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PÄÄKIRJOITUS

Sukukypsyyttä

Kypsän tässä numerossa

”Sukukypsä 1. sukupuolikypsä. Esim. Sukukypsä nainen. Adjektiivi sukukypsä 1.
Eläin, joka on riittävän vanha lisääntymään.”
(http://www.suomisanakirja.fi/.) Kolmas
selitys: Kymenlaakson Osakunnan lehden
teemanumero.
Huhuja tästä teemanumerosta on kuultu jo
jonkin aikaa. Idea syntyi – missäs muuallakaan – kuin jatkoilla erään saunaillan päätteeksi. Oikeastaan kaikki alkoi pohdinnalla
siitä, ettei Kypsällä ole pitkään aikaan ollut
teemanumeroita. Sitten aloimme miettiä,
miten hauskasti lehden nimestä voi vääntää
erilaisia teemoihin sopivia nimiä: SukuKypsä, YliKypsä, VarhaisKypsä... Suukypsyys
innoitti vallattomaan keskusteluun, joten
salaiseen paperiin kirjattiin ideoita, joiden
pohjalta lehteä alettiin kehitellä.

Kuva: Jenni-Maria Käki

3
4
5
6
10
12
13
14
15

Pääkirjoitus
Puheenjohtajalta
Q:n nurkka
Seksikysely osakuntalaisille
Kaksi legendaa: Iitin Tiltu ja Kotkan
Ruusu
ABIEKSTRA: Mikä Osakunta?
Haastattelussa osakuntafuksi Aleksi
Terveisiä Patolasta!
International guests

16
17
18
19
20
21
22
23

Graduntekohommissa
Senioreiden kuulumisia
Osakunnalla kuultua
Kypsä Ruoka
Kymmenen uutiset
Kyllä Kypsä tietää
Älä hukkaa tätä kirjaa
KyO-quotes
80 hyvää syytä olla kyolainen
Virkailijaluettelo 2013

K Y P S Ä . Helsingin yliopiston Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti.
Perustettu vuonna 1980.
ISSN-L 1798-7164. ISSN 1798-7164. Kypsä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
Julkaisija: Kymenlaakson Osakunta, Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki,
http://kymenlaaksonosakunta.fi.
Päätoimittaja: Sini Leppänen, kyo-kypsa@helsinki.fi.
Toimituskunta: Maaria Haavisto, Anni Jokiniemi, Aapo Jussila, Anna Kelaranta, Essi
Kortekangas, Jenni-Maria Käki, Pasi Pykälistö, kyo-kypsakunta@helsinki.fi.
Taitto ja ulkoasu: Sini Leppänen.
Kannessa: Böunareilta Kannen kuvat: Jenni-Maria Käki
Painos: 200 kpl. Paino: Kopijyvä Tampere Oy, Tampere 2013.
Tämä lehti saa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestölehtitukea.
2

KYPSÄ 4/2013

Jokaisen tämän vuoden numeron kohdalla
on pohdittu, voisiko nyt olla aika saavuttaa
sukukypsyys.
Kehitys on kuitenkin ollut
vielä kesken. Vuottani päätoimittaja tuskin
kuvaa paremmin mikään muu sana kuin kehittyminen. Taitto-ohjelman ja postin lähetysjärjestelmäuudistuksen kanssa temppuilu
sekä materiaalin ideioiminen, oikolukeminen, tuottaminen ja etenkin kuvien valitseminen ovat kehittäneet minua monella alalla.
Niinpä vasta viimeisen numeron kohdalla
koin olevani valmis sukukypsyyteen.
Kokemukseni mukaan Osakunnallamme
lentää melko kaksimielinen huumori, joka
naurattaa meitä; miksi se ei voisi siis aiheuttaa pieniä hörähtelyjä myös Kypsän sivuilla.
Maakuntahistoriaamme kuuluu tarinoita
prostituoiduista, joista myös laulamme monissa juhlissa. Nykypäivänä seksuaalisuus ja
seksi ovat aiheita, joista saa ja pitää puhua,
sekä hauskasti että vähän vakavemminkin.
Kypsä antaa tilaa molemmille näkökulmille.
Vaikka ihminen on sukukypsä jo teini-iässä,
tietyllä tapaa kypsäksi tulee vasta, kun pääsee
elämässä omilleen. Tämä numero on suunnattu osittain myös abeille, joilla tämä kypsymisprosessi häämöttää vielä tulevaisuudessa
jännittävänä seikkailuna tai pelottavana kauhukuvana. Kun aika muuttaa Helsinkiin koit-

taa, voi kaikki olla vierasta ja outoa. Silloin
pieni, lämmin ja turvallinen osakuntayhteisö
voi olla pelastus. Muutaman vuoden päästä
saattaa huomata paitsi kypsyneensä aikuisemmaksi, myös saaneensa Osakunnalta
ystäviä, puolison ja oman kodin. Tämä tarina
ei ole mikään liioitteleva mainoslause, vaan
perustuu tositapahtumiin allekirjoittaneen
elämästä.

Tästä(kin) vuodesta kiittäen,

Sini
Kypsä päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJALTA

Näyttelijä Errol Flynnin kerrotaan sanoneen
viimeisinä sanoinaan ennen hänen kuolemaansa: ” Minulla on ollut helvetin hauskaa
ja olen nauttinut joka minuutista.” Jotenkin
nämä sanat iskevät, kun kirjoitan viimeistä
kolumniani Osakunnan hallituksen puheenjohtajana. Minun pitäisi nyt kirjoittaa omat
viimeiset sanani ja niiden pitäisi olla vielä
kuuluisat. Ei ole mitenkään helppo tehtävä.

Tähän aikaan vuodesta on monilla edessä
jokavuotinen kesätyönhakurituaali. Voin kokemuksesta sanoa, että vaikka työnhaku on
ihan jees, niin ei se ihan vuoden kohokohta
ole. Nettilomakkeet, joihin jostain syystä pitää kirjoittaa täsmälleen sama informaatio
mikä löytyy liitteenä olevasta CV:stä ja joista ei oikein tiedä lukeeko niitä kukaan, ovat
vuosien saatossa aiheuttaneet kerran jos
toisenkin verenpaineen nousua. Lisäksi täytyy pohtia, mikä työpaikka näyttäisi hyvältä
CV:ssä ja auttaisi urakehitystä. Entä liittyykö
kesätyö opiskeluihin? Pitäisikö liittyä? Mitä
minä oikeastaan haluan tehdä isona?

Viimeistelen juuri kuusivuotisia yliopistoopintojani ja voin sanoa, että minulla on ollut
helvetin hauskaa. Joku voisi sanoa minulla
menneen turhaan kuusi vuotta tutkinnon
saamiseen. Olisin hyvin voinut tehdä tutkinnon nopeamminkin. Olen kuitenkin erittäin
tyytyväinen, etten ole hosunut tutkinnon
kanssa, koska olen nähnyt ja kokenut paljon kuuden vuoden aikana. Alkoholiakin on
tullut kulutettua kohtuullisesti ja kohtuuttomasti.
Epäilemättä opiskeleminen on ollut elämäni
parasta aikaa. Tai siis parasta aikaa on ollut
kaikki muu paitsi luennoilla istuminen, jota
usein opiskelemiseksi kutsutaan. Useat akateemisessa työelämässä arvostettavat asiat
olen oppinut nimenomaan luentosalien ulkopuolella. Olen päässyt johtamaan kokouksia,
luomaan verkostoja ja oppimaan neuvottelemista. Liike-elämäkin on tullut tutuksi.
Useimmat ystäväni olen tavannut luentosalien ulkopuolella. Olen onnellinen siitä, etten
vuoden 2008 virkailijakokouksessa osannut
sanoa sanaa ei, kun lähdin Osakunnan fuksiohjaajaksi. Muuten moni asia olisi jäänyt
kokematta ja opiskeleminen olisi ollut huomattavasti tylsempää.
Pyörähdin pikaisesti tämän vuoden virkailijakokouksessa. Oli ilo huomata, kuinka
viroista kilpailtiin ja päästiin jopa äänestelemään. Osakuntalaisilla riitti innostusta
Osakunnan eteenpäin viemiseen. Huomasin
ympyrän sulkeutuneen, kun fuksiohjaajiksi
valittiin kaksi kotkalaista (close enough) teologia. Osakunta antoi minulle paljon ja minä
jätin Osakunnalle monta aivosolua, mutta
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Uskalla valita!

Q:N NURKKA

Kuuluisia viimeisiä sanoja...

virkailijakokouksen jälkeen on helpompi
päästää irti. Uusille virkailjoille voin sanoa:
”Tervetuloa opiskelemaan!”
Eräässä TV-sarja How I Met Your Motherin jaksossa pohdittiin viimeisten sanojen
tärkeyttä ja niiden todenmukaisuutta. Roolihahmojen pohdintojen lopputulema oli,
että viimeiset sanat ovat ne, jotka tahdomme
muistaa. Tahdon sanoa Osakunnan hallituksen puheenjohtajana viimeisenä sanana vain:
”Kiitos!”
Tämä tuskin jää viimeiseksi sanakseni. Toivon kuitenkin, että tämä on se sana, joka minusta muistetaan.
Hyvää joulua ja uutta vuotta toivottaen,

Heikki Luoto

Toiset taas pohtivat nyt kuumeisesti, mihin
menisivät opiskelemaan. Vaihtoehtoja on
vaikka kuinka paljon, eivätkä yliopistojen
kotisivut hienoine esittelydioineen ja vähemmän hienoine Flash-animaatioineen (Aaltoyliopisto, I’m looking at you) aina anna nopeaa yleiskäsitystä siitä, mistä eri aloissa on
oikein kysymys. Selkeää taulukkoa työllisyysprosenteista, mediaanipalkoista ja työuran
pituuksista on miltei mahdoton löytää. Entä
onko sinne vaikea päästä? Millaista porukkaa
opiskelijat ovat? Voiko Helsingissä asua opiskelijabudjetilla?
Valintojen keskellä on hyvä muistaa niiden
harvoin olevan lopullisia. Eikä ainakaan kannata jättää valitsematta siinä pelossa, että
valinta saattaisi olla väärä. Parhaassa tapauksessa löytää uuden suunnan elämälleen ja
pahimmassakin tapauksessa saa arvokasta
informaatiota siitä, mitä ei ainakaan halua
tehdä. Perusteiden ei myöskään tarvitse olla
aina vedenpitäviä vanhempien sukulaisten
mahdollisista ristikuulusteluista huolimatta. Itse hain aikanaan TKK:lle kun kaverikin
haki (ja olin kuullut osakuntien olevan hauskoja paikkoja, joten pääkaupunkiseutu sai
siitäkin lisäpisteitä). Toivotan kaikille nykyi-

sille ja tuleville osakuntalaisille mitä parhainta onnea erilaisten hakuprosessien kanssa.
Uskaltakaa yrittää!

Motivoivin terveisin,

Joonas
kuraattori

Hallituksen puheenjohtaja, fuksiohjaaja vm.
2009 sekä kymiläinen kypäräpää
KYPSÄ 4/2013
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Seksikysely osakuntalaisille
Toteutus: Anni Jokiniemi ja Jenni-Maria Käki

Kypsä teetti osakuntalaisille seksikyselyn rajanylityksen jatkoilla sekä internetin välityksellä.
Tältä osakuntalaisten seksielämä näyttää:
Vaikka suurin osa vastaajista oli parisuhteessa, voi osakunnalta yhä löytää sinkun.

Ai ai! Sitä on harrastettu
alaikäisenä.

Mutta ei se eka kerta aina
mennyt niin kuin Kauniissa
ja rohkeissa (vai pitäisikö
sanoa Jallussa? Vai Strömsössä?)

Näin paljon vastaajat haluaisivat viikossa.
Emme kehdanneet kuitenkaan kysyä, paljonko he sitä saavat.

Vaikuttaa, että ehkäisyvalistus on purrut,
eikä pieniä fukseja synny ainakaan vahingossa.

…ja myöhemminkin on mokailtu.
Muistakaa siis
varmistaa, paikan
yksityisyys, kun
alatte. Tosin jos
seuraavaa kuvaajaa katsoo, voi se
olla haastavaa…

jatkuu
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Seksikysely osakuntalaisille

Perisuomalaiset
arvot näkyvät
myös vastaajiemme seksinharrastuspaikoissa.

Jos osakuntalaisen haluaa syttymään, ei kannata
tuhlata rahojaan
materiaaliseen
apuun, kunhan
uskaltaa koskea
ja pussata.

Kysymykseen ”Karvoilla vai ilman?” mielipiteet jakautuivat melko tasan.
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Näin se
mieluiten
tehdään.

Entä teemmekö sitä keskenämme? Vastaus on selvä ”Kyllä”. Lisäksi 22 %:lla
vaikuttaisi olevan haaveita toisesta
osakuntalaisesta.

Hra Lohi jakaa mielipiteitä. Myös
Scarlett jaksaa yhä kiinnostaa, vaikka
onkin hieman ikääntyneempi lehmä,
toisin kuin nuori ja liukas Lohi.
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Kaksi legendaa: Iitin Tiltu ja Kotkan Ruusu
Teksti: Jenni-Maria Käki

Miksi Iitistä kotoisin olevaa osakuntalaista nauratti, kun laulukirjasta löytyi teksti ”kiva saada
osakunnalle oma Iitin Tiltu”? Entä millainen nainen olikaan Kotkan Ruusu? Mitä näistä laulujen
naisista oikeasti tiedetäänkään?
Osakunnan juhlissa kovimman laulukisan
saa aikaan Iitin Tiltu. En tiedä lisääntyikö
polkan vetäminen, kun Osakunnalle saapui
iittiläinen aktiivi, mutta nykyään sitseillä vetäistään polkat kisailemalla, mikä pöydistä
ehtii ensin laulun loppuun. Kotkan Ruusua
Osakunnalla lauletaan harvemmin, sillä sitseillä iloisemmat veisut vievät yleensä voiton.
Kotkan Ruusun sävelellä kulkee kuitenkin
myös Osakunnan emeritus-inspehtorin Johan Wreden sanoittama Voikukka.
Iitin Tiltuja uskotaan olevan useita, joista ensimmäisen uskotaan eläneen Iitissä 1860-luvun loppupuolella. Nämä naiset ovat olleet
iloluonteisia, komeita ja hyväryhtisiä, mitä
sillä ikinä sitten tarkoitetaankin. 1860-luvulla Iitissä rakennettiin Pietarin rataa ja Tiltun
miesseura koostuikin rataa rakentavista miehistä. Kerrotaanpa Tiltusta kuitenkin, että
myös Kymijoen tukkijätkien seura olisi kelvannut oikein hyvin. Iitin Tiltusta tuntuu olevan yhtä montaa juttua kuin on kertojaakin.
Iitin Tiltu oli ilotyttö Matilda, jota ei kuka
tahansa saanut kesytettyä – ainakaan ilman
Matildan lupaa. Kovasti hän juoksutti kylän
poikia ja antoi kaikille, jotka huoli, vaikka kylillä puhuttiinkin. Hiski Salomaan Iitin Tiltu
kuvastaa Hiskin nuoruusvuosien aikaa ja sijoittuu 1900-luvun alkuvuosille. Legenda Tiltusta oli kiirinyt jo ympäri Suomea ja hänestä
sopi laulaa myös Amerikan siirtolaisille. Laulussa Tiltu oli menevä ja haluttu nuori neito,
jolle saapui kosijoita ympäri maata. Hiski ei
mainitse Tiltun uraa, mutta tuohon aikaan
kaikki kyllä tiesivät Tiltun legendan.
Kotkan Ruususta tiedetään hieman enemmän kuin Iitin Tiltusta. Tämän sanotaan olleen kotkalainen parturi Rosalia Gurovitsch
eli Rosa Mäkinen, joka piti parturiliikettä
Kotkassa 1940-1960 -luvuilla. Rosalian vanhemmat olivat juutalaisia, ja heille oli suuri
häpeä, että Rosalia rakastui ei-juutalaiseen
poliisiin Lauri Mäkiseen. Parin saatua lapsen teki Rosalian äiti itsemurhan. Rosalian
vastoinkäymiset eivät loppuneet tähän, sillä
rakkaus Lauriin ei kestänyt ja Nora-tytärkin
10
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otettiin huostaan. Kotkassa Rosalia piti parturia, josta huhuttiin, että maksun saattoi
suorittaa muutenkin kuin rahalla. Rosalian
tiedettiin kuitenkin olevan alkoholisti, joten
takahuoneessa saattoi tapahtua muutakin
kuin mitä likaisen mielikuvituksen perusteella saattoi ajatella. Todennäköisesti takahuoneessa lähinnä juotiin, laulettiin ja pidettiin
hauskaa.
Rosalian sanottiin nauttivan miesten huomiosta Kotkan Tukkukaupantalon A-holvissa
miehille huudellen ja asiakkaita odotellen.
Satamasta odoteltiin ainakin saksalaisia sotapoikia, joilta sai alkoholia. Rosalia osasi
puhua viittä eri kieltä, joten satamassa vierailleet nuoret meripojat lähtivät varmaankin
mieluusti Rosalian matkaan. Rosalian sanottiin olevan näyttävä, hyvin pukeutunut nainen, joka herätti huomiota. Ei ole kuitenkaan
varmaa, oliko Rosalia prostitoitu vai onko
legendan taustalla vain ilkeämieliset juorut.
Tänä päivänä Rosalia tuskin herättäisi samanlaista huomiota, mutta tuohon aikaan
värikäs, yksinelävä nainen herätti varmasti
ihmisten huomion. Rosalia kuoli Kotkassa
tammikuussa 1966. Hänet on haudattu Helsingin juutalaiselle hautausmaalle.
Laulujen hahmot ovat siis varsinaisia legendoja, eikä niiden todellisuudesta oikein voida olla varmoja. Kotkan Ruusu tai Tiltu eivät
kuitenkaan ole jäänet pelkiksi lauluiksi ja
tarinoiksi, vaan niitä muistellaan erinäisissä
yhteyksissä. Nykyään Iitin Tiltu ei ole enää
tunnettu hulivilityttö, joka jakaa kaikille,
vaan arvostettu titteli Iitissä. Iitin Tiltu hoitaa
nimittäin PR-tehtäviä kaksivuotisella kaudellaan. Lisäksi Iitin Tiltu on huoltoasema
ja ruusulajike. Ennen saattoi myös osallistua
Tiltujen yöjuoksulle, mutta viime vuosina
tapahtumaa ei ole järjestetty. Kotkan Ruusu
taas on kansainvälinen kaikkien rotujen koiranäyttely Kotkassa. Myös golfin parista löytyy Kotkan Ruusu -niminen kilpailu naisille.
Kumpi siis voittaisi, jos Iitin Tiltu ja Kotkan
Ruusu päätyisivät kisailemaan? Pisteen voi-

Kuva: Anna-Liisa Koskinen

si antaa Ruusulle siitä hyvästä, että hän on
Tiltua todellisempi henkilö. Pelkästään googlella selvisi Ruususta paljon enemmän kuin
Tiltusta, ja onpa Ruususta tehty henkilödokumenttikin. Legendan tunnettavuudesta tulee
kuitenkin molemmille piste. Tiltu tunnettiin
legendana Ameriikoissa asti, ja meripoikia
viihdyttävä Ruusukin oli tunnettu ulkomailla. Sen sijaan Tiltulle menee piste legendan
hyödyntämisestä ja imagon parantamisesta.
Hulivilitytöstä arvostetuksi iittiläiseksi meni
aikaa lähes sata vuotta, mutta parempi myö-

hään kuin ei milloinkaan. Kotkassa Ruusua
taas ei ole osattu aivan yhtä hyvin hyödyntää markkinoinnissa, mutta onhan tässä
vielä aikaa. Eihän se Tiltullakaan hetkessä
käynyt. Tiltun ja Ruusun kisailu vaikuttaisi
siis päätyvän tasapeliin. Oma henkilökohtainen pisteeni menee kuitenkin Kotkan
Ruusulle, vaikka Iitin Tiltua mielelläni
laulelenkin. Kotkan Ruusu henkilönä on
kuitenkin niin mielenkiintoinen verrattuna
Tiltuun, että häntä on pakko arvostaa.
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ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA ABIEKSTRA
Mikä Osakunta?

Teksti: Essi Kortekangas

Kymenlaakson Osakunta on alun perin Helsingin yliopiston alaisuuteen syntynyt opiskelijajärjestö,
joka ylittää tiedekuntien ja korkeakoulujen väliset raja-aidat. Jäseneksi voivat liittyä kaikkien
pääkaupunkiseudulla toimivien korkeakoulujen opiskelijat opintojen alaan ja opintovuosiin
katsomatta. Osakunta on avoin kymenlaaksolaisille ja kaikille kymenlaaksolaismielisille, eli myös
muualta kuin Kymenlaaksosta kotoisin olevat otetaan avosylin vastaan.
Osakunta tarjoaa jäsenilleen muun muassa harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Tarjontaa on monenlaista,
ja sen suunnittelu ja toteutus kumpuaa suoraan jäseniemme innostuksen kohteista. Esimerkiksi
parin viime vuoden aikana Kymenlaakson Osakunta on vieraillut eduskunnassa, oopperassa,
joogassa, vaelluksella; ihan vain muutamia mainitaksemme. Lisäksi Osakunnalla järjestetään mitä
moninaisimpia harrastuskerhoja ja koulutustilaisuuksia: olemme muun muassa päässeet perehtymään
improvisaatioteatterin ja ruuanlaiton saloihin. Kerhot ovat jäsenille täysin ilmaisia, ja maksulliset
retketkin tapahtuvat opiskelijalle taatusti sopivaan hintaan.
Lisäksi Osakunnalla järjestetään mitä erilaisimpia kekkereitä aina fiineistä pöytäjuhlista
villeihin diskobailuihin. Mukaan mahtuu myös rauhallisia kahvihetkiä ja mukavaa hengailua
osakuntakavereiden kanssa. Eli siis jokaiselle jotakin!
Vasta pääkaupunkiseudulle muuttanut voi löytää Kymenlaakson Osakunnalta uuden kodin sanan
kahdessa merkityksessä: Osakunta on paitsi henkireikä kotiseutuaan kaipaaville, sen kautta on myös
tarjolla vuokra-asuntoja Osakunnan jäsenille.
Osakunnalla pääsee nauttimaan ainutlaatuisista kokemuksista ja monipuolisesta opiskelijaelämästä.
Olit sitten vasta Kymenlaaksosta muuttanut tai vaikka koko ikäsi jossain muualla asunut henkinen
kymenlaaksolainen, löydät varmasti mieleistäsi tekemistä ja uusia ystäviä. Tuu siäki mukaan!

Haastattelussa osakuntafuksi Aleksi

Teksti: Aapo Jussila

Miksi liityit Osakuntaan? Miten se eroaa esim.
ainejärjestöistä?
Liittyminen oli itsestään selvää. Abi-infoillakaan
ei ollut suurta merkitystä liittymiseen, koska
tieto Osakunnasta oli jo tullut muuta kautta.
Ainejärjestöön verrattuna Osakunnan toiminta
eroaa siinä, että osis kokoaa monien eri alojen
opiskelijat yhteen.
No miksi juuri KyO?
Sydämeni sykkii Langinkosken kuohujen
tahdissa. Tulen siis kanta-alueelta, tarkemmin
sanottuna Kotkasta.
Tunsitko
ketään
osakuntalaista
jo
entuudestaan?
Päätimme yksissä tuumin toverini Esan kanssa pelmahtaa Osakunnan pehmeään syleilyyn.
Vanhoista osakuntalaisista minulla on kunnia
tuntea ainakin Heikki. Tämä toki helpotti kynnystä tulla.

Syksyn 2013 fuksien Esa, Aleksi ja Ilmari voittivat
Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset fuksiaiset.

Miten olet sopeutunut osakuntaporukkaan?
Olen hyvin sopeutunut. Osakunta on vienyt mukanaan. En edes kykene muistamaan, kuinka monta
tuntia olen täällä viettänyt.
Miten kotiuduit Helsinkiin?
Loppujen lopuksi oikeinkin hyvin. Osakunnalla on oma tärkeä osansa kotiutumisessa.
Tuntuuko Osakunnan toiminta vuosittaisine sitseineen ja joskus formaaleinekin pönötyksineen liian
muodolliselta ja kaavoihin kangistuneelta?
Toimintamuoto on tuntunut luontevalta. Sitsietikettikään ei ole pöhköä. Käytöstavat ovat helmi juhlien kruunussa.
(Väliin tullut toisen osakuntalaisen kommentti: Toiset osakunnat ovat tarkempia siitä, missä tilaisuuksissa heidän maakuntalauluaan saa soittaa. KyOn puolesta fuksit saavat soittaa Kymenlaakson laulua
rajanylityksen jatkoilla.)
Koetko että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia Osakunnan byrokratiassa? Aiotko hakea
virkailijakokouksessa jotain osakuntavirkaa ensi vuodelle?
Jo vain koen. Jotain virkaa haen, jääköön vielä salaisuudeksi mitä. (Tämän lehden ilmestyessä virka,
joka todella otettiin ei ole enää salaisuus. Mutta Kypsässä se julkaistakoon vasta ensi vuoden numerossa.)
Mikä osa Osakunnalla on elämässäsi nykyään, ja mikä on Osakunnassa parasta?
Tärkeä vapaa-ajanviettofoorumi. Parasta on itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, tietenkin uudet
tuttavuudet ja lukuisat mieltä ylentävät hetket, joita täällä on vietetty ja joita tullaan viettämään. Eikä
sovi unohtaa makuhermoja kutkuttavia tarjoiluja, joita tuodaan nälkäisen opiskelijan eteen.
Miten suosittelet Osakuntaa abeille ja tuleville fukseille?
Ennennäkemätön mahdollisuus tutustua poikkitieteellisesti uusiin ja eri-ikäisiin ihmisiin. Lisäksi mahdollisuus pitää yllä maakuntahenkeä.
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Terveisiä Patolasta!
Yksiön asukki Pasi:
Alan vihdoin kotiutua Patolaan ja muuttoahdistuskin alkaa helpottamaan. Muutto-operaatio Kivikon Hoas-palikasta tänne aivan uuteen taloon ja peräti yksiöön tuntui erittäin suurelta harppaukselta, etenkin kun edelliset neljä vuotta olin asunut koko Helsingissä oloaikani samassa soluhuoneessa. Muuttoon meni kaksi viikonloppua, mutte nyt olen vihdoin siirtynyt kimpsuineni ja
kampsuineni Maapadontielle. Yksiöön kuuluu keittiökalusto, uuni, liesi ja tiskiallas kaappeineen
sekä vessa suihkuineen. Huoneeseen mahtuu juuri sänky, kirjoituspöytä ja aikanaan pieni ruokapöytä tuoleineen, ja silti keskelle huonetta jää hyvin tilaa liikkumiseen. Tuntuu luksukselta kun
on oma suihku/wc ja keittiö, jota ei tarvitsee jakaa kenenkään kanssa, ja kaikki sotkut ovat vain
sinun jäljiltäsi.

Interview with KyO’s
international guests at rajanylitys
Teksti: Pasi Pykälistö

This year at Kymenlaakson Osakunta’s second largest party, rajanylitys, we had the honour of hosting
delegations from Hallands Nation in Lund and Korp! Fraternitas Tartuensis in Tarto. Our reporter interviewed the guests during the sillis-breakfast next day after rajanylitys. Both delegations answered the same
questions.

Suhtautuminen huoneistoon on nyt aivan eri kuin solussa, missä keittiö, eteinen ja oleskelutila
olivat ei-kenenkään-maata. Hämmästynyt olen myös uuden talon hyvästä äänieristyksestä; vaikka
asunkin nyt hissikuilun vieressä, en kuule ollenkaan hissin kolinoita. Tuusulanväylän liikenteen
melukaan ei kuulu sisään. Aikaisemmin kuulin seinän läpi jokaisen rappukäytävässä kulkemisen
ja muiden kämppisten askeleet, kätevästi opin tunnistumaan tassutuksesta että kuka meni ja minne meni. Nyt tuntuu jopa liian hiljaiselta, onneksi yläkerran asukkaiden sisustustouhut kolinoineen ja jysähdykseen luovat vähän äänimaisemaa. Hiljaista on yleisestikin koko alueella verrattuna Kivikkoon, poliisiauton näkeminen on suht harvinaista ja tien toisella puolella naapurina on
vanhainkoti, joten hiljaista on sielläkin.
Patolassa kaikki on muuten toiminut hyvin, paitsi DNA:n internet-yhteys, josta sai soitella pariinkiin otteeseen asiakaspalveluun ennen kuin yhteys kytkettiin ja saatiin toimimaan, edelleenkiin
esiintyy pieniä ongelmia. Liikenteellisesti minua ensi alkuun hirvitti erkaantua metrolinjan turvallisesta yhteydestä keskustan ja Kontulan aseman välillä, etenkin nyt kun myös viikonlopun pidennetty ”yömetro” alkoi liikennöimään. Pelot liikenneyhteyksien huonontumisesta ovat kuitenkin osoittautuneet turhiksi. Talo on ihanteellisesti monien bussireittien varrella, minkä ansiosta
yhteydet keskustakampukselle, Kumpulaan, Viikkiin ja Otaniemeen ovat hyvät. 72 bussilla pääsee
Metsätalon kulmalle n. 20 minuutissa, ruuhka-aikana n. 45 minuutissa, mukavasti Kustaankartanon bussipysäkki on heti talon edessä Käskynhaltijantiellä. Kauppoja löytyy Oulunkylän ostarilta
ja läheltä Käskynhaltijantien varrelta.
Kaksioon kotiutunut Sini:
Olen saanut kokea hienon elämänmuutoksen avovaimoutuessani Patolan uutuudenkiiltävään kaksioon. Vihdoinkin oma koti ja oma rauha! Kun kaksi
viikkoa ensimmäisestä muuttopäivästä oli kulunut,
uskalsimme jopa päästää osakuntalaiset ihmettelemään kotipesäämme ja viettämään drinkki-iltaa.
Koska koko Osakunta ei päässyt tupaantulijaisiimme, esittelen kuvin kaksi kotimme hienoutta.

Sohvamme on nimitetty rakkaussohvaksi. Se on
punainen ja pehmeä. Kun sohvalla istuu kaksi henkilöä
rinnakkain, painuu se ovelasti keskeltä kasaan, jolloin
on aivan välttämätöntä nojata hieman kumppanin
olkapäähän.
Kulmakaappiin voi piilottaa paljon tavaraa, esimerkiksi
varapuolison. Eräs osakuntalainen pyysikin lupaa
muuttaa tuonne pannujen ja kattiloiden sekaan.
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Our international guests from
Sweden: Moa Jarl and Martin
Klingberg.
Kuva: Pekka Haimi

What is your impression of Finland?
SWEDES:
It has been a lot of rain and quite cold, but particularly vodka and sauna.

What kind of parties do you have in your nations/corporations?
SWEDES:
We use forks!

Finland and Finns have been welcoming to us.

ESTONIANS:

ESTONIANS:

We don’t have a dresscode, no costumes, only
suits in every party. And we drink only beer in
our parties.

It has been cold here, colder than in Estonia.
It has been nice to be here.
Finns are very friendly and fond of singing.

Your greetings for members of KyO?
SWEDES:

What is the most memorable thing up to this
moment?
SWEDES:
The restaurant-boat Höyky on our first evening in
Helsinki.
ESTONIANS:

Thanks everybody for this weekend and especially Joonas and Hanna-Maria. Until next time, love
from Hallands Nation!
ESTONIANS:
Thank your for organizing the party and now you
have to come to Estonia to see our parties.

The evening party and that you sing so much in
your parties.
KYPSÄ 4/2013
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Graduntekohommissa
Teksti: Anna Kelaranta

aikatauluongelmia. Aihe on kiva ja siitä on
kiva tietää lisää ja tutkia sitä.
Mikä oli vaikeinta?
Kirjoittaminen! Gradu pitää tehdä venäjäksi
ja sen pitäisi olla tieteellistä venäjää. Jos sen
saisi tehdä suomeksi, niin olisin varmaan
tehnyt sen jo.
Koitko kypsyväsi ihmisenä tai muuten
gradunteon aikana?

Milloin aloitit gradun tekemisen?
Aloin ideoimaan aihetta ensimmäisen kerran
2011. Seminaari, jossa ilmoitettiin graduohjaajalle aihe, alkoi syksyllä 2012. Ensimmäiset sivut olen kirjoittanut keväällä 2013 perioditaukoviikolla. Gradu on ollut siis hyvin
pitkä prosessi.
Kuinka päädyit aiheeseesi ja mikä se
on?
Minulla on matkailu pitkänä sivuaineena
ja piti yhdistää tietysti pääaine venäjän kieli siihen. Lisäksi olin innostunut kriittisestä
diskurssinanalyysistä ja mietin, miten voisin
yhdistää kaikki kolme. Sitten Sveitsin vaihtovuoden aikana tiskatessa yhtäkkiä valkeni,
että näin minä teen sen! Alun perin ajatuksena oli, että tutkin Suomen matkailumaankuvaa venäläisessä printtimediassa. Sittemmin
se on vaihtunut nettifoorumeihin; eli mitä
venäläiset matkailijat kirjoittavat Suomesta,
minkälaisen kuvan kirjoitukset välittävät,
mitä sanastoa käytetään, mistä puhutaan.
Mikä oli helpointa?
Löytää innostus tehdä gradua. On ollut kauhean kiva tehdä sitä koko ajan, mutta on ollut
16
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Missä teit gradua?
Tein vaihtelevasti kotona ja yliopistolla muun
muassa kirjastossa ja Aleksandriassa. Analyysit tehtiin yliopistolla henkilökunnan tiloissa, koska sieltä löytyy tarvittava ohjelma.
Millainen ohjaajasi oli?
Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori,
joka ei matkailusta sinällään tiedä yhtään mitään, mutta tietää paljon ison analysoitavan
aineiston käsittelystä. Proffa on ehdottanut,
että pitäisi tehdä kokonaisotanta venäläisten matkailukertomuksista Suomessa sen
mukaan, mitä nettiin on kirjoitettu, mutta
se on todella kunnianhimoinen tavoite, enkä
ole varma sen toteutuskelpoisuudesta, mutta
katsotaan…
Mitä tekisit toisin, jos voisit?

Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:n syksy
on kulunut hyvän ruuan, iloisen yhdessäolon
ja musiikin merkeissä. Seniorit ehtivät edustamaan myös Osakunnan Rajanylitykseen. Hallitus valitsi yhdistyksen viralliseen käyttöön
logon, joka komistaa sivun ylälaitaa.

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!

Lehden mennessä painoon tulossa oli vielä
toimintaa viskinmaistelusta teatterivierailuun.
Heti tammikuussa aloitamme kevään ohjelman. Odotettavissa ovat:

Kuva: Teemu Veijola

Kuva: Mikko Virta
Hanna-Maria palkittiin Osakunnan gradustipendillä
tämän vuoden vuosijuhlassa.

Prosessi on ollut niin pitkä, että on kauhean
vaikea sanoa, mutta totta kai itse on muuttunut tällä ajanjaksolla. Mutta on vaikea sanoa
johtuuko muutos gradusta vai jostain ihan
muusta!

KyOn
Senioreiden
kuulumisia!

• Pikkujouluglögit 17.12.
• Ravintolailta 16.1.
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!

Keskiaikaiset rajisterveiset!
Koonti ja taitto: Milja Ahtosalo, Seniorit ry:n tiedotussihteeri

Osakunnalla Kuultua:

Kirjoittaisin gradua kesälläkin, vaikka kesällä
on tylsää istua kotona koneen ääressä, kun
ulkona paistaa aurinko.

”Ei se vehkeen koko, vaan miten sitä käyttää.” Valokuvaajan valinta virkailijakokouksessa 2013.

Mikä on paras vinkkisi graduntekoon?

”Tulin osakunnalle, päädyin mammografiaan.” Eräs karjalainen nainen.

Kannattaa etsiä sellainen aihe, joka oikeasti
kiinnostaa. Se voi olla haastavaa ja voi joutua
käyttämään mielikuvitusta, mutta on ihan eri
asia kirjoittaa sellaista työtä, joka kiinnostaa,
kuin sellaista, joka ei kiinnosta pätkääkään.

”Ei se mahdu poikittain sinne” Saunaillassa 2013.
”Kumpi nyt on alapää ja kumpi yläpää?” Itsenäisyypäivän soihtukulkueen jälkeen.

KYPSÄ 4/2013
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Kypsä Ruoka
Lohi-viikunapiiras
Teksti: Jenni-Maria Käki

Rajiksilla alkuruuaksi nautittiin hieman erikoisempi lohipiiras keskiaikaiseen tyyliin.
Aavistuksen makea ja jouluisia mausteita sisältävä piiras sopii loistavasti joulun aikaan
lievittämään piirakkahimoa.
Lohi-viikunapiiras (24 cm piirakkavuokaan)
Pohja:
200 g voita
6 dl jauhoja
suolaa
tilkka vettä
Täyte:
2 dl valkoviiniä
400 - 500 g lohisuikaleita
1 dl kuivattuja viikunoita
suolaa
valkopippuria
kanelia
neilikkaa
muskottia
inkivääriä
(sahramia)
(pinjansiemeniä)
Nypi voi ja jauhot murumaiseksi seokseksi, lisää suola ja vesi ja sekoita tasaiseksi taikinaksi. Laita
jääkaappiin vetäytymään. Jaa puoliksi, toisesta tulee kansi, toisesta pohja. Keitä sillä aikaa viikunanpaloja desissä viiniä, soseuta, jos haluat tasaisemman rakenteen. Keitä toisessa viinidesissä
lohi. Lisää viikunamössöön mausteet. Painele taikina vuoan pohjalle, peitä viikuna-maustemössöllä, (päälle pinjansiemenet), päälle lohi. Kauli loppu taikina kanneksi, johon pistelet reikiä ja
halutessasi voitelet vesi-sahramiseoksella kullankeltaiseksi. Paista 200 C n. 40 min.
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
28.9 KyOn fuksikko voitti tämänvuotisen
DGO:n fuksisuunnistuksen. Tämän jälkeen on tullut useammaltakin taholta viestiä
teologeista, jotka ovat osaavat laulaa.
12.10. Fuksisitseillä fukseille esiteltiin kymäläisiä sitsitapoja. Tunnelma tiivistyi aina
Savon Vinnin jatkoille ja pikkutunneille asti.
Näin laulavia jatkoja ei ole vuosiin ollut.
30.10. Senioreiden kanssa yhteisessa gastropub-illassa maisteiltiin erilaisia oluita ja
asiaankuuluvan rasvaista pubiruokaa. Vadelmaolut jakoi mielipiteitä ja eräs maistaja totesi sen olevan hyvää, koska se maistuu ihan
Muumilimsalle.
2.11. Rajanylityksen teemana oli keskiaika.
DGO:n linnan hienoa laskusiltaa sisään asteli
myös aikamoinen joukko ulkomaalaisia ystäviä. Turnajaisten voittajaksi taas tiensä taisteli Lady Sininen pudotettuaan Don Annin.
Ja hunajaa voi tunkea joka ruokaan.
7.11. KyOn delegaatio vieraili Sirpa Paateron vieraana eduskunnassa. Kutsuvieraina kyolaiset pääsivät sisään oikein
paraatiovista. Kansanedustajan elämän huomattiin muistuttavan opiskelijaelämää paljonkin – kokouksia, pönötysjuhlia, seminaareja ja yöllä pänttäystä. Emäntämmekin ehti
tavata meitä vain puolisen tuntia lintsattuaan
valiokunnasta. Vierailun lopuksi seurattiin
kyselytuntia, jolla aiheena oli Himasen tulevaisuusraportti.

17.11 ja 23.11. Kalle, joka on Osakunnan seniori Liisankadulta ja fysiikan didaktiikan
maikka, päätti muistaa Osakuntaa tarjoamalla vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen
tiiviskurssin. Siellä opimme, mikä on korkea hengitys ja kuinka diktaattorikuninkaan
edessäkin voi välttyä tekemästä itsemurhaa.
23.11. Böunarien hipsterristeilylle oli varattu pöydät Osakunnan neideille ja designtoimiston henkilökunnalle. Hipster-muoti oli
vaihtelevan onnistunutta, mutta hyttibileissä
ja laivan karaokessa tunnuttiin viihtyvän.
Nostettiinpa vedestä yksi herristen lentokoneturman selviytyjäkin böunia viihdyttämään.
28.11. Virkailijakokouksessa äänestettiin
niin monesta virasta, että äänestysliput uhkasivat loppua kesken kaiken.
29.11. Patolan kämppien ovet aukenivat
uteliaille osakuntalaisille ja samalla tyhjenivät kaappien pohjilta kaivetut pullot, jekkua
katosi rempseään seurueeseen peräti litran
verran. Asuntojen arvioinnin lisäksi ajeltiin
hissillä ja katsastettiin talon sauna tulevia
KyOn saunailtoja silmällä pitäen.
11.12. Pikkujouluissa paranneltiin edellisen illan krapulaa teeman mukaisesti (ja aiheutettiin seuraavalle päivälle uutta). Illan
kruunasi täyspitkä esitys Tiernapojista.
Vasen: Drinkki-illan taidetta Kuva: Sini Leppänen
Oikea: Rajanylityksen turnajaiset Kuva : Pekka Haimi
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Kyllä Kypsä tietää
Mistä tietää, milloin on valmis siihen?

Julkaisemme tällä palstalla laulukirjakirjoitusten valikoituja paloja.

Nimim. Ei-valmis.
Ensinnä lingvististä filosofiaa probleemaasi
soveltaaksemme meidän täytyy määritellä
mitä tietäminen on. Yleisesti ottaen tietämisenä pragmaattisen kyökkifilosofian perusteella pidetään henkistä varmuutta asioista
ja valmiutta seistä tarvittaessa niiden takana.
Tietäminen on sanana ja asiana sukua taitamiselle, eli tältä pohjin voimme ottaa prinsiipiksemme, että kun asian taitaa elikkäs osaa,
niin sen myös tietää. Taidon saavuttaminen
sitten vaatii joko pitkällistä harjoittelua tai
erittäin suuria luuloja itsestään, mikä yleensä kielii personaallisuuden häiriöistä kuten
ylisuuresta egosta. Monet perehtyvät aiheeseen kuin aiheeseen nykyaikana käytännössä
jokaiselta elämänalalta julkaistun kirjallisuuden avulla, myös erilaisia harjoitusohjelmia,
palkattua ohjausta ja neuvoa antavaa henkilökuntaa löytyy. Kysymyksesi toiseen osaan
pureutuaksemme joudumme rajaamaan
tarkemmin mitä ”se” kysymyksessäsi tarkoittaa. Se on yleensä jokin aineellisempi tai
metafyysisempi asia, sivistyskielellä se = id
eli ID, joten tulkisen kysymyksesi koskevan
Identiteettiä. Vastauksena siis kysymykseesi
jokainen ihminen on valmis identiteettiinsä,
useimmalla se kehittyy täysin luonnostaan
syntymästä tai ainakin tietoisen iän saavuttamisesta lähtien. Mikäli kuitenkin koet identiteettisiä vaikeuksia, voit kätevästi keksiä
itsellesi identiteetin tai rakentaa sellaisen
henkitieteellisen alan osaajan ohjauksella.
Identiteettejä voi myös ostaa alanosaajilta
tietyiltä hämäräperäisemmiltä alueilta kaupungissa.
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.
20

KYPSÄ 4/2013

Älä hukkaa tätä kirjaa, koska
tässä on tää kirjoitus

Miksi toiset naiset kiihottuvat parrakkaista miehistä kun taas toisille ne
ovat todellinen turn off?
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Nimim. To beard or not to beard?
Parta on hot. Parta on in. Se on tyyli-ilmiönä
tällä hetkellä pinnalla, mutta kuten muutkin
tyylit, parrat tulevat ja menevät. Se ei silti
tarkoita, että naisten mieltymys niihin olisi
yhtä ohimenevää. Monet naiset pitivät partaa seksikkäänä ja miehekkäänä jo ennen
tyylisuunnan muutosta. Jotta parrattomat
miehet eivät nyt kuitenkaan ihan tuskastuisi,
tilanne ei ole niin epätoivoinen kuin luulisi.
Jotta geenien monipuolisuus voidaan taata, on myös naisia, jotka eivät parroista niin
välitä. Allekirjoittaneen korviin kiirii liian
usein tyttöystävien tuskastuneita parkaisuja,
kun poikaystävä päättikin osallistua viiksien
(Movember) ja parran (Decembeard) kasvatukseen omistettuihin kuukausiin. Jotkut
naiset jopa uhkaavat erolla, jos mies kasvattaa lomaparran, ”amisviikset” tai ”säälittävät
haituvat”. Nämä naiset ovat kuitenkin tutkimusten mukaan väärässä. Tutkimukset ovat
osoittaneet, että parta ja viikset eivät ainoastaan tee miehistä automaattisesti komeita
(poikkeukset vahvistavat säännön), vaan ne
myös pitävät miehet nuorina ja terveinä. Naiset valitsevat kumppaninsa monesta syystä,
mutta jo lisääntymisvietti pyrkii pitämään
huolen, että hän valitsee mahdollisimman
terveen ja kyvykkään miehen. Toisaalta karvoja karsastavat naiset ovat kenties päässeet
tämän alkukantaisuuden ohi ja etsivät muita,
pintaa syvempiä ominaisuuksia miehessä.
Ehkä nämä naiset myös kokevat parran liian
vahvana miehekkyyden symbolina, mikä sotii vastaan heidän käsitystään itsestään parisuhteen päänä. Dominoiva nainen ei kaipaa
muistutusta siitä, kummalta osapuolelta sitä
munaa oikeasti löytyykään.
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COKS is the ”bes
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KyO-quotes
eli irc-kanavan parhaita
<henkilö_1> ku siel on jatkuva parinvaihto ni sit ois kaks tuttuu tyttöö
<henkilö_2> >_>
<henkilö_3> kuulostaa hyvälle
<henkilö_2> parinvaihtotanssit
<henkilö_3> se antaa enemmän ku pareja vaihdellaan
<henkilö_3> ainakin naiselle
<henkilö_3> koska miehet vie niin eri tavalla ja naisten pitäis aina
osata seurata nätisti
< henkilö_1> joo varmasti. jossain lasten leivontakirjassa, joka mul oli
joskus neuvottiin siilisämpylöiden tekeminen jokseenkin samalla
tekniikalla
< henkilö_1> siinä saksitaan koko selkä täyteen piikkejä
< henkilö_2> oih
< henkilö_2> kuka ees söis niin söpöjä sämpylöitä
< henkilö_3> Kyl se tuntuis vähän väärältä :D
< henkilö_3> Niille tekis mieli antaa jotain Hipsu ja Tipsu -tyyppisiä nimiä
< henkilö_1> jos tekis noi taikataikinasta, ni vois pitää niitä
ikkunalaudalla koriste-esineinä
< henkilö_2> sitten Hipsun väliin laitetaan vähän juustoa
< henkilö_2> ei kuulosta oikealle :(
< henkilö_4> ja sitten puraistaan Hipsun PÄÄ POIKKI
< henkilö_5> Word
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80 hyvää syytä olla kyolainen
Julkaisemme juhlavuoden jokaisessa numerossa 20 hyvää syytä olla kyolainen.

Virkailijaluettelo 2013
Inspehtori
Ritva Serimaa

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

Kuraattori
Joonas Ollila

61. Voi iloita ihan avoimesti joka ikisestä fuksista, jonka Osakunnalla tapaa.

kyo-q@helsinki.fi
050 400 4931

62. Ei tarvitse pelätä, että osakuntatarrat ehtivät loppua ennen kuin muistaa hakea
omansa.

Hallituksen pj.
Heikki Luoto

63. Pääsee kesäretkelle hienoihin paikkoihin esimerkiksi meren tai joen rannalle.
64. Kokous on aina hyvä syy mennä kaljalle.
65. Voi löytää sydänystäviä.
66. Saattaa rakastua.
67. Ilmainen sählyvuoro ja porukka keskiviikkoisin.
68. Mahdollisuus saada opintopisteitä ilman yhtäkään luentoa tai tenttiä kokouksissa istumalla ja virkoja hoitamalla.
69. Tuntee kaikki osakunta-aktiivit.
70. Pääsee airueeksi jänniin juhliin, kuten promootioihin tai Kulttuurirahaston vuosijuhliin ja saa syödä ilmaiseksi.
71. Saa käydä pimputtamassa flyygeliä aina kun sali on tyhjä.
72. Aktiivinen Osakunnalla pyörijä ja hyörijä voi saada kämpän KyOlta.
73. Voi fanittaa MyPaa, KTP:ta tai Viikatetta täällä Hesassa.
74. Jos on tylsää, kannattaa mennä osakunnalle ja pian sinulla ei ole tylsää.
75. Saa tanssia, niin vanhoja tansseja kuin ihan vapaastikin.
76. Saa penkoa Osakunnan arkistoa ja käyttää sitä lähdemateriaalina koulutöihin.
77. Meillä on osakuntien vanhin laulunjohtajan miekka, 1700-luvulta.
78. Saa käydä vanhassa lukiossaan puhumassa abeille omista tekemisistään
79. Voi tehdä tuttavuutta helposti myös karjalaisiin ja wiipurilaisiin.
80. KyO vaan on yksinkertaisesti huippuosakunta!

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

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

Asuntosihteeri
Joni Salo

joni.salo@helsinki.fi

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

Valokuvaaja
Hanna-Maria Ollila

hanna-maria.ollila@helsinki.fi

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

HTK:n edustajat

Laulunjohtaja
Antti Mänttäri

Aapo Jussila

Valokuvaaja
Pekka Haimi

Hanna-Maria Ollila

antti.manttari@helsinki.fi

pekka.haimi@helsinki.fi

Valokuvaaja
Ester Pentti

aapo.j.jussila@helsinki.fi

hanna-maria.ollila@helsinki.fi

Tiina Heikkilä

tiina.e.heikkila@gmail.com

ester.pentti@aalto.fi
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