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Vaikka koko kevään on tuntunut, ettei talvi
lopu koskaan, voin kertoa Teille, hyvät Kypsän lukijat, että loppuu se kuitenkin. Jonain
päivänä aurinko paistaa lämpimämmin, ulkona tarkenee ilman takkia ja terassit täyttyvät väestä. Mikä parasta (tai toisaalta myös
pahinta), koittavat kevään viimeiset luennot
ja alkaa kesäloma. Tosin isäni viisivuotias
kummipoika sanoi minulle kerran, kun kerroin hänen vanhemmilleen kesälomani sujuvan mukavasti töissä: ”Mutta eihän se ole
mikään loma, jos on töissä.”

Kuva: Mikko Virta
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Opiskelijalle jopa töissä ahertaminenkin voi
tuntua lomalta, koska elämä on niin erilaista.
Kun kesätöistä kaupan kassalta pääsee kotiin, on vapaa. Ei tarvitse suunnitella seuraavan päivän asiakaskohtaamisten small talkia
tai reflektoida sivun verran tekstiä siitä, mitä
työpäivän aikana on oppinut. Voi vaan olla.
Lisäksi monet harrastukset taukoavat kesäajaksi, joten aikaa jää vapaaseempaankin
menemiseen. Osakunnallakaan ei ole virallista toimintaa, joten virkailijat saavat hetken
aikaa hengähtää. Ainakin tällaiselle virkoja
yhden jos toisenkin haalineelle kesäloma tulee olemaan kaivattu tauko. Siis kaivattu tauko kaikista velvollisuuksista, ei teidän seurastanne, osakuntaystävät.
Tuleva kesä on minulle historiallinen, sillä se
on ensimmäinen kesäni, jonka vietän Helsingissä, poissa maakunnasta. Pakko myöntää,
että olo on samaan aikaan haikea ja jännittynyt. Haikea siksi, että Kymenlaakso on parasta juuri kesällä, kun kedot kukkivat, metsät
tuoksuvat, uimavedet ovat lämpimiä ja kotikasvimaalta saa tuoreita yrttejä ja vihanneksia. Tulen kesällä varmasti kaipaamaan pitkiä pyöräreissuja peltomaisemissa, pikaisia
uintireissuja työpäivän jälkeen ja ennen kaikkea kesämökkiämme lähellä kotia.
Mitä täällä Helsingissä edes voi tehdä kesällä? Ensiavuksi mieltä askarruttavaan kysymykseen tässä Kypsässä kerrotaan teille
paikoista, joihin Helsingissä kannattaa poiketa, jos kotiseutuikävä tai tekemisen puute
iskee. Jos puolestaan sattuu sadepäivä tai
laiskottaa muuten vaan, kertoo toinen juttu

PÄÄKIRJOITUS

”Hietaniemen rantaan, hiekka kohtaa
varpaat”

Kypsän tässä numerossa

siitä, kuinka lomakokemuksia voi kerryttää
kotisohvalta. Näiden vinkkien lisäksi suosittelen avaamaan mielen uteliaisuudelle ja
tutkimaan ympäristöä. Viime kesänä (jolloin
vietin muutaman viikon Helsingissä) löysin
mm. unelmieni puuhuviloita Meilahdesta ja
puskien suojaaman pienen hiekkarannan.
Jos löydät hienoja paikkoja, vinkkaa niistä muillekin. Jos kaipaat tutkimusretkillesi
seuraa, voit aina huudella kavereita vaikkapa
osakunnan facebook-sivulla tai irc-kanavalla
(myös ircistä löytyy juttu tästä numerosta).
Minulla on toive: mennään kesällä yhdessä
terasseille, puistoihin, piknikille. Kun se kuumin kesä vihdoin koittaa, mennään Hietaniemen rantaan ja annetaan hiekan kohdata
varpaat.
Tästä kesä voi alkaa!

Sini
Kypsän päätoimittaja
KYPSÄ 2/2013
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PUHEENJOHTAJALTA

Muuta maailmaa, aloita osakunnalta

Vuosi 2013 on Osakunnalla isojen projektien
vuosi. Helmikuussa vietettyjä 80-vuotisjuhlia valmisteltiin edellisestä keväästä asti. Toimikunnan valtavan työpanoksen ansiosta ne
onnistuivatkin loistavasti. Juhlia edeltäneellä
viikolla julkaistiin uusi laulukirja, ja juhlissa
oli kuraattorin kaulassa ensimmäistä kertaa
uudet käädyt, joiden rahoittamiseksi järjestettyyn keräykseen saatiin lahjoituksia yli
odotusten. Kiitos kaikille tukijoille!

Tästä se alkaa! Ensimmäinen kuraattorin
palsta ja ensimmäinen kuukausi kuraattorina. Olo on nöyrä mutta myös kunnianhimoinen. Kukapa ei haluaisi virkaan valittaessa
hoitaa sitä hieman paremmin kuin edeltäjänsä? Maria on toisaalta harmikseni ja toisaalta onnekseni tehnyt parhaansa mukaan
tämän minulle mahdollisimman hankalaksi
viimeiset kaksi vuotta. Saan suuret saappaat
täytettäväksi ja osakunnan erinomaisessa
trimmissä.

ja tarttua toimeen. Taloustieteilijä sanoisi
suunnitteluun käytetyllä ajalla olevan laskeva
rajahyöty, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että
pieni suunnittelu on hyvästä, mutta asioiden loputon vatvominen ei. Mielestäni nämä
kaksi, suunnittelu ja tekeminen, ovat meillä
mukavassa tasapainossa. Mutta mikäli olet
eri mieltä, niin nyt ainakin tiedät miten voit
toimia.

Huhtikuussa on Patolassa vietetty osakunnan uusien asuntojen harjannostajaisia ja
asuntoja käydään täyttämään pesunkestävillä osakuntalaisilla heti ensi syksynä. Ensi
syksynä on myös aika vaivata rehtoria osakunnan sääntömuutoksella. Loppuun vielä
se kaikkein paras, eli juhlat. Kesän lopulla
juhlitaan yhtä uusista suosikkijuhlistani, eli
itäsuomalaista kesäjuhlaa. Lisäksi osakunnat
täyttävät 370 vuotta ja tätä juhlistetaan erilaisilla tapahtumilla, ei kaikista vähiten yhteisellä iltagaalalla. Elämme mielenkiintoisia
aikoja.

Keväisin terveisin,

Loppuvuodesta saadaan päätökseen osakuntalaisten kannalta kenties tärkein hanke:
Patolaan valmistuu Osakunnan ensimmäiset
omat asunnot. Asuntoja ei ole monta, mutta
KyOlle ne ovat äärimmäisen tärkeät, sillä ne
nostavat meidät samalle viivalle muiden osakuntien kanssa. Osakunta pystyy ensi vuodenvaihteesta alkaen tarjoamaan jäsenilleen
paitsi monipuolisia tapahtumia, stipendejä
ja elinikäisiä ystävyssuhteita, myös mahdollisuuden saada katto pään päälle.
Projekti on ollut pitkä. On pitänyt sopia yhteistyöstä muiden samassa kiinteistöyhtiössä toimivien osakuntien kanssa ja hankkia
rahoitus. Rakennusluvan kanssa on ollut
ongelmia, ja suunnitelmia on jouduttu muuttamaan. Olen itse päässyt näkemään prosessista vain pienen osan, mutta koko oman
osakunta-aikani Patolasta on puhuttu. Asuntojen valmistuminen on kuitenkin aina ollut
jossain kaukana tulevaisuudessa.
Nyt on kuitenkin pitänyt herätä siihen tosiasiaan, että talot valmistuvat Patolassa kovaa
vauhtia. Harjannostajaisia vietettiin huhtikuun alussa. Ensimmäiset asukkaat pääsevät
muuttamaan viimeistään vuodenvaihteessa.
Tämä tarkoittaa sitä, että on jouduttu pohtimaan tärkeitä ja monimutkaisia kysymyksiä,
jotka ovat KyOn toiminnassa täysin uusia.
Viime kokouksessa perustettiin asuntosihteerin virka sekä asuntovaliokunta. Asiaa
valmistelemaan perustettu asuntotoimikunta
on luonut Osakunnalle asunto-ohjesäännön
ja saanut aprikoida muun muassa, millä
perusteella asunnot jaetaan, kuinka paljon
osakunta-aktiivisuutta painotetaan ja miten
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menetellään, jos asuntovaliokunnan toiminnasta tarvitsee valittaa. Toimintatapoihin
on otettu mallia muilta osakunnilta, mutta
mitään ei ole haluttu omaksua sellaisenaan,
vaan miettiä, miten me kymäläiset haluamme asian ratkaista.
Asuntojen merkitys Osakunnalle on niin suuri, että sääntömuutosprosessi on päätetty
käynnistää, vaikka edellisestä muutoksesta ei
ole kuin muutama vuosi. Asuntosihteerin viran, valiokunnan ja ohjesäännön on hyvä olla
sääntömääräisiä, koska asunnot eivät ole mikään lyhytaikainen projekti, vaan niiden on
tarkoitus olla oleellinen osa toimintaa tästä
eteenpäin.
On hienoa huomata olevansa mukana päätöksenteossa Osakunnan historian tärkeässä
käännöskohdassa. Tätä aikaa kelpaa muistella vaikkapa 120-vuotisjuhlassa: ”Muistatko,
miten me silloin loimme pohjan KyOn asuntoperinteelle?”
Ensimmäinen asuntohaku on pian edessä.
Oletko sinä ensimmäisten asukkaiden joukossa?

Ester
hallituksen puheenjohtaja

Q:N NURKKA

Asunnot tulevat, olemmeko valmiita?

Joonas
Kuraattorinne

Moni on allekirjoittanut kansalaisaloitteita
tänä keväänä, niin myös minä. Kotimaamme demokraattinen päätöksenteko ottaa
askeleen lähemmäs yksittäistä kansalaista,
kuitenkaan edustuksellisen demokratian
periaatteita unohtamatta. Hyvä niin. Tässä
vaiheessa haluan muistuttaa, että osakuntalaisten aloitteet ovat olleet mahdollisia
jo ammoisista ajoista lähtien eivätkä vaadi
verkkopankkitunnuksia. Jos haluat muutoksia osakunnan toimintaan tai keskustelua
jostain asiasta, tule osakunnan kokoukseen!
Siellä päätetään muun muassa siitä, mihin
rahojamme käytetään (talousasiat), ketkä
niitä käyttävät (virkailijavalinnat) ja mihin
tarkoitukseen (toiminnan suunnittelu ja hankinnat). Asioiden muuttaminen on joskus
kiinni vain siitä, että sanoo ääneen sen, mitä
haluaa muuttaa. Tämä vaatii luonnollisesti
läsnäoloa kokouksissa.
Toinen tapa saada muutoksia aikaan on tuttu
Niken mainoksista - Just do it. Joskus asioiden suunnittelu kannattaa jättää taka-alalle
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Helsingin matkailukohteet: top 5
Kesä Hesassa eikä mitään ohjelmaa? Kesätyöpalkasta haluaisi jotain säästöönkin, eikä vain tuhlata pääsylippuihin ja matkoihin. Jotain
haluaisi kuitenkin tehdä, että voi kertoa syksyn ekoilla luennoilla mahtavista kesäreissuistaan. Seuraavat matkakohteet ovat räätälöity
juuri sinulle, kymäläiselle opiskelijalle, joka on jo nähnyt paljon, muttei kaikkea! Kuljetuksista huolehtii polkupyörä, kengät, jalkapohjat
tai HSL (Helsingin sisäisenä). Lähtölupa annettu!
Kaipaat maaseutua
Maalaismaisemaa Helsingissä.
Haltialan tilan pihapiirissä voi
vapaasti ihmetellä eksoottisia
otuksia, kuten lehmiä, lampaita, kanoja ja eläimiä paijaavia
lapsia vanhempineen. Jos oikeat eläimet pelottavat liikaa, on
pihan leikkipaikalla myös kierosilmäisiä puupossuja ja puuhevonen. Kahvilassa tarjoillaan
mm. kotitekoisia munkkeja ja
lounasta.
Osoite: Laamannintien ja Kuninkaantammentien risteys
Bussit: Helsingin sisäisistä
esim. 67 ja 70V, joilta on mukava 1,5 tai 2 km reippailumatka
tilalle.
www.wanhapehtoori.com

Ei, en miä uskalla ylittää Pitkäsiltaa, kun kerran Stadiin pääsin
Olet varmasti nähnyt sen. Vanhempi
lukijakunta näki sen aidan aina Liisankadulta kääntyessään. Olet ehkä
miettinyt, voiko sen läpi oikaista ja
todennut, että ei voi. Jos kerrankin
viettäisit kesäpäivää rauhassa ihastellen Kaisaniemen kasvitieteellisen
puutarhan kukkaloistoa. Ja vaikka
kukat olisi nopeasti nähty, voi alueelta bongata säähavaintoaseman ja tunnistaa mittalaitteita. Osta vaikka jäätelö vasempaan käteen lähikaupasta
(Hakaniemen Sokos, Liisankadun
K-kauppa). Voit myös kahvitella tai
lounastaa kesäkahvila Violassa, joka
kuuluu HYY-ravintoloihin, vaikkei
tarjoa opiskelijalounasta.
Osoite: Unioninkatu 44
Bussit: Aika monet

Itäväylä johtaisi vapauteen, mutta Itäkeskuksessa huomaat, että rahat eivät riitä bussilippuun Kymenlaaksoon
saakka
Jatka bussilla (tai kävellen) Itäväylän suuntaisesti reilut 3 km Vartioharjun Linnavuorelle,
jossa näkyy yhä keskiaikaisen muinaislinnan
perustuskiviä (jostain kumman syystä puuosat eivät ole säilyneet 1200-1300 –luvulla
rakennetusta linnasta, mutta rakennusfirmalle tuskin voi valittaa). Itse paikkakin on noin
30 metriä merenpinnan yläpuolella ja aivan
Vartiokylän lahden rannalla. Tuliko jo kuuma?
Jatka kävellen lahden rannalla sijaitsevalle
Puotilan uimarannalle (n. 2 km). Lähellä on
myös Puotinkylän kartano, jonka päärakennus
on valmistunut 1800-luvun alussa. Takaisin
Itäkeskukseen on matkaa vielä n. 2 km.
Osoitteet: Linnavuori: Linnavuorentie, uimaranta: Meripellontie, Puotinkylän kartano:
Puotilantie 5
Bussit: 98, 97V
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Mielestäsi kesä ei ole kesä ilman jokea
Lähde retkelle Vantaanjoelle. Kulkuvälineeksi suosittelemme polkupyörää tai lyhyelle pätkälle omia
jalkoja. Aloita esimerkiksi Pornaistenniemenpolulta
Vanhankaupunginkoskelta ja jatka ylävirtaan joen
itärantaa. Muista katsoa Pikkukosken uimarannan
kohdalla vasemmalle, josko joku uskaltaisi hypätä
uimapaikan kalliolta. Karttaa ei tarvitse, kun seuraa
vain jokea. Kehä I:n kohdalla se tosin jää hetkeksi
näkymättömiin. Siinä onkin puutarhamyymälä, josta saa hyviä neuvoja vaikka parvekekukkien hoitoon.
Oho! Takaritsille on jäänyt vanha likainen matto.
Onneksi ollaan Pukinmäen mattolaiturin kohdalla,
joka on ympäristöystävällisesti maalle rakennettu
ja viemäröity matonpesupaikka. Jokamiehen varustuksiin kuuluva harja ja mäntysuopa esiin ja hinkkaamaan. Maton kuivuessa voit jatkaa jokivartta
seuraavan mutkan taakse Malmin uimarannalle.
Siitä vielä Siltamäen liikuntapuiston reunoille asti
(varo ettet saa frisbeestä päähäsi, sillä frisbeegolf on
yhä muotia kesällä 2013), Tikkurilaan, Nurmijärvelle, Riihimäelle. (Muista varata voimia myös paluumatkalle). Valitse joesta oma pätkäsi retkeiltäväksi.

Teksti: Anni Jokiniemi
Kuvat: Anni Jokiniemi ja Sini Leppänen

Haluat korkealle, mutta
budjetti ei riitä lentolippuun
Helsingin korkein kohta, noin
90 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseva Malminkartanonhuippu olkoon silloin matkakohteesi. Tätä kukkulaa eivät
ole kohottaneet laattaliikunnot
suureten vuoristojen tapaan,
vaan se on kasattu 1976 - 1996
rakennuksen ylijäämämassoista.
Ylös pääsee sekä portaita (426
askelmaa, siinähän on laskemista matkalle), että loivempaa polkua pitkin. Varaa mukaasi kartta, kiikari ja bongaa kaikki tutut
paikat ylhäältä käsin.
Osoite: Naapuripellontie
Bussit: 39, 45
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Huikea kesä kotona
Jos et edellisistä vinkeistä huolimatta keksi, minne menisit kesällä, niin ei syytä huoleen! Loistavia ja lähes yhtä hyviä kokemuksia on tarjolla myös kotona. Jos siis haaveilet mökkeilystä, uimarannasta, eräretkeilystä tai kulttuurielämyksistä, näillä ohjeilla et joudu poistumaan kotoasi
(voit pyytää ystävääsi hankkimaan tarvittavat tavarat ja avustamaan).
Idea mukaillen kirjaa Festliga dassboken 2004 (suom. Annukka Kolehmainen)
Teksti: Anna Kelaranta
Kuvat: Anna Kelaranta ja Jenni-Maria Käki

Eräretki
Pakkaa 20 kg kiviä reppuun ja kanniskele sitä yöaikaan pitkin asuntoasi. Syö kylmää ruokaa ja käytä
loput syyhypulverit aikasi kuluksi. Nuku lattialla makuupussissa ja käytä samoja vaatteita pari viikkoa
käymättä suihkussa.

Kulttuuriloma
Anna kaikki rahasi ystävällesi ja pyydä häntä esittelemään kotisi esineitä ja kertomaan niiden historiasta.
Jos sinulla sattuu olemaan tauluja tai valokuvia, asettele niitä pitkin asuntoa ja kiertele tuntikausia niitä
tutkien. Pyydä ystävääsi hakemaan pihalta pari huonosti käyttäytyvää lasta ja anna heidän juosta vapaasti
pitkin asuntoa.

Mökkiloma
Katkaise sähköt ja lämmin vesi. Syö joka päivä raakaa makkaraa ja pyydä ystävääsi soittamaan tauotta
viulua mahdollisimman epävireisesti, mutta olemaan
muuten kommunikoimatta kanssasi. Pyydä häntä
myös hieromaan ihollesi pilailuvälinekaupasta hankittua syyhypulveria ja raavi itseni verille. Lue uudestaan ja uudestaan sama kulunut vuoden 1962 Me
Naiset.

Rantaloma
Osta kymmenen kerran lippu solariumiin ja käytä
kaikki samana päivänä. Pyydä ystävääsi ripottelemaan lasinsiruja lattialle ja astu sellaiseen vahingossa. Kirjoita kaikille tutuille ja tutuntutuille kortteja ja
kehu, kuinka aurinkoista ja ihanaa on.
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Patolassa
Osakunnan uudet asunnot valmistuvat kovaa vauhtia Patolaan. Kypsän toimituskuntalainen
kävi katsomassa, miltä paikalla näyttää ja millasia harjannostajaisia rakennustyömaalla vietettiin.
Teksti: Jenni-Maria Käki
Kuvat: Ester Pentti

Eräänä aurinkoisena huhtikuun torstaipäivänä, eli tarkemmin sanottuna 4.4., muutama
rohkea osakuntalainen hyppäsi bussiin ja
suuntasi kohti Patolaa. Patolaan on kohonnut kerrostalo, joka sisältää viisi osakuntamme omistamaa opiskelija-asuntoa. Tuona
torstaipäivänä vietettiin harjannostajaisia,
joissa päästiin tutustumaan myös naapuriosakuntiin. Ensivaikutelma paikasta yllätti
positiivisesti. Patola ei nimenä sano monellekaan mitään, joten julkinen liikenne ja lyhyet
välimatkat yllättivät iloisesti. Viikistä matka
kesti Jokerilla hurjat 10 minuuttia ja keskustasta hurautti vajaassa puolessa tunnissa,
samoin Otaniemeen ja Meilahteen meni matkaa noin puoli tuntia. Kumpulan kampuksellekin pääsee samassa vajaassa puolessa
tunnissa. Lisäksi busseja tuntui menevän ohi
varsin vilkkaasti ja viereiseltä Tuusulanväylältä pääsisi varmasti kyytiin useamminkin.
Asuntojen sijainti vaikutti siis varsin hyvälle. Naapureina on muita osakuntalaisia, sillä
naapuritalot ovat muiden osakuntien asuttamia, ja samasta talosta löytyvät hämäläiset,
savolaiset, karjalaiset ja pohjalaisia. Pihapiiri
on yhteinen, joten kesäiltoina grillausseuraa tuskin tarvitsee hankkia kaukaa. Paikan
rauhallisuudesta kertoo se, että työmiehet
kertoivat työmaan olleen varsin poikkeuksellinen - laitapuolen kulkijoita tarvitsi häätää vain muutaman kerran. Osakuntalaisten
lisäksi lähistöllä onkin lähinnä vanhainkoti
ja rintamamiestaloalue. Palveluitakin läheltä löytyy, eikä nälissään tarvitse olla. K-supermarket Mustapekkaan huristaa bussilla
viidessä minuutissa ja K-ekstra Hirsipatoon
kävelee samassa ajassa. Siwaankin on hurjat
puoli kilometriä.
Kun sijainti oli havaittu varsin erinomaiseksi, päädyimme ihmettelemään itse harjannostajaisia. Odotimme puheita ja pönötystä,
mutta saimmekin hulvattoman savolaisukon

Onko tässä tuleva kotitalosi?

kertomaan pikkutuhmia juttuja. Puheetkin
pysyivät lyhyinä ja suurimman osan ajasta
saimme kuunnella taitavaa hanuristia, jonka esityslistalta löytyi muun muassa Lady
Gagaa. Tilaisuus oli hyvin erilainen siihen
nähden mitä odotimme. Vatsa täyttyi hyvällä ruualla ja tunnelma oli iloinen, mutta itse
asunnoista emme saaneet kuulla oikein mitään. Sen verran tiedämme, että talossa on
kattosauna ja kerhotila. Kahden kaksiomme
parvekkeet ovat Tuusulanväylälle päin, mutta välissä oleva pieni metsäkaistale toimii hyvänä näkö- ja ääniesteenä. Kolmesta yksiöstä
näkymät ovat pihalle päin. Ulkoapäin talot
näyttävät oikein komeille ja viihtyisille. Enää
pitää odotella ennakkomateriaalien tulemista, jotta näkisi muutakin kuin ulkokuoren.
Rakentaminen on sujunut tähän mennessä
aikataulussa, ja jos hyvin käy niin asuntoihin
pääsee muuttamaan vuodenvaihteessa.
KYPSÄ 2/2013

9

Onnea KyO 80 v!
Teksti: Essi Kortekangas
Kuvat: Mikko Virta

Pyöreiden vuosien kunniaksi 18.–23. helmikuuta vietettiin vuosijuhlaviikkoa, joka
huipentui tietysti Kymenlaakson Osakunnan
vuosijuhlaan.
Vuosijuhlaviikolla potkaistiin käyntiin lähtölaskenta kohti h-hetkeä. Kokonaisen viikon
ajan tarjolla oli monenlaisia tapahtumia,
joiden tarkoituksena oli tietysti lämmitellä osakuntalaisia ja muitakin suuren juhlan
tunnelmaan. Koko viikon ajan yliopiston
päärakennuksen ala-aulassa oli esillä Kymenlaakson Osakunnan historiaa kuvaava
valokuvanäyttely nimeltään 80 vuotta kymenlaaksolaista osakuntaelämää, jossa yleisö pääsi omin silmin näkemään tuulahduksia
eri osakuntavuosikymmeniltä. Osakuntalaiset suuntasivat heti viikon alusta yhdessä
ihastelemaan näyttelyn antia. Seuraavana
päivänä vuorossa olikin uuden upean laulukirjan julkistamiskekkerit, jossa pitkään odotettu kirjauutuus vihdoin paljastettiin.
Osakuntaviikolla oli paikallaan myös perinteiden kunnioittaminen. Osakunnalla pidettiin perinteinen vuosijuhlakokous, jonka
jälkeen osakuntalaiset suuntasivat kulkueena muistamaan Kymenlaakson Osakunnan
ensimmäistä inspehtoria Erik Lönnrothia.
Kaartin hautausmaalla laskettiin seppele ja
10
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pidettiin puhe inspehtorin muistolle.
Ennen juhlia oli paikallaan myös etiketin ja
tanssien harjoittelu itse juhlaa varten. Harjoitukset tuottivat tulosta, sen verran hieno
tunnelma juhlassa vallitsi.

Vuosijuhlan tunnelmaa
Juhlailta alkoi Domus Gaudiumin osakuntahuoneistossa pidetyllä cocktailtilaisuudella,
jossa maisteltiin emännistön taidolla valmistamia pikkusuolaisia sekä kilisteltiin kuohuviinilaseja. Cocktailtilaisuudessa jaettiin
myös stipendit.
Osakunnalta juhlaväki jatkoi matkaansa tilausbusseilla kohti varsinaista juhlapaikkaa,
upeaa Astoria-salia Isolla Roobertinkadulla.
Juhlapaikassa komeat frakit ja ihastuttavat
iltapuvut pääsivät loistamaan.
Juhlan antia oli maittava kolmen ruokalajin
illallinen, jota ryydittivät laulut ja puheet.
Jossakin vaiheessa juhlan senioriosallistujat
innostuivat hoilaamaan jopa niinkin reippaasti ja omatoimisesti, että laulunjohtaja
antoi heille pienen huomautuksen. Juhlassa
esitettiin monia puheita, jotka käsittelivät

osakuntalaisuutta ja kymenlaaksolaisuutta
kunkin puhujan omista lähtökohdista ammentaen. Puhujat ja kunnianosoitusten saajat palkittiin raikuvin aplodein, ja tunnelma
oli katossa.
Illallisen jälkeen olivat vuorossa tietysti
tanssit.
Juhlaväestä
harjaantuneimmat
pyörähtelivät pas d’Espagnen tahtiin kuin
parketin partaveitset, ja muillakin oli tanssia
varten oikea asenne hallussa.
Viimein koitti aika jättää jäähyväiset
juhlapaikalle. Se ei kuitenkaan haitannut,
sillä tiedossa oli villiäkin villimmät
vuosijuhlan jatkot osakuntatiloissa. Herrat
saivat vihdoinkin höllätä solmioitaan ja
daamit saivat laittaa hansikkaansa naulaan.
Jatkoilla ei enää muisteltu valssin askelia,
vaan tuutista soitettiin hieman uudempia
diskohittejä.
Seuraava aamu valkeni sekin mukavissa
merkeissä, sillä tiedossa oli herkullinen
silliaamiainen. Jotkut juhlaväestä olivat
ehtineet tässä välissä käydä vaihtamassa
iltapukujensa tilalle jotakin kotoisampaa,
mutta kaikista reippaimmat juhlijat olivat
pysyneet juhlatunnelmissa aina aamuun asti.
Juhlassa palkitut
Osakunnan

fuksistipendin

sai

tekniikan

ylioppilas Ville Myllylä. Kymen Lohen
Veljeskunnan ja Kymenlaakson Osakunnan
Stipendirahaston lahjoittamat stipendit
myönnettiin Viivi Haimille, Sini Leppäselle,
Essi Kortekankaalle, Pasi Pykälistölle ja Suvi
Sivulalle. Opinnäytestipendin sai venäjän
kielen ja kirjallisuuden opiskelija HannaMaria Ollila.
Juhlatilaisuudessa jaettiin myös lukuisia
kunniamainintoja ja arvomerkkejä. Kymenlaakson Osakunnan kunniajäseneksi kutsuttiin Mirja Hannula. Kymenlaakson Osakunnan ansiomerkit myönnettiin Jani Bohmille
ja Kati Lassille. Harrastusmerkit myönnettiin
seuraaville aktiivisille osakuntalaisille: Jenni-Maria Käki, Joni Mäkelä, Maaria Haavisto, Ester Pentti ja Pekka Haimi.
Samassa yhteydessä jaettiin myös omat pystit
tietyissä yhteyksissä ansioituneille osakuntalaisille. Vuoden virein -tuoppi luovutettiin
Joonas Ollilalle. Osakuntainvälisiä ystävyyssuhteita edistänyt Jenni-Maria Käki puolestaan palkittiin KyO–Karjala-tuopilla.

OIKAISU
Uudesta laulukirjasta jäi uupumaan eräs
oleellinen tieto:
Laulun Volga sponsoroivat Martti Ahtola, Suvi
Sivula ja Lotta Väkevä.
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Vuosijuhlien pukuloistoa
Teksti: Essi Kortekangas
Kuvat: Mikko Virta

Herra Q

Vuosijuhlissa hienostunut pukeutuminen loi osansa juhlavasta tunnelmasta. Juhlissa nähtiin
glamouria kuin presidentin linnassa ikään. Näissä juhlissa ei pukeutumismokia bongattu, vaan
juhlakansa nähtiin sonnustautuneena toinen toistaan upeampiin luomuksiin.

Kypsän haastattelussa uunituore kuraattori Joonas Ollila.
Teksti: Sini Leppänen
Kuvat: Ester Pentti

Millainen kuraattori haluat olla?
Hyvä. Helposti lähestyttävä, asiansa osaava. Haluan olla perillä siitä, mitä osakunnassa tapahtuu.
Mitkä ovat kuraattorikautesi tärkeimmät tavoitteet?
Ne eivät ole vielä niin selkeästi muotoutuneet, mutta matkan varrella niitä tavoitteita varmasti tulee. Pidetään hyvät asiat entisellään ja parannetaan muita.
Miten haluaisit kehittää KyOn toimintaa?
Toiminta on kivaa nykyisellään. Jos jotain pitäisi kehittää, niin spontaaneja tapahtumia, esimerkiksi facebook-ryhmässä tämän tapaisia viestejä: ”Hei, tänään mennään lounaalle kello 13 keskustaan.”
Millaisen kuvan haluat välittää muille osakunnille KyOsta?

Jenni puolestaan kertoo tuskastelleensa mekko-ongelman kanssa vielä viikkoa ennen vuosijuhlia. Mekko löytyi ensimmäisestä liikkeestä,
johon Jenni asteli sisään. Mekko ei
vielä henkarissa miellyttänyt, mutta
Jenni otti sen myyjän kehotuksesta
kuitenkin ensimmäisenä sovitukseen. ”Mikään tämän jälkeen sovitettu mekko ei aiheuttanut samanlaista wau-elämystä. Vaikka tiesin
mekon olevan SE mekko, jännitti
näyttää ostettu puku juhla-avecilleni
Jonille, sillä puku ei ole kovin klassiavecina
nen”

Suvin kaunis mekko
tarttui mukaan Prahasta reilimatkalla.
Sieltä mekko jatkoi
Suomeen postitse.
”Tykästyin malliin
ja väriin niin paljon,
että oli pakko ostaa,
vaikkei
rinkkaan
mahtunutkaan Ja
onneksi ostin, oon
ollut tosi tyytyväinen!”
Kuvassa
”Bembu”.

Maaria (kuvassa oikealla) löysi mekkonsa
Niinattaresta.
”Aluksi
epäilin puvun väriä ja
blingiä, mutta päälle
saatuani rakastuinkin
siihen. Lisäksi näin telkusta, että vielä hallitsevalla miss suomella
on siinä Miss Suomi
mainoksessa samanlainen mekko, erivärisenä
vain.”

Kuvassa Lotta avecinsa Martin kanssa. Koristeellinen
kuvio ja osakuntanauha korostavat
mekon linjakkuutta.
Avecilla on yllään
istuvasti
leikattu
frakki.

Me ollaan rento, asiansa täsmälleen sovitusti hoitava. Lisäksi haluaisin, että muut osakunnat uskaltaisivat
tulla juhliimme.
Olet Aalto-yliopistolainen. Pitäisikö osakunnalle saada lisää aaltolaisia?
Tottakai. Ja paljon.
Olet useaan otteeseen toiminut osakunnan laulunjohtajana. Mitkä ovat kuraattorin lempilauluja?
Mera brännvin, Kymenlaakson metsis ja Hönö hönö. Mera brännvinissä pitää muuten laulaa ”marssitaan
Karhulaan”.
Miten edustuskunto pysyy yllä?
Yleensähän se menee niin, että jos jossain asiassa haluaa olla parempi, on sitä vaan tehtävä uudestaan ja
uudestaan -edustamalla. Harjoitella voi turvallisesti osakunnan omissa juhlissa.
Olet myös innokas ruuanlaittaja. Mikä ruoka sinulta kypsyy parhaiten?
Välimeren keitto, johon menee tomaattia, kananmunaa, oliivia ja leipää. Siinä yhdistyy hyvä maku, halpa
hinta, helppous ja nopeus. (Vinkkinä muuten, kyseisen keiton resepti löytyy osakunnan kirjahyllyssä olevan
ruotsinkielisen dekkarin lopusta, sieltä voi käydä katsomassa tarkemmat ohjeet.)
Mitä kuraattorin kesään kuuluu?
Työntekoa ja häämatka elokuun lopussa sekä purjehtimista viikonloppuisin.

12
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Den snakker norsk och spiser torsk
Vai mitä Norjassa oikeasti tapahtuu? Kokemuksia maisema-arkkitehtiopiskelijan vaihtovuodesta.

Teksti ja kuvat : Annika Pousi

Päätin vuosi sitten nostaa elintasoni maailman korkeimmalle tasolle ja muuttaa Osloon.
”Norjaan, miksi ihmeessä?” oli yleisin kysymys, kun innoissani paljastin vaihtovuosisuunnitelmiani tuttaville. Eikö siellä ole liian
kallista, liian kylmää, liian raskasta pyöräillä,
ja ruuaksi saa vain kalaa? Päätin kuitenkin
uhmata ennakkokäsityksiä ja tehdä pitkäaikaisesta haaveestani totta. Nyt kahdeksan
kuukautta kallista turskaa syötyäni, pankkitili tyhjänä ja æ:t ja ø:t ruotsinkielentaitojani
sekoittamassa ei vieläkään kaduta yhtään.
Täytyy myöntää, että kulttuurishokkia hakevien kannattaa suunnata katseensa etelämmäs, sillä norjalaisten arvomaailma ja kulttuuri ovat hyvin lähellä omaani. Lähinnä olen
paikallisten tavoin saanut esitellä kansainväliselle kaveripiirilleni suomalaisen kulttuurin
helmiä: pannareita, mämmiä (ei suuri hitti),
salmarishotteja (valtava hitti) ja akateemista
varttia. Norjalaiset kaverini ovat olleet erittäin innoissaan myös toivottamassa meitä ulkomaalaisia osaksi omaa kulttuuriaan. Syön
jo tottuneesti vohveleita juuston kera ja seuraan keskiviikkoisin Oppdrag Norgea, mutta
käsitteen ”hangover hike” yritän viime kokemuksen perusteella sulkea mielestäni.

14
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Norjalaiset ovat ihanan ylpeitä omasta kotimaastaan ja kansallishenki kukoistaa. Monilla nuorilla on omassa kotimaakunnassa
teetetty kansallispuku, jonka kaikki pukevat
toukokuun kansallispäivän juhlinnassa päälleen. Varmasti jokainen norjalainen omistaa vaelluskengät ja pääsiäislomalla kaikki
suuntasivat Marka-rajan eli koskemattoman
luonnon puolelle mökeille tai vaeltamaan. Ja
mikäs siinä on vaeltaessa, kun kahden tunnin
kiipeämisen jälkeen maisema salpaa hengen
ja kalliolle on asetettava tukevasti kaikki neljä raajaa, ettei alas vuonoon katsoessa tunnu,
että painovoima vetävää reunan yli.
Klisee on kuitenkin totta: ulkomailla suomalaisenkin kansallistunne kohoaa huimasti.
Innosta hyppien avasin osakuntakaverin lähettämän postipaketin. Sisältä paljastunutta

Fazerin sinistä maistatin paikallisilla, kunhan lupasivat tunnustaa, että se on maailman
parasta suklaata. Muumilakuja sai vain katsoa, ne tulivat omaan käyttöön.
Mutta kun kaikki on niin ihanaa, niin miksi
täältä enää edes palaisi? Kohta vuosi on jo
kulunut ja paluu Suomeen ja takaisin arkeen
tuntuu varsinaiselta peikolta, tuolta pelottavalta norjalaisten mytologioiden kestohahmolta, joka aina kokee väkivaltaisen kuoleman. Uusi koti paikallisessa Kalliossa on
ihana, pyöräilykuntoni kestää nyt jo ylämäet
vaihteettomalla mummopyörälläni, kymmenen euroa oluttuopista tuntuu normaalilta
ja grillijuhlakausi aloitettiin eilen pienessä
sateessa ja mukavassa neljän asteen lämpötilassa.

Olenko jo norjalainen? Henkilötunnuskin
löytyy, mutta en. Tuopin hinta ärsyttää edelleen, ja sinivalkoiset salamat alkavat välkkyä
silmissä kun norjalainen naureskelee Suomen hiihtomenestykselle. Suomeen kaipaa
taas heti kun muistaa Helsingin kadut, osakuntajuhlien jatkoilta soitetun herttaisesti loukkaavan laulutervehdyksen ja kaikki
Suomessa odottavat ystävät. Vielä eksyttyään katsomaan kuvia osakunnan juhlista ei
paluuseen enää voi suhtautua kovin pahoilla
mielin. Ja Norwegian tuo takaisin viidelläkympillä heti kun siltä tuntuu.
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Koukussa irkkiin
Teksti ja kuva: Jenni-Maria Käki

IRC (ei, ei galtsu) eli tuttavallisemmin irkki
on asia, josta olet ehkä kuullut muiden osakuntalaisten puhuvan. Tämä mystinen juttu
eli Internet Relay Chat on pikaviestintäprotokolla, joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun esimerkiksi muiden irkkaavien osakuntalaisten kanssa. Irkkaaminen onnistuu
parhaiten asentamalla sopivan asiakasohjelman, kuten vaikkapa irssin tai X-chatin.
Päätin salamyhkäisesti kysellä, miten kymäläisten oma kanava syntyi. Luonnollisesti
asiaa muisteltiin irkissä. Samalla selvisi, että
moni on jopa huolissaan omasta riippuvuudestaa sekä osakuntaan että irkkiin. Moni
työelämään siirtynyt juttelee työajallaan
osakuntalaisten kanssa niitä näitä ja heille
jopa maksetaan siitä. Joskus kanavalla tehdään töitä porukalla, kun mietitään millaista
ääntä syntyy esimerkiksi koiran jarruttaessa
hiekalla. Riippuvaisimmat ovat hankkineet
irkin kännykkäänsäkin, jotta voivat tarvittaessa irkata paitsi julkisissa kulkuvälineissä
myös tylsillä treffeillä. Osakunnan kanava
toimiikin tukiryhmänä useammalle addiktoituneelle.
#KyO perustettiin helmikuussa 2010, kun
kaksi osakuntalaista muisteli kultaisia teini-

vuosia ja irkkiä. Vanha harrastus päätettiin
elvyttää ja näin syntyi kymäläisten oma kanava. Alkuun kanavalla pyöri vain muutama
henkilö, mutta tällä hetkellä sillä irkkaa aktiivisesti noin kymmenen henkilöä. Monet ovat
päätyneet kanavalle kaverin houkuttelemana
ja jääneet koukkuun heti toisella kerralla.
Vanhaa laulua voisikin päivittää ja alkaa laulamaan ”tää on irkkikannu, johon joku hullu
käski”.
Kanavallemme on löytänyt tiensä kymenlaaksolaisten lisäksi ainakin muutama ksolainen, esolainen ja wiipurilainen. Juhlissa
tuntemattomat tyypit esitelläänkin nykyään
jo irkkinikkiä käyttäen ”tää on se Microbe”.
Puheenaiheet kanavalla vaihtelevat osakuntatouhuista aina päivän kuumimpiin uutisiin
ja reddit-linkkeihin. Parasta irkissä on, että
sieltä on kätevä kysyä mitä tahansa googlettamatta ensin. Vaikka vastausta ei saisikaan,
niin ainakin saa henkistä tukea ja hassun söpön kissavideon.
Kanavamme löytää IRCnetistä ja alkuun pääsee IRC-oppaita lukemalla tai kiskomalla jotain tunnettua irkkaajaa hihasta. Irkataksesi
sinun ei tarvitse olla nörtti, mutta saatat silti
jäädä koukkuun.

Valapaton tulva 1898 ja 1899
Historianopiskelija Pasi Pykälistö kirjoittaa Suomen ja Pohjoismaiden historian oppiaineeseen tehdystä
sivuaineproseminaarityöstään. Otsikkona työllä on ”Valapaton tulva - Luonnonkatastrofi Kymenlaaksossa
1898-1903”.							
1800-luvun viimeisinä vuosina Suomen suuriruhtinaskuntaa ja Kymenlaaksoa kohtasi
luonnonkatastrofi. Toisiaan seuranneiden
vetisten kesien ja lumisten talvien lopputulemana Sisä-Suomen järvet nousivat yli rantojensa tulvien alaville maille. Järvistä ja soilta
tulvavedet vyöryivät alavirtaan nostattaen
laskujokien vedet yli äyräidensä. Kokemäenjoki, Kymijoki ja Vuoksi tulvivat rantamaille
peittäen peltoja ja vainioita veden alle sekä
repien mukaansa rannoilta kaiken irtaimen
tavaran. Kymijoessa ensimmäinen tulva koettiin jo 1898 kesällä, kun Päijänteen ja ylisen Kymen vesistön sulamisvedet ennättivät
Kymenlaaksoon asti. Mutta pahin oli vasta
tulossa.
Kesällä 1899 Kymijoen virtaama paisui 856
m3/s Voikkaan hydrometrissä ja vedenpinta
kohosi 3,5-4 metriä normaalia korkeammalle. Paperitehtaiden ja sahojen tuotanto seisahtui monin paikoin koko kesäksi veden tulviessa sisään tehtaisiin ja tulvan huuhtomien
uittotukkien, puunrunkojen ja kokonaisten
rakennusten tuhotessa patolaitteita ja rakennuksia. Inkeroisten paperitehtaalla osa
tehtaan seinästä romahti tukkisuman kasauduttua tehtaan vesikanavaan ja Keltissä tulva
vei koko myllyrakennuksen muassaan. Keski-Kymen korkeiden rantatöyräiden rajaamassa uomassa ei vielä syntynyt suuria tulvia
ennen kuin Ankkapurhan kosken yläpuolella. Anjalan ja Inkeroisten kalliokukkulat ja
ylävät kunnaat pakkasivat tulvavesiä kosken
yläpuolelle ja Kymi nousi Karhunkankaan ja
Ämpärpään pelloille. Joen itärannalla vedet
peittivät Kotkan rautatien, kiskojen jäädessä 15 cm korkuisen vesikerroksen alle. Tästä
huolimatta junat kykenivät liikennöimään
”vetten päällä” radalla ja paikallinen perimätieto kertoo kesäkuumalla junamatkustajien
pulahtaneen uimaan junan astinlaudoilta ja
kivunneen sitten taas takaisin kyytiin uiskenneltuaan Kymijoessa.

Tältä näyttää irkkikeskustelu
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Tuhoisampaa oli alempana Kymijoen suistossa Anjalan alapuolella, missä matalat ja
soiset rannat saivat joen tulvimaan laajalti
pelloille ja taloihin. Kymijoki avasi uudestaan

tulvan paisuttamana muinaisen laskuhaaransa Rapakivenjärveen ja edelleen sen lävitse Uronjokeen. Suuret vesimassat vyöryivät
Nummenjoen laaksoon haudaten Tavastilan
ja Saksalan pellot alleen.
Tulvan suuret tuhot saivat tulevan Kymenlaakson alueen asukkaat aktivoitumaan ja
pitämään erilaisia pitäjänkokouksia, joissa
tulvasta kärsineet talonpojat, torpparit ja
kartanonherrat kokoontuivat puimaan asiaa. Yksi näistä kokoksista pidettiin Anjalassa
Rantapukin kievarissa, missä Sippolan Hovin
herra Forstén ja joukko talonpoikia kokosivat
lähetystön. Lähetystö matkusti Helsinkiin
tapaamaan senaattori Bergbomia, jolla oli
läheinen suhde Kymijokilaaksoon ja vesistöasioihin. Senaatti oli kuitenkin kesälomalla ja turhautuneet kokouksen jäsenet pitivät
uuden kokouksen. Kokouksessa päätettiin
kerätä Kymen seudun tuomiokunnista nimiä
anomukseen senaatille ryhtymisestä tutkimuksiin luonnottomien tulvien syistä ja toimenpiteisiin niiden ehkäisemiseksi. Anomus
vietiin Helsinkiin ja syyskuussa 1899 senaatti perusti tulvakomitean tutkimaan tulvia ja
niiden syitä. Samalla senaatti alkoi myöntää
vahingonkorvauksia tulvasta kärsineille.
Suuri ristiriita tulvan syistä vallitsi talonpoikien ja tehtaiden välillä. Kymijoen ja siihen
liittyvien uittoväylien rantojen asukkaat syyttivät tukinuittoa, sen synnyttämiä uppotukkeja ja tehtaiden patoja tulvasta. Syytösten
takana oli kasvava ristiriita teollisuuden ja
vanhojen luontaiselinkeinojen välillä. Taistelu Kymijoesta ja sen hallinnasta jatkui
kiivaana seuraavat vuosikymmenet, kunnes
1950-luvulla teollisuus pääsi niskan päälle.
Kymijoki ruopattiin, kosket perattiin ja joki
padottiin.
Kirjallisuutta:
Tampellan Inkeroisten tehtaat 1872-1972.
Seppovaara, Ossi – Kymijoki: virran kohtaloita vuosisatojen
saatossa.
Klinge, Matti – Keisarin Suomi.
Jussila, Osmo – Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1917.
Talvi, Veikko – Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen: Kymiyhtiön historia 1870-1970.
toim. Yrjö Kaukiainen – Kymenlaakson maakuntahistoria I ja II.
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER

Kypsä Ruoka

Tofua punacurryssa

Teksti: Jenni-Maria Käki

Herrainpäivällisillä osakuntapoikia hemmoteltiin thaimaalaisittain peräti viidellä pääruualla.
Ruoka oli varsinaista pikaruokaa, joten ohje maittavaan ja helppoon arkiruokaan tulee tässä. Ruuan helppoudesta kertoo jotain myös se, että se onnistui lähes ohjeen mukaisesti vaikka keittokirja
olikin piilotettuna emännän sängyn alle. Resepti on myös helposti muokattavissa omaan makuun
ja jääkaapin sisältöön sopivaksi. Tofun tilalle voi hyvin laittaa kanaa tai kalaa ja kasviksetkin voivat olla mitä kaapista sattuu löytymään.

Tofua punacurryssa (4-6 annosta)
6 dl kookosmaitoa
1 rkl punaista currytahnaa
3 rkl kalakastiketta tai soijakastiketta
2 tl palmusokeria
225 g herkkusieniä
115 g vihreitä papuja
100 g pinaattia
175 g tofua kuutoituna
4 kaffirlimen lehteä
2 punaista chiliä

Paista sienet nopeasti pannnulla niin, että ne
saavat väriä pintaan. Poista sienet pannulta ja kypsennä tofuja pannulla currytahnan
kanssa. Lisää tofujen joukkoon kookosmaito,
sienet, kalakastike, sokeri, pinaatti ja pavut.
Hauduta muutaman minuutin ajan kunnes
kookosmaito on lämmennyt. Lisää chiliä
oman maun mukaan ja kaffirlimen lehdet.

Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry tiedottaa:
Uusi hallitus ja virkailijat valittiin vuosikokouksessa 14.4. Hallitukseen kuuluvat Joni
Vehmas (puheenjohtaja), Laura Hirvisaari
(varapuheenjohtaja), Antti Mänttäri (taloudenhoitaja), Antti Forsell, Lotta Mustamo
ja Riku Nöjd. Hallituksen ulkopuolisina
virkailijoina toimivat Milja Ahtosalo (tiedotussihteeri), Mari Häkkinen (sihteeri) ja
Maria Rämö (ulkoasiainsihteeri).
Kiitos emerita puheenjohtaja Kati Lassille
vuosista Senioreiden johdossa!
Aktiivisissa merkeissä jatketaan kesänkin
kynnyksellä, merkitsehän siis kalenteriisi:
• toukokuun seniorioluet 13.5.
• Osakuntalaitos 370 v. – yhteisosakuntalaiset nuorsenioripäivälliset 25.5.
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Ennen seuraavan Kypsän ilmestymistä aiomme viettää kesäretkeä risteilemällä Helsingin
edustalla, kokeilla melontaa ja suunnata
Korkeasaareen.

19.2 Uusi hieno laulukirja korkattiin
julkistustilaisuudessa. Vaikka pöytään
mentiinkin, tummia pukuja tai pitkiä mekkoja ei näkynyt. Atriana oli maukkaita voileipiä. Kuten viime Kypsästä jo saimme kuulla,
laulukirja on oivallinen. Ymmärrystä mestariteoksen hienoudesta vielä lisäsivät kappaleiden sanoitusten esoteerista tulkintaa
avaavat esittelypuheet. Mikäs murhan tela
nyt olikaan? Maakunnasta kertovien uusien
kappaleiden alkutaival oli siis lupaava.
20.2 Etiketti-illassa todettiin, että näkkileipä suussa ei voi puhua, vaikkei koko levyä
olisikaan saanut ahdettua kitaansa. Vastaavasti opittiin, että pas d’Espagne on hirvittävän vaikea. Valitettavasti vujuilla se oli sitten
jo unohtunut. Paras neuvohan aina on, että
tee niin kuin vierustoverikin.
20.3 Historian oman alan ilta oli vähän
pienempi suksee kuin edeltäjänsä. Paikalla
oli kaksi kymäläistä koko potentiaalisen illan
ajan ja yksi vähän myöhemmin. Syyksi tähän
epäiltiin mielenosoitusväsymystä tahi vaihtoehtoisesti kostoa haluttomuudesta osallistua osakunnan yhteislähtöön mielenosoitukseen. Koska keskiviikkokahveja odottavien
karjalaisten määrä ylitti omanalaniltaajien
määrän, tapahtuma muuttui keksiviikkokahvien etkoiksi. Keskustelu sentään kulki mm.
oluen historiassa, mainittiinpa latina ja muinaiskreikka hyvinä sivuaineina ja historianopiskelijoiden Suomenlinnan retkikin.

27.3 DGO:n debatissa KyOn joukkue sai
puolustettavakseen
maataloustuotannon
leikkaukset sekä englanninkieliset opetusohjelmat. Voittoa ei tullut, mutta defenssinä
voitaneen todeta, että aiheet olivat vaikeita
puolustettavia. Kyllä me muuten...
5.4. KyOn historian toisen taideperjantain kohteena oli Tennispalatsi. Venäläisistä
tarinoista ammentavan näyttelyn ”Tulilintu
ja Lumineito” kiinnostavimmiksi teoksiksi
valittiin suuret kannut tai tuopit, josta voisi
juoda yhden jos toisenkin kulauksen. Lisäksi
näyttelystä löytyi kapiokerhoa kuvastava teos
nimeltä ”Juoruämmät”. Taiteen ihmettelyn
jälkeen siirryttiin sulavasti korkeakulttuuriselle illalliselle viereiseen Hesburburgeriin.
6.4 Ehkä KyOn herrat eivät olisi olleet turmakoneessa, jos olisivat saapuneet herriksille ajoissa. Mutta mikä Pattayan reissu
olisikaan voinut korvata naisheimon saaren,
jolle historian pehmein pakkolasku päätyi?
Kiittäkäämme Auringonkehrän jumalatarta
tästä onnesta. Siellä herroille tarjottiin seitsemän ruokalajin illallinen ja mieltä nostattava tanssiesitys. Nämä olivat ensimmäiset
sitsit, joilla syötiin lattialla itse rakennetussa
majassa.
Ateriointia herriksillä rakennetussa majassa.
Painotuoreet laulukirjat.
Kuvat: Ester Pentti

Tulevista tapahtumista tiedotetaan sähköpostilistallamme kyo-seniorit@helsinki.fi sekä
Facebook-ryhmässä Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry. Tsekkaa myös uudistuneet
seniorisivut netissä http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi.
KyOn Seniorit on oiva paikka tavata osakuntakavereita valmistumisen jälkeen! Järjestämme toimintaa laidasta laitaan. Tapahtumamme ovat avoimia kaikille entisille ja
valmistumisen kynnyksellä oleville KyOn
jäsenille. Tule mukaan!
KYPSÄ 2/2013
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Kyllä Kypsä tietää

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

Miksi minuuttikin tuntuu loputtoman
pitkältä ajalta silloin, kun odottaa junaa tai bussia?

Minne Kymenlaaksossa
mennä kesälomailemaan?

kannattaa

Nimimerkki Epätietoinen lomailija

Nimimerkki Kärsimätön

Niin, odotus on aina rankkaa. Ainakin siitä
lähes kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä.
Minuutin pituus korreloi vahvasti kiireen
kanssa. Jos olet myöhästymässä tapaamisestasi, minuutti tuntuu taatusti ainakin kymmeneltä minuutilta. Jos taas toivot odottaessasi kuluvan paljon aikaa, sillä et halua olla
juhlissa
ensimmäisenä paikalla, minuutti on äkkiä
loppu. Minuutin pituuteen vaikuttaa kuitenkin ehkä vielä enemmän se, onko odottajalla
tekemistä vai ei.
Kaikki älypuhelimen omistajat voivatkin olla
huoletta: Appia jos toista löytyy viihdykkeeksi julkisia odotellessa (eikä tarvitse kohdata
ihmisiä), ja minuutti on ohi vilauksessa. Jos
sellaista taas ei ole, ja turhan tekstiviestin
kirjoittaminen kaverille tai kalenterin tarkistaminen tuhannetta kertaa ei huvita, olet tuomittu pitkään minuuttiin. Pidä siis aina tekemistä mukanasi. Tai jos olet rohkea, tarkkaile
vaikka ympäristöäsi!
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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Kymessä asuneelle kysymyksesi on sangen
vaikea. Ensimmäinen ajatus on, että eihän
Kymenlaaksossa ole mitään näkemisen arvoista. Sitten tulee mieleen lomailu vanhempien luona, joka tietysti on taloudellisesti
varsin kannattavaa, mutta sitä et liene tarkoittanut. Missä siis lomailla?
Kotkan merimuseo on oikeasti hieno jopa
helsinkiläisellä mittapuulla. Arkkitehtonisen
aallon harjalle on vain pakko kiivetä. Kesällä saattaisi museon ulkopuolella kelluviin
potskeihinkin onnistua pääsemään sisään.
Tuurimoottoritkin edustavat merellistä Kymenlaaksoa. Jos jaksaa lähteä saaristomatkalle Haapasaareen asti, niin ei tarvitse edes
maksaa. Sehän on seutuliikennettä.
Kouvolalaiset ilmeisesti ovat joutuneet käymään katselemassa Marian jalanjälkiä ihan
riittävän usein, mutta jos ei satu sieltä päin
olemaan, niin Verla on vallan viehättävä matkakohde.
Hamina menee taas askelen lähemmäs vanhoja kotikontuja, joten sen vetovoimaa on
vielä vaikeampi ymmärtää. Mutta sieltä mainittakoon tori, joka on siitä oikea tori, että
siellä on jokunen koju läpi vuoden kaikkina
toripäivinä. Sillä on kiva siemailla kupponen
kahvia ja katsella ohikulkijoita. Kesällä niitä
voi ollakin.
Jos ei muuten pääse Kymenlaaksoon lomailemaan, niin ainakin osakunnan kesäretki
tarjoaa loistavan mahdollisuuden maakuntamatkailuun.
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KyO-quotes
eli irc-kanavan parhaita
< henkilö_1> tältä kanavalta löytyis matskua uuteen
enitenvituttaakaikki-blogiin
< henkilö_1> Mun naapurin nainen tuli pari kuukautta sitten soittamaan
mun ovikelloa, koska se ei saanut jostain syystä rintsikoita kiinni
< henkilö_1> Piti antaa pukeutumisapua naapurille
< henkilö_2> oletko varma, ettei se tullut iskemään? :D
< henkilö_3> minkä ikäinen?
< henkilö_1> Sanoisin että minua n. 10 vuotta vanhempi
< henkilö_4> kuulostaa aika epäilyttävältä ettei saa rintsikoita kiinni...
< henkilö_1> ja ne piti laittaa nimenomaan kiinni
< henkilö_5> tää oli kyl nyt missattu tilaisuus
< henkilö_1> miks open innovation housessa on ovet kiinni
< henkilö_1> ei oo nyt kovin open
< henkilö_2> closed innovation house
KYPSÄ 2/2013
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80 hyvää syytä olla kyolainen
Julkaisemme juhlavuoden jokaisessa numerossa 20 hyvää syytä olla kyolainen.

Virkailijaluettelo 2013
Inspehtori
Ritva Serimaa

Jäsensihteeri
Aapo Jussila

Valokuvaaja
Hanna-Maria Ollila

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

aapo.j.jussila@helsinki.fi

hanna-maria.ollila@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri
Lotta Väkevä

Hallitus

Kuraattori
Joonas Ollila

21. Kohta osakunta jakaa myös asuntoja jäsenilleen.
22. Pääsee edustamaan ja ulkomaanmatkailemaan ystävyysosakuntien luokse.
23. Miä ja siä pysyvät puheessa hesalaisten paineesta huolimatta.
24. Voi olla ylpiä maakuntaidentiteetistään, kun on vahva sellainen, toisin kuin monilla muilla. Meillä on juuret ja menneisyys.
25. Saa laulaa Junnua ja Veikko Lavia.
26. Sitseillä voi harjoitella karaokeen.
27. Vappuna ei tarvitse yksin vallata paikkaa viltille Ullanlinnanmäellä.
28. Osakunnalla saa kahvia joka keskiviikko.
29. Seuraa museoon, näyttelyyn tai leffaan löytyy helposti.
30. Osakunnalla verkostoituu eri alojen ihmisten kanssa.
31. “Kymenlaaksosta ja Kuusankoskesta minulle tulee ensimmäiseksi mieleen vapaus.” Maija-Liisa Peuhu
32.” Kymenlaaksolainen ihminen on mielestäni välitön, ihmisläheinen ja toiset
huomioon ottava.” Matti Ranin
33. Kokouksissa voi käydä syömässä ilmaiseksi.
34. KyOn irc-kanavalla on lähes aina keskusteluseuraa.
35. kyo.kuvat.fi -palvelusta voi juhlien jälkeen tarkistaa, mitä tulikaan tehtyä.
36. KyO on pienenä osakuntana hyvin välitön - helppo tulla mukaan.
37. Täällä saa vinkkejä kaikenlaiseen vapaa-ajan käyttöön. Niinkuin Minecraft ja
reddit.
38. Jos ahdistaa, ärsyttää tai mietityttää, #kyo auttaa.
39. Saa ystäviä, joista ei välttämättä pääse eroon muuttaessa takaisin kotimaakuntaan.
40. KyO lisäsi mun nörttipisteitä.

kyo-q@helsinki.fi
050 400 4931

Hallituksen pj.
Ester Pentti
kyo-pj@helsinki.fi
050 342 4421

Sihteeri
Hanna-Maria Ollila
kyo-sihteeri@helsinki.fi
044 223 3488

Isäntä
Joni Salo
kyo-isanta@helsinki.fi
044 548 3742

Emäntä
Jenni-Maria Käki
kyo-emanta@helsinki.fi
050 331 9242

Taloudenhoitaja
Pasi Pykälistö
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 095 2887

Toiminnanohjaaja
Sini Leppänen
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 510 5803

Fuksiohjaaja
Saila Kainulainen
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
044 259 4782

Fuksiohjaaja
Satu Suvijärvi
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 164 0850

Tiedotussihteeri
Viivi Haimi
kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi
050 3016589
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kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
045 2773791

Maakuntasihteeri
Martti Ahtola
kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi
050 3776925

Liikuntasihteeri
Antti Hannula
kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Anu Rämö

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Ester Pentti
sihteeri Hanna-Maria Ollila
kuraattori Maria Rämö
taloudenh. Pasi Pykälistö
Maaria Haavisto
Aapo Jussila
Jenni-Maria Käki
Sini Leppänen
Joni Mäkelä
Apuemännistö
kyo-emannisto@helsinki.fi

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri
Maaria Haavisto
kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi
040 540 5977

Seniorisihteeri
Anni Jokiniemi
kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Sini Leppänen
kyo-kypsa@helsinki.fi

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö
pasi.pykalisto@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Joonas Ollila
joonas.ollila@aalto.fi

Laulunjohtaja
Ester Pentti

Maaria Haavisto
Viivi Haimi
Tiina Heikkilä
Anni Jokiniemi
Aapo Jussila
Ninni Karjalainen
Anna Kelaranta
Sini Leppänen
Suvi Sivula
Apuisännistö
kyo-isannisto@helsinki.fi

Johannes Einolander
Joni Mäkelä
Ville Myllylä
Hanna-Maria Ollila
Pasi Pykälistö
Anu Rämö
Mikko Virta
HTK:n edustajat

ester.pentti@aalto.fi

Valokuvaaja
Pekka Haimi
pekka.haimi@helsinki.fi

Valokuvaaja
Ester Pentti
ester.pentti@aalto.fi

Aapo Jussila
aapo.j.jussila@helsinki.fi

Hanna-Maria Ollila
hanna-maria.ollila@helsinki.fi

Joonas Ollila
joonas.ollila@aalto.fi
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