimiminen on valmistanut
häntä opettajan rooliin. Hänen tähänastisissa työtehtävissään on korostunut moniosaamisen hallinta, paineensietokyky, järjestelmällisyys ja yhteistyötaidot, joita karttuu
virassa kuin virassa.
”Konkreettisena esimerkkinä: Olen päässyt
lähestulkoon eroon kammostani soitella puhelimella vieraille ihmisille. Osakunnan etu
kun sitä edellytti...”
Minkä viran ottaisit uudelleen, jos tulisi tilaisuus?
”Ottaisin sen viran, jonka olisin halunnut
ottaa, mutta en koskaan ehtinyt, eli toiminnanohjaajan viran. Tai jonkun muun, niin
monta kivaa virkaa jäi hoitamatta.”
Miten pääsee osakuntatoimintaan
kiinni parhaiten?
”Olemalla avoin ja aktiivinen. Me kymäläiset olemme ehkä vähän hitaasti lämpeneviä
- niin hyvässä kuin pahassa. Ensivaikutel-

man perusteella siis ei kannata antaa sitä
lopullista tuomiota. Pikkuhiljaa kypsytellen
hyvä tulee. Ja parhaiten toimintaan pääsee
kiinni, kun alkaa itsekin tehdä juttuja, paitsi siis käydä sitseillä, myös kokouksissa ja
muissa tapahtumissa. Ja kun uskaltaa kysyä, niin ei varmasti jää mistään paitsioon.”
Milja kehottaa aloittamaan osakuntauran
siitä, mikä kiinnostaa eniten. Toisaalta hän
suosittelee kokeilemaan sitäkin, mistä ei vielä tiedä kovin paljoa.
”Jos ei halua heti suureen vastuuseen, voi
aloittaa vaikkapa apuemännän tai -isännän
tehtävistä, tai vaikka kulttuuri- tai liikuntasihteerinä. Kaikkeen saa perehdytystä, eikä
kaikkea tarvitse tietää heti virkailijauran
ensi päivinä.”
Loppuun Milja vielä lisää:
”Parhaiten osakuntatoimintaan pääsee sisälle tulemalla osakunnalle sen ensimmäisen kerran. Ja sen jälkeen uudestaan!”
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Katsaus jäsenrekisteriprojektiin
KyOn jäsenmäärä 1933-2011

Kymenlaakson Osakunta 80 vuotta

Kesän aikana KyOn jäsensihteeri selvitteli arkistossa osakunnan jäsenmäärän
muutoksia sen historian aikana ja tämän työn hedelmiä esiteltiin
osakuntalaisille 18.10. ennen osakunnan kokousta.

Valokuvanäyttely
”80-vuotta kymenlaaksolaista osakuntaelämää” –valokuvanäyttely on kiertänyt maakunnan
kirjastoja marraskuun alusta alkaen, mutta vielä tarjoutuu useita mahdollisuuksia käydä bongaamassa vanhoja tuttuja naamoja ja tutustumassa osakunnan historiaan ja nykymenoon.

Teksti ja kuva: Pasi Pykälistö

Näyttelyn aikataulu:
Karhulan kirjasto 3. – 16.12.2012
Myllykosken kirjasto 17. – 31.12.2012
Kuusankosken kirjasto, yläaula 7. – 20.1.2013
Haminan kirjasto, aula 21.1.-3.2.2013
Helsingin yliopisto, päärakennus 18. – 23.2.2013

Vuosijuhlapäivä
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.

Jäsensihteerinä toimenkuvaani kuuluu KyOn
vuosittaisen jäsenmäärän laskeminen ja
muutenkin jäsenrekisterin pitäminen ajantasalla. Historioitsijana minua kuitenkin
kiinnosti suunnattomasti KyOn jäsenmäärän
aiemmat kehityskulut, joista olin kuullut epämääräisiä luonnehdintoja ”pieni” ja ”suuri”.
Niinpä kesällä 2012 vietin aikaani KyOn arkistoa tutkien Kansalliskirjaston erikoislukusalissa.
Suuri apu työn aloittamiselle oli aiempien
historiikkien tekijöiden koostamat tilastot jäsenmääristä, joita hyödyntämällä sain rakennettua rungon KyOn jäsenmäärää kuvaavalle
tilastolle. Varsinaiseksi työsaraksi jäi puuttuvien vuosien jäsenmäärien jäljittäminen,
mikä vaati historioitsijan arkistokursseilla
saatuja taitoja. Koska usein jäsenmäärätieto puuttui joltakin vuodelta juuri siksi, että
kyseisen vuoden toimintakertomus puuttui tai sitten jäsenmäärää ei mainittu siinä
eikä myöskään osakunnan tai hallituksen
kokousten pöytäkirjoissa. Onneksi KyOn jäsenyyteen liittyy myös taloudellinen puoli
jäsenmaksujen muodossa, ja kuten historioitsija piireissä sanotaan, verottajalla on aina
16
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parhaat tiedot väestöstä. Kadonneiden jäsenmäärien metsästys jatkui siis KyOn tilikirjojen ja tilintarkastusten joukossa, missä se alkoikin kantaa pian hedelmää. Käymällä läpi
osakunnan tilitapahtumat ja taloudelliset
raportit puuttuvalta vuodelta sekä vuodelta
ennen sitä että vuodelta sen jälkeen, pystyin
laskemaan jäsenmaksuista kertyneistä summista KyOn silloisen jäsenmäärän. Lopputulemana on tämänkin jutun ohessa näkyvä
tilasto KyOn jäsenmääristä täydellisenä, kattaen osakunnan koko nyt jo melkein 80 vuotisen historian.
Käytetty menetelmä jäsenmäärien selvittämiseksi myös aiheuttaa sen, että lukuja ei
tulee pitää absoluuttisina. KyOn jäsenyys
on voimassa jäsenmaksun maksamisesta
kaksi vuotta eteenpäin, joten henkilöt jotka
maksoivat jäsenmaksun edellisenä vuotena
mutteivat seuraavana, eivät näy tilastossa.
Vertailussa kirjanpidosta saadut jäsenmäärät myös paljastivat toimintakertomusten jäsenmäärien pettävyyden, paikoin kirjanpito
paljasti laskevan tendenssin jo ennen sen äkkinäistä ilmestymistä toimintakertomusten
jäsenmäärään, jolla on ollut taipumus ”jää-

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.

tyä” johonkin ympäripyöreään lukemaan.
Samalla myös paljastui jäsenrekisterin ja
jäsenkirjanpidon hajanainen tila, joista vakavin on matrikkelin aukko vuosina 1975-1988,
jolloin KyO ei pitänyt matrikkelia laisinkaan
tai tuolloin pidetyt jäsenlistat ovat tuhoutuneet. Tästä johtuen meillä ei ole tietoa KyOn
jäsenistä noilta puuttuvilta vuosilta, pöytäkirjat ja muu arkistomateriaali antaa osan
nimistä mutta suuri joukko KyOn jäseniä on
nyt kadonnut ajan nieluun.
Valmistunut tilasto antaa kuitenkin varsin
tarkan kuvan KyOn jäsenmäärän kehityksestä, siinä näkyvät alussa sota-aika vuosina 1939-1945, jolloin v. 1941 Yliopisto oli

suljettuna ja osakuntakin vietti hiljaiseloa.
Sodan jälkeen näkyy suurten ikäluokkien
tulo Yliopistoon samalla kun KyO saavuttaa jäsenhistoriansa huipun, 1016 jäsentä
v. 1968. Opiskelijaelämän politisoituminen
ja 1970-luvun hullut vuodet näkyvät jäsenmäärän romahduksena sekä että v. 1972
osakuntapakko lakkasi olemasta lopullisesti.
Viimeisen kriisipiste oli v. 2005 kun osakunnan jäsenmäärä kävi sen historian alimmissa
lukemissa 75 jäsenessä. Suurta mielihyvää
tuottaa selkeä nousujohteinen käyrä v. 2005
alkaen ja aktiivisen rekrytoinnin tulokset näkyvät jäsenmäärässä. Tästä on hyvä jatkaa v.
2013 puolella!
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER

Kypsä Ruoka

Porkkanakeitto ja uunilohi

Teksti: Anni Jokiniemi

Tällä kertaa esiliinan taskusta tupsahtivat reseptit porkkanakeitolle ja uunilohelle. Porkkanakeitto
on maidoton, mutta lopputuloksesta sitä ei huomaa. Tämän todistaa keittiössä toteutettu sokkotesti, jossa maistaja totesi juustoa olevan jo tarpeeksi, vaikkei sitä ollut ollenkaan. Uunilohi taas
on todella yksinkertainen, mutta hieno ruoka tarjota varsinkin niille, jotka luulevat kalan valmistamisen olevan salatiedettä. Tarjouksia bongaamalla lohta saa myös hyvin edullisesti. Fileointi on
yleensä paras jättää sen osaajille tai varautua sopivalla opetteluasenteella. Tarjouslohta voi myös
ostaa pakkaseen pahan päivän varalle.

Uunilohi
Porkkanasosekeitto
(noin 2:lle)
½ kg porkkanoita
1 dl (puuro)riisiä
liraus öljyä
5 dl vettä
1 kasvis- tai kanaliemikuutio
yrttejä, esim. timjamia tai persiljaa
suolaa ja pippuria

Kuori porkkanat ja pilko peukalon pituisiksi paloiksi. Kuumenna öljy kattilan pohjalla ja paista porkkanoita ja riisiä siinä
hetki. Kaada päälle vesi ja murenna liemikuutio joukkoon. Keitä vähintään kypsäksi. Paras maku tulee siitä, kun keiton
unohtaa kiehumaan pidemmäksi aikaa.
Soseuta sauvasekoittimella ja lisää mausteita. Kuumenna vielä soseutettuna.

lohifilee (200 g / ruokailija)
sitruunamehua
suolaa
valkopippuria
tilliä tai (sitruuna)timjamia

Laita uuni kuumenemaan 200 °C:eseen.
Ota vuoka, johon lohi mahtuu mahdollisimman luontevasti lötköttämään ilman suurempia taitteluita (pyrstön voi
tarvittaessa katkaista viereen). Tiputtele
pohjalle muutama ruokalusikallinen sitruunamehua ja ripottele suolaa, hitusen
valkopippuria ja haluamaasi yrttiä.
Huuhdo lohi viileällä vedellä. Ahkera kokki nyppii myös ruodot pois. Aseta kala
maustettuun vuokaan nahkapuoli ylöspäin ja työnnä uuniin.

6.10. Domus Gaudiumin osakuntien
yhteisissä fuksiaisissa keittiörastilla luotiin kaikki Helsingin pizzeriat lyöviä uusia
täytecomboja: suklaata, mansikkaa ja muffineja yhdistettynä kinkkuun, suolakurkkuun,
salamiin ja oliiveihin. Kaikki rastit kierrettyään, eli mm. kyykättyään, väiteltyään ja juoppojuostuaan fuksit myös söivät mitä erikoisimmat tekeleensä.
13.10. Osakunnan fuksit ilahduttivat suurella osanotolla fuksisitseillä. Illan aikana
opittiin sitsaamisen saloja, lauluja ja etikettisääntöjä. Illan antina olivat esimerkiksi
seuraavat ohjeet: Ruoka suussa ei saa syödä.
Samaan aikaan ei sovi puhua ja laulaa. Mikäli
pöytää hakkaa liian kovaa, tippuu lautanen
pöydältä.
17.10. Osakunnan kerho ”Kymen inttäjät”
heräsi hiljaiselostaan ja kokoontui väittelemään päivän polttavista aiheista.
3.11. Rajanylityksessä KyORail puksutti
hurjaa vauhtia asemalta toiselle. Illan aikana
vieraat pääsivät kymenlaaksolaisuustestiin,
mutta ilmeisesti kukaan edustaja ei saanut
niin hyviä pisteitä, että edessä olisi ollut pakkoliitos KyOon.
HYYn edustajistovaalit päättyivät tappioon, kun KyO menetti edaattoripaikkansa
takaisin wiipurilaisille. Asiasta iloitsivat lähinnä joidenkin ehdokkaiden puolisot.

KyOn arkisto on ollut syksyllä hellässä
huomassa, kun 15.10. on järjestelty papereita
ja kirjoja osakunnalla ja 1.10. käyty tutkailemassa, mitä kaikkea osakunnan omaisuutta
Kansalliskirjaston syövereistä paljastuukaan.
Osakunnan uusi rekrytointimuoto, abien
vierailu Helsingissä, sai jatkoa, kun Kotkasta saapui virailulle 32 abia 17.10. ja Virolahdelta sekä Kuusankoskelta 11 abia 9.11.
Abit näkivät paikkoja ja kuulivat opiskelijaelämästä sekä oppivat, että keskustakampukselta osakunnalle nälkäisenä tarpominen on
kova urakka (etenkin vesisateessa).
24.11. Poikien ankaran kokoustamisen ja
suunnittelun tuloksena daamipäivälliset saivat uuden ”virallisen” kirjoitusasun sairaalaaiheisilla Böünäreillä. Tyttöjen potemien
vaivojen joukosta diagnosoitiin mm. mustasurma, ampumahaava päähän sekä dementia. Tarjolla oli sushia sekä (i)limainen
mammografia.
6.12. Vietettiin itsenäisyyspäivää perinteisin menoin. Yhdeksän fuksia sai osakuntanauhansa, presidentinlinnan kohdalla Saulille ja Jenni-rouvalle kajautettu Kymenlaakson
laulu päätyi puoli yhdeksän uutisiin ja Vironkadun Keko-pizzeriassa nautitut antimet ravitsivat väsyneet kävelijät paraatin jälkeen.
Kyon daamien böunarieleganssia ja tunnelmia
Senaatintorilla itsenäisyyspäiväkulkueen jäkeen
Kuvat: Ester Pentti

Poista nahka kypsennyksen loppupuolella. Nyt se lähtee leikiten esim. kahdella
haarukalla. Laita myös yläpinnalle sitruunamehua, suolaa, pippuria ja yrttiä ja
jatka paistamista, kunnes kala on kypsän
näköinen.
Tässä vaiheessa tajuan, etten ole koskaan
katsonut lohen kypsymisaikaa, mutta alle
puolessa tunnissa se on valmista. Yleensä
lohi odottelee uunissa perunoiden keittymistä. Erityisen hienoa (lue maukkaampaa ja kaloripitoisempaa) saat, jos lorautat päälle nahan poiston jälkeen kermaa.
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Kyllä Kypsä tietää

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

Tutkimusaiheen valitseminen tuntuu
olevan tutkimuksen vaikein osa. Miksi
siis kysyminen on niin paljon vaikeampaa kuin vastaaminen?
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Nimim. Kysyjä

Kysyjän ongelma on sellainen, johon jokainen tutkimusta aloittava törmää. Aiheen
valinta, aineiston rajaaminen ja olennaisten
tutkimuskysymysten löytäminen ovat tutkimustyön ensimmäiset askeleet, ja aloittaminen on tunnetusti aina vaikeinta. Tätä vältelläkseen tutkija on valmis mihin tahansa: hän
tiskaa, imuroi ja vaihtaa lakanat – ja saattaapa hän tehdä inventaarion vaatekomeroonkin.
Tutkimusta tehdessä kannattaakin aloittaa
suurpiirteisistä kysymyksistä ja tutkimuksen
muotoutuessa kohti valmiimpaa olomuotoa
näihin kysymyksiin voi palata uudelleen ja
kristallisoida ne vastaamaan sisältöä luoden
vaikutelman kuin kirjoittaja olisi alun pitäenkin tiennyt mitä tekee.

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 kyokypsa@helsinki.fi, niin Kypsä kertoo
vastauksen.
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Miksi kahvikupilla on korva? Kuuleeko se sillä jotain?
Nimim. Pelkkänä korvana

Eräs maailmankaikkeuden tasapainolaeistahan on kaksikorvaisuuden periaate, jonka
mukaan korvat esiintyvät aina pareina (mieti vaikka kaikenlaiset pupujussit, norsut ja
sammakot läpi, niin kaikilla on 0 tai 2 korvaa). Kun ihminen on yhä useammin asettanut kahvikuppinsa vasemmalle puolelle
korvapuustin, on kahvikuppien evoluutiossa,
jossain arabian tehtaan uumenissa, muodostunut tätä epätasapainoa korjaamaan korva
kupin oikealle puolelle.
Toki kahvikuppi myös kuulee korvallaan.
Kahvikeskustelussa syntyvät ääniaallot jäävät poukkoilemaan korvan muodostaman
renkaan sisälle ja kuppi kuulee joka ikisen sanan ja juorun. Kuitenkaan ei tarvitse huolestua, että salaisetkaan keskustelut välittyisivät
kupin kautta seuraavalle käyttäjälle, sillä kupilla ei ole kieltä, jolla kertoisi kuulemaansa
eteenpäin. Vaaratilanne voi muodostua, jos
kupista tarjoileekin kahvin sijaan kielileikettä, mutta hyvällä tiskaamisella vanhat puheet
saa pestyä korvasta ulos.
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KYMENLAAKSON OSAKUNNAN SENIORIT RY TIEDOTTAA
Hei äskettäin valmistunut/valmistumassa oleva osakuntalainen,
Mikäli opinnot ovat jo päättyneet tai opiskelijaelämä alkaa muuten kyllästyttämään, voi osakuntaelämää jatkaa edelleen! Kymenlaakson osakunnan seniorit ry kokoaa yhteen työelämään siirtyneet
osakunta-aktiivit ja järjestää jäsenilleen monipuolista toimintaa. Moni osakuntalainen on valmistunut viimeaikoina, joten senioreiden joukosta löytyy varmasti tuttuja kasvoja. Senioreiden jäseneksi
voit liittyä maksamalla 20 EUR:n jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI82 1010 3000 2029 86 käyttäen
viitettä 2231. Voit myös liittyä sähköpostilistallemme lähettämällä viestin subscribe kyo-seniorit
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Tiedotamme tapahtumista myös Kymenlaakson osakunnan
seniorit ry:n facebook-ryhmässä.
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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
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
Ester Pentti
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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
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