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Vappuyön taikaa
PÄÄKIRJOITUS

Tänä

vappuna tajusin olevani jo ”vanha
opiskelija”, kandidaatti ja neljättä vuotta
Yliopiston käytäviä vetävänä tyyppinä fuksien mielestä ”tosi vanha”. Osasyy tähän tunteeseen oli myös se, että ensi vappuna olen
lupautunut lähtemään Tarttoon tapaamaan
virolaisia ystäviämme, joten Helsingin Vappu 2015 jää minulta väliin. Vapussa 2014
mieleenpainuvinta oli minulle historioitsijoiden Kleion seppelöinti Kansallisarkistolla,
päiväpiknik Suomenlinnassa ja Mantan lakitus Kauppatorilla. Mutta koko vapun ydin on
minusta lakitusta seuraava yö, joka on täynnä
outoa taikaa ja koko kaupunki tuntuu yhden
yön verran elävän karnevaalitunnelmissa. Ihmiset vaeltavat kaduilla ympäriinsä, ruokaa
ja juomaa tuntuu aina löytyvän, tuttuihin törmäilee ja uusia tuttuja saa yön aikana. Odotankin mielenkiinnolla Tarton vappua, josta
olen kuullut paljon puhuttavan.

Osakunnalla elämä rauhoittuu vapun jälkeen kesälomaksi opiskelijoiden lomaillessa
joko töissä, kesäkursseilla tai interreilaamalla. Loppukeväästä yleiseksi tunnelmaksi voi
summata väsymyksen, mikä nostatti KyOn
vappu-piknikillä pitkällisen keskustelun siitä, vaivaako osakuntalaisia yleinen kevätväsymys vai tenttiviikkojen ja lukuvuoden
lopun aiheuttama stressi? Osakuntaa ei ainakaan voida pitää stressin aiheuttajana, sillä
KyOn kevät vuosijuhlien jälkeen on ollut hyvin rauhaisaa. Aivan löhöämiseksi ei kuitenkaan Osakunnan meno ollut mennyt, mikä
huomattiin toukokuun osakunnan kokouksessa johon oli kerääntynyt monenmoista
äänestettävää aina uusien KyOn t-paitojen
designistä rajismestarin valintaan ja Karjalaiseen Nuorisoliittoon liittymiseen asti. Kevät päättyikin vilkkaaseen kokoukseen.
Viimeisten sitsien, kokousten ja yhtä lailla
viimeisten tenttien mentyä koitti ihana vapautumisen tunne sekä ihmetys siitä, miten
kalenterissani onkin nyt yhtäkkiä vapaita
iltoja. Arkipäivät kyllä pysyvät buukattuina
kiitos kesätyön Kirvun Kotiseutuarkistossa
Mäntsälässä. Tiedän jo vanhastaan että juhannukseen asti vapaus ja rauha tuntuvat
ihanilta, mutta jo heinäkuun alussa alan oirehtia tekemisen puutteessa ja touhuta jotakin osakuntajuttuja, tai sitten keksin jotakin
osakuntapuuhaa. Juuri tätä varten kätevästi

heinäkuussa on 18.-20.7. Osakunnan kesäretki Anjalaan, joten pääsen silloin purkamaan
patoutuneita energioitani. KyO-toimintaa
kyllä löytyy kesälläkin jos vain kiinnostusta
löytyy, ainakin toimintavaliokunnan kokous
innostui ideoimaan kesäkaudelle kaikenlaista kioskikeskiviikosta terassitorstaihin ja
vaelluksesta purjehdukseen.
Ja kaikkihan sitten tulevat kesäretkelle.

Kesäterveisin
Pasi Pykälistö,
Kypsän päätoimittaja ja maakuntasihteeri
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PUHEENJOHTAJALTA

Spontaania
Elämäni on viime aikoina ollut lievästi sa-

nottuna hieman aikataulutettua. Vapaa-aikakin on pitänyt merkitä kalenteriin jo hyvissä
ajoin, jotta sille olisi aikaa. Toisaalta on hyvä
miettiä onko aikataulutettu vapaa-aika enää
lainkaan vapaa-aikaa. Tätä kirjoitellassani
moni osakuntalainen on sitsaamassa. Minä
jäin kotiin, vaikka olisinkin halunnut olla
paikalla. Koin kuitenkin enemmän tarvetta
vapaa-ajalle, joka ei lukisi kalenterissa.
Viime aikoina olen huomannut nauttivani
kovasti suunnittelemattomuudesta. Kerran
päädyin yllättäen illalliselle, koska en halunnut maksaa narikkamaksua ja mainoksen
sanoin, siitä se ajatus sitten lähti. Eilen sain
idean lähteä Kiasmaan ja mukaan lähti muutama osakuntaystäväkin. Tätä kyllä suunniteltiin sen verran, että huikkasin menostani
Osakunnan Facebook-ryhmässä ennen tenttiin lähtemistäni ja tentistä mentiinkin suoraan katsomaan keitä paikalle ilmestyisi.
Spontaanisuudella ajatellaan helposti, että
tehdään jotain vähän hullua. Varataan liput
jonnekin ilman paluu-lippua tai tanssitaan
keskellä Senaatintoria letkajenkkaa. Spontaanisuus voi kuitenkin olla myös arkista ja
ihan pientä. Soittaa kaverin ovikelloa mölkkypelin kanssa tai hypätä ensimmäiseen Suomenlinnan lauttaan tuoreiden mansikoiden
kanssa. Syödä ravintolassa pelkkä alkuruoka
ja liian tuhti jälkkäri ja jättää pääruoka väliin.
Oman haasteensa spontaanille toiminnalle
antaa ihmisten liian täydet kalenterit (ei sillä, että omanikaan olisi erityisen tyhjä). Kun
yhteiselle kahvihetkelle löytyy vapaata aikaa
vasta kuukauden päästä, tuntuu helposti turhalta edes kysyä. Toisaalta monet tapahtumat
aiheuttavat suorastaan tapahtumaähkyn, jolloin sillä aikatauluttomalla vapaa-ajalla haluaa vain käpertyä sohvalle pelaamaan KyOpeliä. Ettei katsos osakuntakaverien naamat
pääsisi vapaaillan aikana unohtumaan.
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Kannustankin ihmisiä unohtamaan ne velvollisuudet ja täydet kalenterit edes silloin
tällöin. Stressi vähenee huomattavasti helpommin silloin, kun rentoutumisen ei ole
pakko tapahtua kalenterimerkinnän mukaan
perjantai-iltana klo 19.00-04.00.

		

Jenni-Maria,
hallituksen puheenjohtaja

Ps. Osakunnallakin voi olla spontaani ja se
on jopa toivottavaa. Facebook-ryhmässä voi
kuka tahansa huikata menevänsä katsomaan
leffaa tai zumbaamaan. Villinä korttina toimii
se, ettei tiedä kuka innostuu mukaan. Mutta
eikös siinä ole juuri sopiva ripaus spontaania
hulluutta arkeen.

Q:N NURKKA

Mennääks jonnee?
Toissapäivänä aamuviideltä seisoin Tartos-

sa kuohuviinilasi kädessä raikkaassa aamuilmassa. Takana oli kymmenen tuntia juhlintaa
erinäisten korporaatioiden olutkellareissa ja
juhlasaleissa. Ympärillä oli kymmeniä iloisia
ylioppilaita niin Suomesta kuin Virosta skoolaamassa nousevalle auringolle ja syömässä
raparperipiirakkaa. Edustaminen, vaikka se
kuuluukin velvollisuuksiini, tuntuu tällaisissa tilanteissa usein enemmän etuoikeudelta.
Edustamisessa, kuten monesti niin monissa muissakin asioissa, vaikeinta on alkuun
pääseminen. Onko siellä kivaa? Minkälaisia
tyyppejä paikalliset ovat? Joudunko pitämään puheita tai muulla tavoin olemaan esillä? Onko minulla yleensä varaa lähteä? Ensimmäisen edustuskerran jälkeen suuri osa
epävarmuudesta kyllä karsiutuu. Vastaanotto
on ollut lämmin kaikkialla missä olen edustanut. Meistä oikeasti ollaan kiinnostuneita
ystävyysosakunnissa, ihmiset tulevat keskustelemaan ja kysymään kuulumisia. Osakunta
tukee edustamista niin ulkomailla kuin kotimaassakin, joten muutaman kerran vuodessa on kellä tahansa varaa lähteä tapaamaan
ystävyysjärjestöjä. Kielikysymystä miettiville
todettakoon että englannilla pärjää hyvin eiväthän meillekään tulevat edustajat yleensä
puhu suomea.
Hauskasta luonteestaan huolimatta edustaminen on myös osa osakuntatoimintaa - ei
ylimääräinen bonus, jota tehdään jos aikaa
jää. Yle Kymenlaakso uutisoi äskettäin maakuntamme erottautuvan muista sillä, että
siellä on vaikea saada ystäviä. Uutisessa mainittiin ihmisten viihtyvän lähinnä omissa
piireissään ja ulkopuolisten olevan vaikeaa
päästä näihin piireihin osalliseksi. Osakunta
onneksi on toista maata, ja voi tässä asiassa
näyttää tietä maakunnalle. Pidetään hauskaa
omassa porukassa, mutta muistetaan välillä
myös tervehtiä kaukaisempia ystäviä!

PS. Kymenlaakson Osakunnan ystävyysjärjestöjä ovat Wiipurilainen Osakunta, Karjalainen Osakunta (epävirallisesti), Uppsalan
yliopiston Kalmar Nation, Lundin yliopiston
Hallands Nation, Tarton yliopiston Korporatsioon Fraternitas Tartuensis sekä Turun
yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta.

Edustusterveisin,

Kuraattorinne Joonas
KYPSÄ 2/2014
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Elimäki - Kulttuuria, viiniä ja taukopaikkoja
Teksti: Jenni-Maria Käki
Kuvat: Joni Mäkelä

Elimäki, tuo Etelä-Suomen Pohjanmaaksi-

kin nimitetty pysähdyspaikka 6-tien varrella.
Kahtia jakautunut ex-kunta lienee tunnetuin
kahdesta huoltoasemastaan Elimäen Alppiruususta ja Korian ABC:stä. Elimäki tarjoaa
seikkailunhaluiselle myös muutakin nähtävää kuin Alppiruusun lasiset pyramidit ja Novitan tehtaanmyymälän ABC:llä. Harva vain
on uskaltautunut kokeilemaan.
Paras aika vierailla Elimäellä on kesäkuun
alku, jolloin Elimäen ehkä tunnetuin nähtävyys Arboretum Mustila, herää kirjaimellisesti kukkaan alppiruusulaakson puhjetessa
kukkamereen. Keväällä on myös paras aika
päästä ihailemaan kuuluisaa Elimäen järveä,
vaikkakaan tänä keväänä sitä tuskin tullaan
ainakaan koko komeudessaan näkemään.
Keväällä 2011 kyseisellä kuivatulla järvellä
järjestettiin kanoottiretkiä ja sitä tultiin ihailemaan kauempaakin. Lintubongaukseen
alue sopii erinomaisesti kuitenkin joka kevät
ja syksy.
Arboretumin kanssa Elimäen tunnetuimmasta nähtävyydestä kinastelee Elimäen kirkko,
joka on rakennettu 1638. Elimäen kirkko on
Suomen vanhimpia puukirkkoja ja nykyään
vanhin käytössä oleva puinen ristikirkko. Se
on yksi kolmesta 1600-luvulta säilyneistä
puukirkoista ja siinä on harvinainen barokki-

Elimäen barokkityylinen kellotapuli
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Mustila Arboretum

tyylinen kuoriaita. Nämä seikat tekevät siitä
ainakin kirkkobongareitten suosikkikohteen.
Elimäen nähtävyyksistä kannattaa mainita
lisäksi puiston vieressä aittakahvila Piika ja
Renki, jonka yläkerrassa voi käydä kurkkaamassa taidenäyttelyn. Samasta pihapiiristä
löytyvässä Mustilan Viinin Viinituvassa taas
voi nauttia elimäkeläisistä alkoholituotteista
tai limonadeista ja ostaa matkaevääksi vaikkapa oman Karvajalan. Tien toiselta puolen
Alppiruusun tuottajatorilta voi hakea mukaansa vaikkapa grillimakkarat ja aidot vanhan ajan nekut. Taidetta voi käydä ihailemassa lisää Moision kartanossa, jossa voi myös
majoittua.
Korian päässä isoimmat nähtävyydet ovat
Korian silta ja Pioneeripuisto. Löytyypä Korialta Kallioniemen lavakin, mutta on epäselvää käykö siellä kukaan. Paikalliselta kysyttäessä Korialla ei ole mitään nähtävyyksiä,
joten ehkä se on uskottava. Kovasti Korialle
kyllä puuhataan kaikenlaista tapahtumaa. On
Koria-Rollia, jota seurasi Pioneerifestivaalit, Erämessuja, Kymijoki Beer Festivalia ja
Löytty Open Airia mutta niissäkin on lähinnä
porukkaa Kuusaalta riehumassa. Paikallisiin
voi törmätä Korialla ravintola Kuja-Kollissa
tai Elimäellä ravintola Taksvärkissä. Paikallisten suhteen laatu korvaa määrän, sillä eipä
noita paikallisia kovin montaa ole.

Gradustipendiaatti: Martti
Vastaukset ja kuva: Martti Ahtola, kysymykset Pasi Pykälistö.
Lyhyt esittely itsestäsi, kuka olet, mitä opiskelet,
monettako vuotta, pääaine, sivuaineet, jne.
Martti Ahtola, 26, viidennen vuoden farmasian opiskelija ja kuudennen vuoden osakuntalainen. Aloitin opiskelut Helsingin yliopistossa
syksyllä 2008 kemian laitoksella, mutta päädyin
varsin nopeasti eli seuraavana syksynä kunnon sekatieteiden äärelle eli Viikkiin ja Farmasian tiedekuntaan. Valmistuin farmaseutiksi kesällä 2012 ja
olen tehnyt proviisorivaiheen syventävät opinnot
Teollisuusfarmasian osastolle (joka nykyään osa
Farmaseuttisen kemian ja teknologian osastoa).
Mistä aiheesta teet gradusi?			
Graduni aihe on “Dry Powder Layering
of High Viscosity Polymers Using a Fluidized Bed
Rotor Granulator” eli korkeaviskositeettisten polymeerien kuivajauhepäällystys käyttäen leijupetiroottorirakeistinta (Suomennoksen sanoja voi
kokeilla googlettaa).
Mikä on gradusi ydinasia? 		
Pro gradu -työni tarkoituksena oli kehittää sopiva formulaatio, jolla kuivajauhepäällystys
onnistuisi ja löytää sopivat laiteasetukset. Kuivajauhepäällystys on kehitetty säästämään energiaa.
Jättämällä vesi pois päällysteestä voidaan välttää
aikaa vievä ja paljon lämpöenergiaa kuluttava
haihdutusvaihe pois päällystysprosessista.
Miten päädyit juuri tähän aiheeseen?		
Minulla ei ollut ennalta mietittynä mitään aihetta, joten ohjaajani kanssa sovimme, että
hän pyrkii etsimään minulle sopivan paikan ja aiheen mahdollisimman pian. Koska olin antanut
itsestäni “kaikelle avoimen” kuvan sain tarjouksen
gradutyön tekemiseen AstraZenecalta Ruotsista.
Koska Suomessa on vain rajalliset mahdollisuudet
päästä lääketeollisuuteen tekemään gradua, ja todellisia suuria tuotantolaitoksia ei ole, otin paikan
mielelläni vastaan.
Milloin aloitit työsi ja miten se on edennyt? Kuinka työtä/aikaa käytät graduusi?		
Aloitin gradun kirjallisuuskatsauksen
tekemisen ja muun taustatyön viime heinäkuussa
ja työskentelin artikkelien parissa pari kuukautta. Syyskuussa siirryin Göteborgiin ja Mölndaliin,
missä työskentelin täyspäiväisesti tutkimuksen
parissa. Ruotsissa olivat häiriötekijät vähissä (lähinnä jatkuva vesisade ja laiha kalja), joten työtunteja kertyi mukavasti neljän kuukauden aikana.
Tammi- ja helmikuun käytin kirjoittamiseen ja viimeisen pakollisen syventävän kurssin käymiseen.
Tekstin tarkastusprosessi on ollut hidas, koska
minulla on kaksi ohjaajaa AstraZenecalla ja yksi
ohjaaja yliopistolla. Juuri saamani tiedon mukaan
valmistumiseni viivästyy syyskuulle, koska tarkastukset viivästyvät.

Miten paljon saat apua ja ohjausta?		
Astralla ohjausta niin työhön kuin muuhunkin liittyvää sai päivittäin, jos vain onnistui
paikantamaan ohjaajan. Yliopiston puolelta ohjaus
on ollut vähäisempää, mutta tämä on ymmärrettävää kun ottaa huomioon, että työtä on ohjannut jo
kaksi muuta henkilöä.
Missä kirjoitat työtäsi?			
Kirjoitin työtä lähinnä Kumpulan ATKluokassa, kotona ja Viikin biokeskus 2:n oppimis(=
nukkumis)keskuksessa.
Mikä auttaa jaksamaan gradun puurtamisessa?
Kalja ja kaverit, kyseisessä järjestyksessä.
Milloin työsi valmistuu ja milloin olet suunnitellut
itse valmistuvasi?				
Työ on ollut valmis, jo useamman kuukauden, mutta aina omasta mielestä valmis ei aivan riitä, joten työstäminen jatkuu edelleen. Tarkoitus on kuitenkin jättää työstä arvioitava versio
yliopistolle toukokuun aikana. Tätä ennen työ täytyy hyväksyttää AstraZenecalla.
Miten laboratoriotyöskentely ja gradun tekeminen Ruotsissa toimi?			
		
Minulla oli Ruotsissa hyvät
resurssit tehdä töitä. AstraZenecalla on isot tilat
Mölndalissa, ja käytin lähinnä sellaisia laitteita
tutkimuksen tekemiseen, joista ei tarvinnut tapella
muiden työntekijöiden kanssa. Yrityksen työntekijöiltä sai apua työn eri osa-alueisiin liittyen ja resurssit olivat hyvät. Labratilasta tai toimistotilasta
ei ollut pulaa. Työajat olivat joustavia. Salibandy
kovatasoista ja punttisali varsin mukava.
Mitä muuta haluat gradustasi sanoa kymäläisille?		 Ei kannata lukea.
Tunnelmat juuri nyt?			
Aurinko paistaa, ensimmäiset oikeiden
töiden palkat alkaa valumaan tilille ja tulevaisuus
näyttää yllättävän positiiviselta.
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Tartto Kommers
Teksti: Tiina Heikkilä
Kuvat: Ester Pentti

Perjantai 28.3.

Matkani kohti Korp! Fraternitas Tartuen-

siksen 85. komersia alkoi 15.30 lähtevällä
lautalla ja perillä Tartossa piti alkuperäisen
suunnitelmani mukaan olla yhdeksän aikoihin. Suunnitelma kuitenkin venähti tunnilla,
sillä eksyin lahjakkaasti kävellessäni satamasta bussiasemalle. Olisi pitänyt suosiolla
varata kunnon eksymisvara aikatauluihin!
Bussi itsessään oli mielenkiintoinen kokemus. En ole tottunut ajatukseen WiFi -yhteydestä bussissa saatikka ennalta määrätyistä
istumapaikoista. Sentään viron kieli on lähellä suomea, että sen kohdan lipusta ymmärsi
ilman viron kielen taitamista.

Lauantai 29.3.

Lopulta pääsin perille hieman myöhässä
kymmenen aikoihin. Bussiasemalla vastassa
oli Tiit korporaation edustajana. Kävelimme
juhlapaikalle korporaation tilojen kautta,
jossa vaihdoin päälleni hieman edustavammat vaatteet ja jätin ylimääräiset matkatavarani tiloihin. Seuraavaksi siirryimme itse
juhlapaikalle, joka ei ollut kovin kaukana.
Toisaalta Tartto on sen verran pieni kaupunki että miltei kaikki on kävelymatkan päässä. Itse juhlissa keskustelin enimmäkseen
erään naisjärjestön (ovat kuulemma ESOn
ystävyysjärjestö) edustajan kanssa. Oli varsin
kiinnostavaa kuulla, kuinka miesvaltainen
Viron kulttuuri loppujen lopuksi on verrattuna Suomeen. Lisäksi oli hyvä saada joku
kertomaan hieman juhlan kulusta kun korporaation edustajat tuntuivat olevan kiireisiä
juhlien isännöinnin kanssa.

Lauantain osuus alkoi puolilta päivin avoimella tilaisuudella, jossa pidettiin puheita
ja laulettiin. Olin suurimman osan ajasta
harvinaisen pihalla, koska puhuttiin viroa ja
koko tilaisuuden kaava oli uusi. Kun minut
kutsuttiin eteen pitämään onnittelupuhe ja
antamaan lahja, meni turhan pitkä hetki tajuta mitä oikein pitää tehdä. En niin usein ole
missään virallisemmassa ollut edustamassa
ja olin tietysti ensimmäisenä vuorossa koko
tilaisuudessa. Siitäkin selvisin pienen hämmennyksen jälkeen kunhan vieressä istunut
oli tulkannut englanniksi, että minun pitäisi
nyt mennä eteen. Ainakin ensi kerralla tiedän
paremmin miten homma hoituu! Tai sitten
en. Luultavasti sähläisin aivan yhtä paljon.
Tilaisuudessa oli myös hämmentävää kuunnella Viron kansallislaulua, joka tunnetusti
on samalla sävelellä kuin Suomenkin.

Illan kohokohta puolen yön aikaan oli virolaiseen tapaan suuri kakku. Se oli matala ja
ehkä reilut puoli metriä levyeä, jos silmämääräinen arvioni (saatikka muistini) ei nyt
kovin paljoa heitä. Itse kakku maistui todella
herkulliselta! Voisin rehellisesti sanottuna
mennä uudestaan edustamaan komersiin
ihan vain saadakseni taas maistaa sitä kakkua! Harvinaisen hyvää.

Sisätiloissa pidetyn onnittelutilaisuuden jälkeen siirryimme kaikki ulos, jossa otettiin yhteiskuva kaikista läsnä olleista korporaation
jäsenistä ja edustajista. Kuvan jälkeen olin jo
lähdössä kaverin luokse ja aikeissa hyvästellä korporaatiolaiset, sillä oletin etten illalla
kuitenkaan pääsisi enää mukaan juhlintaan.
Kuitenkin he kutsuivat minut ja latvialaisen
ystäväkorporaation edustajat mukaansa kahvilaan syömään ja juomaan olutta.

Kotimatkalla kävin hakemassa tavarani kor8

poraation tiloista ja pyysin minut tiloihin
saattanutta Tiitiä näyttämään reitin Tarton
”pääkadulle” Riialle, jonka varrella minulle majapaikan luvannut kaverini asuu. Tosin aivan toisella puolella kaupunkia kuin
sen hetkinen olinpaikkani oli. Tiit kuitenkin
välttämättä tahtoi saattaa minut perille asti
ja samalla esitellä kaupunkia. Oli kyllä kiinnostava kaupunkikierros ja hyödyllinen, sillä
löysin helposti seuraavana aamuna oikeaan
paikkaan omineni. Pienen lisähaasteen yöhön toi kaverin puhelimen toimimattomuus.
Yritä siinä sitten ottaa yhteyttä ihmiseen Facebookin tms. kautta kun nettiä ei ole käytössä. Siitäkin onneksi selvisin, enkä jäänyt
yöksi ulos.
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Kahvilassa keskustelin muutaman joskus
Osakuntamme vieraana käyneen kanssa. Heidän vierailustaan oli jokunen vuosi
päässyt vierähtämään, sillä kukaan ei ollut
ikinä vieraillut DGO:lla vaan kaikki olivat
Liisankadun aikana käyneet edustamassa
ja ihmiset, jotka he muistivat ovat jo senioreita. Keskustellessa sain myös selville, että
olen tervetullut Komersin beer tableen vain
miehille tarkoitetun kahden tunnin osuuden
jälkeen. Lupauduin lopulta ahkeran houkuttelun jälkeen tulemaan kunhan Komersin
ajaksi järjestämäni ohjelma olisi ohitse.
Kahvilasta kävelin takaisin kaverini luokse odottelemaan, että Tartossa opiskelevien
suomalaisten järjestöjen (Suolet, TaSLO ja
Fraternitas Fennica) beer table, joille olin
ilmoittautunut kaverini kanssa alkaisivat.
Siellä sainkin hyvin kulutettua aikaa ennen
kuin siirryin takaisin Tartuensiksen juhliin.
Menin hieman myöhemmin kuin kahdeksalta, jolloin aikaisintaan olisin ollut tervetullut.
Kysellessäni neuvoa juhlapaikan ovella sain
kuulla, että minua olikin jo ehditty odotella.
Juhlasaliin päästyäni minut ohjattiin suoraan istumaan, sekä annettiin oluttuoppi ja
laulukirja käteen.
Juhlissa suureksi yllätyksekseni sain Tartuensiksen värit. En suinkaan ollut odottanut, että naispuolinenkin edustaja, vaikka
kuuluisikin ystävyysjärjestöön, voisi ne saada. Ainoa ongelman tapainen on nauhan paksuus. Se on reilusti ohuempi kuin KyOn, eikä

siitä kyllä kummoista ruusuketta saa, mutta
tuskinpa se mitään haittaa. Juhlien aikana
laulettiin paljon ja useimmat laulut olivat aivan vieraita minulle. Tunnistin korporaation
laulukirjasta vain kaksi biisiä pikaisella selailulla. Heillä oli ainoana suomenkielisenä lauluna ”Jos eukkosi kieltää sua juomasta”. Kukaan ei sitä siellä tainnut osata, joten en sitä
kyllä yksinlauluna viitsinyt vetää. Kuitenkin
meidänkin laulukirjastamme löytyvän Bibeskon eräs vanhempi korporaatiolainen tunsi
ja suostui vetämään sen kanssani. Tulipahan
laulun vetäminenkin ensimmäistä kertaa koettua näin turvallisesti kaukana liian tutuista ihmisistä. Lauluja laulelin muun porukan
mukana sen mitä nyt täysin vieraita biisejä
pystyi laulamaan muutaman tunnin ajan, ennen kuin palasin kaverini luokse jatkoille ja
poistuimme nukkumaan ennen pitkää.

Sunnuntai 30.3.
Viimeisenä aamuna en enää osallistunut
Komersin juhlintaan, vaikka ohjelmaan olikin jotain merkittynä. Mieluummin nukuin
kunnolla ennen matkaa Tallinnaan ja lopulta
Helsinkiin. Bussimatka meni varsin mukavasti nukkuen, vaikka heräsinkin kesken unien puhelimen soimiseen. Ilmeisesti en kovin
huonoa kuvaa onnistunut itsestäni antamaan
kun soiteltiin vielä perään ja pyydettiin tulemaan mukaan viettämään sunnuntaita ja
varmisteltiin, että kai nyt varmasti oli ollut
mukavaa heidän vieraanaan.
Kuvia KyOn ylläkerrottua seuraavalta retkeltä
Tarttoon. Lue lisää seuraavalta aukeamalta ->
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Vähän erilainen vappu
Teksti: Joonas Ollila ja Ester Pentti
Kuvat: Ester Pentti

Me (eli Joonas ja Ester) kutsuimme maa-

liskuussa itsemme Tarttoon viettämään
vappua. Oli muuten yksi kevään parhaista
ideoista! Karjalaiset olivat kyllä tässä hyvin
vahvasti taustavaikuttajina, mistä heille iso
kiitos. Tartossahan sijaitsee KyOn pitkäaikainen ystävyysjärjestö, Tarton yliopiston nuorin veljeskunta Korporatsioon Fraternitas
Tartuensis (lyh. C!F!T!).

29.4. Matka Tarttoon
Isommassa porukassa on mukava matkustaa. Emme aiemmin olleet ymmärtäneetkään
kuinka iso asia Tarton vapunvietto on muissa
osakunnissa. Tämä seikka alkoi valjeta Tallinnan bussiasemalla, jonne saapui aina vaan
lisää suomalaisia. WiOlla oli 22 edustajaa,
SatOlla ainakin viisi ja näimme myös PPO:n
ja HO:n jäseniä. Meitä taisi olla lähemmäs
kolmekymmentä suomalaista yhdessä bussissa. Kymenlaakson ja Helsingin väliä bussilla matkustaneille kerrottakoon, ettei tämä
bussi ollut mikään Pohjolan Liikenteen karjankuljetusauto vaan Lux Express. Jokaisen
penkin selkämyksessä oli kosketusnäyttö,
jolta pystyi katsomaan vaikkapa uusimman
James Bond -elokuvan. Tarttoon on noin
170km:n bussimatka, bussilippu kustantaa
6-10€ bussista riippuen ja perillä on kahden
ja puolen tunnin kuluttua lähdöstä.
10
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Perille pääsimme 21:30 ja suuntasimme suoraan majoitustiloihin KO:n ystävyysjärjestön
Korp! Vironian luokse. Tavaroiden jättämisen jälkeen saimme opastetun kierroksen Vironian talossa. Talo on kooltaan suurin piirtein samaa luokkaa kuin Domus Gaudiumin
HYY-puoli, mutta tyyliltään reilut sata vuotta
vanhempi. Seinillä oli komeita vaakunakilpiä, vanhoja miekkoja ja kypäriä sekä kivääri.
Illan päätteeksi suuntasimme syömään lähiravintolaan. Ruoka oli hyvää ja olut kylmää.

30.4. Vappuaatto
Päivä valkeni aurinkoisena ja lämpimänä.
Edellisen illan venähdettyä hieman herääminen jäi sen verran myöhäiseksi, että aamiainen muuttuikin aikaiseksi lounaaksi.
Raatihuoneentorilla sijainneella terassilla
kelpasi paistatella päivää ja odotella varsinaisen ohjelman alkamista. Kipusimme karjalaisten kanssa kaupungin keskustaa hallitsevalle Toomemäelle, jolla sijaitsee mm.
keskiaikaisen katedraalin rauniot sekä vanha
tähtitorni. Juhlinta lähti toden teolla käyntiin, kun muutama skumppapullo poksautettiin auki. Tämän jälkeen karjalaiset palasivat
Vironialle ja me menimme Korp! Fraternitas Tartuensiksen tiloihin, jotka sijaitsevat
kotoisasti holvikattoisessa kellarissa. Kukin
korporaatio lähti pian liput etunenässä kohti
kulkueen järjestäytymispaikkaa.
Itse paraati muistutti paljon omaa itsenäi-

syyspäivän soihtukulkuettamme. Kullakin
järjestöllä oli oma paikkansa, Tartuensiksen
edessä oli suomalaisten sekaosakunta Fraternitas Fennica, ja takana naisjärjestö Korp!
Sororitas Estoniae, joiden valko-pinkkimusta väritys oli yllättävä piristävä lisä perinteisempien lippujen, nauhojen ja hattujen
seassa. Kulkueessa laulettiin, kuten meilläkin
itsenäisyyspäivänä, mutta meininki oli kenties hieman hilpeämpi, mikä saattoi johtua
keväisestä säästä tai siitä, että korporaation
fuksit kantoivat mukana kaljakoria, joista
sai tuopintäytettä niin halutessaan. Kulkue
pysähtyi raatihuoneella, jossa kaupunginjohtaja ja korporaatioiden edustaja joivat kilpaa
tuopilliset olutta, minkä jälkeen kaupunki
luovutti vallan yhden yön ajaksi opiskelijoille. Paraati päättyi yliopiston edustalle rehtorin puheeseen.
Ilta jatkui Tartuensiksen ja Vironian yhteisellä olutpöydällä Vironian talon kellarissa.
Olimme varautuneet siihen, että seurueemme naisjäsenet eivät voisi osallistua tilaisuuteen, mutta iloksemme saimme kuulla, että
olimme kaikki tervetulleita. Kuten nimestä
voi arvata, juomana oli olutta, jota mustalakkiset fuksit toivat pöytään aina kun kuului napakka ”Rebane!”-huuto. Juomalaulut
kuuluivat kulttuuriin täälläkin, mutta syötävät olivat helppoja naposteltavia. Onneksi
olimme osanneet varautua tähän ja käyneet
syömässä kunnolla paraatin jälkeen. Korporaatioilla oli vappuvieraita muistakin naapurimaista, joten pääsimme keskustelemaan
myös latvialaisten ja liettualaisten opiskelijoiden kanssa.

Pöytäosuuden päätyttyä palasimme Tartuensiksen omiin tiloihin, josta löytyi seinältä
myös KyOn tutut värit. Kaikilla osakunnilla
oli bileet samanaikaisesti, joten lähdimme
kaupungille kiertelemään ja haistelemaan
vappuyön tunnelmia. Suomalaisporukka paisui matkalla, kun törmäsimme ainakin hämäläisiin ja wiipurilaisiin. Kovakuntoisimmat
(mukaan luettuna molemman kymäläiset)
jaksoivat auringonnousuun asti, jota tervehdittiin Korp! Revelian pihamalla kuohuviinin
ja kakun kera.

1.5. Matka takaisin
Aamuisen heräämisen jälkeen (ei edes väsyttänyt, missä vika?!) siirryimme ravintolan
kautta suoraan bussiin. Mielikuvituksen liiallisuudesta meitä ei voi syyttää - kävimme kolmatta kertaa samassa ravintolassa syömässä.
Ravintolassa, kuten koko kaupungissa, oli jotain samankaltaista charmia kuin Uppsalassa. Paljon historiallisia rakennuksia, mukulakivikatuja, opiskelijoita ja puistoja. Tartossa
olisi voinut viihtyä pidempään, mutta yöllä
alkaneen tihkusateen vuoksi bussissa istuminen tuntui sekin ihan mukavalta idealta.
Matka Tartosta laivaterminaaliin oli todella
sujuva. Bussi kulkee tasaisella Viron maaseudulla kuin juna (jollaiseen myös yritimme ostaa lippuja, huonolla menestyksellä) ja taksi
bussiasemalta laivaterminaaliin maksaa vitosen. Laivalta ostettiin vielä viimeiset tuliaiset
ja sitten suunnattiin kotiin. Mahtava keikka!
Syksyllä lähdetään uudestaan, oothan siä
meiän kaa?
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Haminan autogrilli vetää edelleen
väkeä
Teksti & kuvat: Ilmari Salmi

Joskus teini-ikäisenä hätkähdin huomates-

sani Haminan autogrillin nimeä kantavaan
Irc-galleriayhteisöön kuuluvan satoja ihmisiä. Yhteisön kategoriakin taisi olla ”elämänkatsomus ja filosofia”. Tällainen näkyvyys
lämmitti maakuntamielisen sydäntä, etenkin
kun paikka vaikutti nauttivan suosiota ympäri Suomen. Jotain mieleenpainuvaa tässä linja-autoaseman kupeessa sijaitsevassa
makkaraperunamekassa on oltava.
Empiiristen havaintojeni perusteella pulju
työllistää lähinnä nuoria naisia. Oli siis syytä käydä tutkailemassa perusteellisemmin,
millaista grillielämä parhaimmillaan on.
Ainakin asiakkaita tuntuu riittävän. Paaston
aika on selvästi päättynyt, sillä pääsiäispäivän
taittuessa iltaan ihmisiä lappaa sisään ja ulos
jatkuvalla syötöllä. Vaikka konsepti on autovetoinen, näyttää paikka olevan jalankulkijoidenkin suosiossa. Paikallinen mopedinuoriso
näyttää pitävän palaveria grillin kulmalla.
”Nykyään noin puolet myynnistä tapahtuu
autoluukun
kautta”,
valaisee anonyyminä pysyttelevä myyjätär.
Ulos on muodostunutkin yli kymmenen auton letka. Työntekijöillä vaikuttaa olevan kädet täynnä puuhaa.
Reserviupseerikoulutettavien alituinen nälkä selittänee osan paikan tunnettuudesta.

12
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Haminaan on viime vuosien aikana kuitenkin putkahdellut lukuisia ravintoloita,
jotka tarjoilevat ilmeisen menestyksekkäästi kansallisruokiamme kebabia ja pizzaa. Uhkaavatko nämä grillin hegemonista
asemaa kaupungin pikaruokakulttuurista?
”En
usko.
tenkin
niin

Konseptimme
on
kuierilainen
ja
selkeä.”

Autogrilli on monella tavalla tyypillinen
myöhäisruokala.
Allekirjoittaneen
surkuhupaisin kokemus lienee se, kun könysin 2012 Viikatteen keikan jälkeen
hakemaan aamuyöpalaa. Ilmeisesti paikallisväestöön kuuluneet epämääräiset harhailijat mm. peittivät maustelistan ja esittivät omaperäistä analyysiä ulkoasustani.
Käykö grillillä ylipäätään kivoja ihmisiä?
”Ehkä
ta
on

yksi
kolmasosa
asiakkaismukavia”,
vastaus
kuuluu.

Kokemus menköön kuitenkin vuorokaudenajan eikä yleisen haminalaisuuden piikkiin.
Sitten ruokapolitiikkaan. Internetin tonkimisen perusteella etenkin grillin lihapiirakat ovat keränneet kiitosta ja ylistystä. Mutta mitä täällä myydään eniten?
”Makkaraperunoita,
vuodesta
toiseen. Niiden suosio on täysin tasaista.”

Tähän fantastiseen kokemusmaailmaan on
hypättävä itsekin. Kypsä maisteli Autogrillin kautta aikojen suosituinta tuotetta.

Kuva 1: Skeptisesti aikamme ilmiöihin suhtautuva
ylioppilas Leppänen valmistautuu kulinaariseen
elämykseen kohtalokkaissa merkkeissä.

< Kuva 2: Juttu luistaa ja ylioppilas on rentoa poikaa. Palvelu vaikuttaa pelaavan ja
meininki on yleisesti ottaen varsin hyvä.

Kuva 3: Se on täytetty. Ylioppilas nauttii kesästä, rasvasta ja suolasta – klassikkokonsepti ei petä vaikka
lokit ympärillä hääräilevätkin. Pienet makkaraperunat
eivät oikeastaan edes ole kovin pienet. ”Kyllähän tämä
McDonaldsin voittaa”, kuuluu tuomio. >
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Iitin Tiltu on kuollut ja
kuopattu!
Teksti ja kuva: Sini Leppänen

Kypsästä 4/2013 voit lukea, millainen hen-

kilö legendaarinen Iitin Tiltu oli. Iitin Tiltu
oli kuitenkin myös jotain muuta. Paino sanalla oli, koska järkytyksekseni huomasin
vieraillessani keväisessä Iitissä, että kyseinen
kohde on poistunut kartalta.
Moni meistä 80- ja 90-luvun lapsista muistaa vielä ajan, jolloin huoltoasemilla tuoksui
bensa, lihapiirakan käry ja tupakka. Huoltoasemat olivat pieniä ja hämäriä. Niillä vallitsi aivan omanlaisensa tunnelma. Sitten tuli
suuri ja mahtava ABC-ketju, joka jyräsi alleen
mm. korialaisen Napan Esson, jonka tunkkainen tuoksu ja makeat berliininmunkit
ovat jääneet muistikuviini lapsuuteni hauskoina hetkinä. Pohjois-Kymenlaakso täyttyi
nopeasti ABC-asemista: vuonna 1998 rakennettiin ensimmäinen ABC Uttiin ja tämän
jälkeen oman liikenneasemansa ovat saaneet
niin Anjalankoski, Valkeala, Koria, Tuohikotti kuin Kausalakin.
Vuonna 2006 Iitin Kausala sai oman ABCasemansa. Tämän jälkeen Iitissä oli kolme
huoltoasemaa: Matkakeidas, ABC ja Iitin
Tiltu. Näistä kolmesta Iitin Tiltua voisi luonnehtia vanhan ajan huoltsikaksi. Sen pienessä baarissa ruokalistan pituus ei saanut
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vierailijaa pyörryksiin eikä kahvi valunut ylihintaan automaatista. Monet ystäväni ajoivat
noin viiden kilometrin päähän tankkaamaan,
koska bensaa sai halvemmalla. Eat.fi- sivustolla Iitin Tiltua on kehuttu lokakuussa 2011
näin: ”Valtatie 12:n varrella sijaitseva Iitin
Tiltu on perinteinen taukopaikka hyvällä
ravintolalla, joka valitettavasti on jäänyt
ahtaalle isojen liikennemyymäläketjujen puristuksessa”
Ahtaallehan Iitin Tiltu todellakin lopulta
jäi. Reilu vuosi sitten Tiltun ikkunaverhot
vaihtuivat vanerilevyiksi. Kouvolan Sanomien (9.12.2013) mukaan kahvila-ravintola
lopetti toimintansa huhtikuussa 2013. Silti
pieni kotoisa huoltoasema toivotti Kouvolasta huristelevan autoilijan tervetulleeksi
kotikuntaansa Iittiin. Nyt tuota rakennusta
ei enää ole. Kouvolan Sanomien (9.12.2013)
mukaan tyhjillään ollut rakennus purettiin,
jotta jäljelle jääneelle kylmä-asemalle saatiin
enemmän tilaa. Niinpä vain yksinäiset bensamittarit muistuttavat meitä ajoista, jolloin
huoltoasemat olivat persoonallisia ja omistajansa näköisiä paikkoja. Ennenhän kaikki oli
paremmin.

Kriisikunta Kouvola
Teksti & kuva: Pasi Pykälistö

Uudessa

ja uljaassa Kouvostoliitossa on
eletty viime vuodet toistuvasti kriisitunnelmissa. Ensin meni Voikkaan tehdas, Helsingin Yliopiston käännöstieteen laitos siirrettiin takaisin Helsinkiin, Myllykosken tehdas
lakkautettiin ja Nordea sulki ”maaseutukonttorinsa”. Kouvostoliiton kunnallishallintokin
osallistui näihin alasajotalkoisiin sulkemalla
kyläkouluja, kirjastoja, neuvoloita ja päiväkoteja sekä aloittamalla kunnan työntekijöiden vähentämisen. Maailmanlaajuinen talouskriisi on nyt höykyttänyt Kouvolaa oikein
olan takaa, tehtaita on kaatunut ympäriltä ja
ihmisiä irtisanottu.
Tehtaiden kaatumisen seurauksena erilaiset
alihankkijat ovat joutuneet myös miettimään
toimintaansa uusiksi. Kriisi on heijastunut
myös palveluihin ja kaupan alaan, kun ihmisten kulutus vähenee ja kaupatkin joutuvat
supistamaan tai sulkemaan paikkoja. Oman
lisänsä soppaan on myös heittänyt yhtiöitetty Itella (ex-Postilaitos), joka on kannattavuussyihin vedoten ilmeisesti lopettamassa
kokonaan postinkannon ”syrjäseuduille” eli
suurimpien kaupunkien ulkopuolelle. Varmaan pian postit pitää taas noutaa lähimmän
kirkon sakastista tai R-kioskilta, joista viimeksi mainittu lienee todennäköisempi, koska myös hengellinen esivalta on Kouvolassa
supistamassa palveluverkkoaan.
R-Kioskin kohdalla taas odotetaan tulevaa
suurfuusiota ABC-ketjun kanssa, minkä jälkeen saman katon alta saisi niin kaljat, karkit, ruuat, junaliput kuin matkahuollon paketit. Alkon ja apteekin kun vielä saisi tähän

tulevaan monipalvelulaitokseen mukaan,
niin jokaiseen kylään tarvittaisiin vain yksi
tällainen, muodikas multiservice-piste. Käytännössä ajatuksena tuntuu koko Suomessa
olevan ihmisten pakottaminen muuttamaan
kaupunkeihin tai sitten hankkimaan oman
auton, jolla körötellä kauppaan ja muualle.
Internet-aika ja sähköisten tilauspalveluiden
lyödessä itseään läpi jonkinlaiset elämisen
mahdollisuudet säilynevät sentään maaseudulla, ettei ihan omavaraistalouteen jouduta
palaamaan.
Kouvolan keskusta on kuihtunut Veturin
valmistumisen jälkeen yhtä lailla kuin esim.
Myllykosken keskusta on hiipunut 1990-luvun lamasta lähtien. Kuusankosken jonkinlaisena kostona uusi ja uljas Veturi nyt imee
kaupan ja asiakkaat vanhasta Kouvolasta,
tontti- ja kaavapäätös Veturin hyväksi oli yksi
vanhan Kuusankosken kaupungin viimeisiä
päätöksiä ennen vuoden 2009 suurkuntaliitosta.
Tulevaisuus ei kuitenkaan ole pelkää alamäkeä. Kouvolan seutu syntyi ja nojasi vahvasti
paperiteollisuuteen koko 1900-luvun ja tehtaiden nyt kaatuessa Pohjois-Kymenlaakso
joutuu rakentamaan taloudellisen pohjansa
uusiksi. Bioetanolilaitoksen suunnittelu Myllykoskelle ja Tykkimäelle kesällä avautuva
uusi vesipuisto osoittavat, ettei Kouvostoliitto ihan autioitumassa ainakaan ole. Matkailu
ja uuden sukupolven teknologia voivat vielä
kääntää kehityskulun, eikä Kymijoki koskineen ole mihinkään katoamassa.

Inkeroisten
paperitehdas,
ainakin vielä
toiminnassa.
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Kandiesittely: Arkkitehtuuri
Teksti & kuvat: Ester Pentti

Kypsän toimituskunta sai keskustelussaan

idean siitä, että myös osakuntalaisten kandintyöt ansaitsevat osakseen suurempaa
huomioita, ovathan ne jo tieteellistä työtä
jonka eteen on vuodatettu hikeä ja kyyneleitä sekä kärsitty kofeiinimyrkytyksistä.
Samalla on tilaisuus päästä tutustumaan
osakuntalaisten mitä erilaisimpiin opiskelualoihin ja näkemään miten suuri kirjo ja
osaaminen kyolaisten joukkoon kätkeytyykään.
Tekijä: Ester Pentti
Työn nimi: Risteyksessä – idän ja lännen
vaikutus Suomen ortodoksisessa kirkkoarkkitehtuurissa.
Päiväys: 12.5.2011
Sivumäärä: 26
Valitsin kandityöni aiheen itse. Satuin kiinnittämään arkkitehtuurin historian luennolla huomiota siihen, että ortodoksiset kirkot
sivuutettiin täysin, vaikka ne kuuluvat mielestäni suomalaiseen maisemaan siinä missä
luterilaisetkin kirkot. Selvisi, että aihetta on
tutkittu melko vähän, mutta aineistoa löytyi
kuitenkin sopivasti kandin kokoista työtä
varten.
Lähdekirjojen lukemisen ja niiden pohjalta
kirjoittamisen lisäksi kävin myös valokuvaamassa muutamia ortodoksikirkkoja työn
kuvitukseksi. Kandiseminaarin järjestelyt

16

KYPSÄ 2/2014

vaihtelevat meillä sen mukaan, mille oppituolille työn tekee. Arkkitehtuurin historian
loistavan yliopisto-opettajan ansiosta meillä
oli ryhmätapaamisia, joissa pääsi lukemaan
muidenkin töitä ja keskustelemaan niistä.
Ohjausta sai riittävästi, ja siitä oli paljon
apua. Kavereiden kertomusten perusteella
tilanne ei ollut yhtä hyvä muiden oppituolien seminaareissa. Varsinainen opponointi
tapahtui, kun työ oli jo valmis ja palautettu.
Arkkitehtuurin laitoksen kandityöt poikkeavat monista muista aloista siinä, että koska
visuaalisuus on alalla tärkeää, täytyy työn
graafinen ulkoasu suunnitella itse. Meillä ei
siis anneta valmiiksi fontteja, marginaalien
leveyksiä tai rivivälejä, vaan ne on vapaasti
valittavissa. Koska töissä on usein paljon kuvia, on taitto tärkeä osa valmista työtä. Sen
tekeminen oli myös prosessin hauskimpia
osia.

Maakunnassa kesällä
Jotteivat kymäläiset kesälaitumillaan aivan
passivoituisi ja vajoaisi henkiseen tai fyysiseen katatoniaan, on Kypsän toimituskunta
kasannut mielestään parhaat, hauskimmat
tai oudoimmat kesätapahtumat mitä Kymenlaaksossa kesällä 2014 on luvassa.
Kesäkuu:
Kymijoen Lohisoitto 4.-8.6. Kotkan seudulla. Osakuntalaisten kesä alkakoon kyldyrellisti klassisella
musiikilla, niin sitten loppukesän voikin taantua
aivan agraarieläjäksi.
Keskikosken-sillan 60-vuotisjuhla 5.6. Ummeljoella.
Ankkapurha-päivä Anjalassa 6.6. Kustaa III:n sodasta kertovan kansanoopperan ensiesitys Kartanon pihalla.
Partiolaisten Suurjuhla 7.-8.6. Kouvolassa. Mitenkäs ne solmut menivätkään?
Orivarsojen laitumellelasku 7.6. Virolahdella. Hevosia laitumella ravaamassa.
Jäätelöjuhlat 8.6. Kannuskoskella Valkealassa.
Iitin Musiikkijuhlat 11.-14.6. Klassista musiikkia
Pohjoisen osakuntalaisille.
Haminan Yö 13.6.-14.6. Haminassa esiintyvät sellaiset megatähdet kuin Cheek, Jari Sillanpää ja Popeda. Jos pitää keksiä ohjelmaa teini-ikäisille sisaruksille tai serkuille, tai saada vanhempi väki pois
jaloista, niin tämä tapahtuma on juuri sitä varten.
Varissaari-Rock 14.6. Rock-konsertti Kotkan edustan linnoitussaaressa.
Kesä-Heikin keskiaikamarkkinat 15.6. Pyhtään
kirkonkylässä. Keskiaikaista menoa ja asuja aidon
keskiaikaisen kivikirkon juurella
Juhannusjuhla 20.6. Jaalan Aurantolassa. Jos kokkoa ei muuten näe, niin täällä ainakin näkee.
Lavatanssit Alternative Music Festival 27.-29.6.
Kotkan Mussalossa. Tanssitaitojen ruostumisen
estämiseksi osakuntalaiset voivat mennä tanssimaan.
Salpavaellus 27.-29.6. Miehikkälän Salpalinjamuseolla. Ulkoilua ja historiaa yhdessä paketissa.

Heinäkuu:
Miehikkälän kansankulttuuri- ja pelimannipäivät
1.-6.7. Idyllisessä kymäläisessä kirkonkylässä mu-

siikkia, kansanperinnettä ja markkinahumua.
Koivusaari-Rock 4.-6.7. Rock-Konsertti Myllykoskella entisessä amfiteatterissa ”Koikassa”.
Pioneerifestivaalit 11.-12.7. Korialla pärähtää, festarimeininkiä, rockia, kojuja, kansaa ja lyhyt matka
Kouvolaan kotiin nukkumaan, voiko muuta enää
toivoa?
Kouvolan Taikapäivät 18.-20.7. Taikureita, ilmapalloja ja taikatemppuja.
Heinätanssit 19.7. Elimäellä. Juhannuksena kertyneet liikakilot karisevat tanssiessa.
Evakkovaellus 19.7. Virolahdella. Karjalan evakuoinnista 60. vuotta.
Kotkan Meripäivät 24.-27.7. Koska meripäivät.
Elovalkeat 25.7.-7.8. Valkealassa. Musiikkia, tapahtumia ja ilmailua ympäri Valkealan pitäjää.
Hamina-Tattoo 29.7.-2.8. Rummut pärisevät ja
torvet raikaavat Haminassa jälleen, ympyräkaupunkia ja sotilaita ihmettelemään tullaan kaukaakin, niin miksei sitten muualta maakunnastakin?

Elokuu:
Kouvola La Arctopolis 2.-3.8. Verlasta Kouvolaan
varastetut keskiaikamarkkinat Kasarminmäellä
uudistetun nimen alla, jonka järkevyydestä voi olla
montaa mieltä. Kieltenopiskelijat paheksuvat nimen väärinkirjoitusasua.
Pellavapäivät 2.-3.8. Verlassa. Käsitöitä ja käsityönäytöksiä.
Kymijoki Beer Festival 8.8.-9.8. Korialla. Täällä
oluenhimoinen osakuntalainen saa janonsa tyydytettyä ja samalla voi etsiskellä omaa lempiolutta
seuraavaan KyOOSin kokoontumiseen.
Kymijoki-päivä 9.8. tapahtumia, juhlia ja kansanjuhlaa ympäri maakuntaa. Ruotsinpyhtään ruukilla luvassa lasten konsertti ja draamaopastuksia
ruukkiin.
Taiteiden yö 15.8. Kouvolassa. Kouvolan omat meripäivät sisämaassa.
InkJazz 29.8. Keski-Kymen omat jazzfestivaalit Inkeroisissa.
Ja tietysti kesäteatterit esittävät ohjelmaa läpi kesän melkeinpä Kymenlaakson jokaisessa kylässä.
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KyO-Shop
Kymäläiset ja kymenlaaksolaishenkiset osakuntaelämän ja muunkin elämän koitoksiin varustaa KyOn ikioma KyO-Shop! Toimitukset kaikkialle kotimaahan, ulkomaantoimituksista neuvoteltava erikseen. Tilaukset
osoitteeseen kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
Tuotevalikoima:
Laulukirja vm-2013 : 10,00€
Ankkapurha VII: KyOn 50-vuotishistoriikki : 7,00€
Ankkapurha VIII: Artikkelikokoelma : 7,00€
Ankkapurha IX: Akateeminen yrittäjyys : 7,00€
Ankkapurha X : KyOn historiikki 1993-2007 : 10,00€
Haalarimerkki ”Oot siä mun kaa?” : 2,50€
Haalarimerkki ”Kymenlaakson Osakunta” : 2,50€
KyO-vinyylilevy vm-1980 sisältää mm. PAAn : 5,00€
KyO-t-paita, vanha malli, ”Oot siä mun kaa?” : 5,00€. (Poistuva tuote,
hajakokoja jäljellä.)
Osakuntanauha hukkunut tai hajonnut? Ei hätää, sillä nyt on saatavilla
KyOn jäsenille ja senioreille uutta ja prameaa osakuntanauhaa! Päivitä
vanha ja rispaantunut nauhasi nyt uuteen hopeanhohtoiseen nauhaan.
Kymenlaakson Osakunnan osakuntanauha, 2 m 4,00€
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KyOn
Senioreiden
kuulumisia!
Huhtikuussa pidetyssä vuosi- ja sääntömuutoskokouksessa valittiin Senioreille uusi
hallitus kaudelle 2014–2015. Puheenjohtajana
jatkaa Joni Vehmas. Hallituksen jäseniksi
valittiin Milja Ahtosalo, Antti Forsell, Mari
Häkkinen, Laura Hirvisaari ja Lotta Mustamo.

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!

Kokouksessa hyväksyttiin myös yhdistyksen
uudet säännöt. Säännöt ovat nähtävillä nettisivuilla.
Sivuilta löytyy myös linkki tapahtumatoiveita
kartoittavaan jäsenkyselyyn, joka kannattaa
käydä täyttämässä!

•
•
•
•

Seniorisitsit 16.5.
Kesäkuiset (terassi)seniorioluet
Kesäinen saunailta
Frisbeegolf-piknik

Hallitus tiedottaa tulevista tapahtumista
sähköpostilistalla kyo-seniorit@helsinki.fi,
Facebook-ryhmässä Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry sekä tietenkin netissä
http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi.

Kokoustunnelmia

Koonti ja valokuva : Milja Ahtosalo

Kesää vauhdittamaan suunnitteilla on
monenlaista toimintaa:

Esan Palindromi | imordnilaP nasE
Teksti: Esa-Pekka Helanne

1. Iso ja vakaa vaaka vajosi.
2. Alli kuulla saa taattoja. He sanoivat: ”avion ase
hajottaa taas Allu-ukilla”
3. Ai rukous siis suo kuria?
KYPSÄ 2/2014

19

Kypsä-Ruoka
Teksti: Sini Leppänen

Broileria viinissä
1. Puhdista sienet, leikkaa tarvittaessa kuivat
Perhesitseillä pääruuaksi hautui broileria viinissä. Tämä juhlava ruoka on lopulta melko
helppo valmistaa ja mikä parasta, ruuanlaittoa varten avattu viinipullo on syytä juoda
tyhjäksi kokkailun aikana tai viimeistään
syömisen lomassa. Ohjeesta tulee ruokaa
noin neljälle hengelle.

4 broilerin rintafilettä

kannat pois ja puolita suurempia sieniä.
2. Halkaise sipulit ja viipaloi ne karkeasti.
Siivuta myös valkosipulinkynnet.
3. Suikaloi pekoni melko huolettomasti.
4. Puhdista ja paloittele broileri reiluiksi
palasiksi.
5. Kuumenna paistinpannu hyvin kuumaksi,
ja ruskista pekoni kevyesti. Siirrä pekoni
pataan/kattilaan.

6 salottisipulia (3-4 banaanisalottia)
vähän vajaa 1 dl hillosipuleita
3 valkosipulin kynttä
50 g pekonia
150 g herkkusieniä, pienehköjä
3 dl punaviiniä
2 dl vahvaa lihalientä (kuutioita käytettäessä

6. Kaada pekonin päälle punaviini ja lihaliemi, ja kuumenna samalla, kun vielä ruskistat muita raaka-aineita.
7. Ruskista paistinpannussa pekoninrasvassa ensin sienet ja sitten broilerinpalat. Lisää
pataan/kattilaan, jossa ruoka toivottavasti
alkaa jo hiljalleen kiehua.

voi tähän vesimäärään laittaa kokonaisen

8. Kuullota vielä sipuliviipaleet ja

kuution)

valkosipuli. Lisää tomaattisose, timjami

1 rkl tomaattipyrettä

ja laakerinlehti, ja kuullottele vielä pari

1 laakerinlehti

minuuttia. Siirrä nekin pataan.

0,5 tl kuivattua timjamia

9. Anna hautua miedolla lämmöllä kannen

musta- ja valkopippuria

alla noin tunti. Sekoittele harvakseltaan.

suolaa

10. Mausta lopuksi musta- ja valkopippurilla

ripaus sokeria

ja ripauksella sokeria. Tarkista toki myös
suola.
11. Tarjoile tuotoksesi perunoiden tai riisin
kanssa.
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
15.4. vietettiin Osakunnan historian toisia
perhesitsejä. Yhteensä kolmisenkymmentä
osakuntalaista, isää, äitiä ja sisarusta juhlivat kymäläiseen tyyliin. Osa vanhemmista
innostui jopa ehdottamaan lauluja, varsinkin
maakunnan kaupungeista kertovat viisut herättivät kiinnostusta.
Osakuntalaisten heittotarkkuutta testattiin
25.4. keilausekskursion merkeissä. Alun perin aprillipäiväksi suunnitellun kisan voittaja palkittiin sillillä ja kuravedellä (Sininen
II-olut). Keilaajien hämmennykseksi Hannis
johti kisaa pitkään ja meinasi voittaa, vaikka
saapui lopulta paikalle vasta, kun keilailu oli
jo päättynyt.
Oman alan illat saivat jatkoa 27.4. Tällä kertaa aiheena oli farmasia ja esittelijöitä taisi
olla lähes yhtä monta kuin kuulijoita, johtuen
Osakunnallemme siunaantuneiden farmaseutti- ja proviisoriopiskelijoiden paljoudesta. Pillereitä ei päästy koemaistamaan, mutta
osallistujat saivat arvailla lääkeaineiden käyttötarkoituksia nimen perusteella ja ihmettelemään apteekkilupajärjestelmän kiemuroita.
Kevään uusien ilta ei ollut aprillipilaa, vaikka
se pidettiin 1.4. Huhujen mukaan osakuntalaiset viihtyivät jatkoilla Pub Petessä aina
pilkkuun asti.
3.4. kulttuurinnälkäinen joukko osakuntalaisia kävi katsomassa Metsäjätti-näytelmän
Kansallisteatterin Willensauna-näyttämöllä.
Metsäteollisuuden ongelmat ja pikkupaikkakunnalta Helsinkiin opiskelemaan muutta-

nut päähenkilö sopivat paremmin kuin hyvin
kymäläiseen mielenmaisemaan.
12.4. DGO oli tulessa! Karjalainen Osakunta
onnistui sytyttämään osakuntatilat palamaan
melko lailla tasan 50 vuotta sen jälkeen, kun
sama tapahtui Uudella ylioppilastalolla. Onneksi KyOn vapaapalokunta oli sattumalta
lähistöllä kuvaamassa ensi vuoden palomieskalenteria ja riensi paikalle pelastamaan
tilanteen. Palomestari Joni Salon mukaan
KyO-tiimi toimi saumattomasti ja miehistön
kunto oli vahva. Materiaaliset vahingot jäivät
olemattomiksi ja sammutustöiden ja evakuoinnin jälkeen ilta pääsi jatkumaan yhteisherristen merkeissä.
Sireenit huusivat DG:llä jälleen 26.4., kun
KyOn, KO:n, WiOn ja KSO:n poliisit, agentit,
sheriffit ja tuomarit kokoontuivat yhteisille Lainvalvonta-sitseille. Näkyipä joukossa
muutama roistokin. Karun ”vettä ja leipää”
-tyyppisen alkuruoan jälkeen tunnelma nousi tasaisesti juhlan edetessä kohti railakkaita
jatkoja. Kovakuntoisimmat lainvalvojat valvoivat aamuun asti.
Eläinlääketieteen saloista kerrottiin osakuntalaisille 27.4. Esittelemässä oli ensimmäisen
vuoden opiskelija Tiina ja juuri valmistumassa oleva Marleena. Edellisen illan sitsit
taisivat verottaa kuulijakuntaa, mutta ne,
jotka saapuivat paikalle, tietävät nyt paljon
enemmän eläinlääkärin käyttämistä välineistä sekä latinankielisistä termeistä.
Kuvat: Olli Ahola ja Tiina Heikkilä. Kuvissa: Pykälistön
ja Benyaminin klaania Perhesitseillä sekä Esa Helanne,
Olli Ahola ja Aleksi Leppänen Herriksillä.
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Kyllä Kypsä tietää
Miksi jäätelö maistuu parhaimmalle
salaa syötynä? nimimerkki salasyöjä

Kuinka voin vastata
asiallisesti retoriseen
kysymykseen?

Parahin salasyöjä, kiitän sinua tärkeästä kysymyksestäsi. Jäätelöhän on hyvää, söi sitä
sitten kesällä, talvella, sisällä, ulkona, tutussa
seurassa, tuntemattomassa seurassa tai yksin. Jussi and The Boys lauloi jo vuosikymmeniä sitten: ”On jäätelö hyvää kun yksin
syö.” Jos jäätelö on hyvää, kun sitä syö yksin,
niin tämä herkkuhetki viedään vielä hieman
pidemmälle syömällä jäätelöä sekä yksin
että salaa. Silloin elämässä yhdistyvät kolme
nautinnollista tekijää: kiinnijäämisen pelko,
jäätelön pehmeys kielellä ja maailman paras
seura.

Nimim. Kielenvääntäjä

Kiinnijäämisen mahdollisuus kutkuttaa mieltä, sillä olisihan se lähes maailmanloppu tänä terveysterrorismin aikana
paljastua suorittaessaan jotain niinkin valtavaa rikettä kuin jäätelön syöntiä! Jokaisen
tuutin näkeminen kun nykypäivänä tuottaa
vähintään sentin lisää vyötärölle. Siksi jäätelö onkin, sanoisinko, syntisen hyvää. Koska nykymaailma on kaikenlaisia toheloita
täynnä, eikä kukaan muu enää ole itsellesi
yhtä hyvää seuraa kuin sinä itse, saat salaa
syödessäsi nauttia myös omasta rakkaasta
laatuseurastasi. Tämä pyhä kolminaisuus tekee salaisesta jäätelönautinnostasi niin kovin
täydellisen. Lisäksi, koska söit jäätelön salaa,
eikä kukaan todistanut tapahtumaa, ei sitä
ehkä oikeasti tapahtunut. Ainakaan, jos tarkoituksesi oli päästä kesäkuntoon 2014.

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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Hyvä Kielenvääntäjä,
Vallalla oleva käsitys on, että retorinen kysymys on
puhetekninen keino, jolla pysäytetään asian käsittely ja tuodaan esille ongelma tai aihe. Kysymykseen ei
odotetakaan vastausta, vaan ennemminkin myötäilyä. Tämä on kuitenkin harhakäsitys. Pohjimmiltaan
retorisen kysymyksen tarkoitus on nolata kuulija ja
saada hänet tuntemaan itsensä tyhmäksi ja riittämättömäksi. Kuulija jää pohtimaan, miksi häneltä kysytään kysymys, johon hän ei tiedä vastausta.
Tätä tekivät jo muinaiset kreikkalaiset Aristoteleesta lähtien. Keinoa on hyödyntänyt taidokkaasti niin
William Shakespeare, Fjodor Dostojevski kuin Dan
Brownkin.
Sinuna en siis edes pyrkisi vastaamaan kysymykseen asiallisesti tai myötäilemään puhujaa, vaan
hyökkäämään aggressiivisesti kaikkea hänen sanomaansa vastaan. Vaikka puhuja ivaisi sinua hienovaraisesti käyttäen retorisia keinoja, ei sinun ole mitään syytä käsitellä häntä silkkihansikkain. Erityisen
suotavaa on mennä henkilökohtaisuuksiin ja solvata
puhujan ulkomuotoa ja äitiä.

Save the date!
KyOn kesäretki Anjalassa 18.-20.7.
ISO-juhlat 15.8.
ISO-juhlien sillis 16.8.
DGO:n Kaudenavajaiset 5.9.
Rapujuhlat 13.9.
HYYn Fuksiseikkailu 2014 25.9.
DGO:n Fuksiaiset 4.10.
Fuksisitsit 11.10.
Rajanylitys 1.11.
Rajanylityksen sillis 2.11.

Virkailijaluettelo 2014
Inspehtori
Ritva Serimaa

Asuntosihteeri
Joni Salo

Kuraattori
Joonas Ollila

Tiedotussihteeri
Joni Salo

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

kyo-q@helsinki.fi
050 400 4931

Hallituksen pj.
Jenni-Maria Käki
kyo-pj@helsinki.fi
050 331 9242

Sihteeri
Tiina Heikkilä

kyo-sihteeri@helsinki.fi
050 443 2499

Isäntä
Hanna-Maria Ollila
kyo-isanta@helsinki.fi
044 223 3488

Isäntä
Risto Montonen

kyo-isanta@helsinki.fi
040 750 9296

Emäntä
Sini Leppänen

kyo-emanta@helsinki.fi
040 510 5803

Taloudenhoitaja
Pasi Pykälistö

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 095 2887

Toiminnanohjaaja
Aapo Jussila

kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
040 744 4177

Fuksiohjaaja
Aleksi Leppänen

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
050 371 3033

Fuksiohjaaja
Esa Helanne

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 864 1113

joni.salo@helsinki.fi
044 548 3742

kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi

Jäsensihteeri
Satu Suvijärvi

satu.suvijarvi@helsinki.fi
040 164 0850

Kulttuurisihteeri
Lotta Väkevä

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
045 277 3791

Maakuntasihteeri
Pasi Pykälistö

kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Joni Salo

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi

Liikuntasihteeri
Olli Ahola

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
040 750 2193

Ulkoasiainsihteeri
Joni Salo

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi

Seniorisihteeri
Hanna-Maria Ollila

kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Pasi Pykälistö
kyo-kypsa@helsinki.fi

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö

pasi.pykalisto@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Aleksi Leppänen
aleksi.leppanen@helsinki.fi

Laulunjohtaja
Esa Helanne

esa.p.helanne@gmail.com

Valokuvaajat:
Olli Ahola
Maaria Haavisto
Tiina Heikkilä
Pasi Pykälistö
Hallitus

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Jenni-Maria Käki
sihteeri Tiina Heikkilä
kuraattori Joonas Ollila
taloudenh. Pasi Pykälistö
Saila Kainulainen
Aapo Jussila
Maaria Haavisto
Sini Leppänen
Joni Mäkelä
Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

Iina Elfving
Anna Kelaranta
Saila Kainulainen
Ninni Karjalainen
Tiina Heikkilä
Vilma Tani
Satu Suvijärvi
Suvi Sivula
Apuisännistö

kyo-isannisto@helsinki.fi

Johannes Einolander
Erkka Hanski
Esa Helanne
Aleksi Leppänen
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö
Ilmari Salmi
Joni Salo
HTK:n edustajat:
Joni Salo
Hanna-Maria Ollila
Tiina Heikkilä
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