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Omasta fuksisyksystäni on ihmeekseni jo kolme vuotta aikaa, mutta sitä syksyä on vaikea
unohtaa. Kaikki Helsingissä oli erilaista, outoa ja jännittävää. Tapasin paljon uusia ihmisiä ja aloin samalla kaivata ympärilleni tuttua
ja turvallista joukkoa. Siksi päädyin hetken
pohdinnan jälkeen valitsemaan pienen KyOn
jättimäisen Hämiksen sijaan. Oli hirvittävän
vaikeaa löytää ensimmäisen kerran DGO:lle,
mutta syksyn aikana reitti tuli hyvinkin tutuksi.
Fuksisyksystäni parhaiten mieleen jäi rajanylitys Ruotsinlaiva-teemalla. Juhlinta oli railakasta ja jatkui omalta osaltani myöhään sunnuntai-iltaan. Toisaalta mieleeni jäivät myös
ensimmäiset Osakunnan kokoukset sekä virkailijakokous, jossa uskaltauduin ottamaan
sihteerin viran. Vaikka ensimmäinen syksy
osakunnalla menikin omaa nimeään, opiskelualaansa ja kotipaikkakuntaansa uusille
tuttavuuksille toistellessa, olin löytänyt paikkani. Toivonkin, että syksyn uusista fukseista
mahdollisimman moni viihtyisi Osakunnalla.
Me haluamme joukkoomme teistä jokaisen!
Olit sitten civis tai fuksi, voit seurata oman
syksysi etenemistä lehdestä löytyvien bingojen avulla. Jos kaipaat lisää tekemistä, voit
kokkailla tuttuun tapaan Kypsiä ruokia tai
uskaltautua DGO:n sählyvuorolle. Voit myös
inspiroitua muiden vaihtokokemuksista ja al-

kaa suunnitella itsellesi omaa ulkomaanmatkaa. Rahan puutteessa voit kokea eksoottista
tunnelmaa myös osakunnan syksyn teemajuhlilla. Syksy on mahdollisuuksia täynnä!

Iloisen aktiivista syksyä toivotellen,

Sini
päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJALTA

Osakuntamme laulunjohtajan miekka oli
pitkään teillä tietämättömillä ennen palautumistaan Osakunnalle. Tullessani osakuntaan
en edes tiennyt, että maailmassa on olemassa
miekka, jolla laulua johdetaan. Kymäläisten
lauluperinne oli kehittynyt miekattomaan
suuntaan, ja Osakunnassa lähinnä vitsailtiin
hukkuneesta miekasta. Olikin järkytyksen ja
onnen sekainen tunne, kun minulle esiteltiin
Osakuntamme laulunjohtajan miekka ensimmäisessä puheenjohtamassani hallituksen
kokouksessa. Miekanhan piti olla hävinnyt.
Nähdessäni meidän miekan mietin, että onpa
se erilainen kuin muiden osakuntien vastaavat kapistukset. Toisaalta pidin hie- nona
uutisena, että meidänkin Osakuntamme voi
jälleen kuulua miekallisiin osakuntiin. Pala
historiaa oli löytänyt kotiin. Tapahtuma herätti minussa myös kysymyksen, miten jo
unohduksissa ollut miekka sopii lauluperinteeseen. Kysymys johti uusiin kysymyksiin ja
lopulta tajusin, että olen ollut liian pitkään
pois Osakunnalta. Ajattelin miekan löytymisen rikkovan sitä turvallista kaavaa, joka
minulle muodostui ensimmäisinä opiskeluvuosinani osakuntatoiminnasta. Eihän nyt
Kymenlaakson Osakunta yhtä miekkaa kaipaa!
Osakuntalaitos täytti tänä vuonna 370-vuotta. Satuin ilmoittautumaan juhlaan. Kyseisen
juhlan puheet käsittelivät paljon perinteitä,
historiaa ja osakuntien merkitystä yliopistoyhteisössä. Yhdessä puheista oli mielenkiintoinen sanoma siitä, kuinka jokaisella
meistä on tietty mielikuva siitä, mitä on
osakuntaelämä. Mielikuva perustuu siihen,
minkälaiset perinteet ovat vallinneet silloin,
kun itse on ollut osakuntaelämässä voimakkaasti mukana. Mielikuvamme osakunnasta
herättää meissä tunteita etenkin silloin, kun
todellisuus on jotenkin muuttunut mielikuvastamme.
Olin poissa aktiivisimmasta osakuntavipellyksestä lähes kaksi vuotta, kunnes minua
pyydettiin jatkamaan Esterin kautta puheenjohtajana. Olin hieman hämilläni. Olin
jälleen päätynyt mukaan aktiiviseen osakuntatoimintaan. Mietin tuntuikohan laulunjoh-

4

KYPSÄ 3/2013

370 vuotta takana, elämä edessä

tajan miekasta samalta sen päätyessä jälleen
laulujohtajan käteen.
Aloittessani puheenjohtajana huomasin monen asian muuttuneen. Olin hieman hukassa ja mietin, mihin tulinkaan lupautuneeksi.
Muutokset olivat kuitenkin vain positiivisia,
kuten löytynyt miekka, uusi laulukirja ja
Patolan asunnot. Oli hienoa huomata, kuinka Osakunta oli mennyt hurjasti eteenpäin.
Mutta oli pelottava huomata, kuinka kaukana
olinkaan ollut Osakunnasta. Huomasin, että
oli hyvä päätös tulla vielä viimeisenä opiskeluvuonna kuulemaan Osakunnan kuulumisia.
Osakunta elää ajassa ja perinteet muuttuvat.
Se, mikä oli minulle tärkeää tullessani Osakuntaan, ei enää välttämättä ole ajanmukaista nykyosakunnassa, sillä Osakunta muuttuu
kaiken aikaa. Rohkaisenkin näin lukuvuoden
alussa uusia osakuntalaisia viemään Kymenlaakson Osakuntaa eteenpäin ja tekemään
siitä omannäköisenne. Osakunlaitoksen
370-vuotias historia osoittaa, kuinka eri sukupolvet ovat tuoneet oman näkemyksensä
toimintaan.
Mielenkiinnolla odotan, miten käy Osakunnan laulunjohtajan miekalle ja kuinka osakuntalaiset ottavat sen omakseen. Se ei ole
kuulunut Osakuntamme pöytäjuhlien laulukulttuuriin moneen vuoteen, mutta ensimmäistä kertaa näin sen käytössä tämän
syksyn rapujuhlissa. Uskaltauduin jopa johtamaan sillä laulun. Tällä hetkellä laulunjohtajan miekka on meille jotain uutta, joten sen
liittyminen osaksi lauluperinnettä riippuu
paljolti nykyisistä ja tulevista osakuntalaisista!
Iloista syksyä kaikille!

Heikki

Sunnuntai-iltana näitä rivejä kirjoittaessani
taitavat vielä viimeiset kuohuviinilasit kohota osakuntien 370-vuotisjuhlan silliaamiaisella. Mitkä juhlat! Helsingin yliopiston 15
osakuntaa ja yliopisto itse, kanslereineen ja
rehtoreineen, juhlistivat yli 240 juhlavieraan
voimin Vanhalla ylioppilastalolla osakuntien
vain kolme vuotta itse yliopistoa lyhyempää
historiaa. Pieni osakuntamme oli erinomaisesti edustettuna kuuden osakuntalaisen,
kolmen seniorin ja yhden kunniainspehtorin
voimin; heistä kunniainspehtori Johan Wrede piti itse juhlapuheen.

missa määrin. Ystävystymisen, juhlimisen ja
erilaisten kokousten lisäksi, oikeastaan juuri
niiden yhteydessä, meillä kasvetaan palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Sillä mitä
muuta kokous- organisointi- ja yhteistyötaidot ovat kuin valmiuksia tähän tehtävään?
Ehkä seuraavissa sukujuhlissa mainitsen tämän ja katson, jos sukulaisille valkenee, mistä on kyse.

Mitä jäi juhlista käteen? Henkilökohtaisella
tasolla samastuin laulunjohtajan toteamukseen ”osakuntalaista ymmärtää oikeastaan
vain toinen osakuntalainen”. Niinhän se on.
Aika moni varmaan tunnistaa itsensä tilanteesta, jossa sukulaiset kyselevät, mitä siellä
osakunnassa oikein tehdään. ”Noo… Aika
usein lauantai-iltaan ollaa sitseil eli istutaa,
syödää, heilutellaa miekkaa ja lauletaa sen
tahdissa. Sitte myö joskus pidetää nauhoja
ja kuunnellaa puheita. Siel on tosi hauskaa!”
Tädit ja sedät hieman nyökyttelevät ja kasvoilla on epäuskoinen ilme. Vaimon mielestä
vika saattaa olla huonoissa selostuksissani,
missä on varmaan puolikas totta. Toinen
puolikas on se, että ulkopuolisille on usein
vaikea selittää, mikä osakuntalaisuudessa on
hienoa, mutta sisimmässään silti tietää kuinka mahtavaa puuhaa tämä on.

kuraattori

Q:N NURKKA

Sinne ja takaisin – Minä
ja laulunjohtajan miekka

Joonas

Juhlassa nostettiin myös esiin yliopiston tehtävä. Ei tarvitse arvailla, paljastan sen tässä
ja nyt. Yliopistolain 2§, ensimmäinen lause:
”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista
sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa
ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.”
Harvoin saan suurempia fiiliksiä lakitekstistä, mutta tässä pätkässä on sitä jotain. Opiskelijajärjestöt, osakunnat etunenässä, ovat
luonnollisesti osa yliopistoyhteisöä, ja tämä
teksti koskettaa myös meitä mitä suurim-

hallituksen puheenjohtaja
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Teksti. Sini Leppänen
Kuvat: Hanna-Maria Ollila

1.

Perjantai-iltana saavuimme majapaikkaamme Haminan Lauvanniemen leirikeskukseen. Ensimmäisen illan ohjelmassa oli
mm. halpojen oluiden makutesti. Testaajat
eivät kyenneet erottamaan, mikä oluista oli
alkoholiton.

6.

Lauantai-illan ohjelmana ollut
tiukka krokettiottelu vaati lopulta uhrikseen yhden katkenneen mailan, joka koki
arvoisensa tuhkauksen.
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. Grilli oli retken ajan kuumana ja
ruokaa köyhilläkin opiskelijoilla riitti,
sillä olimme saaneet sponsorointina
Benjamin maukasta grillimakkaraa
sekä Aitolahden ja Tuomon Luomun
herkullisia leipomotuotteita. Palvilihaakin riitti kaikille halukkaille yllin
kyllin.

3.

Lauantaina tutustuimme Haminan
kaupunkiin vierailemalla raatihuoneella
sekä osallistumalla kävelykierrokselle. Bastionissa kajautimme akustiikan testaamiseksi komeasti Kymenlaakson laulun.
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Lauantai-iltana viilentelimme
itseämme pulikoimalla meressä
ja nauttimalla virvokkeita. Illan
hämärtyessä tunnelmaa kohottivat
lämpenevä sauna, räiskyvä nuotio,
upeat maisemat ja enemmän tai
vähemmän syvälliset keskustelut.

4.

Sää todellakin suosi meitä kesäretkeilijöitä koko viikonlopun ajan, joten
ylioppilaslakki tuli tarpeeseen päätä
auringolta suojatessa. Kuumassa Haminassa olimme kuitenkin viileitä turisteja
kameroinemme ja aurinkolaseinemme.
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Sisustusvinkkejä Patolaan

Kodikas kaksio kahdelle rakastuneelle

Teksti ja kuvat: Anni Jokiniemi ja Jenni-Maria Käki

Miten sisustaa lähes täysin valkoisesta asunnosta kodikas koti, jossa persoona näkyy mutta asunto ei vaurioidu? Seuraavilla sivuilla on muutamia sisustusvinkkejä muun muassa huonekalujen
suhteen. Samalla pääset kurkistamaan, miltä uusissa asunnoissa voisikaan näyttää. Mikäli et kuitenkaan satu saamaan asuntoa Patolasta, niin nappaa vinkit omaan kotiisi. Nämä toimivat muuallakin!

Fuusiosolu poikamiesteekkarille ja hippihumanistille
Kierrätyksestä löytyneen vanhan lipaston
kansi aukeaa paljastaen työpisteen. Tuolin voi ottaa sivusta. Muutoin tenttikirjat
on helppo piilottaa harmoniaa häiritsemästä kannen alle.

Räsymatto on aina
muotia ja sopii vaikka
aamujoogaan.

Liukuhihna-ruokapöytä
poikamiehen ateriointiin. Päädyssä olevasta
kammesta pyörittäen
pöytäliina liikkuu ja
tyhjä pitsalaatikko putoaa
päässä olevaan roskikseen. Toiseen suuntaan
pyörittäen (muovi)astiat
putoavat tiskiämpäriin.
Tumma kerniliina ei näytä
ensimmäisiä tahroja ja
on helppo pyyhkiä vaikka
rätillä tai ikkunalastalla.

Viljelypalsta ikkunalla.
Siemenestä kasvatettuna
herneenversoja ja basilikaa. Ruokakaupan yrttejä
ruukkuihin istutettuina
(valitse hyllyltä sellaisia,
joiden juurissa on paljon
valkoista).

Humanistin käsityökori
on punottu kahvipaketeista. Pikkukoppa tulee
1950 kupillisella kahvia!

Teekkari ulkoilee
avaamalla sinisen
säkkituolin edessä
ikkunan ja istumalla siinä Xboxilla pelatessaan.

Söpö vaaleanpunaisesta kartongista
leikattu sydän kiinnitetään sinitarralla
seinään. Viereen laitetaan pino post-it
-lappuja ja (toimiva) kynä. Lappuihin voi
sitten kirjoittaa viestejä ja kerätä vaikka
kauppalistaa sitä mukaa, kun huomaa
kaapissa puutteita.

TV-hyllykköön mahtuu myös kivoja
valokuvia elämän varrelta. Hyödynnä
koulukuvien mukana tulleita pahvikehyksiä ja laita sinitarroilla niidin kehystettyjä kuvia seinille. Muista vähintään
yksi kuva äidistä ja anoppikokelaasta!
Kampaus- ja työpöytä yhdessä. Ripusta peilin eteen vedettävä verho tai
graduohjaajan vihainen kuva, niin oma
nenänpää ei vie huomiota opiskelulta.
Yhteenmuutossa turhaksi jäänyt toinen
kahvinkeitin voidaan laittaa makuuhuoneeseen hyllykköön, niin sunnuntain aamukahvin voi keittää sängyssä loikoillessa.
Yöpöytä sängynpäädyssä mahdollistaa
molemmille lyhyen matkan omaan iltasatukirjaan ja herätysnappiin.
Älä unohda jättää miehelle omaa tilaa, jonka hän
saa ”sisustaa” oman mielensä mukaan. Tässä se on
ruokapöydän nurkka, johon mies voi laittaa esim. työpisteensä. Vieressä on lisäksi kaunis kannellinen rottinkilaatikko, johon koko työpöydän rojut voi tunkea, kun kaikki
neljä pöytäpaikkaa tarvitaan käyttöön.
Millä asuntoon sitten saa kodin tuntua? Huonekasvit lisäävät monesti viihtyvyyttä ja parantavat
huoneilmaa, ellet sitten satu olemaan allerginen. Altakasteluruukut pitävät huolen, ettei kastella
tarvitse kuin silloin tällöin. Kasveja jakamalla kasvit voi saada ilmaiseksi vaikka toiselta osakuntalaiselta (kannattaa myös kysyä äideiltä ja isoäideiltä).
Jos kaikilta seiniltä ei löydy taululistaa tai ei halua sijoittaa kehyksiin, voi seinät koristella perinteisesti julisteilla tai modernisti seinätarroilla. Tarralla saat kätevästi työpöydän päälle vaikka
liitutaulun, johon voit näppärästi kirjoittaa kemian kaavat, lemmenluritukset taikka kauppalistat.
Seinille voi kiinnittää myös kaikki kivat postikortit ja edullisen taidejulisteen voi saada ilmaisjakelujen välistä.
jatkuu
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Sisustusvinkkejä Patolaan
Ole luova. Itse tehty luo aina hyvää fiilistä. Etkö ole luova? Ei se mitään, hanki ympärillesi asioita,
joista pidät. Paras koti on kuitenkin sellainen, jossa viihdyt, oli huonekalut hankittu dyykkaamalla roskiksia tai kasattu litteistä pahvilaatikoista. Jätesäkkiverhoissakin voi käyttää luovuutta, jos
musta tuntuu synkälle. Markkinoilta löytyy myös muun värisiä roskapusseja, joilla kodin ilmeen
saa vaihdettua vaikka iloisen kesäiseksi keskellä synkintä talvea.
Mitä ikinä teetkin, tee se huolitellusti loppuun saakka, niin hyvältä näyttää. Erityisesti muista
siivous! Verhot voi kääntää nopeasti ilman neulaa ja lankaa teipillä. Liian pitkät verhot voi taittaa
ylhäältä ja kiinnittää verhonipsut taitokseen. Saat yläreunaan rimpsun! Anna myös tilaa epäjärjestykselle ja hanki yksi tuoli tms., jolle voi läiskästä illalla vaatteensa ja reppunsa kasaan, josta ne
löytyvät aamulla.

Unelmayksiö historianopiskelijalle
Ruokapöytä rakentuu kahdesta samankorkuisesta korkeasta korista ja niiden päälle
asetetusta pöytälevystä. Koreissa voi säilyttää
harvemmin tarvittavaa tavaraa, ja pöytä on
helppo siirtää myös keskelle huonetta.

Pari jakkaraa on hyvä olla isomman vierasporukan varalta. Ne voi pinota näppärästi
Kodin kirjahylly ei ole kirjasto eli siitä ei tarvitse
hakukoneella etsiä kirjoja. Unohda siis aakkosjärjestys ja lajittele kirjat korkeuden mukaan.
Silloin voit säätä hyllykorkeudet optimaalisiksi ja
voit haalia historiallisia opuksia muutaman lisää.
Sarkofagi sänkynä luo tunnelmaa ja säilytystilaa.
Päivällä kannen voi laittaa kiinni ja käyttää penkkinä. Petaamaton sänkykään ei paljastu vieraille.
Muista varmistaa kannen pysyminen auki yöllä.
Jos kuitenkin päädyt baarissa iskemään yöseuraa, harkitse tarkkaan vastaus kysymykseen
”Meille vai teille?”, ellei kyseessä ole toinen
historiaan höpsähtänyt tai muumio.

Pieni hyllykkö yöpöytänä antaa lisää säilytystilaa.
Muista kiinnittää korkeimmat hyllyt seinälistoihin.

Sähläämässä
DGO:n sählyvuorolla
Teksti: Sini Leppänen ja Anni Jokiniemi
Kuvat: Sini Leppänen

Osakunnalla on usein mietitty, käykö siellä sählyvuorolla kukaan ja mitä siellä ylipäätään tapahtuu. Siksi Kypsän toimituskunta koki velvollisuudekseen lähteä tarkistamaan asiaa.
Kahden hengen testitiimimme lähtee rohkeasti matkaan, vaikka onkin edellisen kerran koskenut sählymailaan useita vuosia
sitten, silloinkin vaihtelevalla menestyksellä. Tapaamme Kumpulassa heti tuttuja, sillä
kyolainen Risto on saapunut paikalle. Risto
kertoo käyvänsä vuorolla lähes joka viikko,
mutta tänä syksynä muita kyolaisia ei ole vielä kentällä pomppinut. Osakunta kuitenkin
maksaa vuorosta suolaisen hinnan, joten olisi
enemmän kuin suotavaa saada vuorolle myös
kävijöitä.
Juuri ennen vuoron alkua bongaamme julkkiksen! Emme ole edes koskeneet palloon,
mutta jo tämän takia reissu kannatti. Vuorolle saapuu yhteensä kymmenen pelaajaa,
joista kolme on naisia (kiitos meidän naisvoittoisen testitiimin). Peli lähtee käyntiin ja
yhtäkkiä huomaamme säntäilevämme pallon
perässä sinne tänne. Hommassa alkaa tulla
hiki.
Sählyvuorolla on todella hyvä henki. Emme
häikäise taidoillamme, mutta meidät otetaan
peliin mukaan, saamme syöttöjä ja välillä
satunnaisia kehujakin, mutta emme yhtään
valitusta. Osa pelaajista on taitavampia, mutta selkeästi asenne on, että kaikki saavat pelata. Maaleja tulee ja menee, emmekä pysy
yhtään kärryillä niistä. Jäimme kaipaamaan

Mitä: Kaikille DG:n osakuntalaisille avoin sählyvuoro
Missä: Kumpulan liikuntakeskuksella (Väinö
Auerin katu 11)
Milloin: Keskiviikkoisin klo 21-22
Maila: Oma maila tai lainamaila kassalta panttia vastaan
Mukaan: Juomapullo, sisäpelikengät
Miten tulla: Näytä opiskelijakorttia lukijalaitteelle niin kuin salille tai ryhmäliikuntaan
mennessä ja valitse listasta DGO:n sählyvuoro
(Unisportin kausikorttia ei tarvitse olla)
hienoja tuuletuksia! Ilmeisesti joku maaleja
kuitenkin laski, mutta selvästikään pelivuoron tarkoituksena ei ole verinen taistelu vaan
hauskanpito.
Ajattelimme, että vuoron myöhäinen ajankohta olisi ikävä, mutta lopulta olimme kotona 22.30-23.00 välillä. Bussissa ehti hyvin
rauhoittua pelien jäljiltä, eikä vuorolla lopulta oikeastaan sen pidempään mennyt kuin
välillä kokouksissa (tai kokouskaljoilla) saattaa mennä. Vuorolta lähtiessä oli hiki ja hyvä
mieli. Kokeilkaa muutkin!

Hanki siivousämpäri unicafen ”Auta meitä
kierrättämään”-nurkasta, missä on välillä mm.
jätti-isoja kermaviiliämpäreitä tiskattuina.
Eteisen mattoon voi pyyhkiä kotiin tullessa
arkiston pölyt ja suihkun jälkeen se imee veden
varpaista.
Antiikkinen (matkamuisto)ruukku toimii sateensuojatelineenä.
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Osakuntalaiset maailmalla
Koonnut: Maaria Haavisto

”Seikkalu meitä kutsuu taas...” Tänä syksynä moni osakuntamme jäsenistä on päätynyt syystä tai toisesta
ulkomaille. Kokosimme tähän terveisemme ympäri maailman.

Milja Ahtosalo: ”Tjäna och hälsningar Tukholman kattojen yltä! Syystuuli puhaltaa jo
navakasti, mutta onhan kesän lämpöä pitkään
riittänytkin. Vielä en ole hurahtanut paikalliseen
lenkkarivillitykseen, mutta kenties keväällä onnistun itsekin yhdistämään ne sujuvasti asuun kuin
asuun – ehkä iltapukuunkin…”

Annika Pousi: ”Pipo päässä elokuussa, mutta
maisemat ovat sen arvoisia! Opiskelun merkeissä on kierretty Tromssan lisäksi koko Finnmark
ja tutustuttu sekä Statoiliin että poronhoitajiin.
Lähimmät karjalanpiirakat löytyvät vain kuuden
tunnin ajomatkan päästä.”

Viivi Haimi: ”Phileas Foggin inspriroimana
unelmia toteuttamassa. Tähän mennessä takana kolme kuukautta, kuusi maata ja lukematon
määrä muistoja. Reppureissaajan elämä ei ole
hassumpaa!”

Maaria Haavisto: ”Let’s play ball!
Kaikenlaista on eloisassa Torontossa nähty ja koettu, ja opiskelutkin ovat jo kovassa vauhdissa.
Jääkiekkokausi ei kuitenkaan ole
vielä alkanut, joten sitä odotellessa piti käydä katsomassa mikä
siinä baseballissa pohjoisamerikkalaisia oikein viehättää. Ja mikäs
muukaan kuin hyvä seura ja olut.
Vähän niin kuin osakunnalla.”
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Ester Pentti: ”Ahkeran saksan opiskelun ja
raivokkaan asunnonetsinnän lomassa olen
ehtinyt nauttia myös Wienin kulttuuritarjonnasta. Valtionoopperan (Wiener Staatsoper)
näytökseen saa seisomapaikan 3–4 eurolla,
kunhan tulee jonottamaan kaksi tuntia ennen
esityksen alkua. Kolminäytöksisen oopperan ajan jaksaa hyvin seistä, kun väliajoilla
pääsee jaloittelemaan ja ihailemaan komeaa
rakennusta.”

Martti Ahtola: ”Perinteiset kymenlaaksolaiset rapujuhlat ovat saavuttaneet
suosiota Ruotsin länsirannikolla asti.”

KYPSÄ 3/2013

13

Kuraattorin käädyt
Teksti: Pasi Pykälistö
Kuva: Hanna-Maria Ollila

Teksti: Pasi Pykälistö
Kuva: Hanna-Maria Ollila

Tulevaisuudessa muiden osakuntien tapaa
seuraten tullaan jokaisen käätyjä kantaneen
kuraattorin nimi kaiverruttamaan laattoihin, joista käädyt muodostuu. Jo ennestään
Kymenlaakson Osakunnalla oli Kalmar Nationilta lahjaksi saatu hopeinen kuraattorin
medaljonki, joka esittää KyOn pientä vaakunaa. Aiemmin osakuntanauhassa riippunut
medaljonki sai nyt arvoisensa kannattimet ja
samalla KyO astui taas yhden askeleen eteenpäin osakuntien joukossa. KyOn kuraattori
voi nyt ylpeänä seistä virkakollegoidensa rinnalla akateemisissa ja suuremmankin luokan
tilaisuuksissa.
Yksi Osakunnan juhlavuoden ponnistuksista oli asianmukaisten käätyjen hankkiminen
kuraattorin medaljongille. Käätyjen tekijäksi
kuraattori Maria Rämö ja vuosijuhlamestari
Milja Ahtosalo valitsivat lopulta Eva-Kaisa
Suominen Paja31:sta. Kesän 2012 aikana
Eva-Kaisa laati hänelle Kymenlaaksosta ja
Kymijoesta annettujen kuvausten perusteella kaksi luonnosehdotusta Osakunnan syyskuun kokoukselle käädyistä. Vaihtoehdot olivat nauha ja aallot. Ylivoimaisesti osakunnan
äänestyksessä voitti vaihtoehto nauha, jonka
kuviointi imitoi osakunnan nauhaa.
Käätyjä ei olisi kyetty rahoittamaan pelkillä
osakunnan varoilla, joten järjestettiin keräyskampanja osakuntalaisten, seniorien ja
osakuntalaisten tuttujen parissa. Lopulta
käätykeräys tuotti huimaavat 1200 €, mikä
kattoi 74% käätyjen hinnasta. Käädyt maksettiin, ja ne siirtyivät Kymenlaakson Osakunnalle helmikuussa 2013 vuosijuhlien alla.
Virallisesti käädyt paljastettiin ja vihittiin
käyttöön vuosijuhlan cocktail-tilaisuudessa,
kun Osakunnan inspehtori, professori Ritva
Serimaa asetti käädyt kuraattori Maria Rämön olkapäille. Samalla julkistettiin käätyjen
lahjoituskirja ja keräyksen lahjoittajaluettelo.
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Laulunjohtajan
miekka

Käätykeräykseen rahaa lahjoittivat:
Kymenlaakson Osakunta
Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry.
Seuraavat yksityishenkilöt:
Milja Ahtosalo
Teija Arola
Tarja Eerola
Eeva Haapamäki
Pirjo Hamari
Mirja Hannula
Mari Heikkilä
Seppo Heikura
Laura Hirvisaari
Kalle Juuti
Essi Kortekangas Pekka Kytömäki
Kati Lassi		
Antti Mänttäri
Riku Neuvonen
Olli Nikkonen
Riku Njöd		
Hanna Ojanperä
Hanna-Maria Ollila Joonas Ollila
Ester Pentti
Pasi Pykälistö
Maria Rämö
Lasse Sipilä
Jyrki Suihkonen
Esko Ukkonen
Sirpa & Tapio Pykälistö
Lisäksi osakuntalaiset anonyymisti kolehtina osakunnan kokousten yhteydessä.

Juhlavuoden merkittävin ja tunteellisin
hetki koettiin kuraattorinvaihtokaronkassa
27.4.2013, kun kuraattorin käätyjen siirryttyä uudelle kantajalleen Joonas Ollilalle
Karjalainen ja Wiipurilainen Osakunta luovuttivat vuosijuhlalahjana Kymenlaakson
Osakunnalle omalla kustannuksellaan konservoimansa KyOn laulunjohtajan miekan.
Hämmästys oli suuri kymäläisten parissa,
sillä miekan oli uskottu jo tuhoutuneen ja
kadonneen vuosikymmeniä sitten. Miekan
saaga ylsikin lopulta suorastaan eeppisiin
mittoihin, kun uudelleen taotun säilän tarina
kerrottiin.
KyOn laulunjohtajan miekka ei ole samanlainen rapiiri kuin muilla osakunnilla, vaan kyseessä on konservaattorin analyysin mukaan
1700-luvun saksalaisen metsästysmiekka. Eli
miekka on ehta tappoase, jolla on teurastettu villisikoja Baltian metsissä. Kymenlaakson Osakunnalle miekan toi lahjaksi Korp!
Fraternitas Tartuensis 1930-luvun lopulla.
Miekan käytöstä laulunjohtajan miekkana
osoittaa sen terän lievä käyristyminen, seuraus toistuvista iskuista pöytiin ja muihin kiinteisiin kohteisiin. Rankassa käytössä miekka
oli lopulta hajonnut, viimeiset jäljet miekasta
ovat 1960-luvulta KyOn huoneistosta Uudella ylioppilastalolla. Miekka päätyi KyOn
muuton myötä Liisankadulle, missä se ilmeisesti 1970-luvun hämärän peitossa olevina
vuosina hajosi lopullisesti terän murtuessa
osiin ja puuosien lahotessa hajalle. Miekan
jäänteet hautautuivat muovipussissa Liisankadun ullakolle.
Miekka nousi uudelleen päivänvaloon vuonna 2009 kun KyO, KO ja WiO muuttivat Liisankadulta Domus Gaudiumille. Kun ullakoita tyhjennettiin, oltiin muovikassissa olevia
ruosteisia metallinpaloja jo heittämässä roskiin, kun eräs karjalainen arkeologi pelasti
miekan osat itselleen. Kymäläisten parissa
jo miekan muistokin oli lähes kadonnut, eikä
kukaan osannut yhdistää ruosteisia metallin-

paloja myyttiseen laulunjohtajan miekkaan.
Karjalaisten haltuun päätyneiden miekan
osien tarina ei jättänyt historioista kiinnostuneita henkilöitä rauhaan ja lopulta KyOn
arkistossa tehtyjen tutkimusten jälkeen päästiin selvyyteen siitä, että kyseessä oli todellakin tuo jo kadonneeksi luultu laulunjohtajan
miekka. Kymenlaakson Osakunnan lähestyvän 80. juhlavuoden myötä Karjalainen Osakunta ja Wiipurilainen Osakunta päättivät
korjauttaa miekan lahjaksi KyOlle. Operaatio
ei ollut mikään pikkujuttu ja vaikkei murtunutta miekkaa taottukaan uudeksi Rivendellin haltiapajoissa, niin kuitenkin lopulta
puhuttiin jo viisinumeroisista luvuista. Konservaattori takoi miekan terän palaset yhteen ja puhdisti terän. Tuhoutuneen kahvan
tilalle veistettiin uusi kahva. Konservoituun
miekkaan jätettiin näkyviin sen vaiherikkaan
elämän jäljet eikä kaikkia puuttuvia osia uusittu. Miekan mahdolliset jatkokonservoinnit
ja restauraatiot ovat KyOn tulevien polvien
päätettävissä. Miekkaan kiinnitettiin laatta
muistuttamaan lahjan antajista. Miekka herätti innostusta kuraattorinvaihtokaronkan
erittäin runsaslukuisessa kuraattoriparvessa
ja ennättipä erään nimeltä mainitsemattoman osakunnan emeritus-kuraattori jo paukuttamaan miekalla niin, että lahjoittajalaatta irtosi. KyOlla on nyt mietittävänä, miten
miekan kanssa eletään ja miten miekkaa käytetään. KyO on ylpeä miekastaan, joka iältään
vanhin laulunjohtajan miekka osakuntien
parissa.
KYPSÄ 3/2013
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Minulta kysyttiin
Jouduin keittiöön
kymmenennen
tiskaamaan.
kerran, mistä olen
kotoisin.
Menin
keskiviikkokahveille ja siellä oli
vain karjalaisia.

Yritin selittää,
mistä
pääaineessani on
kyse.

Olin osakunnan
kokouksessa.

Kävin KyOn
ekskursiolla.

Kirjauduin
matrikkeliin.

Iltani venähti
aamuun asti
opiskelijabileissä.

Koitin torkkua
tohtorissa tai
lehtihuoneessa.

Törmäsin
osakunnalla
vanhaan tuttuun.

Pukeuduin
iltapukuun/
frakkiin
.
Yritin avata
kämppäni
ovea toimiston
avaimella.

Luennoitsija ei
osaa käyttää
tietokonetta.
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Yritin etsiä
professoria, joka
ei ollut paikalla.
Otin enemmän
virkoja kuin olin
suunnitellut.

Tein lumienkeleitä
iltapuvussa
Senaatintorilla.

Peukku Osakunnan rapujuhlille senioriedustukselta!

Olin ainoa fuksi
tapahtumassa.

Luin Kypsää.

Olin samalla
viikolla vähintään
viitenä päivänä
osakunnalla.

Menin DGO:n
sählyvuorolle.

Menin tenttiin/
luennolle vääränä
päivänä

Luulin
wiipurilaista/
karjalaista KyOn
fuksiksi.

Rikoin KyO-pallon
Yritin ymmärtää ja uskalsin mennä
ruotsinkielistä
juttelemaan
pöytäkeskustelua.
karjalaisille.

Huomasin
tehneeni
koko päivän
osakuntajuttuja
opiskelun sijaan.

Kymenlaakson
Osakunnan
Seniorit ry:n
kuulumisia!

Ilmaisin
kymäläistä
piilevää
kiinnostusta
johonkin
hommaan.

KyOn Seniorit ry:n syyskausi on lähtenyt
vauhdikkaasti käyntiin kuukausittaisten
olutiltojen ja koko perheen Korkeasaarenretken merkeissä. Loppusyksyä varten
suunnitelmissa on monenlaista toimintaa.
Seuraavien tapahtumien odottamisen voi
aloittaa siis jo nyt:
• Lokakuun seniorioluet
• Lokakuinen viikonloppubrunssi
• Loppusyksyn teatteriekskursio
• Marraskuinen viski-ilta
• Marraskuun seniorioluet
• Kymi Sinfoniettan konsertti
Musiikkitalossa 16.11.
Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan
myöhemmin. Tulossa syksyn aikana on
myös oluiden ja makkaroiden maisteluilta
yhdessä osakuntalaisten kanssa.

Kuva: Maria Rämö

Civisbingo

Sain
ensimmäisen
osakuntaviran.

Sain ensimmäisen
merkinnän
laulukirjaani.

Vietin koko yön
osakunnalla.
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Menin väärään
bussiin/
ratikkaan.

Ehdotin laulua
sitseillä.

Kuva: Joni Salo

Fuksisyksybingo

Sivun koonti ja taitto: Milja Ahtosalo, Seniorit ry:n tiedotussihteeri

Hallitus koolla syyskuussa.

Hallitus tiedottaa tulevista tapahtumista
sähköpostilistalla kyo-seniorit@helsinki.fi,
Facebook-ryhmässä Kymenlaakson
Osakunnan Seniorit ry sekä tietenkin netissä
http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi.
Sivuilta voit esimerkiksi tilata tulevat
tapahtumat sähköiseen kalenteriisi!

Seniorijärjestö on oiva paikka tavata osakuntakavereita
opiskeluaikojen jälkeen! Tapahtumamme ovat avoimia kaikille
valmistuneille ja valmistumisen kynnyksellä oleville osakuntalaisille –
eikä mukaan eksyviä osakunta-aktiiveja vierasteta lainkaan.
Tule moikkaamaan vanhoja tuttuja!

Vastasin
vahingossa koko
kyo-listille, kun
yritin ilmoittaa
kiinnostustani
aiheeseen X.

Kesäkuussa seniorit nauttivat herkullisesta ruuasta ja juomasta sekä upeista maisemista Helsingin saaristossa.
KYPSÄ 3/2013
Kuvat: Milja Ahtosalo
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Kypsä Ruoka
Yllätysmunat
Teksti: Jenni-Maria Käki

Tässä ohje rapujuhlilla ihastuttaneeseen alkuruokaan.

Haluamasi yllätys, esimerkiksi:
n. 80 g herkkusieniä tai palvikinkkua
1 pieni sipuli
1 rkl paprika-chilituorejuustoa
1 rkl pilkottuja aurinkokuivattuja tomaatteja
ruohosipulia
1-2 kananmunaa
loraus ruokakermaa

Pilko herkkusienet/palvikinkku ja sipuli ja
laita ne uunin kestävään kahvimukiin tai vastaavaan annoskulhoon. Lisää aurinkokuivatut
tomaatit, ruohosipuli ja tuorejuusto. Sekoita.
Riko päälle kaksi kananmunaa (yritä saada ne
pysymään ehjinä) ja lorauta päälle hieman
kermaa. Paista 225 asteessa noin 10-15 min.

KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
30.4. Willem-Alexanderin virkaanastujaiskuohuviinit kiinnostivat osakuntalaisia niin paljon, että Esterin kämpästä jäi
parhaillaan 1,7 neliötä per osallistuja.
1.5. Vapunpäivän piknikillä kevätaurinko poltti muutaman nenän. Tuttuja pistäytyi KyOn leirissä kivaan tahtiin ja eväät (ja
skumppa) maistuivat.
8.5. Viinihifistelyn kiehtovaan maailmaan
osakunta ja seniorit tutustuivat viniä ja
tapaksia -illassa. Olivatkos tanniinit niitä jotka kirvelee? Senioreiden kanssa sukupolviraja ylittyikin mukavasti ja Salonen oli
molempien vanha tuttu joko puheista tai
muistoista. Häiritsipä tapasten (tapojen?)
valmistusta muuan HYYn rahantekokonetta
jäljittävä Hesarin toimittajakin.
25.5. Kevätsitsitseillä päästiin ihastelemaan kuinka hemputin iso KSO:n sali onkaan. Eläimet ja eläinten kesyttäjät, pellet ja
naurajat kisasivat parhaasta asusta ja vähän
muistakin sirkustaidoista. Bottan jatkoilla oli
kuuma.
7.6. Emännän kevätretki suuntautui
Herttoniemen japanilaiseen puutarhaan. Japanilaisia ei kyllä näkynyt.
19.-21.7. Repovesi-vaellus tarjosi osakuntalaisille kotimaakunnan jylhiä maisemia ja
kotiosakunnan vaellusseuraa. Ylikymäläiseksi ei tunnelma sentään mennyt, saimmehan
maistaa myös argentiinalaista mate-juomaa.

2.-4.8. kesäretki Haminaan tarjosi sekä
historia-, liike-elämä- että tulevaisuusstrategiapläjäyksen. Lauanniemessä vesikin oli
vielä lämmintä, vaikka se lilluu samassa meressä kuin Helsingissäkin. Ruokaa riitti ja
jäi varastoonkin. Se, että liian harva tunnisti
ykkösoluen kolmosesta, jäi kyllä vähän kalvamaan.
30.8. oli jo perinteeksi muodostuneiden
Itäsuomalaisten kesäjuhlien aika. Sali
täyttyi lopulta juhlijoista, vaikka suurin osa
olikin vielä niin lomatunnelmissa, että ilmoittautui tilaisuuteen viime hetkellä.
6.9. DGO:n kaudenavajaisissa meno oli
IhQdaa, kun osakuntalaiset pääsivät taantumaan teinin tasolle, nauttimaan makuhermoja kutkuttavasta Breezer-juomasta ja
kuuntelemaan nuoruutensa parasta musajytkettä.
9.9. Juostiin Kyocooper. Viimeiset minuutit naamat punaisena juosseiden osallistujien
mielestä tapahtuma oli erittäin mukava sitten, kun se oli vihdoin ohi.
14.9. Sitsikausi avattiin rapujuhlilla, joilla
kaikki muu oli varsin mukavaa paitsi kivikovien kiinalaisten rapujen epätoivoinen halkominen. Yksi jos toinenkin katseli kateellisena
kasvissyöjien susheja yrittäessään hakata
rapujen kuorta rikki. Aamulla jotkut juhlijat
saattoivat kokea hienoista pahanolontunnetta, koska tillin kylmäketju oli mahdollisesti
katkennut.
Repovedellä ja rapujuhlissa..
Kuvat: Hanna-Maria Ollila

18

KYPSÄ 3/2013

KYPSÄ 3/2013

19

Kyllä Kypsä tietää

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

Miten peittää sosiaalinen kömpelyys?
Nimim. Socially awkward penguin
Sosiaalinen kömpelyys on kömpelyyttä siinä
missä tavanomainen, fyysinen kömpelyyskin. Fyysisen kömpelyyden asteittaisessa
vähentämisessä yksi toimiva keino on hienomotorinen harjoittelu esimerkiksi erilaisten esteratojen avulla. Oikein harjoitettuna
tämä niin sanottu esteratametodi voi auttaa
myös sinua ongelmassasi. Huomioithan, että
tällöin myös harjoitusesteiden tulee olla olemukseltaan sosiaalisia.
Oikeissa estekilpailuissa esteinä on puomeja, joiden pudottamatta jättämisestä ja menestyksekkäästä ylittämisestä tulee pisteitä, mutta sosiaalisen esteradan ”puomien”
luomisessa täytyy käyttää apuna sosiaalisiin
ärsykkeisiin reagoivaa oliota, eli esimerkiksi
ihmistä. Pyydä avuksi kaveriasi, jonka tehtävänä on ladella summamutikassa joitakin
sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä repliikkejä
ja sitten reagoida sinun niihin antamiisi responsseihin. (Mikäli sosiaalinen kömpelyytesi
on kroonistunut niin pahaksi, ettei sinulla
ole lainkaan kavereita, konsultoi ratkaisun
löytämiseksi alan ammattilaista.) Kaverisi
(tai muun avustajan) kulmakarvoihin asennetaan anturit, jotka lukevat niiden vertikaalisia liikkeitä. Mikäli sinun antamasi responssit aiheuttavat avustajan kulmakarvojen
kohoilua, anturi huomaa tämän ja rääkäisee
virheen merkiksi. Kun lopulta opit ”väistelemään” mittarin rääkynää (eli sosiaalisia kompastumisia), on tie onnistumiseen avoinna.
Vastaaja on Kypsän oma dear Eki, Walter
de Camp, kaikkien alojen asiantuntija ja
kaikkien tiedonjanoisten sankari. Kirjoittaja
kirjoittaa anonyymisti suojellakseen itseään
Kypsän lukijoiden aggressiivisilta reaktioilta ja
halveksivilta katseilta.
Onko sinulla polttava kysymys, johon et
yrityksistäsi huolimatta ole löytänyt vastusta?
Lähetä se osoitteeseen kyo-kypsa@helsinki.fi,
niin Kypsä kertoo vastauksen.
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Filosofisen artikkelin Virtue Theory and Abortion mukaan hyveellinen
nainen tarkoittaa seuraavia asioita
(hienoja sanoja vieraalla kielellä): strength, independence, resoluteness,
decisiveness, self-confidence, responsibility, serious-mindedness ja self-determination. Koska uskon syvästi, että
myös mies voi olla hyveellinen siinä
missä nainenkin, niin kysynkin Kypsän auktoritatiiviselta taholta, mikä
tekee miehestä hyveellisen.
Nimim. Hyveellistyjä
Hyvä Hyveellistyjä. Jotta hyveellisistä naisista
ja miehistä koostuva hyveellinen yhteiskunta
toimii täydellisesti, täytyy miehen hyveiden
tasapainottaa naisen hyveitä. Jos sallitte,
käännän samalla myös näitä vieraskielisiä
termejä kielitaidottomammille lukijoille.
Jos naisen hyveeksi lasketaan voima (strength), jaksaa hän nostella painavia taakkoja. Koska selkä joka tapauksessa kipeytyy
nostaessa, miehen hyveenä täytyy olla loistavat hierontataidot (massageness). Itsenäinen (independent) nainen ei sosiaalisia
verkostoja tarvitse, joten miesten harteille
jää facebookin ylläpito (facebookness). Päättäväisyys (resoluteness, decisiveness) hyveenä kertoo, että nainen sanoo, mitä kaupasta
ostetaan, joten miehen hyveisiin lukeutuu
kaikkiruokaisuus (omnivorousness). Koska
naisilla on hyvä itseluottamus (self-confidence), tarvitsevat miehet sen korvatakseen
hyvät luottokortit (creditcardness). Hyveellisen naisen vastuunalaisuus (responsibility) tasapainottuu miehen ollessa vastuun
päällä (on the charge). Vakavamielisyys
(serious-mindeness) tasapainottuu vitsein
(humorous). Naisten itsemäärämisoikeus
(self-determination) vaatii vastapainokseen
miehille muidenmääräämisoikeuden (otherdetermination).
Ponnistelkaa siis, Hyvät lukijat, kehittääksenne itseänne kohti näitä ominaisuuksia,
niin maailma on parempi paikka elää!

Onneksi on joku joka osaa latinaa, muutenkin
kuin humalassa.

On

tin pieniä palloja.
pieniä palloja, helve

san saliin
Kun ne pannaan Ca
rauhassa...
ja siellä ne saavat
lloja.
Ja taas on pieniä pa
13.
t Kevätsitsit 25.5.20
Yhteisosakuntalaise

Kannattaakohan tähän nyt ruveta kirjoittelemaan mitään, kun kuitenkin kohta tulee se
uusi laulukirjakin. Ehkä ei, joten en kirjoita
tähän mitään!
Uudenvuodensitsit 2012.

Eräät hyvin ente
elliset sanat, jo
tka kävivät
sittemmin toteen
:
Fuksit, jos ei ku
ole, niin jää tänn
e. KyO on
outo paikka, kun
on niin kivaa ett
ei huomaa
saaneensa viisi vir
kaa. Hej och välko
mmen!
Fuksisitsit 8.10.2
011.

KyO-quotes
eli irc-kanavan parhaita
<henkilö_1> yksi pieni elefantti marssi näin Hoasin kaksiossa tömistäin.
Koska matka oli lyhyt niin otti hän mukaan kaapin ovetkin.
<henkilö_1> tumtumtumpampampam
<henkilö_2> jotai uusii excel hessui
<henkilö_2> Henkilö_1, harvoin nauran sun irkkijutuille ääneen :P
<henkilö_2> nyt nauroin
<henkilö_2> hyvä sovitus
Keskustelua eräästä blogitekstistä...
<henkilö_1> Tiedätte ehkä sen tunteen, kun kaikki muu putoaa
todellisuudesta pois ja jäljelle jää vain kysymys ” Mitä voisin
tunkea suuhuni ja äkkiä”.
<henkilö_1> öö... en tiedä
<henkilö_2> tähän väliin vois heittää penisvitsin
<henkilö_2> mutta en taida
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80 hyvää syytä olla kyolainen
Julkaisemme juhlavuoden jokaisessa numerossa 20 hyvää syytä olla kyolainen.

41. Jos haluaa muuta ajateltavaa kouluhommien lomaan, aina on varmasti jotain
mitä voisit osakuntavirkasi puolesta hoitaa (tai muuten vain).
42. Lue kohta 41. Teen tätä vaikka mun pitäis kirjottaa esseetä.
43. Tutustuu hra Loheen
44. Mikro keskustassa
45. Oppii, miten hellan nappuloita ei kannata suunnitella.
46. Kakkosjuhla Rajanylitys on rento teemajuhla, eikä mikään vanhanaikainen pönötystapahtuma.
47. Fuksisyksynä saa nauttia sitseistä ja uusien iltojen ruoka- sekä viinitarjoiluista
ilmaiseksi.
48. Saa etuoikeutetun lipun avaruusarkkiin jos maailma sattuu räjähtämään.
49. Suuremman hyvän tukemisesta saa hyvän tekosyyn käydä isännänkopilla tahi
HTK:n kaapilla.
50. Tietää minne tyhjät voirasiat voi viedä. (Muistaminen onkin sitten eri asia.)

Virkailijaluettelo 2013
Inspehtori
Ritva Serimaa

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

Kuraattori
Joonas Ollila

kyo-q@helsinki.fi
050 400 4931

Hallituksen pj.
Heikki Luoto
kyo-pj@helsinki.fi

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

51. Pääsee tekemään monia sellaisia juttuja, joita ei muuten elämässä koskaan
kenties tulisi tehtyä, kuten juhlien järjestäminen 50 hengelle tai kaksinkertaisen
kirjanpidon teko.

Taloudenhoitaja
Pasi Pykälistö

52. Tietää mitä eroa on osakunnalla ja osuuskunnalla. Ei, myö ei myyä’ kalastusmerkkei.

Toiminnanohjaaja
Sini Leppänen

53. Tulee hyvin toimeen muiden itäsuomalaisten kanssa.
54. Saa ja pitää laulaa Kymenlaakson laulua.
55. Voi arvuutella Larin Paraskeen taulun sukupuolta.
56. Oppii syömään rapuja turvallisessa seurassa.
57. Voi saada monen päivän ruuat silliksen jämäpaloista.
58. Saa vapaasti ehdottaa sitseillä lempilaulujaan.
59. Voi kutsua kaverinsakin sitsaamaan, koska tilaa yleensä riittää.
60. Toisaalta ei myöskään tarvitse järjestää mitään megasitsejä.

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 095 2887

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
Pekka Haimi

kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi

Jäsensihteeri
Aapo Jussila

aapo.j.jussila@helsinki.fi

Kulttuurisihteeri
Lotta Väkevä

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-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

Hallitus

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Heikki Luoto
sihteeri Hanna-Maria Ollila
kuraattori Joonas Ollila
taloudenh. Pasi Pykälistö
Satu Suvijärvi
Aapo Jussila
Jenni-Maria Käki
Sini Leppänen
Joni Mäkelä
Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

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

pasi.pykalisto@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Antti Mänttäri

antti.manttari@helsinki.fi

HTK:n edustajat
Aapo Jussila

aapo.j.jussila@helsinki.fi

Valokuvaaja
Pekka Haimi

Hanna-Maria Ollila

Valokuvaaja
Ester Pentti

Tiina Heikkilä

pekka.haimi@helsinki.fi

hanna-maria.ollila@helsinki.fi

tiina.e.heikkila@gmail.com

ester.pentti@aalto.fi

Valokuvaaja
Hanna-Maria Ollila

hanna-maria.ollila@helsinki.fi
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